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Nr. credite transferabile 3
Statutul disciplinei
Disciplină de domeniu (obligatorie)
Titular disciplină
Lector dr. Dan Donosa
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)
În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind fundamentele
gândirii economice a specialiştilor cu specializare tehnică; conţinutul formativ al disciplinei
contribuie la consolidarea elementelor esenţiale ale cunoaşterii, înţelegerii şi aplicării legilor
economice, mecanismelor de piaţă, factorilor economici, tranziţiei şi noii economii.
La lucrările practice se urmăreşte implementarea noţiunilor necesare pentru pregătirea viitorilor
manageri. Introducerea, la nivel elevat, a elementelor necesare abordării teoriei economice din
perspectiva macro. Însuşirea unor noţiuni noi, performante. Orientarea pregătirii studenţilor spre
conceptele şcolii economice anglo-americane.
Conținutul disciplinei (programa analitică)
Curs (Capitole/subcapitole)
Obiectul de studiu, istoricul şi importanţa disciplinei
Economia de piaţă - conomia de schimb - Categoriile fundamentale ale ec. de piaţă; Tipuri de
economii de piaţă
Proprietatea în economie - Geneza şi natura propriet
Raportul economico-juridic de proprietate Libertatea economică
Factorii de producţie- Munca – factor primar, Natura – pămîntul, Capitalul
Întreprinderea şi întreprinzătorul - Întreprinderea clasică şi modernă; Întreprinzătorul şi calităţile
sale
Costurile - Cost explicit şi cost implicit; Tipuri de costuri; Rentabilitatea. Pragul de rentabilitate
Venituri primare - alariul şi formele sale - Renta finciară; Dobânda; Profitul: conţinut, funcţii şi
factori de creştere
Piaţa şi Preţurile - Legile cererii şi ale ofertei. Elasticitatea; Piaţa de concurenţă perfectă şi
imperfectă; Preţurile pieţei şi preţurile administrate
Echilibrul economic - Modelul clasic şi neoclasic al echilibrului economic; Modelul
macroeconomic keynesian
Venit, consum, economisire, investiţii - Consumul – conţinut, structură, rol, factori
Înclinaţia spre consum; Economiile – structură; Relaţia consum-economii
Ocuparea şi şomajul -Şomaj – cause şi forme Piaţa muncii; Probleme ale ameliorării ocupării
Piaţa monetară - Banii, moneda, sistemul monetar - Masa monetară şi structurile ei; Oferta şi
cererea de monedă; Piaţa monetară – echilibrul acesteia. Politici monetare
Inflaţia - neza, cauzele inflaţiei; Politici de combatere a inflaţiei
Bugetul de stat. Politica fiscală - Bugetul de stat. Politica fiscală
Lucrări practice
Obiectul si metoda disciplinei de Bazele economiei

Factorii economici:
II.1. Calculul productivitatii medii a muncii, capitalului
II.2. Calculul productivitati marginale a muncii,capitalului
Întreprinderea clasică şi modernă; Întreprinzătorul şi calităţile sale
Costurile de productie:
III.1. Calculul costurilor variabile,fixe,totale
III.2. Calculul costurilor marginale de productie
Veniturile primare:
1. Salariul real
2. Salariul nominal
3. Dobanda
Profitul:
1. Determinarea ratei profitului
2. Determinarea ratei rentabilitatii
Preturile:
1. Determinarea coeficientului de elasticitate a cererii functie de pret
2. Determinarea coeficientului de elasticitate a ofertei functie de pret
Economisire si investitii:
1. Determinarea multiplicatorului lui Keynes
2. Calculul inclinatiei marginale spre consum
3. Calculul inclinatiei marginale spre economii
Banii;inflatia:
1. Determinarea volumului masei monetare
2. Calculul vitezei de rotatie a banilor
3. Determinarea ratei inflatiei
Şomaj – cause şi forme
Piaţa muncii
Probleme ale ameliorării ocupării
Somajul:
1. Determinarea numarului somerilor
2. Determinarea ratei somajului
Eficienta economica
Geneza, cauzele inflaţieiPolitici de combatere a inflaţiei
Bugetul de stat. Politica fiscală
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Evaluare finală
Forme de evaluare

Modalităţi de evaluare

Procent din nota
finală

Examen

Evaluare orală

Aprecierea activităţii în Evaluare orală în timpul semestrului,
timpul semestrului
teste de verificare, colocviu de laborator.
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