
FIŞA UNITĂŢII DE CURS REDACŢIA 01

^ I ^ 5 E M ”.MICROECONOMIE” Aprobat de SENAT
Anul universitar: 2021-2022 pr.verb. 01 din 28.08.2020

FIŞA UNITĂŢII DE CURS
MICROECONOMIE

Anul universitar: 2021-2022

APROBAT

la şedinţa Departamentului 
Teorie si Politici Economice,

(unde a fost elaborat curriculum)

proces-verbal nr. 1 
din 01.09.2021

APROBAT

la şedinţa Comisiei Metodice a facultăţii 
Economie Generală si Dreot

(unde a fost elaborat curriculum)

proces-verbal nr. 1 
din 07.09.2021

APROBAT

la şedinţa Consiliul facultăţii 
Economie Generală si Dreot

(coordonatoare a programului de studii)

proces-verbal nr.1 
din 08.09.2021 ^

Şef departament, . 

A.Tomsa ' - X  1 ‘  '

Preşedinte CM,

A.Boaus ________

Preşedintele 

V.Zaooroian s i
O <2 /  ( y  L - > 7

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

Facultatea coordonatoare de program Economie Generală şi Drept
Departamentul coordonator Teorie şi 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 
IS C E D -6

Forma de organizare IF

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

Codul unităţii de curs/ modulului F.01.0.001.21

Titularul de curs Conf.univ., dr. în economie Cara Elena

Cadre didactice implicate (In
implementarea cursului/modulului)

prelegeri Conf.univ., dr. în economie Cara Elena

seminare Conf.univ., dr. în economie Cara Elena

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

I I 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. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul)
Obligatorii

Recomandate
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V. CONDIŢII (acolo unde este cazul)
Obligatorii Cunoştinţe de iniţiere în legităţile şi mecanismele de funcţionare a economiei de piaţă

Recomandate Cunoaşterea empirică a diferitor structuri de piaţă

VI. COMPETENŢE SPECIFICE

Competenţe profesionale
(Cognitive şi funcţional- 
acţionale)

Competenţe de cunoaştere: - a ansamblului de activităţi economice eficiente pentru a susţine oferta pe 
piaţă, menită să asigure satisfacerea cererii;
- a elaborării unui comportament adecvat în cadrul unui mediu schimbător, satisfacerea intereselor părţilor 
ce activează în acest mediu, evaluarea eficienţei deciziilor luate în economie la nivel microeconomic. 
Competenţe de cercetare: - să adopte decizii optime în condiţii de certitudine, incertitudine şi risc;
- să elaboreze strategii de dezvoltare a firmei în cadrul pieţei unui bun concret;

- să evalueze şi să îmbunătăţească eficienţa şi eficacitatea activităţilor producătorului şi consumatorului. 
Competenţe de organizare şi gestionare 
(a activităţilor, oamenilor, resurselor): - să elaboreze şi să aplice mecanisme de asigurare şi creştere a 
calităţii în afaceri şi în activitatea economică şi de gestiune.
Competenţe de gestionare a informaţiei : - să dobândească şi să utilizeze eficient informaţia în formă 
scrisă, verbală şi non-verbală , în limba maternă şi străină;
- să aplice metode cantitative şi calitative eficiente de analiză a informaţiei.

Competenţe etice: - să elaboreze şi să folosească ansamblul de reguli şi norme morale care vizează 
conduita agenţilor în activitatea economică şi de afaceri;
- să ia decizii, bazate pe cunoaşterea problematicii sociale şi etice.

Competenţe transversale
(Autonomie şi responsabilitate; 
Interacţiune socială; 
Dezvoltarea personală şi 
profesională)

Angajarea răspunderii în conducerea activităţii unor grupuri profesionale sau instituţii pentru desfăşurarea 
unei activităţi eficiente
-  dezvoltarea capacităţii de comunicare orală şi scrisă,
- muncă în echipă, rezolvarea de probleme şi luarea 
deciziilor,

- autonomia învăţării, utilizarea eficientă a surselor
informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată

VII. FINALITĂŢILE UNITĂŢII DE CURS (racordate la finalităţile programului de studii)
Prin prezentarea generală a fenomenilor microeconomice şi a conceptelor actuale cursul are ca scop familiarizarea viitorilor economişti cu 

ustensilile şi metodele microeconomice contemporane. Studenţii trebuie să obţină abilităţi cognitive (cunoaştere, înţelegere, aplicare, analiză, 
sinteză, evaluare) în domeniul analizei fenomenelor microeconomice (1). în cadrul acestei discipline studenţii sunt familiarizaţi cu fundamentele 
economiei de piaţă contemporană. Microeconomia are ca obiectiv studierea comportamentului agenţilor economici individuali şi a relaţiilor ce se 
formează între ei pe piaţa bunurilor şi serviciilor şi pe piaţa factorilor de producţie, deci studenţii trebuie să fie apţi să iniţieze o afacere (2); Să 
planifice etapele activităţilor în succesiune logică în funcţie de complexitatea lucrărilor de executat (3); Să adopte decizii optime în condiţii de 
certitudine, incertitudine şi risc în diferite structuri de piaţă: piaţa cu concurenţă perfectă, piaţa de monopol, oligopol, concurenţă monopolistică (4) 
; Să evalueze şi să îmbunătăţească eficienţa şi eficacitatea activităţilor din întreprindere, ramură (5), Să propună soluţii, stabilite prin evaluare şi 
analiză, la diverse probleme din mediul microeconomic (8); Să elaboreze şi să aplice mecanisme de asigurare şi creştere a calităţii în afaceri şi 
în activitatea economică (9). Să asigure, să evalueze şi să gestioneze utilizarea eficientă a resurselor materiale (11) şi a celor financiare (12). Să 
elaboreze proiecte micoeconomice , (18); Să verifice corelaţia indicatorilor micoeconomici, să finalizeze proiectul (19).

VIII. UNITĂŢI DE CONŢINUT LA PRELEGERI
Nr.
d/o Unităţi de conţinut la prelegeri Nr.

ore
Strategii didactice de 

predare-învăţare

1.

Tema 1. OBIECTUL DE STUDIU Şl METODOLOGIA TEORIEI MICROECONOMICE
Economia ca domeniu al activităţii umane şi componentele ei -  nevoile, resursele, 

bunurile. Posibilităţile de producţie, alegerea economică şi costul de oportunitate. Metodele de 
cercetare utilizate în cadrul teoriei economice. Modele economice, importanţa factorului timp 
în cercetarea economică. Interdependenţele şi legităţile economice.

2

Expunere însoţită de 
prezentare diapozitive, cu 
caracter interactiv

2.

Tema 2. CEREREA Şl OFERTA. ECHILIBRUL Şl DEZECHILIBRUL PIEŢEI
Noţiune de cerere. Factorii cererii. Funcţii de cerere. Legea cererii. Curba cererii. 

Cererea individuală şi cererea globală.
Noţiune de ofertă. Factorii ofertei. Legea ofertei. Curba ofertei. Oferta individuală şi 

oferta globală.
Mecanismul de apariţie şi menţinere a echilibrului pieţei. Echilibrul static şi dinamic.

Aspecte aplicative ale modelului cererii şi ofertei (limitarea superioară şi inferioară a 
preţului, implicaţiile taxelor şi subvenţiilor asupra echilibrului pieţei). Surplusul consumatorului 
si cel al producătorului.

4
Expunere însoţită de 
prezentare diapozitive, cu 
caracter interactiv

3

Tema 3. ELASTICITATEA CERERII Şl OFERTEI
Conceptul de elasticitate şi modalităţile de calcul a elasticităţii. Elasticitatea cererii după 

preţ, tipuri de elasticităţi, factorii elasticităţii. Elasticitatea cererii după venit şi preţul altor bunuri, 
diferite modalităţi de clasificare a bunurilor.

Elasticitatea ofertei după preţ, tipuri de elasticităţi, factorii elasticităţii.
Aplicarea elasticităţii în analiza microeconomică.

2
Expunere însoţită de 
prezentare diapozitive, cu 
caracter interactiv

2
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4

Tema 4. TEORIA COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI
Preferinţele, preţurile şi veniturile ca factori ce influenţează comportamentul 

consumatorului.
Utilitatea. Utilitatea ordinală şi utilitatea cardinală. Funcţii de utilitate. Utilitatea totală şi 

utilitatea marginală. Legea utilităţii marginale descrescătoare. Curbe de indiferenţă. Rata 
marginală de substituire a bunurilor şi panta curbelor de indiferenţă.

Linii bugetare. Influenţa modificării venitului şi a preţurilor asupra liniei bugetare. 
Maximizarea utilităţii şi echilibrului consumatorului.

Modificarea venitului şi comportamentul consumatorului, curba „ venit-consum", curba 
lui Engel. Modificarea preţurilor şi comportamentul consumatorului, curba „ preţ-consum” , 
deducerea curbei cererii.

4
Expunere însoţită de 
prezentare diapozitive, cu 
caracter interactiv

5

Tema 5. TEORIA PRODUCŢIEI
Definirea producţiei. Factorii de producţie şi clasificarea lor. Funcţiile de producţie şi 

tipurile acestora. Productivitatea (randamentul) factorilor de producţie. Produsul total, mediu şi 
marginal al factorilor de producţie. Izocuante. Rata marginală de substituţie tehnologică a 
factorilor de producţie şi panta izocuantelor. Extinderea la scară a producţiei. Avantajele 
producţiei la scară mare. Randamentul global al factorilor de producţie.

4
Expunere însoţită de 
prezentare diapozitive, cu 
caracter interactiv

6

Tema 6. COSTURILE DE PRODUCŢIE
Esenţa costurilor de producţie. Costuri explicite şi costuri implicite. Costuri contabile şi 

costuri economice.
Funcţii de costuri. Izocosturi. Minimizarea costurilor de producţie. Costuri de producţie 

pe termen scurt. Costuri totale, medii şi marginale pe termen scurt. Costuri de producţie pe 
termen lung. Costuri totale, medii şi marginale pe termen lung. Evoluţia costurilor totale, medii 
şi marginale pe termen lung în funcţie de volumul producţiei. Economii interne la scară. 
Randamentele la scară si dimensiunea firmei.

4
Expunere însoţită de 
prezentare diapozitive, cu 
caracter interactiv

7

Tema 7. MAXIMIZAREA PROFITULUI Şl PRAGUL DE RENTABILITATE AL FIRMEI
Esenţa profitului. Profitul contabil şi profitul economic. Profitul total, mediu şi marginal. 

Maximizarea profitului pe termen scurt. Maximizarea profitului pe termen lung. Pragul de 
rentabilitate (punctul critic) al firmei. Punctul de pornire oprire a firmei.

2
Expunere însoţită de 
prezentare diapozitive, cu 
caracter interactiv

8

Tema 8. COMPORTAMENTUL FIRMELOR PE PIAŢA CU CONCURENŢA PERFECTA
Particularităţile concurenţei perfecte. Cererea din producţia firmei concurente. 
Maximizarea profitului firmei concurente.
Oferta pe termen lung şi termen scurt a firmei concurente. Decizia firmei concurente 

privind întreruperea activităţii pe termen scurt şi termen lung.
Echilibrul pe termen scurt şi termen lung pe piaţa cu concurenţă perfectă.

Aspecte practice ale modelului concurenţei perfecte.

2
Expunere însoţită de 
prezentare diapozitive, cu 
caracter interactiv

9

Tema 9. COMPORTAMENTUL FIRMELOR PE PIAŢA DE MONOPOL
Particularităţile pieţei monopoliste. Cererea din producţia firmei -  monopolist. Veniturile 

firmei monopolist. Maximizarea profitului firmei -  monopolist. Echilibrul pe termen scurt şi 
termen lung al firmei -  monopolist.

Echilibrul pe piaţa perfectă şi piaţa monopolistă: analiza comparativă. Consecinţele 
economice şi sociale ale monopolizării. Discriminarea prin preţ; Stabilirea preţului de către 
monopolurile administrative, scopul cărora nu este maximizarea profitului.

2
Expunere însoţită de 
prezentare diapozitive, cu 
caracter interactiv

10

Tema 10. COMPORTAMENTUL FIRMELOR PE PIAŢA CU CONCURENŢĂ 
MONOPOLISTICĂ

Particularităţile concurenţei monopolistice. Echilibrul pe termen scurt pe piaţa cu 
concurenţă monopolistică. Echilibrul pe termen lung pe piaţa cu concurenţă monopolistică. 
Surplusul capacităţilor de producţie.

2
Expunere însoţită de 
prezentare diapozitive, cu 
caracter interactiv

11

Tema 11. COMPORTAMENTUL FIRMELOR PE PIAŢA OLIGOPOLISTÂ
Particularităţile pieţei oligopoliste. Realizarea echilibrului pe piaţa oligopolistă în condiţii 

de comportament concurenţial. Realizarea echilibrului pe piaţa oligopolistă în condiţii de 
comportament cooperant..Oligopolul tip Bertrand; oligopolul tip Cournot. Modele de 
comportament a duopoliştilor. Modelul preţului stabil (curbei frânte a cererii).

2
Expunere însoţită de 
prezentare diapozitive, cu 
caracter interactiv

IX. CONŢINUTUL TEMATIC AL SEMINARELOR
Nr.
d/o Unităţi de conţinut la seminare Nr.ore Strategii didactice de 

predare-învăţare

1.
OBIECTUL DE STUDIU Şl METODOLOGIA TEORIEI MICROECONOMICE
Dialog interactiv la :
•  Locul microeconomiei în sistemul ştiinţelor economice. Obiectul de studiu al 

microeconomiei şi subiecţii analizei microeconomice. Costul alternativ şi modelul 
posibilităţilor de producţie.

2

explicaţia şi dialogul cu 
studenţii, printr-o 
prezentare problematică 
sub aspect teoretic şi 
practico-aplicativ; 
prezentarea unor teme

3
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• Principiile metodologice ale microeconomiei: atomismul economic, raţionalismul 
economic, maximizarea. Analiza funcţională şi clauza ceteris paribus. Analiza 
marginală. Analiza în termeni de echilibru /

• Compartimentele de bază ale microeconomiei şi importanţa practică a cunoştinţelor 
în acest domeniu.

de către studenţi, 
evaluare

2. CEREREA Şl OFERTA. ECHILIBRUL Şl DEZECHILIBRUL PIEŢEI
Exerciţii, studii de caz si dialog interactiv la :
• Cererea: definirea, factorii, funcţia, legea, curba. Modificarea cererii şi a volumului 

cererii. Cererea individuală şi cererea globală.
• Interacţiunea dintre cerere şi ofertă. Mecanismul de apariţie şi menţinere a echilibrului 

pieţei. Modificarea echilibrului pieţei în cazul modificării cererii şi/sau a ofertei. 
Echilibrul static şi dinamic.

•  Aspecte aplicative ale modelului cererii şi ofertei (limitarea superioară şi inferioară a 
preţului, influenţa taxelor şi subvenţiilor asupra echilibrului pieţei).

2

explicaţia şi dialogul cu 
studenţii, printr-o 
prezentare problematică 
sub aspect teoretic şi 
practico-aplicativ; 
prezentarea unor teme 
de către studenţi, 
evaluare

3 ELASTICITATEA CERERII Şl OFERTEI
Exerciţii, studii de caz si dialog interactiv la :
• Conceptul de elasticitate şi modalităţile de evaluare a elasticităţii.
•  Elasticitatea cererii după preţ, tipuri de cerere, factorii elasticităţii.
•  Elasticitatea cererii după venit şi preţul altor bunuri, diferite modalităţi de clasificare a 

bunurilor.
•  Elasticitatea ofertei după preţ, tipuri de ofertă, factorii elasticităţii.
• Aplicarea elasticităţii în analiza microeconomică.

2

explicaţia şi dialogul cu 
studenţii, printr-o 
prezentare problematică 
sub aspect teoretic şi 
practico-aplicativ; 
prezentarea unor teme 
de către studenţi, 
evaluare

4 TEORIA COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI
Exerciţii, studii de caz si dialog interactiv la :
•  Preferinţele, preţurile şi venitul ca factori ce influenţează comportamentul 

consumatorului. Axiomele teoriei comportării consumatorului.
•  Utilitatea. Teoria ordinală a utilităţii şi teoria cardinală a utilităţii. Funcţii de utilitate. 

Utilitatea totală şi utilitatea marginală. Legea utilităţii marginale descrescătoare.
• Curbe de indiferenţă. Harta curbelor de indiferenţă. Forme particulare ale curbelor de 

indiferenţă. Substituibilitatea bunurilor. Rata marginală de substituire a bunurilor şi 
panta curbelor de indiferenţă

• Linii bugetare. Esenţa economică a pantei liniei bugetare şi a punctelor de intersecţie 
cu axele. Influenţa modificării venitului şi a preţurilor asupra liniei bugetare. Forme 
particulare ale liniilor bugetare.

• Maximizarea utilităţii şi echilibrului consumatorului. Egalitatea utilităţilor marginale pe 
unitatea monetară cheltuită. Echilibrul intern şi echilibrul unghiular.

• Modificarea venitului şi comportamentul consumatorului, curba „venit-consum”, curba 
lui Engel.

•  Modificarea preţurilor şi comportamentul consumatorului, curba „preţ-consum", 
deducerea curbei cererii.

4

explicaţia şi dialogul cu 
studenţii, printr-o 
prezentare problematică 
sub aspect teoretic şi 
practico-aplicativ; 
prezentarea unor teme 
de către studenţi, 
evaluare

5 TEORIA PRODUCŢIEI
Exerciţii, studii de caz si dialog interactiv la :
•  Definirea producţiei. Factorii de producţie şi clasificarea lor.
•  Funcţiile de producţie şi tipurile acestora.
• Productivitatea (randamentul) factorilor de producţie. Evoluţia produsului total, mediu 

şi marginal în cazul modificării cantităţii utilizate a factorului de producţie variabil.
• Izocuante. Harta izocuantelor. Substituibilitatea factorilor de producţie. Rata 

marginală de substituţie tehnologică a factorilor de producţie.
• Extinderea la scară a producţiei. Avantajele producţiei la scară mare. Randamentul 

de scară.

4

explicaţia şi dialogul cu 
studenţii, printr-o 
prezentare problematică 
sub aspect teoretic şi 
practico-aplicativ; 
prezentarea unor teme 
de către studenţi, 
evaluare

6 COSTURILE DE PRODUCŢIE
Exerciţii, studii de caz si dialog interactiv la :
•  Esenţa costurilor de producţie. Costuri explicite şi costuri implicite. Costuri contabile 

şi costuri economice.
• Costuri de producţie pe termen scurt. Evoluţia costurilor totale, medii şi marginale pe 

termen scurt în cazul modificării volumului producţiei.
•  Costuri de producţie pe termen lung. Evoluţia costurilor totale, medii şi marginale pe 

termen lung în cazul modificării volumului producţiei. Economii interne la scară.
• Funcţii de costuri. Izocosturi. Minimizarea costurilor de producţie. Egalitatea 

produselor marginale pe o unitate a preţurilor factorilor de producţie

4

explicaţia şi dialogul cu 
studenţii, printr-o 
prezentare problematică 
sub aspect teoretic şi 
practico-aplicativ; 
prezentarea unor teme 
de către studenţi, 
evaluare

7 MAXIMIZAREA PROFITULUI Şl PRAGUL DE RENTABILITATE AL FIRMEI
Exerciţii, studii de caz si dialog interactiv la :
• Esenţa profitului. Profitul contabil şi profitul economic.
• Veniturile ca factor determinant al profitului.
•  Profitul. Profitul total, profitul mediu şi profitul marginal. Maximizarea profitului pe 

termen scurt şi pe termen lung.

2

explicaţia şi dialogul cu 
studenţii, printr-o 
prezentare problematică 
sub aspect teoretic şi 
practico-aplicativ; 
prezentarea unor teme

4

i
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•  Pragul de rentabilitate (punctul critic) al firmei. de către studenţi, 
evaluare

8 COMPORTAMENTUL FIRMELOR PE PIAŢA CU CONCURENŢA PERFECTA
Exerciţii, studii de caz si dialog interactiv la :
•  Particularităţile concurenţei perfecte. Cererea din produsul firmei concurente. 

Veniturile firmei concurente
• Maximizarea profitului firmei concurente. Analiza marginală a maximizării profitului 

firmei concurente. Analiza grafică a evoluţiei profitului în cazul modificării volumului 
producţiei.

•  Oferta pe termen lung şi termen scurt a firmei concurente. Decizia firmei concurente 
privind întreruperea activităţii pe termen scurt şi termen lung.

• Echilibrul pe termen scurt şi termen lung pe piaţa cu concurenţă perfectă.
• Aspecte aplicative ale modelului concurenţei perfecte (consecinţele modificării 

preţului produsului, preţurilor factorilor de producţie variabili şi ficşi).

2

explicaţia şi dialogul cu 
studenţii, printr-o 
prezentare problematică 
sub aspect teoretic şi 
practico-aplicativ; 
prezentarea unor teme 
de către studenţi, 
evaluare

9 COMPORTAMENTUL FIRMELOR PE PIAŢA DE MONOPOL
Exerciţii, studii de caz si dialog interactiv la :
• Particularităţile pieţei monopoliste. Cererea din produsul firmei-monopolist. Veniturile 

firmei-monopolist. Maximizarea veniturilor firmei-monopolist.
• Maximizarea profitului firmei-monopolist. Echilibrul pe termen scurt şi termen lung al 

firmei-monopolist. Oferta firmei-monopolist.
• Echilibrul pe piaţa cu concurenţă perfectă şi piaţa monopolistă: analiză comparativă. 

Consecinţele economice şi sociale ale monopolizării.
• Aspecte aplicative ale modelului monopolului perfect (discriminarea prin preţ, reacţia 

firmei-monopolist la stabilirea nivelului maxim al preţului, impozite şi subvenţii).

2

explicaţia şi dialogul cu 
studenţii, printr-o 
prezentare problematică 
sub aspect teoretic şi 
practico-aplicativ; 
prezentarea unor teme 
de către studenţi, 
evaluare

10 COMPORTAMENTUL FIRMELOR PE PIAŢA CU CONCURENŢA MONOPOLISTICÂ
Exerciţii, studii de caz si dialog interactiv la :
• Particularităţile concurenţei monopolistice.
• Echilibrul pe termen scurt pe piaţa cu concurenţă monopolistică.
• Echilibrul pe termen lung pe piaţa cu concurenţă monopolistică. Surplusul 

capacităţilor de producţie.
• Concurenţa monopolistică: comparaţii cu concurenţa perfectă şi monopolul perfect.

2

explicaţia şi dialogul cu 
studenţii, printr-o 
prezentare problematică 
sub aspect teoretic şi 
practico-aplicativ; 
prezentarea unor teme 
de către studenţi, 
evaluare

11 COMPORTAMENTUL FIRMELOR PE PIAŢA OLIGOPOLISTA
Studii de caz si dialog interactiv la :
•  Particularităţile pieţei oligopoliste.
• Realizarea echilibrului pe piaţa oligopolistă în condiţii de comportament concurenţial: 

oligopolul tip Bertrand; oligopolul tip Cournot; modelul preţului stabil (curbei frânte a 
cererii); modelul monopolului parţial; preţul ca barieră la intrarea pe piaţă oligopolistă.

• Realizarea echilibrului pe piaţa oligopolistă în condiţii de comportament cooperant.

4

explicaţia şi dialogul cu 
studenţii, printr-o 
prezentare problematică 
sub aspect teoretic şi 
practico-aplicativ; 
prezentarea unor teme 
de către studenţi, 
evaluare

X. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII INDIVIDUALE

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

1. Obiectul de studiu şi
metodologia
microeconomici

4

Locul şi rolul microeconomiei în sistemul ştiinţelor 
economice.
Obiectul de studiu ai microeconomiei şi subiecţii 
analizei microeconomice.
Costul alternativ şi modelul posibilităţilor de 

producţie.
Principiile metodologice ale microeconomiei

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

2. Cererea şi oferta. 
Echilibrul şi 
dezechilibrul pieţei

10

Cererea. Modificarea cererii şi a volumului cererii. 
Cererea individuală şi cererea globală.
Oferta. Modificarea ofertei şi a volumului ofertei. 
Oferta individuală şi oferta globală.
Mecanismul de apariţie şi menţinere a echilibrului 
pieţei. Echilibrul static şi dinamic.
Aspecte aplicative ale modelului cererii şi ofertei 
(limitarea superioară şi inferioară a preţului, 
influenţa taxelor şi subvenţiilor asupra echilibrului 
pieţei).

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

5



FIŞA UNITĂŢII DE CURS REDACŢIA 01

"ЩШПБЕМ ’’MICROECONOMIE” Aprobat de SENAT
Anul universitar: 2021-2022 pr.verb. 01 din 28.08.2020

3. Elasticitatea cererii şi 
ofertei

8

Conceptul de elasticitate şi modalităţile de 
evaluare a elasticităţii.
Elasticitatea cererii după preţ, tipuri de cerere, 
factorii elasticităţii.
Elasticitatea cererii după venit şi preţul altor bunuri, 
diferite modalităţi de clasificare a bunurilor. 
Elasticitatea ofertei după preţ, tipuri de ofertă, 
factorii elasticităţii.
Aplicarea elasticităţii în analiza microeconomică.

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

4. Teoria comportării 
consumatorului

10

Preferinţele, preţurile şi venitul ca factori ce 
influenţează comportamentul consumatorului. 
Axiomele teoriei comportării consumatorului. 
Utilitatea. Teoria ordinală a utilităţii şi teoria 
cardinală a utilităţii.
Curbe de indiferenţă. Forme particulare ale 
curbelor de indiferenţă.
Substituibilitatea bunurilor. Rata marginală de 
substituire a bunurilor.
Linii bugetare. Forme particulare ale liniilor 
bugetare.
Maximizarea utilităţii şi echilibrului consumatorului. 
Echilibrul intern şi echilibrul unghiular.
Modificarea venitului şi comportamentul 
consumatorului, curba „venit-consum", curba lui 
Engel.
Modificarea preţurilor şi comportamentul 
consumatorului, curba „preţ-consum”, deducerea 
curbei cererii.

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

5. Teoria producţiei

8

Factorii de producţie şi clasificarea lor.
Funcţiile de producţie şi tipurile acestora. 
Productivitatea (randamentul) factorilor de 
producţie. Evoluţia produsului total, mediu şi 
marginal.
Izocuante. Substituibilitatea factorilor de producţie. 
Extinderea la scară a producţiei. Avantajele 
producţiei la scară mare.

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

6. C o s tu r ile  de p ro d u cţie

10

C o stu r i exp lic ite  şi c o stu ri im p lic ite . C o s tu r i  
co n tab ile  şi c o stu ri econ om ice.
C o stu r i de p ro d u cţie  pe te rm en  scu rt. E v o lu ţ ia  
c o s tu r ilo r  to tale , m ed ii şi m a rg in a le  pe te rm en  scu rt. 
C o stu r i de p ro d u c ţie  pe te rm en  lun g. E v o lu ţ ia  
co s tu r ilo r  to tale , m ed ii şi m a rg in a le  pe te rm en  lun g. 
E co n o m ii in tern e la  sca ră .
F u n cţii de co stu ri. Izocostu ri.
M in im iz a re a  co s tu r ilo r  de p ro d u cţie .

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

7. Maximizarea profitului 
şi pragul de 
rentabilitate al firmei

8

Esenţa profitului. Profitul contabil şi profitul 
economic.
Veniturile ca factor determinant al profitului. 
Profitul. Maximizarea profitului pe termen scurt şi 
pe termen lung.
Pragul de rentabilitate (punctul critic) al firmei.

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

8. Comportamentul 
firmelor pe piaţa cu 
concurenţă perfectă

8

Particularităţile concurenţei perfecte. Cererea din 
produsul firmei concurente. Veniturile firmei 
concurente
Maximizarea profitului firmei concurente.
Oferta pe termen lung şi termen scurt a firmei 
concurente. Decizia firmei concurente privind 
întreruperea activităţii pe termen scurt şi termen 
lung.
Echilibrul pe termen scurt şi termen lung pe piaţa 
cu concurenţă perfectă.
Aspecte aplicative ale modelului concurenţei 
perfecte.

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

6
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9. Comportamentul 
firmelor pe piaţa 
monopolistă

8

Particularităţile pieţei monopoliste. Cererea din 
produsul firmei-monopolist. Veniturile firmei- 
monopolist.
Maximizarea profitului firmei-monopolist. Echilibrul 
pe termen scurt şi termen lung al firmei-monopolist. 
Echilibrul pe piaţa cu concurenţă perfectă şi piaţa 
monopolistă: analiză comparativă.
Consecinţele economice şi sociale ale 
monopolizării.
Aspecte aplicative ale modelului monopolului 
perfect.

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

10. Comportamentul 
firmelor pe piaţa cu 
concurenţă 
monopolistică 8

Particularităţile concurenţei monopolistice. 
Echilibrul pe termen scurt şi pe termen lung pe 
piaţa cu concurenţă monopolistică. Surplusul 
capacităţilor de producţie.
Concurenţa monopolistică: comparaţii cu 
concurenţa perfectă şi monopolul perfect.

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

11. Comportamentul 
firmelor pe piaţa 
oligopolistă

8

Particularităţile pieţei oligopoliste.
Realizarea echilibrului pe piaţa oligopolistă în 
condiţii de comportament concurenţial.
Realizarea echilibrului pe piaţa oligopolistă în 
condiţii de comportament cooperant.

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

XI. STRATEGII DE EVALUARE
Metoda de 
evaluare

Descrierea Pondrea
ÎF

Evaluarea 
iniţială sau
predictivă

Se realizează la începutul unităţii de învăţare pentru a identifica capacităţile de învăţare ale studenţilor, 
nivelul de pregătire al acestora etc. . . .

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 face prin examen în formă scrisă şi/sau orală şi constă în realizarea unui test-grilă/ elaborarea şi 
prezentarea unui proiect.

40%

Media generală Rezultatul se exprimă printr-o notă sumativă (conform sistemului de apreciere de 10 puncte), cu acordarea 
a _5_ credite academice. 100%
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