FIŞA DISCIPLINEI
ECONOMIE EUROPEANĂ
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Facultatea de Ştiinţe Economice
Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing
Marketing
Licență
Marketing

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei Economie europeană
2.2. Cod disciplină
ECTS 221
2.3. Titularul activităţii de curs
Conf.univ.dr. Gavrilă-Paven Ionela
2.4. Titularul activităţii de seminar
Asoc.dr. Pîrvu Florin Lucian
2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul II 2.7. Tipul de
O
E 2.8. Regimul disciplinei (O –
obligatorie,
Op
–
opţională,
F
–
facultativă)
evaluare (E/C/VP)
3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe saptamana
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator
3
2
3.4. Total ore din planul de învăţămînt
din care: 3.5. curs
42
28 3.6. seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore din planul de învăţământ
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

1
14
ore
20
14
14
5
5

58
42
100
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
Sala dotata cu videoproiector/tabla
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sala dotata cu videoproiector/tabla
6. Competenţe specifice acumulate
6.1 Competenţe
Capacitatea de a cunoaşte şi înţelege conceptele de bază privind stadiile de integrare
profesionale
economică internațională, piaţa comună a Uniunii Europene, politicile comune existente la
nivelul Uniunii Europene.
Capacitatea de a identifica asemănări şi deosebiri între formele integrării economice

6.2 Competenţe
transversale

internaţionale, de a identifica principalele prevederi ale tratatelor care constituie baza legală
a Uniunii Europene şi care au impact şi asupra economiei româneşti şi de a emite opinii cu
privire la impactul politicilor comune asupra economiei româneşti.
Capacitatea de a înţelege şi identifica principalele fonduri structurale, respectiv programe
operaționale care pot oferi finanţare în cadrul sectoarelor de activitate ale economiei
româneşti şi de a înţelege statutul de stat membru al României în cadrul Uniunii Europene
şi a legislaţiei europene.
Capacitatea de a: (1) identifica eventualele neconcordanţe care pot să apară între legislaţia
existentă la nivel naţional şi normele stabilite la nivelul Uniunii Europene; (2) realiza
comparaţii între programele operaționale și activitățile finanțabile în cadrul acestora.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al Dezvoltarea cunoştinţelor studenților cu privire la Uniunea Europeană şi
disciplinei
conştientizarea rolului României de ţară membră.
7.2 Obiectivele specifice Aprofundarea cunoaşterii actuale şi perspectivele Uniunii Europene: instituţii,
politici, pieţe. Înţelegerea rolului şi locului României ca ţară membră a Uniunii
Europene şi parte integrantă a pieţei interne europene. Dobândirea abilităţilor de
identificare și analizare a fenomenelor și procesele economice la nivel internațional.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Fundamentele teoretice ale integrării europene: integrarea economică
– aspecte teoretice, formele integrării economice internaționale, teorii
Prelegere
Conversaţie
privind natura şi particularităţile procesului de integrare europeană, teorii
Exemplificări
contemporane privind procesul decizional în cadrul Uniunii Europene,
dimensiunile integrării economice.
Uniunea Europeană – forma juridică de funcționare: aspectele de
Prelegere
Conversaţie
federație și confederație ale Uniunii Europene, Uniunea Europeană –
Exemplificări
uniune supranațională, tipologia și rolul organizațiilor internaționale.
Instituțiile Uniunii Europene: caracteristicile și particularitățile de
funcționare a instituțiilor europene (Parlamentul European, Comisia
Prelegere
Europeană, Consiliul de Miniștri al Uniunii Europene, Curtea Europeană
Conversaţie
de Justiție, Curtea Europeană de Conturi, Comitetul Economic și Social,
Exemplificări
Comitetul Regiunilor, Banca Europeană pentru Investiții, Banca Centrală
Europeană); Consiliul Europei.
Politicile publice și politicile comune ale Uniunii Europene: definire,
Prelegere
Conversaţie
caracteristicile și tipologia, particularitățile procesului de elaborare a unei
Exemplificări
politici publice/comune, mecanismele decizionale.
Tratatele Uniunii Europene: caracteristicile și particularitățile
Prelegere
Conversaţie
procesului de evoluție a integării economice la nivel european,
Exemplificări
principalele etape parcurse de Uniunea Europeană.
Uniunea Economică și Monetară: caracteristicile și particularitățile de
Prelegere
Conversaţie
funcționare, etape de evoluție, sistemul momentar european, moneda
Exemplificări
unică europeană.
Finanțarea politicilor comune: caracteristicile și particularitățile
Prelegere
Conversaţie
politicii bugetare, principiile bugetare, procedura bugetară anuală,

Observaţii

structura bugetului Uniunii Europene, cadrul financiar multianual,
fondurile structurale și programele operaționale.
8.2 Bibliografie:

Exemplificări

1. D.L. Constantin – Economie regională; Bazele economiei regionale şi urbane, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998;
2. E. Lolescu – Economie Europeană, EdituraUniversitaria, Craiova, 2007;
3. D. Miron – Economia Uniunii Europene, Editura Luceararul, Bucureşti, 2003;
4. D. Miron(coord.) – Economia integrării europene, Editura ASE, Bucureşti, 2001;
5. Gh. Pîrvu – Integrare europeană, EdituraSitech, Craiova, 2007;
6. Gavrilă-Paven Ionela, Economie europeană, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2013;
7. Gavrilă-Paven Ionela, Investiţiile în economia contemporană, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010;
8. Gavrilă-Paven Ionela, Economie europeană – Note de curs, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 2016;
9. Gavrilă-Paven Ionela, Integrare europeană – Note de curs, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 2016;
10. Gavrilă-Paven Ionela, Convergență structurală – Note de curs, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
2016;
11. Gavrilă-Paven Ionela, Convergenta structurala a economiei Romaniei cu economia Uniunii Europene – Teza de
doctorat, ASE Bucuresti, 2007;
12. Institutul European din România – Politici Europene, Seria Micromonografii, Bucureşti, 2005.
13. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei sunt adaptate realităţii în domeniul integrării europene. Cursul contribuie la formarea

deprinderilor viitorilor specialişti de investigare ştiinţifică a procesului de integrare economică europeană.
Cunoştinţele asimilate şi abilităţile dobândite la acest curs vor oferi studenților posibilitatea de a identifica
problemele economice reale, pe care să le rezolve apelând la metode şi instrumente de investigare ştiinţifice.
14. Evaluare

Tip activitate
14.1 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Rezolvarea corectă şi completă a
cerinţelor subiectelor de examen
Prezenţa la întâlniri

Examen scris
Intervenţii şi participarea la
dezbateri

10.3 Pondere din nota finală
80%
20%

14.2 Standard minim de performanţă:
Documentarea ştiinţifică cu privire la procesul de integrare economică internațională, relațiile care stau la baza
funcționării Uniunii Europene, studii de caz referitoare la formele concrete ale procesului de integrare
economică, piața unică și caracteristicile de funcționare ale acesteia, tipologia și particularitățile fondurilor
structurale și a programelor operaționale.

Data completării
01.03.2017

Semnătura titularului de curs
Conf.univ.dr. Gavrilă-Paven Ionela

Data avizării în departament
01.03.2017

Semnătura director de departament
Conf.univ.dr. Gavrilă-Paven Ionela

