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MICROECONOMIE 

 

Tema 1. Introducere în Teorie economică 

1. Teorie  economică – geneză şi obiect de studiu. 

a) Identificaţi perioadele de evoluţie a teoriei economice ca ştiinţă, a principalelor 

doctrine, curente, şcoli şi reprezentanţii acestora. 

b) Caracterizaţi ideile dominante la diferite etape de evoluţie a teoriei economice. 

c) Apreciaţi cea mai reuşită definiţie, în opinia Dvs., a obiectului de studiu a teoriei 

economice contemporane. 

2. „Teorie economică”:  structura cursului, principii şi funcţii. 

a) Prezentaţi componentele teoriei economice, principiile şi funcţiile ei. 

b) Caracterizaţi componentele teoriei economice: micro, macro, mezo, mondoeconomie. 

c) Demonstraţi importanţa studierii teoriei economice, precum şi a componentelor ei în 

parte. 

3. Metode de analiză economică. 

a) Definiţi noţiunea de metodologie a teoriei economice. 

b) Caracterizaţi metodele de analiză utilizate de  ştiinţa economică. 

c) Apreciaţi importanţa metodelor de analiză economică în descoperirea legilor 

economice şi în elaborarea politicilor economice. 

Tema 2. Activitatea economică. Nevoi, Resurse, Bunuri 

1. Nevoi şi resurse: esenţă şi clasificări. 

a) Definiţi  nevoile umane şi resursele economice. 

b) Clasificaţi nevoile şi resursele economice după mai multe criterii. 

c) Apreciaţi legătura dintre nevoi şi resurse prin intermediul legii creşterii nevoilor 

umane şi a rarităţii resurselor. 

2. Activitatea economică – formă principală a acţiunii sociale. 

a) Definiţi activitatea economică. 

b) Explicaţi fazele activităţii economice. 

c) Apreciaţi schematic legătura dintre fazele activităţii economice, demonstrând 

evoluţia şi rolul fiecăreia. 

3. Bunurile: caracteristica şi clasificarea lor. 

a) Definiţi  bunurile libere şi bunurile  economice prin trăsături comune şi deosebite. 

b) Clasificaţi bunurile economice şi explicaţi esenţa fiecărui tip de bun. 

c) Evaluaţi trăsăturile definitorii ale mărfii. 

 

Tema 3. Agenţii economici şi proprietatea 

1. Agenţii economici: funcţii şi scopuri. Modelul circuitului economic. 

a) Definiţi agenţii economici după scopurile urmărite şi funcţiile îndeplinite. 

b) Construiţi schematic modelul circuitului economic. 

c) Apreciaţi corelaţiile dintre agenţii economici la nivel microeconomic. 

2. Proprietatea şi multitudinea formelor ei. 

a) Definiţi proprietatea şi formele acesteia. 

b) Caracterizaţi atributele proprietăţii. 

c) Apreciaţi procesul de privatizare din Republica Moldova ca modalitate de reformare 

a proprietăţii. 

3. Natura, geneza şi rolul banilor în economia de piaţă. 

a) Definiţi banii ca noţiune economică. 

b) Caracterizaţi etapele de evoluţie a banilor. 

c) Apreciaţi rolul banilor prin spectrul funcţiilor îndeplinite. 



Tema 4. Sisteme economice. Economia de piaţă contemporană 

1. Caracteristici definitorii ale sistemelor economice. 

a) Definiţi conceptul de sistem economic. 

b) Prezentaţi criteriile de clasificare şi delimitare a sistemelor economice. 

c) Apreciaţi evoluţia sistemelor economice. 

2. Economia naturală şi economia de schimb. 

a) Caracterizaţi premisele apariţiei economiei de schimb. 

b) Analizaţi comparativ sistemul economiei naturale şi sistemul economiei de schimb. 

c) Apreciaţi avantajele şi dezavantajele: economia liberă de piaţă versus economia 

centralizată. 

3. Sistemul economiei de piaţă contemporane sau Economia mixtă. 

a) Caracterizaţi economia de piaţă mixtă. 

b) Analzaţi parametrii de bază ai economiei mixte. 

c) Prezentaţi comparativ  modele tipice ale economiei contemporane de tip mixt. 

 

Tema 5. Piaţa. Cererea şi oferta 

1. Piaţa: concept, funcţii şi tipologie. Infrastructura pieţei. 

a) Definiţi piaţa ca noţiune economică şi funcţiile acesteia. 

b) Clasificaţi pieţele după diferite criterii. 

c) Apreciaţi elementele de infrastructură ale pieţei. 

2. Cererea şi factorii ce o determină. Legea cererii. Elasticitatea cererii. 

a) Definiţi cererea şi legea cererii, construiţi curba cererii. 

b) Ilustraţi grafic influenţa factorilor asupra cererii unui bun economic. 

c) Analizaţi elasticitatea cererii în dependenţă de diferiţi factori: după preţ, după venit şi după 

preţul altui bun. 

3. Oferta şi legea ofertei. Elasticitatea ofertei. 

a) Definiţi oferta şi legea ofertei, construiţi curba ofertei. 

b) Ilustraţi grafic influenţa factorilor asupra ofertei unui bun economic. 

c) Analizaţi tipurile de ofertă în dependenţă de elasticitatea ofertei după preţul bunului 

analizat. 

4. Echilibrul pieţei şi aplicarea practică a modelului cerere - ofertă. 

a) Definiţi situaţia de echilibrul şi dezechilibru pe piaţa unui bun, utilizaţi graficul. 

b) Ilustraţi grafic consecinţele fixării preţului de către stat la diferite niveluri, decât cel de 

echilibru. 

c) Analizaţi cu ajutorul modelului cerere-ofertă consecinţele impozitării unui bun economic. 

 

Tema 6. Comportamentul consumatorului 

1. Utilitatea - premisă de analiză a comportamentului consumatorului. 

a) Definiţi utilitatea şi tipurile acesteia. 

b) Caracterizaţi axiomele utilităţii ordinare. 

c) Demonstraţi Legea utilităţii marginale descrescânde cu ajutorul metodei grafice. 

2. Curba de indiferenţă şi rata marginală de substituţie. 

a) Definiţi curba de indiferenţă şi reprezentaţi graficul acesteia. 

b) Caracterizaţi particularităţile curbelor de indiferenţă ale unui consumator. 

c) Explicaţi  sensul economic al indicatorului rata marginală de substituţie (RMSxy). 

3. Linia bugetară şi optimizarea deciziei consumatorului. 

a) Reprezentaţi grafic linia bugetară a unui consumator. 

b) Explicaţi sensul economic al coordonatelor liniei bugetare şi al unghiului de înclinaţie al 

acesteia. 

c) Apreciaţi echilibrul consumatorului: grafic, analitic şi economic. 

 

Tema 7. Comportamentul producătorului 

1.Întreprinzătorul şi întreprinderea: motivaţii, funcţii şi tipologie. 

a) Definiţi întreprinzătorul şi întreprinderea. 



b) Clasificaţi întreprinderile şi analizaţi funcţiile acestora. 

c) Apreciaţi rolul întreprinzătorului în economia contemporană. 

2. Caracteristica factorilor de producţie: munca, capitalul, resursele naturale şi neofactorii. 

a) Definiţi factorii de producţie. 

b) Clasificaţi factorii de producţie. 

c) Caracterizaţi factorii de producţie după aspectul cantitativ şi calitativ. 

3. Funcţia de producţie şi productivitatea factorilor. 

a) Definiţi funcţia de producţie prin intermediul particularităţilor acesteia. 

b) Identificaţi indicatorii productivităţii factorilor de producţie. 

c) Demonstraţi legea productivităţii marginale descrescânde prin intermediul graficului. 

4. Izocuanta şi rata marginală de substituţie tehnică. 

a) Definiţi izocuanta şi reprezentaţi graficul acesteia. 

b) Caracterizaţi particularităţile izocuantelor unui producător. 

c) Apreciaţi sensul economic al indicatorului rata marginală de substituţie tehnologică 

(RMSTLK). 

Tema 8. Costul de producţie şi maximizarea profitului 

1. Costul - concept, forme şi elemente structurale. 

a) Definiţi costul. 

b) Clasificaţi şi caracterizaţi tipurile de costuri şi cheltuieli de producţie. 

c) Apreciaţi rolul costului economic şi contabil în adoptarea deciziei antreprenorului. 

2. Izocostul şi echilibrul producătorului. 

a) Reprezentaţi grafic izocostul unui producător. 

b) Explicaţi sensul economic al coordonatelor izocostului şi al unghiului de înclinaţie al 

acesteia. 

c) Apreciaţi echilibrul producătorului: grafic, analitic, economic. 

3. Costul de producţie în perioadă scurtă de timp: costul total, mediu şi marginal. 

a) Clasificaţi şi definiţi costurile în perioadă scurtă de timp. 

b) Construiţi graficul şi explicaţi relaţiile dintre curbele costurilor totale, medii şi marginale. 

c) Apreciaţi cum influenţează legea randamentelor descrescânde evoluţia costurilor în 

perioadă scurtă de timp. 

4. Costuri de producţie în perioadă lungă de timp. Economii de scară. 

a) Clasificaţi şi definiţi costurile în perioadă lungă de timp. 

b) Construiţi graficul şi explicaţi relaţiile dintre curbele costurilor totale, medii şi marginale în 

perioadă lungă de timp. 

c) Apreciaţi cum influenţează economiile de scară deciziile producătorului în perioadă lungă 

de timp. 

5. Maximizarea profitului şi pragul de rentabilitate. 

a) Definiţi indicatorii de venit şi de profit pentru a deduce condiţia de maximizare a profitului. 

b) Prezentaţi grafic “pragul de rentabilitate” în activitatea unui întreprinzător. 

c) Explicaţi aplicarea practică a conceptului de “prag de rentabilitate”. 

Tema 9. Concurenţa şi preţul 

1. Concurenţa şi rolul ei în economia de piaţă. 

a) Definiţi conceptul de concurenţă şi tipurile acesteia. 

b) Caracterizaţi impactul concurenţei asupra dezvoltării economice. 

c) Analizaţi  eficienţa deferitor metode economice de luptă concurenţială. 

2. Caracteristica comparativă a pieţelor după tipul de concurenţă: 

a) Concurenţă perfectă – concurenţă imperfectă. 

b) Monopol - monopson. 

c) Piaţa cu concurenţă monopolistică. 

3. Preţ: conţinut şi funcţii. Abordări conceptuale ale preţului. 

a) Definiţi conceptul de preţ şi tipurile acestuia. 

b) Caracterizaţi funcţiile preţului. 

c) Apreciaţi teoriile cu privire la preţ. 



Tema 10. Echilibrul pieţei şi a firmei în condiţii concurenţiale 

1. Piaţa cu concurenţă perfectă -  echilibrul firmei şi al pieţei. 

a) Expuneţi caracteristicile definitorii ale pieţei cu concurenţă perfectă. 

b) Reprezentaţi grafic echilibrul firmei concurente pe termen scurt şi lung. 

c) Apreciaţi situaţiile de comportament al firmei concurente în perioadă scurtă de timp şi 

identificaţi punctul de stopare a activităţii întreprinderii. 

2. Decizia firmei - monopol privind preţul şi cantitatea vândută. 

a) Caracterizaţi trăsăturile distinctive ale pieţei cu concurenţă monopolistă. 

b) Construiţi grafic şi explicaţi mecanismul de formare a preţului de monopol. 

c) Apreciaţi formele de monopol şi consecinţele economico-sociale ale monopolului. 

3. Firma pe piaţa cu concurenţă monopolistică – echilibrul pe termen scurt şi lung. 

a) Definiţi trăsăturile concurenţei monopolistice. 

b) Construiţi grafic şi explicaţi echilibrul pe termen scurt şi lung pe piaţa cu concurenţă 

monopolistică. 

c) Apreciaţi problema capacităţii de producţie în exces pe piaţa cu concurenţă monopolistică. 

4. Particularităţile pieţei oligopoliste – modele de comportament ale firmelor oligopol. 

a) Expuneţi caracteristicile definitorii ale pieţei oligopoliste. 

b) Explicaţi comportamentul producătorului în diferite modele ale pieţei oligopoliste. 

c) Apreciaţi costurile sociale şi economice ale tendinţei de cooperare între firmele 

oligopoliste. 

 

Tema 11. Piaţa factorilor de producţie. Salariul 

1. Particularităţile pieţei factorilor de producţie. 

a) Definiţi piaţa factorilor de producţie şi veniturile factoriale. 

b) Explicaţi particularităţile cererii de factori de producţie. 

c) Apreciaţi comparativ oferta factorilor de producţie (oferta factorului muncă, capital, 

resurse naturale). 

2. Repartiţia primară şi secundară a veniturilor. 

a) Definiţi procesul de repartiţie primară şi secundară a veniturilor în societate. 

b) Caracterizaţi factorii care influenţează formarea veniturilor factoriale. 

c) Apreciaţi problema inegalităţii veniturilor personale în societate cu ajutorul curbei Lorenz. 

3. Particularităţile funcţionării pieţei muncii. Teorii ale salariului. 

a) Identificaţi particularităţile pieţei muncii. 

b) Caracterizaţi natura şi formele salariului. 

c) Apreciaţi sistemele şi formele de salarizare utilizate de către întreprinzători. 

 

Tema 12. Dobânda. Renta. Profitul 

1. Semnificaţia economică a dobânzii. Indicatorii dobânzii. 

a) Identificaţi sensul economic al dobânzii. 

b) Caracterizaţi indicatorii dobânzii şi tipurile acesteia. 

c) Apreciaţi factorii care determină nivelul ratei dobânzii. 

2. Natura rentei. Renta funciară şi a preţul pământului. 

a) Definiţi renta ca noţiune economică. 

b) Caracterizaţi formele rentei funciare. 

c) Apreciaţi legătura funcţională dintre renta funciară şi a preţul pământului. 

d) Explicaţi noţiunile: rentă de abilitate, rentă de construcţie, rentă minieră. 

3. Profitul ca venit factorial. Rolul, formele şi funcţiile profitului. 

a) Definiţi conceptele de profit şi rentabilitate. 

b) Identificaţi formele şi funcţiile profitului în economia contemporană. 

c) Apreciaţi rolul profitului şi a rentabilităţii în activitatea întreprinzătorilor. 
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MACROECONOMIE 

 

Tema 1. Macroeconomia ca ştiinţă 

1. Obiectul de studiu al Macroeconomiei. Probleme macroeconomice contemporane. 

a) Definiţi obiectul de studiu al Macroeconomiei. 

b) Caracterizaţi problemele macroeconomice contemporane. 

c) Daţi o apreciere a celor mai stringente probleme macroeconomice a Republicii Moldova. 

2. Fluxul circular al veniturilor. 

a) Definiţi fluxul circular al veniturilor, precum şi a sectoarelor componente. 

b) Construiţi schema fluxului circular al veniturilor. 

c) Apreciaţi legătura dintre veniturile şi cheltuielile agenţilor economici în cadrul circuitului 

macroeconomic. 

 

Tema 2. Indicatorii macroeconomici de rezultate 

1. Indicatorii macroeconomici de rezultate şi corelaţia dintre ei. 

a) Definiţi indicatorii macroeconomici de rezultate. 

b) Caracterizaţi principiile de evidenţă a indicatorilor macroeconomici de rezultate respectate de 

Sistemul Conturilor Naţionale (SCN). 

c) Demonstrați corelaţia dintre indicatorii macroeconomici: PGB, PNB, PIB, PNN, PIN. 

2. Metodele de calcul ale indicatorilor macroeconomici de rezultate. 

a) Numiţi metodele de calcul ale indicatorilor macroeconomici de rezultate. 



b) Explicaţi metodele de calcul ale indicatorilor macroeconomici de rezultate. 

c) Dați o apreciere a structurei PIB al Republicii Moldova după resurse şi utilizări (venituri şi 

cheltuieli) pentru ultimii ani. 

 

Tema 3: Venit, consum şi investiţii. 

1. Formele de venit la nivel macroeconomic. 

a. Definiţi Venitul Naţional şi celelalte tipuri de venit la nivel macroeconomic. 

b. Caracterizaţi formele de venit  utilizate la nivel macroeconomic şi corelaţia dintre VN, PNB şi PNN. 

c. Apreciaţi dinamica şi structura veniturilor populaţiei R.Moldova în ultimii ani. 

2. Consumul la nivel macroeconomic şi factorii determinanţi. 

a) Definiţi consumul la nivel macroeconomic. 

b) Caracterizaţi factorii obiectivi şi subiectivi ai consumului. 

c) Apreciaţi dinamica şi structura cheltuielilor de consum a populaţiei Republicii Moldova 

pentru ultimii 3 ani. 

3. Funcţia consumului, înclinaţia medie şi marginală spre consum. 

a) Definiţi rata medie şi marginală spre consum. 

b) Construiţi grafic funcţia consumului. 

c) Apreciaţi corelaţiile dintre venit şi consum definite de legea lui Keynes şi legea lui 

Engel. 

4. Economiile, motivele economiilor. 

a) Definiţi economiile la nivel macroeconomic şi motivele acestora. 

b) Caracterizaţi rata medie şi marginală spre economii. 

c) Apreciaţi corelaţia dintre nivelul venitului şi pragul economiilor, precum şi rolul acestora în 

dezvoltarea economică. 

5. Investiţiile la nivel macroeconomic şi clasificarea lor. 

a) Definiţi investiţiile la nivel de economie naţională. 

b) Clasificaţi investiţiile după origine, modul de formare, criteriul cheltuielilor. 

c) Apreciaţi evoluţia investiţiilor in economia naţională pentru ultimii 3 ani precum şi rolul acestora în 

dezvoltarea economică. 

6. Multiplicatorul şi acceleratorul investiţiilor. 

a) Definiţi sursele de finanţare a investiţiilor în cadrul întreprinderilor. 

b) Caracterizaţi factorii care influenţează decizia de a investi. 

c) Apreciaţi efectul multiplicatorului şi acceleratorului investiţiilor în economia naţională. 

 

Tema 4: Piaţa monetară şi instituţiile bancare 

1. Rolul monedei în economia contemporană. 

a) Definiţi banii, ca noţiune economică. 

b) Caracterizaţi formele contemporane ale banilor. 

c) Apreciaţi rolul banilor în economia contemporană prin intermediul funcţiilor acestora. 

2. Masa monetară şi agregatele monetare. 

a) Definiţi masa monetară. 

b) Analizaţi structura masei monetare cu ajutorul agregatelor monetare. 

c) Apreciaţi influenţa vitezei de circulaţie a banilor asupra masei monetare necesare unei 

economii. 

3. Piaţa monetară. Cererea şi oferta de monedă. 

a) Definiţi piaţa monetară, cererea şi oferta de monedă. 

b) Caracterizaţi factorii ce determină mărimea cererii şi ofertei de bani. 

c) Explicaţi mecanismul de echilibrare a pieţei monetare. 

4. Structura sistemului bancar. 

a) Definiţi banca, ca verigă principală a sistemului bancar. 

b) Explicaţi rolul şi funcţiile băncii centrale şi a celor comerciale. 

c) Apreciaţi specificul sistemului bancar în Republica Moldova. 

5. Rolul, funcţiile şi formele creditului. 

a) Definiţi noţiunea de credit. 



b) Clasificaţi creditele după diverse criterii şi caracterizaţi formele acestuia. 

c) Apreciaţi rolul şi funcţiile creditului în economia contemporană. 

 

Tema 5: Piaţa valorilor mobiliare 

1. Piaţa titlurilor mobiliare. 

a) Definiţi piaţa valorilor mobiliare și a funcţiilor acesteia. 

b) Caracterizaţi segmentele pieţei titlurilor mobiliare. 

c) Dați o apreciere acţiunilor ca titluri de proprietate şi obligaţiunilor ca surse de credit. 

2. Instituţiile pieţei titlurilor mobiliare. 

a) Definiți instituţiile pieţei titlurilor mobiliare. 

b) Caracterizaţi funcţiile pe care le îndeplinesc instituţiile pieţei titlurilor mobiliare. 

c) Apreciați mecanismul de funcţionare a bursei de valori şi de formare a cursului valorilor 

mobiliare. 

 

Tema 6: Cerea şi oferta agregată 

 Echilibre şi dezechilibre economice. 

a) Definiţi conceptele de echilibru economic general şi parţial. 

b) Apreciaţi comparativ componentele echilibrului economic general cu principalele 

dezechilibre macroeconomice. 

c) Apreciaţi condiţiile de stabilire a echilibrului şi dezechilibrului macroeconomic. 

 Cererea agregată (AD). Componentele şi factorii cererii agregate. 

a) Definiţi cererea agregată. 

b) Prezentaţi componentele şi factorii cererii agregate. 

c) Construiţi curba cererii agregate, identificând factorii ce o deplasează. 

 Oferta agregată (AS). Modelul keynesian şi monetarist al ofertei agregate. 

a) Definiţi conceptul de ofertă agregată. 

b) Construiţi curba ofertei agregate şi explicaţi factorii de influenţă. 

c) Apreciați legăturile funcționale în modelul keynesian şi modelul monetarist al ofertei 

agregate. 

 

Tema 7. Rolul statului în economie 

1. Teorii cu privire la rolul statului în economie. 

a) Definiți teoriile privind rolul statului. 

b) Expuneţi evoluţia teoriilor cu privire la rolul statului în economie. 

c) Apreciaţi cauzele intervenţiei statului în activitatea economică 

2. Formele şi efectele intervenţiei statului în activitatea economică. 

a) Identificaţi formele de implicare ale statului în economie. 

b) Caracterizaţi formele de implicare ale statului în activitatea economică. 

c) Apreciaţi efectele intervenţiei statului în activitatea economică. 

3. Obiectivele şi instrumentele politicilor macroeconomice. 

a) Definiţi conceptul de politică economică. 

b) Caracterizaţi principalele instrumente de reglementare a economiei de către stat. 

c) Apreciaţi comparativ obiectivele politicii economice a statului nostru și a ţărilor cu 

economie de piaţă. 

 

Tema 8. Finanţele publice şi impozitele 

1. Finanţele publice: noţiuni generale şi funcţii. 

a) Definiţi noţiunea de finanţe publice și a componentelor sale. 

b) Formulaţi funcţiile finanţelor publice. 

c) Apreciaţi structura finanţelor publice în diferite perioade istorice şi în diferite ţări. 

2. Bugetul de stat: plan al veniturilor şi cheltuielilor. 

a) Definiţi bugetul de stat. 

b) Caracterizaţi principiile bugetare de bază şi formele bugetului din punctul de vedere al 

soldului bugetar. 



c) Apreciaţi structura cheltuielilor și a veniturilor bugetare în R.Moldova. 

3. Impozite: principii de formare şi tipuri. 

a) Definiţi impozitele prin funcţiile pe care le îndeplinesc. 

b) Clasificaţi impozitele şi explicaţi esenţa fiecărui tip de impozite. 

c) Argumentaţi importanţa şi rolul impozitelor directe şi a celor indirecte în economia 

națională. 

4. Datoria publică şi modalităţile de asigurare ale acesteia. 

a) Definiţi noţiunea de datorie publică. 

b) Explicaţi cauzele apariţiei datoriei publice şi a modalităţilor de asigurare ale acesteia. 

c) Apreciaţi legăturile funcţionale prezentate de curba Laffer. 

 

Tema 9. Fluctuaţiile economice 

1. Fluctuaţiile economice – o caracteristică a evoluţiei activităţii economice. 

a) Definiţi fluctuaţiile economice şi ciclul economic. 

b) Clasificaţi fluctuaţiile economice după diverse criterii. 

c) Comentați teoriile cu privire la cauzele evoluţiei ciclice. 

2. Fazele ciclurilor economice. Politici anticiclice. 

a) Definiţi fazele ciclurilor economice. 

b) Caracterizaţi mecanismul de trecere de la o fază la alta a ciclului economic și efectele 

crizelor economice. 

c) Evaluați obiectivele și instrumentele politicilor anticiclice. 

 

Tema 10. Inflaţia şi şomajul 

1. Şomajul - dezechilibru pe piaţa muncii. 

a) Definiţi şomajul şi identificaţi cauzele apariţiei. 

b) Caracterizaţi formele şomajului. 

c) Apreciaţi costurile economice și sociale ale şomajului. 

2. Evaluarea şomajului și a consecințelor acestuia. 

a) Identificaţi indicatorii de măsurare a şomajului. 

b) Caracterizaţi avantajele și dezavantajele şomajului în economia de piață. 

c) Apreciaţi corelaţia dintre creşterea economică şi şomaj cu ajutorul legii lui Okun. 

3. Natura şi formele inflaţiei contemporane. 

a) Definiţi inflaţia, cauzele și formele inflaţiei contemporane. 

b) Evaluaţi intensitatea inflaţiei prin intermediul indicatorilor. 

c) Apreciaţi corelaţia şomaj-inflaţie cu ajutorul curbei lui Philips. 

 

 

Tema 11. Creşterea economică şi dezvoltarea durabilă. 

1. Creşterea economică: concept şi măsurare. 

a) Definiţi conceptul de creştere economică. 

b) Prezentaţi indicatorii utilizaţi în măsurarea creşterii economice. 

c) Apreciaţi diferite tipuri de creştere economică. 

2. Teorii şi modele ale creşterii economice. 

a) Identificaţi avantajele şi costurile creşterii economice. 

b) Explicaţi acţiunea factorilor care determină creşterea economică. 

c) Apreciaţi comparativ diferite teorii şi modele de creştere economică. 

3. Dimensiunile dezvoltării umane durabile. 

a) Definiţi conceptul de dezvoltare durabilă. 

b) Explicaţi cum se măsoară progresul economic în viziunea dezvoltării umane durabile. 

c) Comentați strategia dezvoltării durabile în Republica Moldova. 

 

 

Tema 12. Interdependenţe economice internaţionale 

1. Internaţionalizarea vieţii economice şi formarea economiei mondiale. 



a) Definiţi economia mondială. 

b) Explicaţi relaţiile dintre economiile naţionale şi alte componente ale economiei mondiale. 

c) Apreciaţi condiţiile de formare şi caracteristicile economiei mondiale contemporane. 

2. Diviziunea internaţională a muncii şi specializarea economiilor naţionale. 

a) Definiţi diviziunea internaţională a muncii. 

b) Comparaţi teoriile ce stau la baza diviziunii internaţionale a muncii. 

c) Apreciaţi tipurile de specializare internaţională. 

3. Comerţul internaţional: esenţă şi structură. Politica comercială. 

a) Identificaţi formele relaţiilor economice internaţionale. 

b) Descrieţi structura comerţului internaţional. 

c) Apreciaţi diferite tipuri de politică comercială. 

4. Economii deschise mari şi mici. 

a) Definiţi noţiunea de economie deschisă. 

b) Caracterizaţi comparativ economiile deschise mari şi mici. 

c) Apreciaţi indicatorii ce exprimă gradul de deschidere spre exterior al unei economii. 

5. Concept şi forme de manifestare ale globalizării. 

a) Definiţi conceptul globalizării. 

b) Prezentaţi formele de manifestare ale globalizării. 

c) Apreciaţi avantajele şi dezavantajele globalizării. 

6. Integrarea economică internaţională şi formele ei. 

a) Definiţi conceptul de integrare economică internaţională. 

b) Caracterizaţi etapele integrării economice. 

c) Apreciaţi perspectivele integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. 

 

Tema 13. Piaţa valutară şi balanţa de plăţi 

1. Piaţa schimburilor valutare. 

a) Definiţi piaţa valutară. 

b) Identificaţi factorii determinanţi ai cererii şi ofertei de valută. 

c) Apreciaţi diferite tipuri de valută din punct de vedere al convertibilităţii acestora. 

2. Cursul de schimb valutar şi factorii de influenţă. 

a) Definiţi cursul valutar sau cursul de schimb. 

b) Caracterizaţi tipurile cursului de schimb. 

c) Apreciaţi factorii care influenţează modificarea cursului de schimb. 

3. Balanţa de plăţi şi principalele sale poziţii. 

a) Definiţi balanţa de plăţi. 

b) Descrieţi structura balanţei de plăţi. 

c) Apreciaţi componentele de bază ale balanţei de plăţi a Republicii Moldova. 
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