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Micromacroeconomie 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Industrie Uşoară 

Catedra/departamentul Modelarea și tehnologia confecțiilor din piele 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 521.8 Inginerie și management în textile 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învăţământ cu frecvenţă); 
II (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

2; 
4 E 

F – unitate de 
curs 

funfamentală 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
5 

 

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 

150 45 30  45 30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Teorie economică /Doctrine economice, Matematica superioară I, 
Matematica superioară II 

Conform competenţelor Cunoștințe despre entități economice, tipurile și funcțiile întreprinderilor, 
resurse economice 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator.  

Laborator/seminar Studiile de caz pentru activitățile în cadrul seminarelor se vor propune pentru pregătirea 
individuală cu o săptămână înainte de desfășurarea acestora. 
Concluziile și recomandările pentru aplicațiile desfășurate se vor prezenta în formă scrisă 
(tehnoredactată) timp de două săptămâni după realizare. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

 CP1. Utilizarea instrumentarului științelor fundamentale în activitatea specifică 
domeniului Industria ușoară 
 Identificarea teoriilor și metodelor oportune din știința fundamentală și utilizarea lor  

în practica domeniului 

 Explicarea și interpretarea teoriilor și metodelor din știința fundamentală aplicate 

pentru proiectarea și gestiunea  proceselor și sistemelor de producție 

 Explicarea rațiunii pentru selectarea unui principiu, teorii sau model specific științei 

fundamentale sau inginerești pentru a modela un proces sau un system 

 Argumentarea modului în care principiile, teoriile sau modelele științei fundamentale 

sau inginerești au fost aplicate în eficientizarea proceselor 
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CP2. Identificarea, formularea și soluționarea problemelor inginerești și manageriale 
din întreprinderile din domeniul Industria ușoară 

 Identificarea teoriilor și metodelor oportune din management pentru soluționarea 
problemelor specifice din Industria ușoară. 

 Explicarea și interpretarea teoriilor și metodelor aplicate pentru identificarea, 
formularea și soluționarea problemelor inginerești și manageriale din întreprinderile din 
domeniu. 

 Aplicarea cunoștințelor specifice pentru identificarea, formulare  și soluționarea 
problemelor inginerești și manageriale din domeniul Industria ușoară. 

 Evaluarea eficienței soluțiilor preconizate pentru rezolvarea problemelor inginerești și 
manageriale din domeniul Industria ușoară. 

 Soluționarea problemelor inginerești și manageriale din domeniul Industria ușoară 
aplicând proceduri și metode innovative 

Competenţe 
transversale 

CT3. Autoevaluarea necesității de pregătire, dezvoltarea capacitatății de a învăța 
independent. Angajarea activă în procesul de învățare continuă. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și atitudini dobândite de 
studenți în scopul realizării la nivel calitativ a atribuțiilor și a sarcinilor profesionale cu 
privire la organizarea eficientă a activității antreprenoriale în domeniul industriei 
ușoare. 

Obiectivele specifice  cunoaşterea noţiunilor legate de problemele microeconomice și 

macroeconomice. 
  cunoaşterea principalilor indicatori macroeconomici. 

 înţelegerea modului de obţinere a indicatorilor macroeconomici şi rolul 

lor în măsurarea activităţii economice. 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 
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Tematica prelegerilor 

T 1. Noţiuni generale privind dreptul afacerilor 
Apariţia şi dezvoltarea dreptului afacerilor  
Dreptul afacerilor şi locul lui în sistemul dreptului  
Obiectul şi metoda dreptului afacerilor  
Principiile dreptului afacerilor 
Izvoarele dreptului afacerilor 

 Economia şi ştiinţa economică. Metoda de cunoaştere în ştiinţa economică 
 Economia faptică şi economia teoretică 
Obiectul, metoda şi rolul formativ al Economiei 
 Nevoile umane şi resursele economice 
Economia şi raţionalitatea în economie. Structurile economiei 

Economia de piaţă contemporană 
 Forme de organizare şi funcţionare a economiei 
 Economia naturală 
 Economia de schimb 
 Economia de comandă 
 Trăsăturile fundamentale ale economiei de piaţă; tipuri ale acesteia 
 Definirea şi trăsăturile economiei de piaţă 
 Proprietatea în economia de piaţă; libera iniţiativă 
Modele şi tipuri ale economiei de piaţă 
 Banii în economia de piaţă 
 Natura, geneza şi evoluţia banilor 
 Rolul şi funcţiile banilor în economia de piaţă 

 Agenții economici 
 Agenții economici, fluxurile economice și circuitul economic 
Agenþii economici: concept și tipologie 
Fluxurile economice reale și fluxurile monetare 
Circuitul economic 
Întreprinzãtorul – principalul agent al economiei 
Întreprinderea – tipologia întreprinderilor 
Caracteristicile întreprinderii (firmei) 
 

Teoria cererii şi ofertei 
Cererea, oferta şi echilibrul 
Curbele cererii şi ofertei 
Analiza curbei cererii 
Analiza curbei ofertei 
Aplicaţii ale analizei cererii şi ofertei 
Rezumat şi concepte de bază 
Studii de caz şi probleme 

Teoria elasticităţii 
Conceptul de elasticitate a cererii 
Elasticitatea cererii în raport cu preţul mărfii 
Cererea elastică şi cererea neelastică 
Corelaţii între elasticitatea cererii în raport cu preţul marfii şi cheltuielile totale ale consumatorilor 
Factorii determinaţi ai elasticităţii cererii în raport cu preţul mărfii 
Elasticitatea cererii unei mărfi în raport cu preţul unor mărfuri conexe 
Elasticitatea cererii în raport cu venitul consumatorilor 
Mărfuri normale şi inferioare 
Calculul elasticitatea cererii în condiţiile inflaţiei 
Aplicaţiile ale elasticităţii cererii 
Rezumat şi conceptele de bază 
Studii de caz şi probleme 

Teoria comportării consumatorului 
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Elementele modelului de comportament al consumatorului 
Reprezentarea şi analiza preferinţelor consumatorilor 
Rata marginală de substituire între mărfuri 
Linia bugetului 
Decizia optimă a consumatorului 
Efectul de substituire şi efectul de venit 
Rezumat 
Aplicaţii 

Teoria producţiei 
Elemente generale privind teoria producţiei 
Variaţia producţiei pe termen lung şi termen scurt 
Funcţia de producţie pe termen lung şi pe termen lung  
Produsul marginal al muncii pe termen  scurt 
Decizia pe termen lung privind alegerea procesului tehnologic 
Decizia pe termen scurt privind alegerea proceselor tehnologice 
Rezumat şi concepte de bază 
Studii de caz şi probleme 
 

Teoria costurilor de producţie 
Conceptul de cost de producţie 
Clasificarea costurilor de producţie 
Nivelul optim al ofertei firmei fundamentat pe baza costurilor totale, a veniturilor totale şi a profitului 
Mărimea economică a producţiei firmei 
Fundamentarea deciziei privind nivelul optim al ofertei pe baza costului marginal şi al venitului marginal 
Fundamentarea deciziei privind producţia pe termen lung şi termen scurt 
Rezumat şi concepte de bază 
Cazuri şi probleme 

Decizia de preţ 
Natura şi importanţa preţului 
Restricţii şi obiective în decizia de preţ 
Modalităţi de stabilire a preţului 
Ajustări ale nivelurilor sau plafoanelor de preţuri 
Aspecte legale privind preţurile  
Rezumat şi concepte de bază 
Probleme 

Structura pieţii 
Concurenţa perfectă, lumea primitorilor de preţ 
Concurenţa imperfectă 
Reclama 
Concluzii 
Aplicaţii 

Piaţa factorilor de producţie 
Caracteristica generală a factorilor de producţie 
Piaţa muncii 
Capitalul şi dobânda 
Rezumat 

 Introducere în macroeconomie 
 Obiectul de studiu, scopul şi politicile macroeconomice. 
 Macroeconomia ca ştiinţă.  
 Obiectul şi metodele de studiu. . Scopurile şi instrumentele politicii macroeconomice. 

Indicatorii macroeconomici şi sistemul conturilor naţionale 
 Indicatorii macroeconomici şi metodele de calcul în economia de piaţă. 
 Relaţiile între variabilele macroeconomice.  
 Principiile sistemului contururilor naţionale.  
Schema sistemului contururilor naţionale. 
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 Instabilitatea macroeconomică. 
 Caracterul  ciclic  al economiei. . Şomajul. Tipurile şomajului. Inflaţia.  
Tipurile inflaţiei.  
Politicile inflaţiei. 
 

Cererea  agregată şi oferta agregată. 
Cererea agregată şi determinaţii ei.  
Oferta agreată  şi determinaţii ei.  
 Echilibrul macroeconomic AD-AS. 
 Mecanismul  cu clichet. 

Teoria  clasică  şi teoria  lui Keyns despre ocupaţia totală. 
 Teoria clasică despre  ocupaţia  totală.  Legea lui Săi.  
 Mecanismele  de menţinere a ocupaţiei totale.  
Teoria   lui Keyns despre ocupaţia totală.  
 Consumul  (C) şi acumulările (S).  
 Consumul  (C) şi acumulările (S).  

Echilibrul  macroeconomic. Venit (V) – consum  (C) şi investigaţii (I). 
 Analiza  echilibrului macroeconomic cu ajutorul tabelelor şi graficilor. 
 Metodele  stabilirii echilibrului macroeconomic.  
 Multiplicatorul  investigaţiilor. 
 Rolul multiplicatorului în stabilirea echilibrului macroeconomic 
 

Politica  fiscală şi rolul  ei în economia naţională. 
Esenţa şi scopurile politicii fiscale. 
Influenţa  politicii fiscale şi echilibrului macroeconomic.  
  Achiziţiile de stat şi starea de echilibru a PNN. 
 Impozitarea şi starea de echilibru a PNN.  
 Multiplicatorul  Bugetului de stat.  
 Politica fiscală şi ciclul economic.  
 

Şomajul. 
 Cauzele  şomajului.  
 Curba lui PHILLIPS.  
Formele şomajului. 

Inflaţia.  
 Circulaţia banilor. 
 Funcţiile banilor.  
Mecanismul inflaţiei. 
 Reformele băneşti 

Băncile.  
 Sistemul bancar.  
 Multiplicatorul bancar.  
 Riscurile financiare. 

 Politica de creditare. 
 Indicatorii circuitului monetar. 
 Politica  banilor “scumpi”şi banilor “eftini”. 
  Instrumentele politicii creditar-monetare. 
 Eficacitatea politicii creditar-modetare. 
 Datoriile statului. 

 Economie deschisă. 
 Indicatorii şi multiplicatorul  economiei deschise.  
 Balanţa de plăţi şi cursul valutar. 
 Cursul valutar şi rata procesului. 
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 Deficitul bugetar şi datoriile statului. 
 Noţiuni: deficit şi datorii. 
 Datoriile statului. 
 Urmările economice şi rolul pozitiv al datoriilor. 

Creşterea economică. 
Teoria creşterii.  
 Factorii creşterii economice.  
 Argumente pro şi contra creşterii economice. 
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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 seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi pentru activitatea curentă; 
Demonstrarea în cadrul examenului final a cunoștințelor conform obiectivelor specifice. 

 


