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FIŞA DISCIPLINEI  
 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA ȘTEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA 

Facultatea Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor 

Departamentul Departamentul de Electrotehnică 

Domeniul de studii Ingineria autovehiculelor 

Ciclul de studii licență 

Programul de studiu/calificarea Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule / 

inginer 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei ECONOMIE GENERALĂ 
Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Mihai POPESCU  

Titularul activităţilor aplicative  

Anul de studiu 1 Semestrul 1 Tipul de evaluare Examen 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DC 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DI - impusă, DO - opţională, DF - facultativă 

DI 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 1 Curs 1 Seminar  Laborator  Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

14 Curs 14 Seminar  Laborator  Proiect  

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 21 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 

II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri - 

II d)Tutoriat  - 

III Examinări 3 

IV Alte activităţi (pregătire examene şi teste): - 

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 33 

Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 50 

Numărul de credite 2 

 

4. Precondiţii  

Curriculum •  

Competenţe •  

 

5. Condiţii  

Desfăşurare a cursului • Sală de curs, tablă, videoproiector, laptop 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar • Nu exte cazul 

Laborator • Nu exte cazul 

Proiect • Nu exte cazul 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

 

Competenţe 

transversale 
• CT2. Integrarea facilă în cadrul unui grup, asumându-şi roluri specifice şi realizând o bună 

comunicare în colectiv; 

 

 

7. Obiectivele disciplinei  



Fişa disciplinei 

Obiectivul general al disciplinei Cunoştinţele economice au devenit în etapa actuală de dezvoltare a societăţii, o 

parte a culturii generale a cetăţeanului. In cazul unui inginer mecanic, aceste 

cunoştinţe constituie o componentă importantă a pregătirii profesionale. Activitatea 

inginerului are două laturi inseparabile, una tehnică şi alta economică. In 

consecinţă, deciziile pentru a fi eficiente trebuie luate în cunoştinţă de cauză. Prin 

urmare, inginerul exercită o dublă funcţie, tehnică şi economică, el având nevoie în 

activitatea sa atât de solide cunoştinţe tehnice (de specialitate), cât şi de cunoştinţe 

economice. 

Obiectivele specifice Curs •  Familiarizarea cu conceptele de resurse, factori de producţie, cerere, oferta, 

concurenţă, cost, preţ, profit, dobânda;  

• Familiarizarea cu cele mai importante mecanisme care guvernează activitatea 

agenţilor economici. 

• Însuşirea cunoştinţelor de bază ale microeconomiei şi economiei generale; 

• Analiza unor situaţii concrete din mediul economic;  

• Formarea deprinderilor de rezolvare a unor situaţii concrete. 

 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. Ore Metode de predare Observaţii 

Introducere în economie  

 
1 

prelegere, expunerea, conversaţia, 

prezentare powerpoint 
Discuţii 

Resursele şi factorii de producţie 

  
1 

prelegere, expunerea, conversaţia, 

prezentare powerpoint 
Discuţii 

Proprietatea şi formele ei   

 
1 

prelegere, expunerea, conversaţia, 

prezentare powerpoint 
Discuţii 

Economia naturală şi economia de schimb 

 
1 

prelegere, expunerea, conversaţia, 

prezentare powerpoint 
Discuţii 

Cererea şi oferta 

 
1 

prelegere, expunerea, conversaţia, 

prezentare powerpoint 
Discuţii 

Concurenţa şi formele ei 

 
1 

prelegere, expunerea, conversaţia, 

prezentare powerpoint 
Discuţii 

Banii în economia de piaţă   

 
1 

prelegere, expunerea, conversaţia, 

prezentare powerpoint 
discuţii 

Preţurile şi mecanismele pieţei 

 
2 

prelegere, expunerea, conversaţia, 

prezentare powerpoint 
discuţii 

Întreprinderea şi întreprinzătorul  

 
1 

prelegere, expunerea, conversaţia, 

prezentare powerpoint 
discuţii 

Costurile de producţie  

 
2 

prelegere, expunerea, conversaţia, 

prezentare powerpoint 
discuţii 

Forme de venit in economie: Salariul, 

dobanda, renta  

 

2 
prelegere, expunerea, conversaţia, 

prezentare powerpoint 
discuţii 

Bibliografie 

1.  Angelescu Coralia, Stănescu Ileana – Economie Politică, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1999 

2.  Dinu Marin - Economia de dicționar. Exerciții de îndemânare epistemică, Editura Economică, București, 2010 

3.  Dobrotă, N. – Economie politică - Economics - Manual A.S.E., Bucureşti, 1993 şi 1995 

4.  Frois A. - Economie politică, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994 

5.  Heyne P. – Modul economic de gândire, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1990 

6.  Mankiew G., Taylor M., Economics, Thomson, 2006 

7.  Năstase Carmen, Popescu Mihai, Boghean Carmen, Scutariu Adrian Liviu - Microeconomie: Concepte 

fundamentale, Editura Sedcomlibris, Iaşi, 2011 

8.  Năstase C – Microeconomie, Editura Universitatii Suceava, 2006 

9.  Năstase C.; Popescu M., Boghean C.; Scutariu A.L., - Microeconomie: Concepte fundamentale, Editura Didactică 

şi Pedagogică; Bucureşti, 2009 – III 20692 

10.  Pindyck R., Rubinfeld D. - Microeconomics, Sixth edition, Pearson Prentice Hall, 2005 

11.  Rogojanu Angela - Stapanii ideilor economice. Secolul al XIX-lea, prima parte. Vol. III, Editura Economică, 

București, 2010 

12.  Samuleson A. Paul, - Economics, XIV-th edition, McGraw-Hill Book Company, 1993 

13.  Stiglitz W. - Economie, Editura Economică, Bucureşti, 2005 

14.  Colecția publicației Capital 

15.  Colecția publicației Economistul 

16.  Colecția publicației The Economist 

Bibliografie minimală 



Fişa disciplinei 

1. Năstase Carmen, Popescu Mihai, Boghean Carmen, Scutariu Adrian Liviu - Microeconomie: Concepte 

fundamentale, Editura Sedcomlibris, Iaşi, 2011 

2. Năstase C. – Microeconomie, Editura Universitatii Suceava, 2006 

3. Năstase C.; Popescu M., Boghean C.; Scutariu A.L. - Microeconomie: Concepte fundamentale, Editura Didactică 

şi Pedagogică; Bucureşti, 2009 – III 20692 

4. Samuleson A. Paul - Economics, XIV-th edition, McGraw-Hill Book Company, 1993 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în corcondanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi străinătate; este 

adaptat şi satisface cerinţele impuse pe piaţa muncii, fiind agreat de asociaţiile profesionale şi angajatori din domeniul 

aferent programului de licenţă. Piaţa muncii doreşte din ce în ce mai mult ca viitorii absolvenţi de ştiinţe inginereşti să 

aibă un limbaj economic de bază şi să cunoască mecanismele de funcţionare ale economiei. Rolul acestei discipline 

este de a familiariza studenţii cu elementele de bază ale economiei, conceptele cheie şi modul de funcţionare al 

economiei. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

Cunoaşterea conceptelor, noţiunilor şi a teoriilor 

prezentate la curs 

Capacitatea de a explica şi utiliza corect 

metodele, conceptele şi noţiunile prezentate 

Capacitatea de a opera cu cunoştinţele asimilate  

 

Examen scris cu întrebări 

deschise 

 

100% 

Seminar    

Laborator     

Proiect     

Standard minim de performanţă 

Standarde minime pentru nota 5: 

- însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii; 

- cunoaşterea problemelor de bază din domeniu; 

Standarde minime pentru nota 10: 

- abilităţi, cunoştinţe certe şi profund argumentate; 

- exemple analizate, comentate; 

- mod personal de abordare şi interpretare; 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

22.09.2020 

 

 

 

 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020 

 

 

 

 

Data aprobării în Consiliul facultății Semnătura decanului 

1.10.2020 

 

 

 

 
 


