
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 
1.3 Departamentul Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană 
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe Politice 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Studii de Securitate / Licenţiat în Studii de Securitate 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Introducere în economie și securitate financiar-bancară 
2.2 Titularul activităţilor de curs dr. Romeo-Aurelian Popovici 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Drd Adina Mihăescu   dr. Horia Botos 
2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei DO 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 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 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
Tutoriat  
Examinări  20 
Alte activităţi: .................. - 
3.7 Total ore studiu individual 58 
3.8 Total ore pe semestru 100 
3.9 Numărul de credite 4 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  Nu e cazul 
4.2 de competenţe  Nu e cazul 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

 Nu e cazul 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Nu e cazul 



6. Competenţele specifice acumulate 
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interpretarea şi valorificarea eficientă a informaţiilor în organizaţiile publice si private; 

- asigurarea de expertiză în domeniul negocierii şi medierii între grupuri cu interese diverse; 

- aplicarea fundamentelor teoriilor sociale şi politice în înţelegerea, analizarea şi evaluarea organizării socio-politice; 

- elaborarea şi comunicarea unor planuri şi proiecte în domeniul asigurării securităţii; 

- asigurarea unui management eficace al relaţiilor din cadrul organizaţiilor şi instituţiilor publice şi private; 

- gestionarea informaţiilor specifice  rezolvării sarcinilor complexe în context  (receptarea, transmiterea, prelucrarea, 
stocarea informaţiilor în documente de profil), în condiţiile cunoaşterii la nivel avansat a cel puţin unei limbi de 
circulaţie internaţională; 

- aplicarea tehnicilor de muncă  eficientă în echipă multidisciplinară  corespunzatoare diverselor paliere ierahice 
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- Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, transmiterea, prelucrarea, 
stocarea informaţiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulaţie 
internaţională şi, la nivel mediu sau avansat, a unei a doua limbi străine. 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Știința economică- origini, evoluție,definiție și 

trăsături 
expunerea, argumentarea, 
prelegerea 

 

2. Activitatea economică; nevoi umane,bunuri, 
resurse,factori de producție 

expunerea, argumentarea, 
prelegerea 

 

3. Cererea și oferta. Legea cererii și ofertei expunerea, argumentarea, 
prelegerea 

 

4. Economia națională și agenții economici expunerea, argumentarea, 
prelegerea 

 

5. Economia mondială- origine,evoluție, 
caracteristici, perspective 

expunerea, argumentarea, 
prelegerea 

 

6. Indicatorii macroeconomici expunerea, argumentarea, 
prelegerea 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Cunoasterea din punct de vedere stiintific a vietii economice, insusirea unui mod de gandire 
si observare economic, intelegerea principalelor mecanisme de functionare a economiei de 
piata si a sistemelor de securitate bancara. 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

  -intelegerea si explicarea problemelor economice de mare actualitate (nationale    si 
internationale) 

- analizeaza situatia actuala, detaseaza evenimentele de interes major pentru 
societate, se documenteaza asupra acestora. 

- documentează şi prezintă rezultatele pentru a informa şi a ghida acţiunile politice 
şi individuale. 
 
- dezvoltă şi analizează politicile referitoare la proiectarea, implementarea şi 
modificarea operaţiunilor şi programelor guvernamentale şi comerciale. 

 



7. Piața și formele pieței expunerea, argumentarea, 
prelegerea 

 

8. Echilibre și dezechilibre economice. Ciclurile 
Economice. Crizele economice 

expunerea, argumentarea, 
prelegerea 

 

9. Repere ale securității economice expunerea, argumentarea, 
prelegerea, problematizarea 

 

10. Piața monetară,băncile și sistemul bancar expunerea, argumentarea, 
prelegerea, problematizarea 

 

11. Managementul riscurilor și securității în 
activitatea bancară 

expunerea, argumentarea, 
prelegerea, problematizarea 

 

12. Piața financiară. Instrumentele pieței financiare 
și riscurile acestora 

expunerea, argumentarea, 
prelegerea, problematizarea 

 

13. Corporațiile multinaționale și globalizarea. 
Implicații în planul securității economice și 
financiare 

expunerea, argumentarea, 
prelegerea, problematizarea 

 

14. Comerțul international. Balanța comercială și 
raportul acesteia cu securitatea economica și 
financiară 

expunerea, argumentarea, 
prelegerea, problematizarea 

 

 
Bibliografie obligatorie  
 

1. Romeo-Aurelian POPOVICI, Introducere în economie și securitate financiar-bancară. Note de 
curs; 

2. Romeo-Aurelian Popovici, Cicluri, dezechilibre, crize economice, Editura Casa Cărții de 
Știință, Cluj Napoca, 2010; 

3. Mihaela Luțaș, Uniunea Europeană, Mecanismul integrării, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004; 
4. Crețoiu Gheorghe, Cornescu Viorel, Bucur Ion, Economie, Ediția a II-a, Editura C.H. Beck, 

București, 2008; 
5. Mircea COȘEA, Manual de economie; 
6. Cecilia ILIESCU, Managementul riscului, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2005. 

 
Bibliografie opţională 
 

7. Krugman, Paul R., Obstfeld, Maurice, International Economics, Theory and Policy, 
SeventhEdition, Addison-Wesley Longman, Inc., Pearson International Edition, 2006. 

8. Ioan Popa ( coord.), Tranzacții de comerț exterior, Bucuresti, Ed. Economică, 2002 

9. Postelnicu, Gheorghe, Postelnicu, Cătălin, Fluxurile investițiilor internaționale, Ed. Risoprint, 
Cluj-Napoca, 2003; 

10. Postelnicu, Cătălin, Firmele multinaționale la început de mileniu, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 
2006 

11. Răboacă, George. Comșa, Marin. Ciucur, Dumitru. Metodologia cercetării științifice 
economice. Editura Fundației România de Mâine. București. 2007; 

12. Stiglitz ,Joseph E. Mecanismele globalizării. Editura Polirom. Iași. 2008; 

13. Luțaș, Mihaela. Uniunea Europeană: Mecanismul integrării. Editura Dacia. Cluj Napoca. 
2004; 

14. Pop,Dana. Economie internaţională: Suport de curs. 2007; 

15. Drăgan,Gabriela. Fundamentele comerțului internațional.http://www.biblioteca-
digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=366&idb=23: 

16. Bal, Ana (coordonator)/ Economie Mondială/ http://www.biblioteca-
digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=482&idb=21; 

17. Zaharia, Rodica Milena. Economie Mondială. http://www.biblioteca-



digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=383&idb=21; 

18. Gabriela Drăgan, Fundamentele comerțului internațional, http://www.biblioteca-
digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=366&idb=23: 

19. Ana Bal (coordonator), Economie Mondială, http://www.biblioteca-
digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=482&idb=21; 

20. Rodica Milena Zaharia, Economie Mondială, http://www.biblioteca-
digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=383&idb=21 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
1. Istoria gândirii economice,clarificări 

conceptuale asupra terminologiei economice și 
trăsăturile activității economice 

dezbaterea, modelarea, 
analiza critică a literaturii 
de specialitate 

 

2. Modalități de amortizare a capitalului fix Dezbaterea, studiul de caz, 
aplicații practice 

 

3. Analizarea evoluției curbei cererii și curbei 
ofertei, precum și a cantității de echilibru și a 
prețului de echilibru pentru diferite situații 

Dezbaterea, studiul de caz, 
aplicații practice 

 

4. Circuitul economiei naționale;exemplificări, 
cazuri concrete, dezbatere 

Dezbaterea, studiul de caz, 
analiza critică a literaturii 
de specialitate 

 

5. Ordinea economică mondială Dezbaterea, studiul de caz,   

6. Indicatorul Dezvoltarii Umane și Strategia 
Europa 2020 

Dezbaterea, studiul de caz, 
analiza critică a literaturii 
de specialitate 

 

7. Concurența neloială(ilegală) :dumping-ul, 
antireclama, spionajul economic și sabotajul 
economic 

Dezbaterea, studiul de caz,   

8. Mecanisme de transmitere a crizelor 
economice și politici economice anticiclice 

Dezbaterea, studiul de caz, 
analiza critică a literaturii 
de specialitate 

 

9. Obiectivele și cauzele economice ale 
conflictelor armate 

Dezbaterea, studiul de caz, 
analiza critică a literaturii 
de specialitate 

 

10. Managementul riscurilor în activitatea bancară Problematizarea, 
dezbaterea, analiza critică a 
literaturii de specialitate 

 

11. Operațiunile bursiere; exemple de lucru, 
cazuriconcrete,dezbatere 

Problematizarea, 
dezbaterea, analiza critică a 
literaturii de specialitate 

 

12. Instrumente financiare de schimb și de 
împrumut; explicații  

Dezbatere, analiza critică a 
literaturii de specialitate 

 

13. Globalizarea piețelor economice Dezbaterea, studiul de caz, 
analiza critică a literaturii 
de specialitate 

 

14. Companiile multinaționale Problematizarea,  



dezbaterea,studiu de caz 
Bibliografie: 

1. Romeo-Aurelian POPOVICI, Introducere în economie și securitate financiar-bancară. Note de curs; 
2. Romeo-Aurelian Popovici, Cicluri, dezechilibre, crize economice, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj 

Napoca, 2010; 
3. Mihaela Luțaș, Uniunea Europeană, Mecanismul integrării, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004; 
4. Crețoiu Gheorghe, Cornescu Viorel, Bucur Ion, Economie, Ediția a II-a, Editura C.H. Beck, București, 

2008; 
5. Mircea COȘEA, Manual de economie; 
6. Cecilia ILIESCU, Managementul riscului, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2005; 
7. Daniela Sarpe, Emil Gavrila Microeconomie – Teorie şi aplicaţiiEd. Economica,2002  

 
8. Pop,Dana. Economie internaţională: Suport de curs. 2007; 

9. Drăgan,Gabriela. Fundamentele comerțului internațional.http://www.biblioteca-
digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=366&idb=23: 

10. Bal, Ana (coordonator)/ Economie Mondială/ http://www.biblioteca-
digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=482&idb=21; 

11. Zaharia, Rodica Milena. Economie Mondială. http://www.biblioteca-
digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=383&idb=21; 

12. Gabriela Drăgan, Fundamentele comerțului internațional, http://www.biblioteca-
digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=366&idb=23: 

13. Ana Bal (coordonator), Economie Mondială, http://www.biblioteca-
digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=482&idb=21 

14. Axenciuc, V. – Avuţia naţională a României. Cercetări istorice comparate, Bucureşti, Centrul Român de 
Economie Comparată şi Consens, Editura Expert, 2000 

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

 
Disciplina a fost elaboratăîn concordanţă cu lucrările din domeniu, publicate în ţarăşi străinătate; 
 
Disciplina propune o abordare care sa ajute la intelegerea si explicarea problemelor economice de mare actualitate 
(nationale    si internationale), pregateste competente de analiza a  situatiei actuale atat din mediul public cat si din 
cel privat. Conținutul disciplinei este gândit în așa fel încât să răspunsă cu succes așteptărilor potențialilor 
angajatori si sa creeze viitori angajati cu o serioasa intelegere a mediului de afaceri, functionarea si securitatea 
acestuia. 
 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
10.4 Curs Capacitatea de înţelegere a 

conceptelor de bază; 
cunoaşterea principalelor teorii 
şi dezbateri teoretice 

Examen scris (cu grilă 
de întrebări închise şi 
deschise) 

60% 

   
10.5 Seminar/laborator Prezenţa şi activitatea în 

cadrul dezbaterilor1 
  
Participarea activă la 
dezbateri (intervenţii 
orale, muncă în echipă 
etc.) 

15% 

                                                           
1 Neparticiparea la minim 75% din seminarii se sancţionează cu pierderea punctelor de seminar. Studenţii la 2 facultăţi şi 
sportivii de performanţă trebuie să aibă prezenţă de cel puţin 50%. 



Înţelegerea şi analiza critică a 
textelor; Capacitatea de 
analiză şi sinteză 

Redactarea unui referat 
evaluativ / studiu de caz 
de 4-6 pagini 

25% 

    
10.6 Standard minim de performanţă 

 Obţinerea notei 5 
 
 

Data completării:  Semnătura titularului de curs:   Semnătura titularului de seminar:  

...........................  ......................... ………………    ..................................................   

 

Data avizării in catedră      Semnătura Şefului de departament/ catedră 

.................................    .................................................................... 


