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III. Obiectivele disciplinei
Obiectivele disciplinei: Familiarizarea studenţilor cu categoriile economice fundamentale specifice mediului economic precum şi cu elemente de risc micro şi macroeconomic. Prezentarea mecanismului de funcţionare a economiei în ansamblul său, a echilibrului macroeconomic şi a dezechilibrelor economice.
Conţinutul disciplinei: Utilitate economică, Profit, Preţuri, Costuri, Productivitate economică, Măsurarea performanţelor la nivel micro şi macroeconomic, Piaţa forţei de muncă, Piaţa monetară şi financiară, Consumul, investiţiile şi acceleratorul, Cererea, Cererea agregată şi multiplicatorul investiţiilor, Oferta, Oferta agregată şi creşterea economică, Echilibrul macroeconomic, Modelare macroeconomică, Politicile macroeconomice, Ciclicitate economică, Inflaţia şi şomajul, Bunurile publice şi externalităţile, Distribuţia veniturilor.
Competenţele dobândite prin absolvirea disciplinei: cunoaşterea fenomenelor economice la nivel micro şi macroeconomic,  a interdependenţelor dintre pieţe, măsurarea performanţelor la nivel micro şi macroeconomic, înţelegerea politicilor macroeconomice.
	Metodele utilizate în cadrul predării, al seminarului sau al lucrărilor practice: prezentarea celor mai importante grafice în sistem power point  şi în sistem animat la curs, exemplificări din viaţa economică reală, studii de caz, prezentarea unor materiale din manualele celor mai mari universităţi din lume, rezolvări de probleme, rezolvări de teste.


IV. Conţinutul disciplinei
Elemente generale de Microeconomie şi Macroeconomie
Descriere: Disciplina îşi propune oferirea suportului terminologic şi teoretico-practic necesar demersului de a înţelege şi a învăţa principiile după care se ghidează Micro şi Macroeconomia. Aceasta se bazează pe prezentarea, în cadrul tuturor temelor abordate, fie a unor elemente şi structuri importante, care se cer a fi reţinute, fie a unor aspecte interesante ale teoriei de specialitate. Cursul este elaborat prin modalităţi de lucru moderne, în scopul sporirii abilităţii de a gândi şi a dexterităţilor de calcul necesare în studiul economiei. 
Conţinutul propriu-zis al cursului de BAZELE ECONOMIEI: obiectul Microeconomiei şi Macroeconomie şi metodele utilizate de ea în cercetarea vieţii economice; caracteristicile sistemelor economice; marfa şi trăsăturile ei;utilitatea bunurilor economice, cererea de bunuri, elasticitatea cererii, firma, factorii de producţie, optimul producătorului, productivitatea factorilor de producţie, costurile de producţie, maximizarea profitului, concurenţa,  piaţa de monipol, monopsonul, piaţa cu concurenţă monopolistică, piaţa de oligopol, inflaţia, şomajul, modelarea macroeconomică, etc. 

V. Bibliografie
Angelescu Coralia, Dicţionar de economie, ed. A II-a, Ed.Economică, Bucureşti, 2001
Bodea, Gabriela, Ban, Irina, Microeconomie & Macroeconomie. Aplicaţii., Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2010 (pentru modele / exemple de grile, teste şi aplicaţii).
	Bodea, Gabriela, Microeconomia: principiile şi mecanismele jocului, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001.
Ciobanu, Gheorghe (coord.), Microeconomie, Ed.Risoprint, Cluj-Napoca, 2011.
Ghişoiu Magdalena, Introducere în micro şi macroeconomie, Ed.Risoprint, Cluj-Napoca, 2008
	Ghişoiu Magdalena (coordonator), Caiet de seminar, Ed.Risoprint, Cluj-Napoca, 2008
Ciobanu, Gheorghe (coord.), Macroeconomie, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2010.
Ghişoiu Magdalena, Introducere în micro şi macroeconomie, Ed.Risoprint, Cluj-Napoca, 2008
	Ghişoiu Magdalena (coordonator), Caiet de seminar, Ed.Risoprint, Cluj-Napoca, 2008
Rovinaru Flavius, Rovinaru Mihaela, Pop Larisa, Macroeconomie – Fundamente teoretice şi aplicaţii practice, Ed. Alma Mater, Cluj-Napoca, 2011
Samuelson, Paul; William Nordhaus, Economie politică, Ed.Economica, Bucureşti, 2005


VI. Tematica activităţilor didactice pe săptămâni
1.  Săptămâna I: 
Tematică  curs: ACTIVITATEA ECONOMICĂ. Scopul activităţii economice. Nevoi, trebuinţe şi resurse. Bunurile economice.
Concepte de bază: agenţi economici, factori de producţie, fluxuri economice, circuitul economic, bunuri economice, curba posibilităţilor de producţie, raritatea resurselor.

Tematică seminar: Caracterul legic al economiei.
Concepte de bază: Model – modelare.
Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Rezolvarea de aplicaţii practice, studii de caz, exemplificări.
Bibliografie: Ciobanu Gheorghe (coord.), Microeconomie, (manualul catedrei), Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2011, p.23-38; Colectiv, Economie, ediţia VI, Ed. Economică, Bucureşti, 2003; Joseph E. Stiglitz, Carl E. Walsh, Economie, Ed. Economică, Bucureşti, 2005, p. 47-54; Cocioc Paul, Fundamente ale ştiinţei economice, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2001, p. 5-34.

2.  Săptămâna II: 
Tematică  curs: MARFA ŞI ECONOMIA DE MĂRFURI. Marfa. Economia de mărfuri 
Piaţa: concept, tipologie
Concepte de bază: marfa, economie de mărfuri, valoare.

Tematică seminar: Activitatea economică. Resurse şi raţionalitate economică. Frontiera posibilităţilor de producţie (inclusiv aplicaţii).
Concepte de bază: frontiera posibilităţilor de producţie.
Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Rezolvarea de aplicaţii practice, studii de caz, exemplificări.
Bibliografie: Ciobanu Gheorghe (coord.), Microeconomie, (manualul catedrei), Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2011, p. 39-55; Colectiv, Economie, ediţia VI, Ed. Economică, Bucureşti, 2003; Joseph E. Stiglitz, Carl E. Walsh, Economie, Ed. Economică, Bucureşti, 2005, p. 42-46.

3.  Săptămâna III: 
Tematică  curs: UTILITATEA ECONOMICĂ. Teoria cardinală şi teoria ordinală a utilităţii. Utilitatea individuală, totală şi marginală
Concepte de bază: utilitate totală, utilitate marginală, utilitate individuală, teoria obiectivă a valorii, teoria subiectivă a valorii.

Tematică seminar: Sisteme economice. Economia contemporană de piaţă. Teorii despre valoare.
Concepte de bază: teoria obiectivă a valorii, teoria subiectivă.
Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Rezolvarea de aplicaţii practice, studii de caz, exemplificări.

Bibliografie: Ciobanu Gheorghe (coord.), Microeconomie, (manualul catedrei), Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2011, p. 56-64; Colectiv, Economie, ediţia VI, Ed. Economică, Bucureşti, 2003; Joseph E. Stiglitz, Carl E. Walsh, Economie, Ed. Economică, Bucureşti, 2005, p. 123-126.

4.  Săptămâna IV: 
Tematică  curs: TEORIA CERERII. Cererea de mărfuri. Elasticitatea cererii.
Concepte de bază: cerere, elasticitatea cererii, elasticitate încrucişată.

Tematică seminar: Efectul de venit şi efectul de substituţie. Teoria cererii.
Concepte de bază: elasticitatea cererii, elasticitate încrucişată.
Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Rezolvarea de aplicaţii practice, studii de caz, exemplificări.
Bibliografie: Ciobanu Gheorghe (coord.), Microeconomie, (manualul catedrei), Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2011, p. 75-94; Colectiv, Economie, ediţia VI, Ed. Economică, Bucureşti, 2003; Joseph E. Stiglitz, Carl E. Walsh, Economie, Ed. Economică, Bucureşti, 2005, p. 80-84, 96-112; Cocioc Paul, Fundamente ale ştiinţei economice, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2001, p. 52-66.

5.  Săptămâna V: 
Tematică  curs: COMPORTAMENTUL PRODUCĂTORULUI. Factorii de producţie. Optimul producătorului.
Concepte de bază: funcţii de producţie, curbele de izoproducţie, zona economică a producţiei, rata marginală de substituire dintre factori, dreapta bugetului (izocost), optimul producătorului, productivitatea factorilor, legea randamentelor descrescătoare.

Tematică seminar: Elasticitatea cererii (inclusiv aplicaţii).
Concepte de bază: elasticitatea cererii, elasticitate încrucişată.
Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Rezolvarea de aplicaţii practice, studii de caz, exemplificări.
Bibliografie: Ciobanu Gheorghe (coord.), Microeconomie, (manualul catedrei), Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2011, p. 102-123; Colectiv, Economie, ediţia VI, Ed. Economică, Bucureşti, 2003; Joseph E. Stiglitz, Carl E. Walsh, Economie, Ed. Economică, Bucureşti, 2005, p. 147-154.

6.  Săptămâna VI: 
Tematică  curs: TEORIA COSTURILOR. Conţinutul economic al costului de producţie. Tipologia şi mărimea costurilor. Relaţiile dintre costurile înregistrate pe termen scurt. Minimizarea costurilor. Evoluţia costurilor pe termen lung
Concepte de bază: cost de producţie, cost de oportunitate, cost fix, cost variabil, costuri sociale, costuri totale, costuri unitare, cost marginal, costuri pe termen scurt şi lung.

Tematică seminar: Funcţiile de producţie. Productivitatea factorilor de producţie (inclusiv aplicaţii). Optimul producătorului (inclusiv aplicaţii).
Concepte de bază: funcţii de producţie, curbele de izoproducţie, zona economică a producţiei, rata marginală de substituire dintre factori, dreapta bugetului (izocost), optimul producătorului.
Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Rezolvarea de aplicaţii practice, studii de caz, exemplificări.
Bibliografie: Ciobanu Gheorghe (coord.), Microeconomie, (manualul catedrei), Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2011, p. 124-142; Colectiv, Economie, ediţia VI, Ed. Economică, Bucureşti, 2003; Joseph E. Stiglitz, Carl E. Walsh, Economie, Ed. Economică, Bucureşti, 2005, p. 136-146.

7.  Săptămâna VII: 
Tematică  curs: PROFITUL. Conceptul de profit. Teorii explicative. Masa şi rata profitului. Forme şi funcţii ale profitului. Pragul de rentabilitate şi pragul de închidere.
Concepte de bază: funcţiile economice ale profitului, venituri totale, venituri marginale, profit, rata profitului.

Tematică seminar: Costurile de producţie (inclusiv aplicaţii).
Concepte de bază: cost de producţie, cost de oportunitate, cost fix, cost variabil, costuri sociale, costuri totale, costuri unitare, cost marginal, costuri pe termen scurt şi lung.
Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Rezolvarea de aplicaţii practice, studii de caz, exemplificări.
Bibliografie: Ciobanu Gheorghe (coord.), Microeconomie, (manualul catedrei), Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2011, p. 143-154; Colectiv, Economie, ediţia VI, Ed. Economică, Bucureşti, 2003; Joseph E. Stiglitz, Carl E. Walsh, Economie, Ed. Economică, Bucureşti, 2005, p. 165-168.

8.  Săptămâna VIII: 
Tematică  curs: TEORIA OFERTEI. Oferta de mărfuri. Elasticitatea ofertei
Concepte de bază: ofertă, elasticitatea ofertei.

Tematică seminar: TEST: Profitul (inclusiv aplicaţii).
Concepte de bază: venituri totale, venituri marginale, profit, rata profitului.
Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Rezolvarea de aplicaţii practice, studii de caz, exemplificări.
Bibliografie: Ciobanu Gheorghe (coord.), Microeconomie, (manualul catedrei), Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2011, p. 155-167; Colectiv, Economie, ediţia VI, Ed. Economică, Bucureşti, 2003; Joseph E. Stiglitz, Carl E. Walsh, Economie, Ed. Economică, Bucureşti, 2005, p. 84-89, 159-165.

9.  Săptămâna IX: 
Tematică  curs: PIAŢA CU CONCURENŢĂ PERFECTĂ. Cadrul general al concurenţei. Concurenţa perfectă. formarea preţului pe o piaţă cu concurenţă perfectă.
Concepte de bază: concurenţă perfectă, echilibrul pieţei, preţ de echilibru.

Tematică seminar: Oferta (inclusiv aplicaţii).
Concepte de bază: ofertă, elasticitatea ofertei.
Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Rezolvarea de aplicaţii practice, studii de caz, exemplificări.
Bibliografie: Ciobanu Gheorghe (coord.), Microeconomie, (manualul catedrei), Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2011, p. 168-191; Colectiv, Economie, ediţia VI, Ed. Economică, Bucureşti, 2003; Joseph E. Stiglitz, Carl E. Walsh, Economie, Ed. Economică, Bucureşti, 2005, p. 89-93, 196-200.

10.  Săptămâna X: 
Tematică  curs: PIAŢA DE MONOPOL. Definiţia şi ipotezele modelului. Echilibrul pieţei de monopol. Tehnici monopoliste de stabilire a preţului
Concepte de bază: monopol, echilibrul pieţei, preţ de echilibru.

Tematică seminar: Piaţa cu concurenţă perfectă (inclusiv aplicaţii). Maximizarea profitului (inclusiv aplicaţii).
Concepte de bază: concurenţă perfectă, echilibrul pieţei, preţ de echilibru.
Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Rezolvarea de aplicaţii practice, studii de caz, exemplificări.
Bibliografie: Ciobanu Gheorghe (coord.), Microeconomie, (manualul catedrei), Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2011, p. 192-216; Colectiv, Economie, ediţia VI, Ed. Economică, Bucureşti, 2003; Joseph E. Stiglitz, Carl E. Walsh, Economie, Ed. Economică, Bucureşti, 2005, p. 230-241, 256-270; Cocioc Paul, Fundamente ale ştiinţei economice, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2001, p. 123-134.

11.  Săptămâna XI: 
Tematică curs:  MĂSURAREA REZULTATELOR MACROECONOMICE.
Concepte de bază: produs intern brut, produs naţional brut, produs intern net, produs naţional net, venit naţional, venit disponibil, venit personal, cerere şi ofertă agregată. 

Tematică seminar: - Operaţiunile bursei. Cursul titlurilor. Aplicaţii – Piaţa financiară
Concepte de bază: acţiuni, obligaţiuni, piaţă primară, piaţă secundară, curs, indici bursieri.
Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Rezolvarea de aplicaţii practice, studii de caz, exemplificări.
Bibliografie: catedră, Macroeconomie, Ed. Imprimeria Ardealul, 2006, p. 82-94; Joseph E. Stiglitz, Carl E. Walsh, Economie, Ed. Economică, Bucureşti, 2005, p. 424-436.

12.  Săptămâna XII: 
Tematică curs: ECHILIBRUL MACROECONOMIC. Modelul IS - LM
Concepte de bază: echilibru economic, echilibru parţial, echilibru general, preferinţa spre lichiditate, diagrama IS – LM. 

Tematică seminar: - Teorii şi modele ale creşterii economice. Multiplicatorul investiţiilor. Acceleratorul.
Concepte de bază: multiplicatorul investiţional, acceleratorul investiţional.
Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Rezolvarea de aplicaţii practice, studii de caz, exemplificări.
Bibliografie: catedră, Macroeconomie, Ed. Imprimeria Ardealul, 2006, p. 138-161; Joseph E. Stiglitz, Carl E. Walsh, Economie, Ed. Economică, Bucureşti, 2005, p.457-458.

13.  Săptămâna XIII: 
Tematică curs:  INFLAŢIA. Definirea şi măsurarea inflaţiei. Principalele cauze ale inflaţiei. Mecanisme inflaţioniste. Forme de manifestare a inflaţiei.
Concepte de bază: inflaţie, indicii preţurilor, putere de cumpărare, inflaţia prin cerere, inflaţia prin costuri, spirala inflaţionistă, inflaţie importată, inflaţie deschisă, inflaţie galopantă, hiperinflaţie, stagflaţie, slumpflaţie, politici antiinflaţioniste. 

Tematică seminar: Determinări (cauze) ale ciclicităţii economice. Politici anticiclice
Concepte de bază: fluctuaţii economice, ciclicitate, cicluri economice, politicile anti-ciclice, fazele ciclurilor.
Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Rezolvarea de aplicaţii practice, studii de caz, exemplificări.
Bibliografie: catedră, Macroeconomie, Ed. Imprimeria Ardealul, 2006, p. 211-233; Joseph E. Stiglitz, Carl E. Walsh, Economie, Ed. Economică, Bucureşti, 2005, p. 442-449.


14.  Săptămâna XIV: 
Tematică curs:  ŞOMAJUL. Dimensiunile şomajului şi măsurarea lor. Formele principale ale şomajului. Cauzele, consecinţele şi costurile şomajului  Relaţia inflaţie – şomaj.
Concepte de bază: ocupare, subocupare, şomaj, rata şomajului, Legea Okun, tipuri de şomaj, indemnizaţie de şomaj, Curba Phillips, deflaţia, dezinflaţia competitivă, politici anti-şomaj. 

Tematică seminar: Efecte economico-sociale ale inflaţiei. Măsuri de reducere a inflaţiei şi de combatere a consecinţelor ei. Aplicaţii – Inflaţia.
Concepte de bază: inflaţie, indicii preţurilor, putere de cumpărare, hiperinflaţie, stagflaţie, slumpflaţie
Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Rezolvarea de aplicaţii practice, studii de caz, exemplificări.
Bibliografie: catedră, Macroeconomie, Ed. Imprimeria Ardealul, 2006, p. 233-257; Joseph E. Stiglitz, Carl E. Walsh, Economie, Ed. Economică, Bucureşti, 2005, p. 437-442.



VII. Metode didactice folosite
METODELE utilizate în cadrul procesului de învăţământ: expunerea, argumentaţia, conversaţia, discutarea unor studii de caz, prezentarea unor exemple, discutarea unor referate, rezolvarea de probleme, dezbaterea. Pentru abordarea, înţelegerea şi mai ales aplicarea cunoştinţelor presupuse de curs, indicăm metoda învăţării „în paşi mărunţi”, respectiv parcurgerea cursivă, temă cu temă, a manualului (în ordinea dată de fiecare capitol) şi a Cărţilor de teste şi probleme.

VIII. Evaluare
Modalitatea de evaluare / notare presupune, următoarele aspecte:
A. Se bazează pe imaginea de ansamblu pe care trebuie să şi-o formeze studentul în privinţa noţiunilor şi teoriilor parcurse;
B. concret, proba de examen este una SCRISĂ şi va miza pe COMBINAREA tipurilor de învăţare; ea va conţine: a) 18 întrebări de tip grilă, cu răspuns unic; 
                                             b) 2 probleme şi aplicaţii
	Precizare: Fiecare subiect va fi punctat distinct, studenţii cunoscând de la începutul examenului punctajul aferent fiecărei grupe de subiecte (grile / aplicaţie / întrebare cu răspuns deschis / teorie) 
2. Caiet de probleme, în funcţie de cerinţele disciplinei
	Precizare: Modalitatea de examinare / notare se păstrează şi în sesiunea de restanţe / măriri de note.

IX. Bibliografie suplimentară
Cocioc, Paul; Jula Octavian, Microeconomie aplicată, Ed.Risoprint, Cluj-Napoca, 2008
	Popescu, Gheorghe, Evoluţia gândirii economice, ed.a III-a, Ed.Academiei române, Cluj-Napoca, 2004
	Samuelson, Paul; William Nordhaus, Economie politică, Ed.Economica, Bucureşti, 2005
	Bodea, Gabriela, Ban, Irina, Microeconomie & Macroeconomie. Aplicaţii., Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2008 (pentru modele / exemple de grile, teste şi aplicaţii).
	Cocioc, Paul; Jula, Octavian, Macroeconomie aplicată, Ed.Risoprint, Cluj-Napoca, 2009
	Popescu, Gheorghe, Evoluţia gândirii economice, ed.a III-a, Ed.Academiei române, Cluj-Napoca, 2004

	Decan,							Director departament,,

	Data,							Titular curs,
								Lect. Dr.  ROVINARU Flavius

