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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul „Economie, Marketing şi Turism” 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

TEORIE ECONOMICĂ II 

Responsabil de disciplină: Hămuraru Maria, conf. univ., dr. 

Ceaikovskii Alexandr, conf. univ., dr. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

F.02.O.0.09 180 30 45 - 105 6 
Română/ 

rusă/engleză 

F.02.O.0.09 180 12 18 - 150 6 Română 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C1. Cunoașterea conceptelor, 

teoriilor, metodelor de bază ale 

științei economice în raport cu 

problemele teoretice și practice 

tipice; 

C2. Utilizarea metodelor, 

instrumentelor și tehnicilor de 

cercetare economică în contextul 

elaborării de proiecte, rapoarte, 

previziuni și alte demersuri 

profesionale; 

C4. Organizarea eficientă a 

activității economice în condiții 

de autonomie și echipă; 

 A identifica şi defini  conceptele, teoriile, metodele şi 

instrumentele economiei 

 la nivel de entitate; 

 A aplica conceptele, teoriile, metodele și instrumentele 

economiei în diverse situaţii profesionale şi de viaţă pentru 

rezolvarea problemelor specifice nivelului microeconomic;  

 A compara conceptele teoriile, metodele și instrumentele 

economiei în entitățile private și publice pentru probleme din 

domeniul microeconomic; 

 A evalua critic conceptele, teoriile, metodele și instrumentele  

economiei folosite pentru rezolvarea de probleme specifice 

nivelului microeconomic; 

 A cunoaște metodele și instrumentele de analiză referitoare 

la problemele pieței în raport cu schimbările mediului 

financiar bancar; 

 A analiza şi interpreta date şi informaţii referitoare la 

problemele firmei pe piaţa cu concurenţă perfectă şi 

imperfectă.  

 

Conținutul 

disciplinei 

Iniţiere în macroeconomie. 

Macroeconomia şi principalii indicatori macroeconomici. 

Instabilitatea macroeconomică şi fluctuaţiile ciclice. 

Consum, economii şi investiţii. 

Modelul AD-AS de echilibru macroeconomic. 

Piaţa muncii şi şomajul. 

Piaţa monetară şi mecanismele ei. 

Inflaţia şi procese inflaţioniste. 

Finanţele publice şi politica bugetar-fiscală. 

Modelul IS – LM de echilibru macroeconomic. 

Creşterea economică și dezvoltarea economică. 

Sistemului economiei mondiale. 

Economia deschisă şi balanţa de plăţi. 

Piaţa valutară, cursul de schimb şi politica valutară. 
 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual-proiect de cercetare, 

aprecierea în rezultatul participării la seminare 

Evaluarea finală- examen scris sau asistat la calculator,în baza testului clasic care include itemi de divers 

nivel de complexitate: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 
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 evaluare curentă, inclusiv produsul lucrului individual – 60%; 

 evaluare finală – 40% 

 

Lucrul 

individual 

Studenții vor elabora un proiect de cercetare cu aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor, instrumentelor 

economice de cercetare pe anumite tematici la nivelul entităţii economice. Cerințele și termenele de 

elaborareși prezentatre se conțin în curriculum-ul la disciplină  la capitolul V ”Studiul individual” (poate fi 

accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 

Bibliografie 

recomandată 

de bază  

1. Hămuraru M.,  Ţăruş V., Capsîzu V., „Teorie economică. Microeconomie. Concepte şi aplicaţii. Ediţia 

a IV.” Suport de curs.  Chişinău, 2013, 239 p. 

2. Hămuraru M., Ţurcanu O., „Economie”. Note de curs., Chişinău, USM, 2016, 256 p. 

suplimentară  

3. Bucos T., Barbăneagră O., Teorie economică. Microeconomie.Chişinău, 2013, 236 p. 

4. Tomșa A. (coordonator) Teorie economică vol. I „Microeconomie”, Chișinău, 2012, 408 p. 

5. Filip N., Sorocean O., Teoria economică, Chişinău, 2008, 404 p. 
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