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1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
1.2. Facultatea Drept şi Ştiinţe Sociale
1.3. Departamentul Ştiinţe Administrative
1.4. Domeniul de studii Administraţie Publică
1.5. Ciclul de studii Ştiinţe Juridice şi Administrative
1.6. Programul de studii

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei Economie 2.2. Cod disciplină AP I 4
2.3. Titularul activităţii de curs
2.4. Titularul activităţii de seminar
2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP)
E 2.8. Regimul 

disciplinei (O – 
obligatorie, Op – opţională, 
F – facultativă)

O

3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe 
saptamana

2 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1

3.4. Total ore din 
planul de învăţămînt

42 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14
Tutoriat
Examinări 2
Alte activităţi ……. -

3.7 Total ore studiu individual 56
3.8 Total ore din planul de învăţământ 42
3.9 Total ore pe semestru 98
3.10 Numărul de credite 6

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
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului



6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale C1. Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare

a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau
private
C.2.  Identificarea  şi  aplicarea  dispoziţiilor  legale  cu  privire  la  sistemul
administrativ,  inclusiv  iniţierea  şi   formularea  de  propuneri  de  acte  normative
şi/sau administrative
C4 Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea 
C6 Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în
mod cooperant, flexibil şi eficient

Competenţe transversale CT1 Îndeplinirea la termen,  în mod riguros, eficient  şi  responsabil,  a sarcinilor
profesionale, cu respectarea  principiilor etice şi a deontologiei profesionale.

CT2 Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor
specifice  în  munca  de  echipă,  prin  dezvoltarea  abilităţilor  de  comunicare
interpersonală.

CT3 Autoevaluarea  nevoii de formare profesională i identificarea resurselor siș
modalitatilor de formare i dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţieiș
şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea,  înţelegerea  şi  utilizarea  adecvată  a  abordărilor

fundamentale  vizând  conceptele,  strategiile  şi  tehnicile  specifice
domeniului.

7.2 Obiectivele specifice - Transmiterea fundamentelor teoretice ale economiei politice; 
-  Prezentarea  noţiunilor  şi  categoriilor  economice  specifice
economiei de piaţă şi reflectarea lor în administraţie publică; 
-  Formarea  deprinderilor  practice  şi  abilităţilor  de  lucru
specifice  utilizării  adecvate,  sistematice  a  instrumentelor
economice la nivelul instituţiilor publice.

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. INTRODUCERE ÎN ECONOMIA POLITICĂ
Prelegere

Conversaţie
2. ACTIVITATEA ECONOMICĂ - FORMĂ PRINCIPALĂ A ACŢIUNII 
SOCIALE.

Prelegere
Conversaţie

3. TRĂSĂTURILE GENERALE ALE ECONOMIEI DE SCHIMB
Prelegere

Conversaţie
4. SISTEMUL MODERN AL ECONOMIEI DE PIAŢĂ. Prelegere

Conversaţie
5. .FACTORII DE PRODUCŢIE ŞI UTILIZAREA LOR. Prelegere

Conversaţie
6. COSTUL DE PRODUCŢIE. Prelegere



Conversaţie
7. PIAŢA, CONCURENŢA, PREŢUL. Prelegere

Conversaţie
8. REPARTIZAREA VENITULUI NET Prelegere

Conversaţie
9.  PIAŢA FINANCIARĂ.  Prelegere

Conversaţie
10. CRESTEREA ECONOMICĂ ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ Prelegere

Conversaţie

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Rezolvarea corectă şi 
completă a cerinţelor 
subiectelor de examen

Proba scrisă în cadrul 
examenului.

80%

10.5 Seminar/laborator Conţinutul ştiinţific al 
referatelor, modul de 
prezentareşi participarea la 
dezbateri

Verificare pe parcurs 
Efectuarea unor lucrări 
practice/Intocmire referate

20%

10.6 Standard minim de performanţă:
 Demonstrarea competenţelor în: Cunoaşterea categoriilor economice specifice economiei de piaţă
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament
 

DUPĂ CAZ – Notă EXPLICATIVĂ: recuperarea seminarelor se va face astfel:.......
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