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Æ .
__________ __ :  __________________

DATE DESPRE PROGRAM
Instituţia de învăţământ superior ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

Facultatea coordonatoare de program Economie Generală şi Drept
Departamentul coordonator TEORIE Şl POLITICI ECONOMICE

Domeniul general de studiu 041. Ştiinţe economice

Domeniul de formare profesională 0410. Economie

Specialitatea / Programul de studii 0410.1. Economie Generală

Ciclul Ciclul I -  studii superioare de licenţă, nivelul de calificare ISCED - 6

Forma de organizare IF

II. DATE DESPRE UNITATEA DE CURS
Denumirea unităţii de curs/ modulului MACROECONOMIE

Codul unităţii de curs/ modulului F.02.0.008.21

Titularul de curs TOMŞA Aurelia, dr., conf.univ.

Cadre didactice implicate (in implementarea 
cursului/modulului)

prelegeri TOMŞA Aurelia, dr., conf.univ.

seminare TOMŞA Aurelia, dr., conf.univ.

Anul de studii Semestrul Limba de predare Forma de evaluare 
finală Nr. credite ECTS

I II rom Examen 5

III. ADMINISTRAREA FONDULUI DE TIMP PENTRU UNITATEA DE CURS/MODUL

Total 
număr de ore

Nr. ore contact direct Activitate
individuală

Prelegeri Seminare Laboratoare Proiect / 
Lucrări practice 90

150 30 30

IV. PRECONDITII
Obligatorii Cunoaşterea tehnologiilor informaţionale de comunicare

Recomandate Promovarea unităţilor de curs Matematică Economică ; Microeconomie

1
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V. CONDIŢII
Obligatorii Competenţe de lucru pe platformele MOODLE-ASEM şi ZOOM 

Prezenţa la orele de prelegeri şi de seminare

Recomandate

VI. COMPETENŢE SPECIFICE

Competenţe profesionale

1. Competenţe de cunoaştere: a fundamentelor economiei de piaţă contemporane, a 
bazelor teoretice ale echilibrului şi dezechilibrelor pe diferite pieţe.

2. Competenţe de gestionare a informaţiei: pentru determinarea indicatorilor 
macroeconomici, evaluarea politicilor bugetar-fiscale, monetare,comerciale.

3. Competenţe etice: dezvoltarea unor viziuni adecvate şi a unei conduite 
corespunzătoare în cadrul activităţii profesionale şi de cercetare.

4. Competenţe de cercetare: a mecanismelor de funcţionare a pieţii muncii, a proceselor 
inflaţioniste, a cererii agregate, a ofertei agregate, a echilibrelor pe piaţa monetară,pe 
piaţa valutară, a dinamicii comerţului exterior.

Competenţe transversale

1. Responsabilitate în executarea îndatoririlor profesionale în condiţiile autonomiei 
decizionale.

2. Capacităţi de analiză şi de depăşire a situaţiilor problematice întâlnite în activitatea 
profesională.

3. Abilităţi de repartizare a sarcinilor şi activităţilor specifice în cazul muncii în echipă
4. Preocupare pentru perfecţionarea profesională continuă prin identificarea şi 

valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare

VII. FINALITĂŢILE UNITĂŢII DE CURS
La finalizarea unităţii de curs Macroeconomie studenţii care îşi fac studiile la ciclul I, licenţă vor fi capabili:

• la nivel de cunoaştere:
să definească noţiunile macroeconomice fundamentale: produsul intern brut, venitul naţional, venitul personal, ciclu economic, criză 
economică, şomaj, inflaţie, cerere agregată, ofertă agregată, bugetul de stat, datoria publică, cererea de monedă, oferta de monedă etc.; 
să explice mecanismele de funcţionare a pieţei bunurilor şi serviciilor, a pieţei monetare, valutare etc.;
să analizeze rezultatelor activităţii la nivel macroeconomic, indicatorii pieţei forţei de muncă, indicii preţurilor, evoluţia consumului, a 
cheltuielilor guvernamentale, a investiţiilor, a exportului, importului etc.;

• la nivel de aplicare:
să utilizeze metode generale ş i specifice de analiză macroeconomică (analiza funcţională, analiza grafică, agregarea, modelarea, 
prognozarea etc.);
să calculeze indicatorii macroeconomici;
să analizeze influenţa diferitor factori asupra luării deciziilor şi elaborării politicilor economice;

• la nivel de integrare/creativ:
să analizeze mecanismele de funcţionare a pieţei muncii, p ieţei bunurilor şi serviciilor, p ie ţe i monetare, pieţei valutare etc.;
să determine evoluţia diverselor procese economice, evoluţia rezultatelor activităţii la nivel macroeconomic, evoluţia preţurilor, a situaţiei pe
piaţa muncii, pe piaţa monetară etc.

VIII. UNITĂTI DE CONTINUT LA PRELEGERI
Nr.
crt. Unităţi de conţinut la prelegeri Număr de 

ore

Strategii didactice de 
predare-învăţare

1. OBIECTUL, SCOPUL Şl METODELE MACROECONOMIEI 
Macroeconomia ca domeniu al ştiinţei economice. Scopurile şi obiectul de 
studiu al macroeconomiei.
Metodele specifice de analiză macroeconomică şi utilizarea acestor 
metode. Indicatorii macroeconomici de rezultate.
Condiţiile generale ale echilibrului macroeconomic.
Analiza situaţiei economiei în Republica Moldova la nivel macroeconomic.

2

Prezentarea PowerPoint, 
dezbaterea, exemplificarea, 
utilizarea suportului didactic de pe 
platforma educaţională MOODLE 
httDs://vle.ase. md

2. EVALUAREA REZULTATELOR ACTIVITĂŢII LA NIVEL 
MACROECONOMIC
Obiectul de studiu şi obiectivele macroeconomiei.

Sisteme de evaluare a rezultatelor macroeconomice.
Principii de evaluare şi metode de calcul al PIB-lui.
PIB nominal şi PIB real. Deflatorul PIB. Indicele preţurilor de consum. 
Evaluarea VN şi a altor indicatori în SCN.

2

Prezentarea PowerPoint, 
dezbaterea, exemplificarea, 
utilizarea suportului didactic de pe 
platforma educaţională MOODLE 
MOODLE https://vle.ase. md

3. INSTABILITATEA MACROECONOMICĂ Şl FLUCTUAŢIILE CICLICE 
Caracterul ciclic al economiei şi caracteristicile fluctuaţiilor ciclice. Ciclul 
economic şi fazele lui. Tipurile ciclului economic.
Cauzele ciclicităţii în economie. Criza economică.
Politici anticiclice.

2

Prezentarea PowerPoint, 
dezbaterea, exemplificarea, 
utilizarea suportului didactic de pe 
platforma educaţională MOODLE 
httos://vle.ase. md

2
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4 PIAŢA MUNCII Şl DEZECHILIBRELE El
Piaţa muncii şi componentele ei. Echilibrul pieţei muncii. Definirea şi 
indicatorii şomajului, cauzele şomajului.
Costurile şomajului. Legea lui A. Okun.
Politici anti-şomaj.

2

Prezentarea PowerPoint, 
dezbaterea, exemplificarea, 
utilizarea suportului didactic de pe 
platforma educaţională MOODLE 
httDs://vle.ase. md

5. PROCESELE INFLAŢIONISTE Şl ASIGURAREA STABILITĂŢII 
PREŢURILOR
Conceptul, cauzele şi formele inflaţiei.
Măsurarea inflaţiei şi intensitatea ei 
Costurile inflaţiei. Curba lui Phillips.
Politici antiinflaţioniste.

4

Prezentarea PowerPoint, 
dezbaterea, exemplificarea, 
utilizarea suportului didactic de pe 
platforma educaţională MOODLE 
httDs://vle.ase. md

6. MODELUL AD-AS. ECHILIBRUL MACROECONOMIC GENERAL 
Cererea agregată şi factorii ei determ inanţi.
Oferta agregată în abordare clasică şi keynesistă.
Echilibrul macroeconomic în modelul AD-AS şi efectele modificării lui

4

Prezentarea PowerPoint, 
dezbaterea, exemplificarea, 
utilizarea suportului didactic de pe 
platforma educaţională MOODLE 
httDs://vle.ase. md

7. POLITICA BUGETAR-FISCALĂ. CHELTUIELILE GUVERNAMENTALE Şl
DATORIA DE STAT
Bugetul de stat: structură şi stări.
Deficitul bugetar: cauzele apariţiei, modalităţile reducerii şi finanţării. 
Datoria publică: indicatori şi modalităţi de acoperire.
Politica bugetar-fiscală şi instrumentele ei.

4

Prezentarea PowerPoint, 
dezbaterea, exemplificarea, 
utilizarea suportului didactic de pe 
platforma educaţională MOODLE 
httDs://vle.ase. md

8. PIAŢA MONETARĂ Şl MECANISMELE PIEŢEI MONETARE 
Moneda şi agregatele monetare 
Cererea şi oferta de monedă.
Echilibrul pieţei monetare şi modificarea lui.
Politica monetar-creditară: scopuri şi instrumente.

4

Prezentarea PowerPoint, 
dezbaterea, exemplificarea, 
utilizarea suportului didactic de pe 
platforma educaţională MOODLE 
httos://vle.ase. md

9. MODELUL IS-LM. ECHILIBRUL SIMULTAN PE PIAŢA BUNURILOR Şl 
PIAŢA MONETARĂ

Caracteristicile şi ecuaţiile modelului. Construirea şi caracteristicile 
curbei IS. Construirea şi caracteristicile curbei LM. Eficienţa politicilor 
bugetar-fiscale şi monetar-creditare în modelul IS-LM.
Echilibrul în cazul preţurilor fixe şi în cazul preţurilor flexibile. Echilibrul pieţei 
monetare şi rolul ratei dobânzii în asigurarea echilibrului. Rezolvarea 
dezechilibrelor prin modelul IS-LM. Construirea curbei AD în baza modelului 
IS-LM. Utilizarea modelului IS-LM în economia reală.

4

Prezentarea PowerPoint, 
dezbaterea, exemplificarea, 
utilizarea suportului didactic de pe 
platforma educaţională MOODLE 
httDs://vle.ase. md

10. ECONOMIA DESCHISA Şl BALANŢA DE PLAŢI 
Economia deschisă: caracteristici şi factori de influenţă.
Comerţul exterior. Eficienţa comerţului exterior.
Piaţa valutară şi componentele ei. Cererea şi oferta de valută. Rata de 
schimb: tipurile, evaluarea şi factorii ce o influenţează.
Balanţa de plăţi externe şi structura ei. Echilibrarea balanţei de plăţi

2

Prezentarea PowerPoint, 
dezbaterea, exemplificarea, 
utilizarea suportului didactic de pe 
platforma educaţională MOODLE 
httDs://vle.ase. md

IX. CONŢINUTUL TEMATIC AL SEMINARELOR
Nr.
crt. Unităţi de conţinut la seminare Număr de 

ore

Strategii didactice de 
predare-învăţare

1. OBIECTUL, SCOPUL Şl METODELE MACROECONOMIEI 
Macroeconomia ca domeniu al ştiinţei economice. Scopurile şi obiectul de 
studiu al macroeconomiei.
Metodele specifice de analiză macroeconomică şi utilizarea acestor 
metode. Indicatorii macroeconomici de rezultate.
Condiţiile generale ale echilibrului macroeconomic.
Analiza situaţiei economiei în Republica Moldova la nivel macroeconomic.

2

Prezentări PPT,
rezolvarea testelor, problemelor, 
dezbateri, exemplificări, utilizarea 
suportului didactic de pe platforma 
educaţională MOODLE 
httos://vle.ase. md

2. EVALUAREA REZULTATELOR ACTIVITĂŢII LA NIVEL 
MACROECONOMIC
Obiectul de studiu şi obiectivele macroeconomiei.
Sisteme de evaluare a rezultatelor macroeconomice.
Principii de evaluare şi metode de calcul al PIB-lui.
PIB nominal şi PIB real. Deflatorul PIB. Indicele preţurilor de consum. 
Evaluarea VN şi a altor indicatori în SCN.

2

Prezentări PPT,
rezolvarea testelor, problemelor, 
dezbateri, exemplificări, utilizarea 
suportului didactic de pe platforma 
educaţională MOODLE 
httDs://vle.ase. md

3. INSTABILITATEA MACROECONOMICĂ Şl FLUCTUAŢIILE CICLICE 
Caracterul ciclic al economiei şi caracteristicile fluctuaţiilor ciclice. Ciclul 
economic şi fazele lui. Tipurile ciclului economic.
Cauzele ciclicităţii în economie. Criza economică.
Politici anticiclice.

2

Prezentări PPT,
rezolvarea testelor, problemelor, 
dezbateri, exemplificări, utilizarea 
suportului didactic de pe platforma 
educaţională MOODLE 
httDs://vle.ase. md
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4 PIAŢA MUNCII Şl DEZECHILIBRELE El
Piaţa muncii şi componentele ei. Echilibrul pieţei muncii. Definirea şi 
indicatorii şomajului, cauzele şomajului.
Costurile şomajului. Legea lui A. Okun.
Politici anti-şomaj.

2

Prezentări PPT,
rezolvarea testelor, problemelor, 
dezbateri, exemplificări, utilizarea 
suportului didactic de pe platforma 
educaţională MOODLE 
httDs://vle.ase. md

5. PROCESELE INFLAŢIONISTE Şl ASIGURAREA STABILITĂŢII 
PREŢURILOR
Conceptul, cauzele şi formele inflaţiei.
Măsurarea inflaţiei şi intensitatea ei 
Costurile inflaţiei. Curba lui Phillips.
Politici antiinflationiste.

4

Prezentări PPT,
rezolvarea testelor, problemelor, 
dezbateri, exemplificări, utilizarea 
suportului didactic de pe platforma 
educaţională MOODLE 
https://vle.ase. md

6. MODELUL AD-AS. ECHILIBRUL MACROECONOMIC GENERAL 
Cererea agregată şi factorii ei determ inanţi.
Oferta agregată în abordare clasică şi keynesistă.
Echilibrul macroeconomic în modelul AD-AS şi efectele modificării lui

4

Prezentări PPT,
rezolvarea testelor, problemelor, 
dezbateri, exemplificări, utilizarea 
suportului didactic de pe platforma 
educaţională MOODLE 
httDs://vle.ase. md

7. POLITICA BUGETAR-FISCALĂ. CHELTUIELILE GUVERNAMENTALE Şl 
DATORIA DE STAT Bugetul de stat: structură şi stări.
Deficitul bugetar: cauzele apariţiei, modalităţile reducerii şi finanţării. 
Datoria publică: indicatori şi modalităţi de acoperire.
Politica bugetar-fiscală şi instrumentele ei.

4

Prezentări PPT,
rezolvarea testelor, problemelor, 
dezbateri, exemplificări, utilizarea 
suportului didactic de pe platforma 
educaţională MOODLE 
httos://vle.ase. md

8. PIAŢA MONETARĂ Şl MECANISMELE PIEŢEI MONETARE 
Moneda şi agregatele monetare 
Cererea şi oferta de monedă.
Echilibrul pieţei monetare şi modificarea lui.
Politica monetar-creditară: scopuri şi instrumente.

4

Prezentări PPT,
rezolvarea testelor, problemelor, 
dezbateri, exemplificări, utilizarea 
suportului didactic de pe platforma 
educaţională MOODLE 
httos://vle.ase. md

9. MODELUL IS-LM. ECHILIBRUL SIMULTAN PE PIAŢA BUNURILOR Şl 
PIAŢA MONETARĂ

Caracteristicile şi ecuaţiile modelului. Construirea şi caracteristicile 
curbei IS. Construirea şi caracteristicile curbei LM. Eficienţa politicilor 
bugetar-fiscale şi monetar-creditare în modelul IS-LM.
Echilibrul în cazul preţurilor fixe şi în cazul preţurilor flexibile. Echilibrul pieţei 
monetare şi rolul ratei dobânzii în asigurarea echilibrului. Rezolvarea 
dezechilibrelor prin modelul IS-LM. Construirea curbei AD în baza modelului 
IS-LM. Utilizarea modelului IS-LM în economia reală.

4

Prezentări PPT,
rezolvarea testelor, problemelor, 
dezbateri, exemplificări, utilizarea 
suportului didactic de pe platforma 
educaţională MOODLE 
https://vle.ase. md

10. ECONOMIA DESCHISĂ Şl BALANŢA DE PLĂŢI 
Economia deschisă: caracteristici şi factori de influenţă.
Comerţul exterior. Eficienţa comerţului exterior.
Piaţa valutară şi componentele ei. Cererea şi oferta de valută. Rata de 
schimb: tipurile, evaluarea şi factorii ce o influenţează.
Balanţa de plăti externe si structura ei. Echilibrarea balanţei de plăţi

2

Prezentări PPT,
rezolvarea testelor, problemelor, 
dezbateri, exemplificări, utilizarea 
suportului didactic de pe platforma 
educaţională MOODLE 
httos.V/vle.ase. md

X. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII INDIVIDUALE

Nr.
crt. Unităţi de conţinut Nr. ore Subiectul Produsul preconizat

1. OBIECTUL, SCOPUL Şl
METODELE
MACROECONOMIEI

4

Macroeconomia ca domeniu al ştiinţei 
economice. Scopurile şi obiectul de studiu al 
macroeconomiei.
Metodele specifice de analiză 
macroeconomică şi utilizarea acestor metode. 
Indicatorii macroeconomici de rezultate. 
Condiţiile generale ale echilibrului 
macroeconomic.
Analiza situaţiei economiei în Republica 
Moldova la nivel macroeconomic.

Elaborarea prezentărilor in 
PowerPoint, referatelor, 
rezolvarea problemelor cu un 
grad sporit de dificultate etc.

2. EVALUAREA REZULTATELOR 
ACTIVITĂŢII LA NIVEL 
MACROECONOMIC 10

Obiectul de studiu şi obiectivele 
macroeconomiei.
Sisteme de evaluare a rezultatelor 
macroeconomice.
Principii de evaluare şi metode de calcul al 
PIB-lui.

Elaborarea prezentărilor in 
PowerPoint, referatelor, 
rezolvarea problemelor cu un 
grad sporit de dificultate etc.

https://vle.ase
https://vle.ase


FIŞA UNITĂŢII DE CURS
’’MACROECONOMIE”

Anul universitar: 2021-2022

REDACŢIA 01
Aprobat de SENAT

pr.verb. 01 din 28.08.2020

PIB nominal şi PIB real. Deflatorul PIB. 
Indicele preţurilor de consum.
Evaluarea VN şi a altor indicatori în SCN.

3. INSTABILITATEA 
MACROECONOMICĂ Şl 
FLUCTUAŢIILE CICLICE 8

Caracterul ciclic al economiei şi caracteristicile 
fluctuaţiilor ciclice. Ciclul economic şi fazele 
lui. Tipurile ciclului economic.
Cauzele ciclicităţii în economie. Criza 
economică.
Politici anticiclice.

Elaborarea prezentărilor in 
PowerPoint, referatelor, 
rezolvarea problemelor cu un 
grad sporit de dificultate etc.

4. PIAŢA MUNCII Şl 
DEZECHILIBRELE El

10

Piaţa muncii şi componentele ei. Echilibrul 
pieţei muncii. Definirea şi indicatorii şomajului, 
cauzele şomajului.
Costurile şomajului. Legea lui A. Okun.

Politici anti-şomaj.

Elaborarea prezentărilor in 
PowerPoint, referatelor, 
rezolvarea problemelor cu un 
grad sporit de dificultate etc.

5. PROCESELE INFLAŢIONISTE 
Şl ASIGURAREA STABILITĂŢII 
PREŢURILOR 10

Conceptul, cauzele şi formele inflaţiei. 
Măsurarea inflaţiei şi intensitatea ei 
Costurile inflaţiei. Curba lui Phillips. 
Politici antiinflaţioniste.

Elaborarea prezentărilor in 
PowerPoint, referatelor, 
rezolvarea problemelor cu un 
grad sporit de dificultate etc.

6. MODELUL AD-AS. ECHILIBRUL 
MACROECONOMIC GENERAL

10

Cererea agregată şi factorii ei de term inanţi. 
Oferta agregată în abordare clasică şi 
keynesistă.

Echilibrul macroeconomic în modelul 
AD-AS şi efectele modificării lui

Elaborarea prezentărilor in 
PowerPoint, referatelor, 
rezolvarea problemelor cu un 
grad sporit de dificultate etc.

7. POLITICA BUGETAR-FISCALĂ. 
CHELTUIELILE 
GUVERNAMENTALE Şl 
DATORIA DE STAT 10

Bugetul de stat: structură şi stări.
Deficitul bugetar: cauzele apariţiei, 
modalităţile reducerii şi finanţării.
Datoria publică: indicatori şi modalităţi de 
acoperire.

Politica bugetar-fiscală şi instrumentele
ei.

Elaborarea prezentărilor in 
PowerPoint, referatelor, 
rezolvarea problemelor cu un 
grad sporit de dificultate etc.

8. PIAŢA MONETARĂ Şl 
MECANISMELE PIEŢEI 
MONETARE 10

Moneda şi agregatele monetare 
Cererea şi oferta de monedă.
Echilibrul pieţei monetare şi modificarea lui. 

Politica monetar-creditară: scopuri şi 
instrumente.

Elaborarea prezentărilor in 
PowerPoint, referatelor, 
rezolvarea problemelor cu un 
grad sporit de dificultate etc.

9. MODELUL IS-LM. ECHILIBRUL 
SIMULTAN PE PIAŢA 
BUNURILOR Şl PIAŢA 
MONETARĂ

10

Caracteristicile şi ecuaţiile modelului. 
Construirea şi caracteristicile curbei IS. 
Construirea şi caracteristicile curbei LM. 
Eficienţa politicilor bugetar-fiscale şi monetar- 
creditare în modelul IS-LM.
Echilibrul în cazul preţurilor fixe şi în cazul 
preţurilor flexibile. Echilibrul pieţei monetare şi 
rolul ratei dobânzii în asigurarea echilibrului. 
Rezolvarea dezechilibrelor prin modelul IS- 
LM. Construirea curbei AD în baza modelului 
IS-LM. Utilizarea modelului IS-LM în economia 
reală.

Elaborarea prezentărilor in 
PowerPoint, referatelor, 
rezolvarea problemelor cu un 
grad sporit de dificultate etc.

10. ECONOMIA DESCHISA SI 
BALANŢA DE PLĂŢI

8

Economia deschisă: caracteristici şi factori 
de influenţă.
Comerţul exterior. Eficienţa comerţului 
exterior.
Piaţa valutară şi componentele ei. Cererea şi 
oferta de valută. Rata de schimb: tipurile, 
evaluarea şi factorii ce o influenţează.
Balanţa de plăţi externe şi structura ei. 
Echilibrarea balanţei de plăţi

Elaborarea prezentărilor in 
PowerPoint, referatelor, 
rezolvarea problemelor cu un 
grad sporit de dificultate etc.

XI. STRATEGII DIDACTICE I ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Procesul de predare-învăţare la unitatea de curs/modulul Macroeconomie presupune aplicarea atât a strategiile didactice tradiţionale 

(explicaţia, descrierea, conversaţia, problematizarea, lucrul cu cartea etc.), cât şi a celor moderne (lucrul în grup, dezbateri, studii de caz, asaltul de 
idei etc.). Accentul este pus pe învăţarea activă şi interactivă în vederea acumulării cunoştinţelor, formării şi dezvoltării aptitudinilor şi a competenţelor 
necesare în viitoarea activitate profesională.
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XII. STRATEGII DE EVALUARE
Evaluarea este una din componentele fundamentale ale procesului de predare-învăţare la unitatea de curs/modulul Macroeconomie. 
în dependenţă de momentul realizării actului evaluativ, pe parcursul procesului de învăţare la unitatea de curs/modulul Macroeconomie, se 

vor utiliza două tipuri de strategii de evaluare: formativă şi sumativă.____________________________________________________________________
Metoda de 
evaluare Descrierea Ponderea

Evaluare
formativă

sau de progres 
(curentă)

Se efectuează pe parcursul unităţii de curs/modulului, prin intermediul: testelor de cunoştinţe şi 
abilităţi, referatelor de seminar, lucrărilor practice de laborator etc.
Reuşita curentă

20%

Evaluarea 1 (Testul nr. 1) 15%

Evaluarea 1 (Testul nr. 2) 15%

Realizări de proiecte şi aplicaţii în specificul specializării 
Activitatea individuală

10%

Evaluare finală Se realizează prin examen în formă scrisă. 40%

Media generală Rezultatul se exprimă printr-o notă sumativă (conform sistemului de apreciere de 10 puncte), cu 
acordarea a 5 credite academice. 100%

XIII. BIBLIOGRAFIE. SITE-URI UTILE.
Obligatorie: 1. TEORIE ECONOMICA. Voi. II „Macroeconomie“ ./ Coord.: A.Tomşa -  Ed. a 2-a -  Chişinău,

ASEM, 2013.
2. BEJAN GHENADIE, Microeconomie ş i macroeconomie: teste, probleme, studii de caz. Chişinău,

ASEM, 2018.
3. IOVIŢU MARIANA, Microeconomie ş i macroeconomie. Bucureşti, Editura ASE, 2011.
4. Economie. / Coord.: C.Angelescu. Bucureşti: Economica. 2009.
5. FEURAŞ, E. Teoria economică. Aplicaţii. Chişinău: Editura ASEM, 2007.
6. ANGELESCU. C.. DINU. M.. GAVRILA. I.. POPESCU. C.. Economie. Bucureşti: Editura Economica.

2009.
7. IGNAT I. Micro şi macroeconomie, laşi, 2004.
8. IOVIŢU, Mariana. Microeconomie si macroeconomie. Bucureşti: Editura ASE, 2011. 96 p. ISBN 978-

606-505-483-7
9. NICOLAE. S.. ANDREI. M.. NICULESCU.N.. OPRESCU. G. Microeconomie. macroeconomie.

Noţiuni, aplicaţii, teste, probleme. Bucureşti: Editura Economica, 1998.
10. Economie. Aplicaţii, coord. Angelescu C. Bucureşti, 2009.

Recomandată: 1. SAMUELSON P., NORDHOUS W. Economics. Bucureşti, Ed. Teora, 2005.
2. STIGUTZ E.J., WALSH E.C. Economie. Bucureşti, Ed. Economica, 2005. ISBN 973-590-822-0
3. VARJAN, Daniela. Economie: microeconomie ş i macroeconomie. Bucureşti: Editura ASE, 2009.196

p. ISBN 978-606-505-259-8
Site-uri utile: http://mei.gov.md/

https://bnm.md
httDs://statistica.md.
httos://economica.md/

Data completării: 01.09.2021 
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