
F.02.O.0.08.  MACROECONOMIE ŞI INTEGRAREA EUROPEANĂ 

Facultatea:   Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi 

Codul 
Volumul de lucru al 

studentului 

Credite 

(ECTS) 
Semestrul Durata 

F.02.O.0.08 180 ore 6 II, anul de studii I Semestrul II 

1 

Tipurile de activităţi: Ore de contact direct Studiu individual 

a) Prelegeri – 45 ore 

b) Lucrări practice – 45 ore 
90 ore 

90 ore, inclusiv 

elaborarea lucrării de 

an 

2 
Responsabilitatea pentru unitatea de curs. Departamentul: Transporturi. 

Titularul responsabil: Aliona LÎSÎI, conf.univ., dr.şt. economice 

3 

Integrarea unităţii de curs în programul de studii 521.8 - Inginerie şi Management în 

Transporturi. 

“Macroeconomie şi integrarea europeană” este o disciplină fundamentală din componenţa unui bloc 
de unităţi de curs orientat spre formarea competenţei profesionale de specialitate şi transversale 

prevăzute în planul de învăţământ:  

CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiinţelor exacte, 

tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice ingineriei şi 
managementului în transporturi. 

CPL2. Organizarea şi gestiunea transportului rutier de mărfuri şi de persoane 

CPL5. Planificarea şi organizarea activităţii de lansare afacerii pe piaţa serviciilor de transport rutier, 
precum şi managementul eficient întreprinderii în conformitate cu prevederile actelor normative 

internaţionale şi naţionale  

CPL6.Gestiunea eficientă activităţii economico-financiară a întreprinderilor de transport auto.  

CT1.Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul propriei 
strategii de muncă calificată şi eficient. 

 CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, 

cooperării, respectului faţă de ceilalţi. 

4 

Precondiţii pentru predarea unităţii de curs. Studenţii trebuie să dispună de cunoştinţe şi abilităţi:  

a) la discipline fundamentale - matematica superioară, microeconomie, statistica şi metode economico-

matematice;  

b) la discipline generale – tehnologii informaţionale şi tehnici de comunicare;  
c) la discipline socio-umane – managementul resurselor umane. 

5 

Obiectivul principal al disciplinei: formarea unui ansamblu integrat de cunoştinţe, abilităţi şi 

atitudini dobândite de studenţi în scopul realizării la nivel calitativ a atribuţiilor şi a sarcinilor 

profesionale cu privire la organizarea eficientă a activităţii antreprenoriale în domeniul transportului. 

6 

Conţinuturi unităţii de curs:  Obiectul de studiu, scopul şi politicile macroeconomice, Indicatorii 
macroeconomici şi sistemul conturilor naţionale,  Indicatorii macroeconomici  şi  sistemul  conturilor 

naţionale, Cererea agregată şi oferta agregată,  Teoria clasică şi teoria lui Keynes despre ocupaţia  

totală, Echilibrul macroeconomic.  Venitul (V) – consumul (C) şi investiţiile (I), Politica fiscală şi 
rolul ei în economia naţională, Modelul IS-LM, Şomajul,   Inflaţia,  Băncile şi sistemul bancar,  

Politica de creditare, Economia deschisă, Deficitul bugetar şi datoriile statului, Piaţa valutară şi rata 

de schimb, Sisteme Mundell-Fleming, Creşterea economică. 

7 

Finalităţile de studiu. Cunoaşterea noţiunilor legate de problemele macroeconomice şi 

cunoaşterea principalilor indicatori macroeconomici; înţelegerea modului de obţinere a indicatorilor 

macroeconomici şi rolul lor în măsurarea activităţii economice; rezolvarea problemelor, exerciţiilor,                

studii de caz care solicită cunoştinţele dobândite în acest modul. 

8 
Strategii didactice de predare şi învăţare. Învăţare centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv 

cu utilizarea cursurilor electronice (în sistemul Moodle), proiect de an, consultaţii. 



9 

Sugestii pentru activitatea individuală. Studentul: studiază literatura obligatorie; elaborează 

proiectul de an în conformitate cu sarcina şi structura aprobată; execută sarcini de acasă eliberate la 

lecţii practice; învaţă legislaţia şi acte normative; în procesul de executare a practicii în producţie face 
cunoştinţă cu metodele de calculare a indicatorilor macroeconomici şi ponderii ramurii de transport în 

PIB al RM. 

10 

Standarde minime de performanţă. Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul 

activităţilor didactice. Elaborarea proiectului de an în corespundere cu sarcina. Cunoaşterea, operarea 
şi aplicarea politicilor macroeconomice, calcularea indicatorilor macroeconomici. 

11 

Strategii de evaluare. Examen în scris, cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente la lucrări 

practice, cu ponderea 0,3 din nota finală. Susţinerea publică a lucrării de an, cu ponderea 0,3 din nota 
finală. 

12 

Sursele bibliografice de bază. 

1. FONDOS T., LÎSÎI A., FONDOS I.Ghid didactic ,,Teorie economică, , ”. Î.S. Firma Editorial-

Poligrafică „Tipografia Centrală”, Chişinău 2015; 
2. BĂBĂIŢĂ, I., SILAŞI, G., DUŢĂ, A., IMBRESCU, I. –Macroeconomie, Editura Mirton, 

Timişoara, 2003; 

3. BĂCESCU, M., BĂCESCU, A. – Compendiu de macroeconomie,Editura Economică, Bucureşti, 
1997; DOBROTĂ, NIŢĂ – Economie Politică, Editura Economică, Bucureşti,1997; GHIŢĂ 

TĂNASE, PAUL,  4. COŞEA, MIRCEA, NIŢESCU, DAN,GAVRILĂ, ILIE, POPESCU, 

CONSTANTIN – Economie.     Teste –probleme – rezolvări – răspunsuri, Editura Economică, 

Bucureşti,1996;  
5. SAMUELSON, A. PAUL, WILLIAM D. NORDHAUS –Economie politică, EdituraTeora, 2000; 

 

 


