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TEORIE ECONOMICĂ 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară 

Catedra/departamentul Teorie Economică și Marketing 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 541.2 Tehnologia produselor alimentare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

3 
4 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

120 30 30  30 30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Nu este cazul 

Conform competenţelor Nu este cazul 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Dialog activ cadru didactic-studenți în vederea însurii materialului predat la orele de curs 
și a celui studiat independent de studenți 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP 1. Utilizarea noţiunilor specifice ştiinţelor fundamentale în activitatea de cercetare, 
proiectare, conducere a proceselor tehnologice din  domeniul alimentaţiei publice 
Identificarea adecvată a conceptelor, principiilor, teoremelor şi metodelor de bază din  
domeniului economic 
Utilizarea cunoştinţelor de bază din disciplinele/module fundamentale pentru explicarea şi 
interpretarea rezultatelor teoretice, teoremelor, fenomenelor sau proceselor specifice  
Aplicarea de teoreme, principii şi metode de bază din disciplinele/modulele fundamentale, 
pentru calcule inginereşti elementare în proiectarea şi exploatarea sistemelor tehnice, 
specifice  

Competenţe 
profesionale 

CP4. Proiectarea şi îmbunătăţirea continuă a operaţiilor tehnologice din domeniul 
alimentaţiei publice 
Definirea conceptelor, teoriilor, modelelor şi metodelor specifice proiectării produselor 
alimentaţiei publice şi a proceselor tehnologice asociate. 
Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor, tehnicilor şi 
metodelor principale de proiectare a produselor alimentaţiei publice şi a proceselor 
tehnologice asociate acestora. 

http://www.utm.md/
http://utm.md/subdiviziuni-universitare/facultati/facultatea-tehnologie-si-management-in-industria-alimentara/
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Aplicarea de principii şi metode de bază pentru proiectarea produselor alimentaţiei publice 
şi a proceselor tehnologice asociate, în condiţii de asistenţă calificată. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Înțelegerea mecanismelor de funcționare a economiei, a conținutului conceptelor cu care 
operează știința economică şi formarea capacității de exprimare în limbaj economic  

Obiectivele 
specifice 

însuşirea cunoştinţelor necesare înțelegerii diferitelor teorii economice, a conceptelor şi 
instrumentelor cu care operează ştiinţa economică;  
- cunoaşterea principalelor teorii şi curente de gândire economică pentru înţelegerea mai 
bună a domeniului economic; 
- formarea unor deprindere profesionale care să permită utilizarea cunoștințelor teoretice în 
practică;  
- formarea capacităţii de analiză economică, de argumentare şi de explicare a fenomenelor 
şi proceselor economice. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 
frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Obiectul de studiu şi metodele teoriei economice 2  

T2. Activitatea economică şi elementele ei de bază 2  

T3. Evoluţia formelor de organizare ale activităţii economice 2  

T4. Factorii şi costurile de producţie  2  

T5. Întreprinderea – celula de bază a economiei 2  

T6. Teoria consumatorului 2  

T7. Esenţa, structura şi infrastructura pieţei. Piaţa bunurilor de consum. 2  

T8. Concurenţa. Preţul şi mecanismele lui de formare 2  

T9. Piaţa factorilor de producţie şi formarea veniturilor factoriale 2  

T10. Macroeconomia şi economia naţională 2  

T11. Echilibrele şi dezechilibrele economice. Creşterea economică 2  

T12. Finanţele publice 2  

T13. Piaţa resurselor financiare 2  

T14. Economia mondială şi structura ei 2  

T15. Relaţiile economice internaţionale 2  

Total prelegeri: 30  

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

T1. Obiectul de studiu şi metodele teoriei economice 2  

T2. Activitatea economică şi elementele ei de bază 2  

T3. Evoluţia formelor de organizare ale activităţii economice 2  

T4. Factorii şi costurile de producţie  2  

T5. Întreprinderea – celula de bază a economiei 2  

T6. Teoria consumatorului 2  

T7. Esenţa, structura şi infrastructura pieţei. Piaţa bunurilor de consum. 2  



                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

T8. Concurenţa. Preţul şi mecanismele lui de formare 2  

T9. Piaţa factorilor de producţie şi formarea veniturilor factoriale 2  

T10. Macroeconomia şi economia naţională 2  

T11. Echilibrele şi dezechilibrele economice. Creşterea economică 2  

T12. Finanţele publice 2  

T13. Piaţa resurselor financiare 2  

T14. Economia mondială şi structura ei 2  

T15. Relaţiile economice internaţionale 2  

Total lucrări de laborator/seminare: 30  
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale “Экономика” (учебник по экономической теории) под редакцией Булатова. 
“Общая экономическая теория” (полит.экономия) под редакцией Видяпина. 
“Экономическая теория” под редакцией Добрынина. 
“Экономическая теория” под редакцией Николаевой. 
“Экономика” под редакцией  Архипова. 
“Экономическая теория” – Е. Борисов. 
“Полит.экономия” – 2 том – Некитин Василий. 
Журнал “экономическое  обозрение”. 
Niţa Dobrută. „Economia politică”, Bucureşti, 1997. 
C. Gogoneaţă. „Economia politică”, Bucureşti, 1995. 
V. Munteanu. „Economia politică”, Bucureşti, 1995. 
A. Cojocaru. V. Umaneţ, „Bazele teoriei economice”, Chişinău 1993. 
A. Cojuhari. „Bazele ştiinţei economice”, Chişinău, 1998. 

Suplimentare A. Smith. „Avuţia naţiunilor”, V: I:2, Chişinău 1992. 
D. Riardo. „Operele sale”, V:I:2, Chişinău 1993. 
J. M. Keynes, „Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, a dobânzii şi a banilor”, Bucureşti, 
1970. 
S. Suta-Stejan. „Doctrine şi curente în gândirea economică modernă şi contemporană”, 
Bucureşti, 1994. 
D. Moldoveanu. „Doctrine economice”, Chişinău, 1998. 
M. Blaug. „Teoria economică în retrospectivă”, Bucureşti, 1992. 
M. Todosia. „Doctrine economice”, Iaşi, 1993. 
T. Ciublea. „Doctrine economice”, Bucureşti, 1995. 
Fr. List. „Sistemul naţional de economie politică”, Bucureşti, 1993. 
I. Pohoaţă. „Doctrine economice universale”, Iaşi, 1993. 
Acte normative privind problemele economice, bancare bugetare. Chişinău, 1995. 
Tendinţele în dezvoltarea economiei R. Moldova, Chişinău, 1997. 

 

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 lucrări de laborator; Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre 
atestări şi lucrări de laborator; Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an; Demonstrarea în lucrarea de 
examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de modelare constructivă. 

 


