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ECONOMIE GENERALĂ ŞI MARKETING 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Inginerie Economică şi Business 

Catedra/departamentul Teoria economică şi Marketing 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 523.1 Electroenergetică 

524.1 Electromecanică 

523.2 Termoenergetică 

529.1 Ingineria şi managementul calităţii 

521.8 Inginerie şi management în energetică 

 

Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 

Categoria 

formativă 

Categoria de 

opţionalitate 

Credite 

ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 

 

III 

 
E 

U– unitate de 

curs de 

orientare 

socio-umanistă 

O – unitate de 

curs 

obligatorie 
5 

II (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

IV 

E 

U– unitate de 

curs de 

orientare 

socio-umanistă 

O – unitate de 

curs 

obligatorie 
5 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 

planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminar/Practice 

Studiul 

materialului 

teoretic 

Rezolvare aplicaţii 

practice 
Proiect de an  

150 45 30 75 - - 

150 12 8 130 - - 

 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematica superioară; Tehnologii informaţionale  

Conform competenţelor Utilizarea cunoştinţelor fundamentale pentru explicarea şi 

interpretarea unor situaţii, procese, fenomene economice ş i pentru 
scalarea atributelor de marketing. 

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector, 

calculator, tablă, cretă şi alte materiale (ziare, standarde etc.)  

Seminar/Practice Studenţii se vor pregăti de seminare conform curriculum-ului şi vor lucra în grup și 
individual.  Vor expune, vor analiza studiile de caz, vor rezolva probleme conform 

condiţiilor impuse de lucrarea metodică pentru a îmbogăţi materialul teoretic predat la 

curs cu informaţii suplimentare. 

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

 CP 1. Utilizarea conceptelor, principiilor, metodelor și tehnicilor de cercetare 
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specifice economiei. 

 Cunoaşterea aprofundată a conceptelor, principiilor, metodelor şi tehnicilor de 

cercetare specifice domeniului economic; 

 Aplicarea conceptelor, principiilor, metodelor şi tehnicilor de cercetare specifice 

economiei; 

 Valorificarea și abordarea comparativă a conceptelor, principiilor, metodelor şi 

tehnicilor de cercetare specifice economiei. 
Competenţe 
profesionale 

CP4. Definirea conceptelor, teoriilor, modelelor şi metodelor de studiere a 

economiei ca ştiinţă. 

 Studierea indicatorilor economici, ce caracterizează rezultatele activităţii de 

antreprenoriat, resursele economice (mijloace circulante, mijloace fixe, resurse 

umane) şi cheltuielilor;  

 Cunoașterea şi înțelegerea conținuturilor teoretice ale acestei discipline, precum 

întreprinderea, firma, mediul întreprinderii, piață, funcțiile întreprinderii, 

resursele, structura organizatorică, etc.; 

 Aplicarea de principii şi metode de calcul în scopul prognozării nivelului de 

indicatori economici precum şi analiza lor în dinamică. 
Competenţe 
profesionale 

CP6. Organizarea şi conducerea activităţilor economice. 

 Identificarea și descrierea locului și rolului cunoștințelor economice în viața 

societății; 
 Cunoaşterea responsabilităților activității economice; 

 Valorificarea cunoștințelor economice; 

 Formularea recomandărilor privind optimizarea procesului de organizare şi 

conducere a activităţilor economice; 

 Formarea deprinderilor practice pentru luarea deciziilor economic efective; 

 Crearea condiţiilor prielnice pentru formarea conceptului de conducere, care 

înseamnă: planificare, organizare, reglare, control, îndrumare etc.;  

 Trecerea la conceptul de „marketing intern“, care pune accent pe: folosirea 

resurselor umane, pe motivarea acestora, pe umanizarea deciziilor, pe informare şi 

comunicare, pe obţinerea de performanţe; 

 Competenţe de gestionare a resurselor materiale şi financiare în funcţie de 

priorităţile planurilor de afaceri cu respectarea legislaţiei specifice domeniului 

economic; 

 Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii cantitative şi calitative 

referitoare la o problemă clar definită prin utilizarea de diverse surse alternative în 

vederea formulării de sinteze şi evaluări argumentate pentru decizii. 
 

Competenţe 

transversale 
CT1. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor 

specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare 

interpersonală. 

CT3. Executarea unor sarcini profesionale complexe în condiţii de autonomie şi de 

independenţă profesională. Demonstrarea spiritului de inițiativă și acțiune 

pentru actualizarea cunoștințelor profesionale, economice. 

 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 
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Obiectivul general Expunerea principalelor etape de dezvoltare a ştiinţei economice, prezentarea 

sistemului de legi şi categorii economice utilizate în economie, explicarea 

proceselor si fenomenelor care au loc la nivel de întreprindere, ramură, 

economie naţională şi economie mondială, precum şi studierea necesităţilor 

consumatorilor, satisfacerea acestora în condiţiile dezvoltării durabile. 
 

Obiectivele specifice  Cunoaşterea locului şi rolului economiei generale şi marketingului în 

sistemul ştiinţelor economice; 

 Cunoaşterea categoriilor şi legilor economice; 

 Cunoaşterea formelor de organizare a activităţii economice; 

 Cunoaşterea formelor de organizare a activităţii de întreprinzător; 

 Cunoaşterea şi deosebirea veniturilor fundamentale; 

 Cunoaşterea factorilor ce condiţionează apariţia crizelor economice, a 

formelor acestora şi a consecinţelor lor; 

 Cunoaşterea structurii economiei naţionale;  

 Cunoaşterea structurii si proceselor care au loc la nivel de economie 

mondială; 

 Cunoaşterea formelor de organizare a activităţii de marketing; 

 Determinarea politicilor de marketing şi a mix-ului de marketing; 

 Cunoaşterea impactului marketingului asupra profiturilor întreprinderii, 

asupra satisfacerii necesităţilor consumatorilor şi a societăţii în întregime, 

precum şi determinarea impactului acestuia asupra protejării şi conservării 

mediului ambiant. 
 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

Economie generală şi marketing 

T1. Teoria economică şi marketingul în sistemul ştiinţelor economice  2 1 

T2. Activitatea economică: aspectele dimensionale şi componentele 

fundamentale  

2 1 

T3. Alegerea raţională în baza posibilităţilor de producţie şi a costului 

alternativ  

2 - 

T4. Mediul extern al întreprinderii sau economia instituţională. Sistemele 

de organizare ale activităţii economice  

2 1 

T5. Piaţa şi mecanismul funcţionării ei. Concurenţa şi rolul ei în 

diversitatea structurilor de piaţă 

2 1 

T6. Teoria comportamentului producătorului   2 - 

T7. Comportamentul consumatorului sub aspect microeconomic  2 1 

T8. Teoria costului de producţie şi a rentabilităţii  2 - 

T9. Teoria repartiţiei veniturilor  2 1 

T10.Macroeconomia şi indicatorii macroeconomici  2 - 

T11. Teoria instabilităţii macroeconomice 2 1 

T12. Piaţa muncii şi şomajul  2 - 
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T13. Inflaţia şi procesele inflaţioniste 2 - 

T14. Teoria finanţelor publice  2 - 

T15. Piaţa capitalului  2 - 

T16. Economia mondială  2 1 

T.17. Strategia firmei şi strategia de marketing: intrarea în parteniat pentru 

edificarea relaţiilor cu clienţii 

2 1 

T.18. Segmentare, vizare şi poziţionare: crearea relaţiilor potrivite cu 

clienţii 

4 1 

T.19. Elaborarea mix-ului de marketing 4 1 

T20. Impactul marketingului asupra profiturilor firmei, satisfacerea 

necesităţilor clienţilor, protejarea mediului ambiant şi asupra consolidării 

edificiului social 

3 1 

Total prelegeri: 45 12 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

Tematica  seminarelor 

Economie generală şi marketing 

T1. Teoria economică şi marketingul în sistemul ştiinţelor economice  2 1 

T2. Activitatea economică: aspectele dimensionale şi componentele 

fundamentale  

2 - 

T3. Alegerea raţională în baza posibilităţilor de producţie şi a costului 

alternativ  

2 - 

T4. Mediul extern al întreprinderii sau economia instituţională. Sistemele 

de organizare ale activităţii economice  

2 1 

T5. Piaţa şi mecanismul funcţionării ei. Concurenţa şi rolul ei în 

diversitatea structurilor de piaţă 

2 - 

T6. Teoria comportamentului producătorului   2 1 

T7. Comportamentul consumatorului sub aspect microeconomic  2 1 

T8. Teoria costului de producţie şi a rentabilităţii  2 - 

T9. Teoria repartiţiei veniturilor  2 - 

T10.Macroeconomia şi indicatorii macroeconomici  1 - 

T11. Teoria instabilităţii macroeconomice 1 1 

T12. Piaţa muncii şi şomajul  1 - 

T13. Inflaţia şi procesele inflaţioniste 1 - 

T14. Teoria finanţelor publice  1 - 

T15. Piaţa capitalului  1 - 

T16. Economia mondială  1 - 

T.17. Strategia firmei şi strategia de marketing: intrarea în parteniat pentru 

edificarea relaţiilor cu clienţii 

1 1 

T.18. Segmentare, vizare şi poziţionare: crearea relaţiilor potrivite cu 

clienţii 

1 1 

T.19. Elaborarea mix-ului de marketing 1 1 

T20. Impactul marketingului asupra profiturilor firmei, satisfacerea 

necesităţilor clienţilor, protejarea mediului ambiant şi asupra consolidării 

edificiului social 

1 - 
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Total seminare: 30 8 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare; 

Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 

Obţinerea notei minime de „5” la examen. 

 
 


