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 Programa cursului la disciplina generală „Istoria şi metodologia ştiinţei 

economice” este elaborată în conformitate cu cerinţele Codului Învăţământului din 

Republica Moldova şi este destinată pentru pregătirea doctoranzilor şi 

competitorilor în domeniul cercetărilor economice. 

 Scopul acestui curs este însuşirea de către doctoranzi şi competitori a istoriei 

ştiinţei economice, familiarizarea cu elementele de bază ale organizării şi 

metodologiei cercetărilor economice, dezvoltarea capacităţilor de a aplica 

rezultatele cercetării economice în practica reală. 

 Programa cursului include două componente principale: istoria dezvoltării 

ştiinţei economice şi metodologia cercetării ştiinţifice economice. 

 Obiectivele principale a primului compartiment sunt orientate spre analiza 

proceselor de apariţie şi evoluţie a ştiinţei economice moderne şi contemporane. 

Studierea profundă al acestui compartiment va da posibilitate doctoranzilor să ia 

cunoştinţă: de destinul istoric a diferitor concepte şi şcoli economice; să determine 

ce învăţăminte putem trage pentru perioada actuală din succesele şi eşecurile 

diferitor concepte şi teorii; să analizeze ce grad de credibilitate au în perioada 

actuală cele mai cunoscute concepte şi teorii ale liberalilor clasici, neoclasici, 

keynesieni, neoliberali, cât şi a actualelor teorii social-economice globale. 

 Obiectivele compartimentului doi a cursului sunt orientate spre cunoaşterea 

doctoranzilor cu metodologia cercetărilor economice. Acest compartiment are ca 

scop familizarea doctoranzilor cu etapele procesului de cercetare ştiinţifică în 

domeniul economic; criteriile şi metodele de selecţie a temei de cercetare; 

documentarea şi selecţia bibliografică; alegerea strategiilor metodologice de 

cercetare; aplicarea metodelor de analiză cantitativă şi calitativă a proceselor 

economice; formularea rezultatelor cercetării economice. 
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Fondul de timp 

Ore Nr. 
temei 

Denumirea temei 
curs seminare 

1. Apariţia şi evoluţia ştiinţei economice. 2 2 

2. Megatendinţe în dezvoltarea ştiinţei economice. 4 4 

3. Neoclasicismul şi revoluţia keynesiană în ştiinţa 

economică.  

4 4 

4. Neoliberalismul – etapa nouă în dezvoltarea ştiinţei 

economice.  

2 2 

5. Concepte şi teorii social-economice globale. 4 2 

6. Cercetarea ştiinţifică şi conceptele ei metodologice 

fundamentale. 

2 2 

7. Planificarea procesului de cercetare economică. 2 2 

8. Documentarea şi sinteza bibliografică. 2 2 

9. Alegerea strategiilor metodologice de cercetare 

economică. 

2 2 

10. Cercetarea empirică şi metodele de colectare a datelor 2 2 

11. Metodele de prelucrare şi analiză cantitativă a datelor 

economice. 

2 2 

12. Metodele de analiză calitativă a proceselor şi 

fenomenelor economice. 

2 2 

13. Redactarea şi expunerea rezultatelor cercetării 

economice.  

2  

 Total 32 28 
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Tema 1. Apariţia şi evoluţia ştiinţei economice 

 Geneza ştiinţei economice. Periodizarea istoriei ştiinţei economice. Reflecţii 

economice din antichitate. 

 Preocupări economice în opera scolasticilor medievali. Autonomizarea 

ideilor economice la graniţa dintre evul mediu şi epoca modernă. 

 Mercantilismul – primul curent de gândire economică modernă. 

Fundamentele doctrinei economice mercantiliste. Locul doctrinei mercantiliste în 

istoria ştiinţei economice. 

 Doctrina fiziocrată – începutul ştiinţei economice. Concepţiile economice 

ale fiziocraţilor şi rolul lor în dezvoltarea ştiinţei economice. 

 

Tema 2. Megatendinţe în dezvoltarea ştiinţei economice 

 Liberalismul economic clasic – prima megatendinţă în dezvoltarea ştiinţei 

economice. Geneza liberalismului economic. Trăsăturile paradigmei liberalismului 

economic clasic. Precursorii liberalismului economic clasic. 

 Opera lui A.Smith „Avuţia naţiunilor. Cercetarea asupra naturii şi cauzelor 

ei”. Lucrarea lui D.Ricardo „Despre principiile economiei politice şi impuneri”. 

 Reacţii sociale şi naţionale faţă de liberalismul economic clasic. Socialismul 

utopic. Socialismul mic – burghez. Naţionalismul economic. Radicalismul liberal. 

 Marxismul – cea de a doua megatendinţă din gândirea economică modernă. 

Noua paradigmă elaborată de K.Marx pentru investigarea economiei moderne de 

piaţă. Destinul istoric al doctrinei economice marxiste. 

Opera lui K.Marx  „Capitalul”. 

 

Tema 3. Neoclasicismul şi revoluţia keynesiană în ştiinţa economică 

 Geneza şi caracteristicile paradigmei neoclasice. Şcolile doctrinei 

neoclasice. Teoriile utilităţii finale, repartiţiei venitului naţional, echilibrului 

economic general. Destinul istoric al neoclasicismului.  
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 Erodarea paradigmei liberalismului neoclasic. Noua paradigmă elaborată de 

J.M. Keines şi trăsăturile ei. Lucrarea lui J.M. Keines „Teoria generală a folosirii 

mânii de lucru, a dobânzii şi a banilor”. 

 Modelul economic a lui J.M. Keines. Politica economică dirijistă preconizată 

de J.M. Keines. Locul şi rolul keynesismului în ştiinţa economică. 

 Evoluţia keynesismului. Neokeynesismul şi postkeynesismul. 

 

Tema 4. Neoliberalismul – etapa nouă în dezvoltarea ştiinţei economice 

 Metamorfozele liberalismului neoclasic. Criza liberalismului tradiţional şi 

critica intervenţiei statului în economie. Geneza şi evoluţia „ordoliberalismului”. 

Şcoala de la Freiburg şi  concepţiile lui W.Eucken.  

 Şcoala neoaustriacă şi concepţiile economice a lui F.A.Hayek. 

 Şcoala de la Chicago şi concepţiile lui M.Friedman. 

 

Tema 5. Concepţii şi teorii economice globale 

 Teorii neoliberale cu privire la creşterea economică. Teoria economică 

bazată pe ofertă. Teoria aşteptărilor raţionale. Teoria zegismului. Teoria creşterii 

economice organice. Teoria protecţiei mediului ambiant. 

 Teorii şi concepţii referitor la relaţiile economice externe. Teoria avantajului 

comparativ absolut. Teoria avantajului comparativ relativ. Teoria (modelul) 

Hecksher–Ohlin-Samuelson. Teoria proporţiei neofactorilor de producţie. Teoria 

neotehnologică. Teoria economiei deschise într-o lume integrată. 

 Teorii despre transformarea economiei şi societăţii. Teoria revoluţiei 

industriale globale. Teoria stadiilor de dezvoltare economică. Teoria revoluţiei 

cibernetice. Teoria sferei de servicii. Teoria „a doua revoluţie industrială”. Teoria 

societăţii postindustriale. Teoria „a treia revoluţie industrială”. 

 Tendinţe de dezvoltare a economiei contemporane. Rapoartele Clubului de 

la Roma referitor la dezvoltarea economică globală şi problemele cu care se 

confruntă omenirea la etapa actuală. 
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Tema 6. Cercetarea ştiinţifică şi conceptele ei metodologice fundamentale 

 Gnosiologia – ştiinţa despre cunoaştere. Cunoaşterea comună şi cunoaşterea 

ştiinţifică. Epistemologia – parte componentă a gnosiologiei. 

 Ştiinţa şi concepţiile ei metodologice. Concepţia paradigmelor şi a 

revoluţiilor ştiinţifice ale lui T.Kuhn. Concepţia paradigmelor de cercetare ale lui 

I.Lacatos. Concepţia programului metodologic a lui K.Popper. 

 Esenţa şi tipurile cercetării ştiinţifice. Cercetări fundamentale, aplicative şi 

dezvoltare tehnologică. 

 Ciclul metodologic al cercetării ştiinţifice. Problema şi ipoteza de cercetare. 

 Etapele procesului de cercetare ştiinţifică în domeniul economic. 

 

Tema 7. Planificarea procesului de cercetare economică 

 Criteriile şi metodele de selecţie a temei de cercetare. Metoda selecţiei 

raţionale. Metoda selecţiei creative.  

 Formularea scopului, obiectului şi a obiectivelor cercetării. 

 Elaborarea planului efectuării cercetării economice. Graficul executării 

temei de cercetare.  

 

Tema 8. Documentarea şi sinteza bibliografică 

 Scopul şi conţinutul sintezei bibliografice. Procesul de documentare 

bibliografică. 

 Identificarea surselor bibliografice. Tehnicile de căutare a surselor 

bibliografice. Procesul de căutare a surselor bibliografice şi informaţiei în Internet. 

 Analiza critică a surselor bibliografice selectate. Rezumarea documentară. 

Valoarea surselor selectate. 

 

Tema 9. Alegerea strategiilor metodologice de cercetare economică 

 Conţinutul metodologiei cercetării ştiinţifice. Instrumentul, procedeul şi 

metoda de cercetare. Clasificarea metodelor de cercetare ştiinţifică.  
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 Alegerea în cadrul metodelor universale de cercetare. Principiile filosofice 

ale cercetării. Concepţiile filosofico-metodologice ale cercetării. Pozitivismul, 

constructivismul şi structuralismul şi trăsăturile acestora. 

 Determinarea direcţiilor de cercetare. Cercetarea intradisciplinară, 

interdisciplinară, pluridisciplinară, transdisciplinară. 

 Selecţia elementelor de conţinut ale cercetării. Abordarea pozitivă şi 

normativă în cercetarea economică. Cercetarea prospectivă, descriptivă şi cauzală a 

fenomenelor şi proceselor economice. 

 Alegerea modalităţilor de organizare a cercetării. Modalitatea deductivă şi 

intuitivă de organizare a cercetării economice. 

 

Tema 10. Cercetarea empirică şi metodele de colectare a datelor 

 Obţinerea accesului la informaţie. Aspectele etice ale procesului de 

cercetare. 

 Obţinerea informaţiilor prin utilizarea datelor secundare. Clasificarea datelor 

secundare. Avantajele şi dezavantajele datelor secundare. 

 Determinarea ariei cercetării prin eşantionare. Determinarea obiectului 

eşantionării. Procedura eşantionării. Tipurile de eşantionare. 

 Colectarea datelor primare prin observare. Observarea directă şi observarea 

structurată. Avantajele şi dezavantajele metodei de observare. 

 Colectarea datelor primare prin interviu. Etapele de efectuare a interviului. 

Tipurile de interviu. Durata interviului. 

 Colectarea datelor primare prin anchetare. Tipurile de anchetare. Structura 

chestionarului. Validatea datelor colectate prin anchetare. 

 Culegerea şi verificarea datelor prin experiment economic. Clasificarea 

experimentului în funcţie de scop. Ciclul elemental a lui M.Beneze. Simularea ca 

formă particulară a experimentului. 
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Tema 11. Metodele de prelucrare şi analiză cantitativă a datelor economice 

 Variabilele economice şi măsurarea lor. Clasificarea variabilelor. 

Procedurile de scalare. 

 Procedeele de prelucrare statistică primară a datelor: centralizarea şi 

gruparea. Tabelul şi regulile lui de elaborare. Graficile şi diagramele economice. 

 Calcularea indicatorilor economico-statistici. Indicatorii primari (absoluţi) şi 

derivaţi. 

 Metodele de analiză a legăturilor dintre variabilele economice. Clasificarea 

legăturilor variabilelor economice. Metodele de caracterizare a legăturilor dintre 

fenomenele şi procesele economice (metoda seriilor paralele, metoda grupărilor, 

metoda grafică). 

 

Tema 12. Metodele de analiză calitativă a proceselor şi fenomenelor 

economice 

 Metodele teoretico-logice. Metoda analizei şi sintezei. Metoda inductivă ca 

metodă de constituire a teoriei. Metoda deductivă ca metodă de verificare a teoriei. 

Legea identităţii. Legea contradicţiei. Legea terţului exclusiv. Legea raţiunii 

suficiente. 

 Metodele teoretico-dinamice. Metoda dialectică. Metoda istorică. 

 Metoda sistemică. Conexiunile interne şi externe ale sistemului. Metoda 

analiză-diagnostic. 

 Metoda de modelare. Esenţa procesului de modelare. Proprietăţile modelării. 

Etapele modelării, criteriile de evaluare a modelelor. 

 Teoria şi abordările ei metodologice de bază. Funcţiile teoriei. Modalitatea 

aprioristă de testare a teoriei. Modalitatea predicţionistă de testare a teoriei. 
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Tema 13. Redactarea şi expunerea rezultatelor cercetării economice 

 Regulile generale de redactare ale textului ştiinţific. Etapele redactării. 

Redactarea planului de cercetare, întroducerii, conţinutului, încheierii, 

abreviaturilor şi simbolurilor, citatelor şi a preluărilor de idei, bibliografiei, 

anexele, glosarul. 

 Expunerea rezultatelor cercetării ştiinţifice. Modalităţile de evaluare a 

rezultatelor cercetării economice. 
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