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Fundamentare  Cursul Micro și macroeconomie cantitative îşi propune cultivarea la doctoranzi a perceperii intelectuale a 

studiului teoretic şi aplicativ al modalităţilor de fundamentare şi implementare a politicilor economice precum 

şi determinarea efectelor acestor decizii.  

Premisa necesară pentru fundamentarea politicilor economice, pentru asigurarea unei cât mai mari 

eficientizări a acestora în condiţiile unei economii informaţionale este cunoaşterea  aprofundată a specificului 

celor două tipuri de reglare a vieţii economice şi sociale, atât de diferite, care-şi au coerenţa şi logica lor. 

Elaborarea politicilor economice presupune grefarea peste cunoaşterea mecanismelor şi doctrinelor economice 

şi a rolului organismelor statale, întrucât politica economică se leagă de activitatea statală. Problema esenţială 

constă în rolul, locul, formele şi limitele intervenţionismului statal. 

În acest sens, atenţie se acordă atât cercetărilor contemporane şi a perspectivelor în domeniul politicilor 

economice, cât şi a teoriilor de fundamentare ştiinţifică a acestora.  

Competenţele 

obţinute 

CP 1. Cunoașterea avansată a conceptelor, teoriilor și metodelor de cercetare specifice teoriei economice și 

politicilor economice. 

CP 3. Gestiunea eficientă a informaţiei selectate prin aplicarea principiilor, teoriilor şi metodelor avansate de 

cunoaştere, şi abordarea interdisciplinară în realizarea cercetărilor în domeniul politicilor economice; 

CP 5. Conceperea şi elaborarea de cercetări ştiinţifice originale care conduc la dezvoltarea cunoaşterii 

ştiinţifice şi/ sau a metodelor de cercetare în domeniul politicilor economice; 

CT 1. Inițierea și dezvoltarea de proiecte inovatoare și practice complexe. 

Conţinutul 

disciplinei 

Tema 1: Concepte fundamentale ale Microeconomiei cantitative. 

Tema 2: Analiza comportamentului consumatorului. 

Tema 3: Comportamentul producătorului și restricțiile tehnologice. 

Tema 4: Concepte fundamentale ale macroeconomiei. 

Tema 5: Modele macroeconomice în contextul mecanismului pieței. 

Tema 6: Creșterea economică și fluctuațiile ciclice. 
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