FIŞA DISCIPLINEI
 Date despre program
Institutia de invatamint superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/Calificarea
Forma de invatamint
Codul disciplinei

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Construcţii
Construcţii Civile şi Management
Inginerie şi Management
Studii Universitare de Licenţă
Inginerie Economică în Construcţii
IF - învăţământ cu frecvenţă
23.00

 Date despre disciplina
2.1 Denumirea disciplinei
Aria tematica (subject area)
Responsabili de curs
Titularul disciplinei
Anul de studii II 2.6 Semestrul 1

An/
Sem

Inginerie şi Management
Ş.l. dr.ing. Dorina Sucală
Ş.l. dr. ing. Dorina Sucală
2.7 Evaluarea Examen

2.8 Regimul disciplinei DF DOB

Timpul total estimat
Denumirea disciplinei

Bazele economiei si

Nr. Curs Aplicaţii Curs Aplicaţii Stud.
sapt.
Ind.
[ore/săpt.]
[ore/sem.]
S L P
S L P

Credit

2.2
2.3
2.4
2.5

BAZELE ECONOMIEI ŞI INTRODUCERE ÎN ECONOMIA
GENERALĂ

TOTAL

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

104

4.0

14
2

2

4

3.2

104

3.5

din care
curs
din care
curs

II/1 introducere in economia

28 28

48

generala
3.1
3.4

Numar de ore pe
săptămână
Total ore din planul de înv.

2

3.3

aplicatii

2

28

3.6

aplicatii

28

Studiul individual
Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notite
Documentare suplimentara in biblioteca, pe platformele electronice si pe teren
Pregatire seminarii/laboratore, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinari
Alte activitati
3.7 Total ore studiul individual
48
3.8 Total ore pe semestru
104
3.9 Numar de credite
4

4.1
4.2

 Preconditii (acolo unde este cazul)
De curriculum
De competente
Cunoştinţe economice din manualele de liceu.

1

Ore
28
48
20
3
5

5.1
5.2

 Conditii (acolo unde este cazul)
De desfasurare a cursului
Prezentă de minim 50% pentru admitere la examenul final
De desfasurare a aplicatiilor
Prezentă de minim 80% pentru admitere la examenul final

Competenţe
transversale

Abilităţi dobândite:
(Ce instrumente ştie să
mânuiască)

Deprinderi dobândite:
(Ce ştie să facă)

Competente profesionale

Cunoştinţe teoretice,
(Ce trebuie sa
cunoască)

6 Competente specifice acumulate
Cunoasterea din punct de vedere ştiinţific a vieţii economice;
Întelegerea principalelor mecanisme de funcţionare a economiei de piaţă;
Însusirea unui mod de gândire economic;
Înţelegerea procesului de integrare economică europeană şi perspectivele economiei
româneşti.

Explicarea principalelor mecanisme microeconomice;
Explicarea şi înţelegerea problemelor economice de mare actualitate;
Explicarea mersului ideilor economice;
Evaluarea unei stări economice date prin utilizarea indicatorilor economici;
Analiza evoluţiei fenomenelor economice prin utilizarea calculului economic.

Formarea unei atitudini pozitive faţă de ştiinţa economică;
Dezvoltarea abilităţilor de a gândi economic;
Obişnuirea de a interpreta orice situaţie şi fapt şi din perspectiva economică.

Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă;
Manifestarea unor atitudini responsabile faţă de domeniul ştiinţific şi didactic, cu respectarea
principiilor şi a normelor de etică profesională.

7 Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor specific acumulate)
7.1

Obiectivul general al disciplinei

Familiarizarea şi însuşirea unor noţiuni şi concepte
economice, care să permită folosirea lor în realizarea unor
studii de caz.
Clarificarea principalelor noţiuni cu care operează economiştii.
Introducerea studenţilor în atmosfera unei noi discipline:
microeconomia.
Dezvoltarea abilitaţilor de comunicare în limbaj economic.

7.2

Obiectivele specifice

Asimilarea cunoştiinţelor privind cererea şi oferta, valoarea şi
preţurile, concurenţa, mediul de afaceri, comportamentul
producătorilor şi consumatorilor, venituri, etc., cu scopul de a
acumula cunoştiinţe microeconomice de bază, necesare
desfăşurării cu profesionalism al activităţilor viitoare.
Cunoaşterea factorilor care determină cererea şi cantitatea
cerută.
Inţelegerea mecanismului de funcţionare al pieţei libere.
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8. Continuturi

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Noţiunile de bază ale teoriei si practicii economice.
Rolul activităţii economice.Costul de oportunitate. Curba posibilitaţilor
de producţie.
Principiile de bază ale producţiei.
Producătorul şi opţiunile producătorului.
Consumatorul şi opţiunile consumatorului.
Eficienţa, productivitatea şi randamentul.
Analiza costurilor, preţurilor şi veniturilor.
Cerea şi oferta, piaţa şi concurenţa.
Circuitul economic, balanţa legăturilor dintre ramuri.
Eficienţa economică.Indicatori de evaluare a activităţii economice.
Inflaţia şi şomajul.
Raporturile de muncă, sistemele de salarizare, piaţa naţională şi
internaţională a muncii.
Creşterea şi dezvoltarea economică.
Strategia economică privind tranzacţiile internaţionale. Politica
vamală.

8.2. Aplicatii (seminar/lucrari/proiect)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Observatii

Videoproiector

1
2

Expunere, discuții

Metode de
predare

8.1. Curs (programa analitica)

Metode de Observatii
predare

Teorii economice.Locul şi rolul lor în activitatea economică.
Factorii de producţie şi producţia. Optimul economic.
Modalităţi de cuantificare şi măsurare a fenomenului economic. Studiu
de caz.
Agenţii economici. Circuitul economic.
Combinaţiile productive. Productivitate, costuri, randament.
Costurile de producţie. Studiu de caz în construcţii.
Utilitatea şi valoarea. Opţiunile consumatorului.
Cererea şi oferta în domeniul construcţiilor. Factori şi determinanţi.
Referate.
Implicaţiile creşterii productivităţii muncii asupra costurilor şi
rentabilităţii. Studiu de caz.
Creşterea economică, factori, tendinţe. Concentrarea industrială şi
financiară.
Studiu de fezabilitate economică pe baza unui proiect din domeniul
construcţiilor.
Raporturile de muncă, salariul şi inflaţia.
Predarea şi analiza studiilor de fezabilitate.
Legislaţia economică privind constituirea şi funcţionarea societăţilor
comerciale.

Rezolvare
a unor
exerciţii,
explicaţii,
discuţii

Bibliografie:
In biblioteca UTC-N
 Dobre-Baron, O., Economie-teorie,aplicaţii, teste grilă, Editura Universitas, Petroşani, 2011
 Sonea, S., Economie generală-macroeconomie, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 1995
 Cioată, T., Economie generală, Revista Universităţii Eftimie Murgu, Reşiţa, 1993
Materiale didactice virtuale
In alte biblioteci:
1. Chete,C.,G., Bazele economiei-aplicaţii, Editura Politehnica, Timişoara, 2010
2. Chindriş-Văsioiu, O.,M., Bazele economiei, Editura Mustang, Bucureşti, 2010
3. Măcris, M., Bazele economiei-manual universitar, editura Universitas, Petroșani, 2011
4. Tocan, M.,C., Bezele economiei-concepte teoretice şi aplicaţii practice, Editura Bren,
Bucureşti, 2010
5. Torsin, T., Florea, D., Ciplea,S., Economia intreprinderii, Editura U.T.Pres, Cluj-Napoca 2004
6. Torsin,T., Ciplea, S., Economia şi eficacitatea întreprinderii, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2011

9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptarile reprezentantilor comunitatii
epistemice, asociatiilor, profesionale si angajatori din domeniul aferent programului
3

Competentele propuse au rezultat in urma discutiilor cu operatorii in domeniu

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare 10.3 Ponderea din

Curs

Subiecte de teorie

Aplicatii

Intrebări din proiect - probleme

Interes pentru pregătirea
individuală

Proba scrisă:
durata evaluării 2
ore (2 subiecte)
Proba scrisă:
durata evaluării 2
ore (3 subiecte)
Participare activă
la seminarii

nota finala
60%

30%

10%

10.4 Standard minim de performanţă
Minim 50% răspunsuri corecte la partea de teorie şi la problemele practice

Data completării

Titularul de Disciplină
Ş.l. dr. ing. Dorina Sucală

Data avizării în departament
.........................

Responsabil de curs
Ş.l. dr. ing. Dorina Sucală

Director departament
Conf. dr. ing. Claudiu ACIU

4

