
FIŞA DISCIPLINEI 
 

Denumirea disciplinei ECONOMIA DEZVOLTĂRII UO-FSE.REI.05.04 

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

Regimul disciplinei (Ob - obligatorie, Op - opţională, F – facultativă) Ob. Numărul de credite 5 

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

Total ore din planul de învăţământ 56 Total ore studiu individual 94 Total ore pe semestru 150 

Titularul 
disciplinei 

Conferenţiar univ. dr. Adrian Florea Încadrarea (norma de bază/asociat) n.b. Vârsta 35 

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

Facultatea De Ştiinţe 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) 

 
Departamentul 

De Economie 

Domeniul Economie şi afaceri internaţionale 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

 
Specializarea Afaceri internaţionale 

 
 56 28 28   

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

 Obiective:  
 Cunoaşterea şi înţelegerea  de către studenţi a limbajului specific dezvoltării economice pentru a putea opera în plan 

practic 

 Formarea de deprinderi şi abilităţi de a rezolva probleme într-un context dat 

 Dezvoltarea abilităţilor de analiză critic-constructivă a conceptelor, teoriilor, modelelor şi metodelor specifice economiei 
dezvoltării cu scopul identificării unor abordări creative în formularea de soluţii 

 

Competenţe 
specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere  

 cunoaşterea şi înţelegerea contextului dezvoltării 

 cunoaşterea şi înţelegerea vocabularului şi a instrumentarului  economic 

 cunoaşterea şi înţelegerea modului în care economiile pot şi trebuie să se dezvolte 

2. Explicare şi interpretare  

 explicarea şi interpretarea principiilor dezvoltării  

 explicarea particularităţilor mediului economic şi condiţiilor prealabile dezvoltării 

 explicarea şi interpretarea tehnicilor utilizate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare  

3. Instrumental - aplicative  

 formarea  deprinderilor de aplicare şi transfer a abilităţilor conceptual-tehnice în rezolvarea de 
probleme specifice dezvoltării 

 evaluarea şi proiectarea unor modele pentru obţinerea dezvoltării economice 

4. Atitudinale  

 dezvoltarea unei atitudini proactive faţă de rolul şi sarcinile politicilor economice în dezvoltarea 
personală şi organizaţională 

 cultivarea şi promovarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori, etică şi responsabilitate socială 

 formarea unui comportament pozitiv şi responsabil  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tematica cursului  
Capitolul 1. Măsurarea diferențelor de dezvoltare  (2 ore) 
Capitolul 2. Problema demografica si dezvoltarea (4 ore) 
Capitolul 3. Acumulare, creştere si dezvoltare (4 ore) 
Capitolul 4. Transformări si politici sectoriale(4 ore) 
Capitolul 5. Rolul sistemelor financiare interne (2 ore) 
Capitolul6. Schimbul internaţional si dezvoltarea (4 ore) 
Capitolul 7. Finanţarea externa si dezvoltarea (2 ore) 
Capitolul 8. Politicile de adaptare si cooperare economică internaţională (4 ore) 
 
Tematica seminarului 

1. Analiza comparativa a diferenţelor de dezvoltare (2 ore) 
2. Impactul dimensiunii alimentare s subdezvoltării asupra economiei mondiale (2 ore) 
3. Dimensiunea sanitara a subdezvoltării si impactul ei asupra evoluţiei forţei de munca (2 ore) 
4. Urbanizarea excesiva si consecinţele ei (2 ore) 
5. Particularităţile migraţiei internaţionale in secolul XXI (2 ore) 
6. Impactul migraţiei asupra comerţului (2 ore) 
7. Rolul comerţului internaţional in procesul de dezvoltare economica (2 ore) 
8. Rolul infrastructurilor publice in procesul de dezvoltare economica (2 ore) 
9. Locul si rolul dezvoltării agricole in economia sec XXI (2 ore) 
10. Politici comerciale interne – factori de asigurare a dezvoltării economice (2 ore) 
11. Analiza economica a dezvoltării financiare (2 ore) 
12. Abordarea dezvoltării prin fluxurile comerciale (2 ore) 
13. De la criza datoriei suverane la crizele financiare (2 ore) 
14. Volatilitatea capitalurilor si impactul acestora asupra dezvoltării economice (2 ore) 
 

 
Metode didactice folosite:  
Prezentare, dezbatere, studiu de caz, aplicaţii practice 
 
Softuri utilizate: 
Race to market,  
 
Bibliografie obligatorie: 

1 A. Florea, Economia dezvoltării, platforma virtuală http://distance.uoradea.ro  
 

Bibliografie suplimentară: 

2 P.R. Agenor, P.J. Monteil, Development macroeconomics, Princeton University press, 1999 
3 C. Albagli, Economie du developpment, Litec-Economie, 1991 
4 P. Guillaumont, Economie du developpment, PUF, collection „Themis” 1985 
 
 

 
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   

- testarea continuă pe parcursul semestrului 15 % 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri  10% 

Modalitatea practică de evaluare finală: lucrare scrisă descriptivă şi  probleme   

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

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

http://distance.uoradea.ro/


 Cunoaşterea şi înţelegerea conţinutului cursurilor la 
nivelul ideilor esenţiale 

 Abordarea cel puţin a două subiecte din trei în  
cadrul examenului oral 

 

 Cunoaşterea şi înţelegerea integrală a conţinutului 
cursurilor  

 Abordarea tuturor subiectelor din cadrul 
examenului scris 

 Parcurgerea cel puţin a unei  lucrări bibliografice 
recomandate suplimentar 

 
 

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 16  8. Pregătire prezentări orale 8 

2. Studiu după manual, suport de curs 14  9. Pregătire examinare finală 10 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 8  10. Consultaţii 4 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 8  11. Documentare pe teren 0 

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR  

8  12. Documentare pe INTERNET 16 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 8  13. Alte activităţi … 0 

7. Pregătire lucrări de control 0  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 94 

 
 
 
 

 
 
Data completării: 01 octombrie 2011                      Semnătura titularului: ____________________  

 


