
FIŞA DISCIPLINEI 
 

Denumirea disciplinei M A C R O E C O N M I E   APROFUNDATA - UO-FSE-DRE.02.01 

Anul de studiu I Semestrul* II Tipul de evaluare finală (E / V / C) E 

Regimul disciplinei (Ob - obligatorie, Op - opţională, F – facultativă) Ob Numărul de credite 8 

Categoria disciplinei (DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară) DS 

Total ore din planul de învăţământ 56 Total ore studiu individual 184 Total ore pe semestru 240 

Titularul 
disciplinei 

Profesor universitar dr. Gheorghe Olah Încadrarea Prof.consultant 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru 
 

Facultatea de Stiinte Economice  
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de învăţământ 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  
14_săptămâni x 2_h_curs pe săptămână) Catedra de Economie 

Domeniul ECONOMIE 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

 
Specializarea Doctorat Economie PUA 

 
 56 28 28   

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  

Obiectivele disciplinei: 

 

 Înţelegerea fenomenelor şi proceselor economice care ţin de tematica disciplinei ; 

 Înţelegerea interdependenţelor dintre fenomenele şi procesele economice studiate; 

 Înţelegerea principalilor factori care pot influenţa într-un sens sau altul evoluţia economiei 

reale 

 

 

 

Competenţe 
specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei) 

-cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor şi proceselor economice care ţin de tematica disciplinei 

-cunoaşterea şi înţelegerea interdependenţelor dintre fenomenele şi procesele economice studiate 

-cunoaşterea şi înţelegerea factorilor care perturbă evoluţia econoimiei reale,pârghiile de influenţare a 
evoluţiei acesteia şi condiţiile unei evoluţii echilibrate 

-cunoaşterea şi înţelegerea distincţiei dintre creşterea economică şi dezvoltarea economică precum şi 
factorii care stau la baza acestora 

 

 

 

 

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a 
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

-explicarea şi interpretarea termenilor folosiţi într-un text 

-explicarea şi interpretarea unor idei sau a unor teorii macroeconomice 

-explicarea şi interpretarea  conţinutului unor cărţi care se ocupă de probleme macroeconomice 

 

 

 

 

 



3. Instrumental - aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice; 
utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

-formarea deprinderilor de documentare,prelucrare şi interpretare a unor date statistice primare specifice 
fenomenelor macroeconomice 

 
 
 
 
 

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea 
unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, 
morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea 
în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu 
alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională) 

-cultivarea şi promovarea valorilor specifice economiei de piaţă 

-cultivarea şi promovarea unui comportament etic ,în concordanţă cu normele şi valorile  specifice 
economiei de piaţă 

 

 

 

 

 

Capitolul 1.Productia si rezultatele ei- 2 ore 

       1.1.Notiuni de baza 

       1.2.Indicatorii macroeconomici 

       1.3.Metodele de calcul ale PIB-ului 

Capitolul 2.Evolutia productiei- 2 ore 

       2.1.Cresterea economica.Indicatorii cresterii 

       2.2.Fluctuatiile activitatii economice.Ciclicitatea. 

       2.3.Tipologia ciclurilor 

       2.4.Cauzele ciclicitatii 

Capitolul 3.Teoriile cresterii economnice- 4 ore 

       3.1.J.M.Keynes si ocuparea deplina 

       3.2.Teoria cresterii echilibrate (Roy Harrod) 

       3.3.Teoriile neokeynesiste (N.Kaldor si I. Passineti) 

       3.4.Teoria cheltuielilor agregate R.G.Lipsey si K.Alec Chrystal) 

       3.5.Concluzii.Instrumente si politici anticiclice 

Capitolul 4.Echilibrul macroeconomic- 4 ore 

       4.1.Economistii clasici 

       4.2.Leon Walras si echilibrul general 

       4.3.Keynesistii si neokeynesistii 

       4.4.Modelul IS-LM (John Hicks) 

       4.5.Wassily Leontief 

       4.6.Modelul ruginian.Concluzii 

Capitolul 5.Dezvoltarea economica- 4 ore 

       5.1.Crestere,dezvoltare,progress.Delimitari conceptuale 

       5.2.Indicatorii dezvoltarii economice 

       5.3.Factorii dezvoltarii economice 

       5.4.Dezvoltarea durabila 

Capitolul 6.Somajul si formele sale- 4 ore 

       6.1.Sensurile si semnificatia somajului 

       6.2.Formele somajului 

       6.3.Cauzelel somajului 

       6.4.Cai si masuri practice de limitare a somajului 

Capitolul 7.Inflatia si consecintele ei- 4 ore 

       7.1.Inflatia ca fenomen economic 



       7.2.Cauzele inflatiei 

       7.3. Consecintele inflatiei 

Capitolul 8.Rolul guvernelor in economia contemporana- 4 ore 

       8.1.Keynesistii si neokeynesistii 

       8.2.Economistii neoliberali 

       8.3.Amploarea functiilor si capacitatea institutionala 

       8.4.Principalele functii 

 

Bibliografie de baza 

1. Anca Dodescu,Statul si economia de piata,Editura Economica,Bucuresti, 2000 

2. Michel Didier, Economia: regulile jocului,Editura Humanitas,Bucuresti, 1998 

3. Milton Friedman,Capitalism si libertate,Editura Enciclopedica,Bucuresti, 1995 

4. Fracis Fukuyama,Constructia statelor,Editura Antet,Bucuresti, 2004 

5. J.M.Keynes,Teoria generala a folosirii mainii de lucru a dobanzii si a banilor, Editura 

Stiintifica,Bucuresti, 1980 

6. R.G.Lipsey, K.Alec Chrystal,Economia pozitiva,Editura Economica,Bucuresti, 1999 

7. Gheorghe Olah,Macroeconomie,Editura Universitatii din Oradea, 2004 

8. Gheorghe Olah,Repere de politica economica,Editura Economica,Bucuresti, 2001 

9. Gheorghe Olah,Repartizarea bunurilor,Capitolele 2 si 8,Editura Economica, 2008 

 
 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
 

 
Ponderea în notare, exprimată în  % 

{Total=100%} 
 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) 

75% 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator - 

 
- testarea periodică prin lucrări de control  10% 

- testarea continuă pe parcursul semestrului 5% 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 10% 

 
- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă 
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}. 
Examen scris constând din 10 întrebări cu spaţiu adecvat pentru formularea răspunsului concis,  prin care 
urmăresc măsura înţelegerii noţiunilor folosite în cadrul cursului. 
 

Cerinţe minime pentru nota 5  
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  
(sau cum se acordă nota 10) 

 
Să răspundă corect la cel puţin 5 din cele 10 întrebări 
adresate 
Nota minimă 5 de la activitatea de seminar 

Să respundă corect la toate cele 10 întrebări 
adresate 
Nota 9 sau 10  la activitatea de seminar. 
 
 
 
 
 

 
 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs -  8. Pregătire prezentări orale 12 

2. Studiu după manual, suport de curs 45  9. Pregătire examinare finală 40 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 30  10. Consultaţii 4 



4. Documentare suplimentară în bibliotecă 8  11. Documentare pe teren - 

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

10  12. Documentare pe INTERNET - 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 25  13. Alte activităţi … - 

7. Pregătire lucrări de control 10  14. Alte activităţi … - 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 184 

 
 
 
 

 
 
Data completării: 1 octombrie 2009                      Semnătura titularului: ___________________  

 


