
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Macroeconomie financiară 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. TRIFU Alexandru 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. TRIFU Alexandru 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OB./ 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru) al activităţilor didactice 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 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 

3.7 Distribuţia fondului de timp  ore 

Participare la orele de curs și seminar 42 

Studiul după manual / suport de curs, bibliografie și notițe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 65 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  64 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.8 Total ore studiu individual 133 

3.9 Total ore pe semestru 175 

3.10 Numărul de credite 7 
 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Petre Andrei” din Iași 

1.2 Facultatea Economie 

1.3 Departamentul Științe Economice 

1.4 Domeniul de studii  Finanțe 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea Management Economico-Financiar European 

4. Precondiţii (dacă 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 desfășurare  

a seminarului  

 

6. Competenţele specifice acumulate  
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 C2.2 

Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-

financiară la scară macro. 

C2.5 

Efectuarea de analize economico-financiare curente pe baza datelor şi  informaţiilor culese. 



 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs (teme, număr de ore, bibliografie) Metode de predare 

1. Funcționarea economiilor naționale și economia UE  4 ore 

2. Teoriile ciclurilor de business    6 ore 

3. Principalele procese și fenomene macroeconomice la scara economiei regionale  

8 ore 

4. Construcția bugetară europeană   6 ore 

5. Impactul domeniului financiar asupra dezvoltării comunitare generale   4 ore 

Prelegere și discuții 

Bibliografie: 

a) referințe principale (bibliografie minimală):  

Blanchard, Oliver (2011) Macroeconomics, Pearson, Boston. 

Stiglitz, Joseph (1997) Primciples of Macroeconomics, W.W. Norton, London. 

Trifu, Al. (2010) Economie generala, Ed. Performantica, Iasi. 

Surse Internet ale UE si ale tarilor membre 

 

8. 2 Seminar / laborator (teme, număr de ore, bibliografie) Metode de predare 

 Discuții pe bază de 

referate sau material de 

studiu 

Bibliografie: 

a) referințe principale (bibliografie minimală):  

  Surse Internet ale UE si ale statelor membre. 

 
 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere 

în nota finală 
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 CT1    

Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi 

responsabilă. 

CT2     

Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în 

cadrul echipei. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general  

al disciplinei  

Deprinderea masteranzilor cu puterea de înșelegere a fluxurilor financiare la nivel 

de economie națională și de economie regională (UE). 

Analiza indicatorilor de creștere economică și sustenabilitatea economiilor 

naționale. 

7.2 Obiectivele specifice  Analiza politicilor de natură financiară din țările UE. 

Ințelegerea ciclurilor de business. 

Funcționarea și sustenabilitatea unităților economice naționale în cadrul general 

al UE. 



 

 

10.4 Curs 

Modul de înțelegere și abordare a problematicii 

financiare la nivel macro 

 

Discuții libere pe 

baza unor subiecte 

din materie 

 

60% 

10.5 Seminar 

 

 

  

Modul cum masteranzii au reușit să sintetizeze, să 

folosească aparatul statistic-matematic, pentru 

surprinderea punctuală a problematicii date spre 

rezolvare. 

Referate și lucrări 

întocmite 

 

40% 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă 

Minim nota 6-adică 60 % din totalul notelor/aprecierilor de la curs și seminar. 

 
 

Data completării:  

26.09.2019      

              Semnătura titularului de curs                  Semnătura titularului de seminar  

   

   

Data avizării în Departament                                      Semnătura Directorului de Departament 

30.09.2019 
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