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I. Preliminarii 

În teoria şi practica economică, comerţul are două sensuri: categorie economică şi ramură a 

economiei naţionale. Forma organizatorică în care acţionează agenţii economici din sfera 

comerţului este întreprinderea. După raportul care se creează între factorii de producţie şi 

întreprinzător, se delimitează două categorii de întreprinderi comerciale: întreprinderi individuale 

(familiale) şi societăţi comerciale. Comerţul face legătura între producţie şi consum, fiind 

influenţat de cele două faze ale circuitului economic şi având un rol activ în asigurarea 

echilibrului dintre ele. În prezent, comerţul se află într-un proces de modernizare, sub acţiunea 

următorilor factori: progresul tehnico-ştiinţific, intensificarea diviziunii internaţionale a muncii, 

schimbările demografice, creşterea standardului de viaţă al populaţiei, creşterea gradului de 

urbanizare, mobilitatea crescândă a populaţiei. 

Unitatea de curs Teorie economică  (micro) reprezintă un curs teoretico-aplicativ ce 

asigură cunoștințe fundamentale despre procesele economice care au loc la nivel microeconomic, 

dar direcționează abordările spre domeniul economico-organizatoric. Scopul studierii cursului 

este de a pregăti viitorii specialiști în domeniul culturii economice și a posibilității de valorificare 

a noțiunilor economice în activitatea de comerț și de organizare a tuturor activităților aferente 

comerțlui.  

Microeconomia constă din procesele, faptele, actele şi comportamentele agenţilor 

economici individuali ce participă la fluxurile economice, privite ca acte, fapte autonome şi 

specifice. 

Caracterul științific, istoric, aplicativ al microeconomiei dezvoltă cunoștințele, abilitățile și 

aptitudinile elevilor obținute la disciplinele Economia aplicată, Informatica economică, 

Corespondența economică, Dreptul afacerilor iar cunoştinţele şi deprinderile obţinute în 

procesul studierii Teoriei economice (micro) vor servi ca suport la studierea ulterioară a 

disciplinelor economice funcţionale, concrete şi de frontieră.  

 

II.  Motivatia, utilitatea disciplinei pentru dezvltarea profesionala 

Unitatea de curs Teoria economică (micro)   abordează probleme cum ar fi: criteriile care-i 

determină pe consumatori să-şi procure un anumit bun sau serviciu, deciziile de stabilire a 

preţului, de producţie, reclamă, cercetare - dezvoltare, investiţii. Cu ajutorul microeconomiei se 

studiază tranzacţiile dintre persoanele fizice şi agenţii economici care vând şi cumpără pe piaţă. 

Viitorului marketolog de calificare medie îi vor ajuta cunoștințele, abilitățile și atitudinile 

obținute la fiecare unitate de învățare pentru exercitarea atribuțiilor solicitate la locul de muncă 

ca:  
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”Transmite informaţii către terţi”, ”Urmăreşte/verifică desfăşurarea acţiunilor implicate în 

procesul comercializării”, ”Prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării”, ”Menţinerea 

și verficarea stocurilor”, ” Încasarea contravalorii mărfii”. 

Unitatea de curs „Teorie economică” se constituie ca un instrument de lucru ce va forma elevilor 

următoarele competențe funcțional-acționale: 

- utilizarea unor concepte şi practici ce ţin de cultivarea raţionalităţii economice, 

- determinînd propria actvitate pentru formare a competenţelor profesionale în domeniului 

comercial ; 

- asigurarea oportunităţilor pentru introducerea, dezvoltarea şi consolidarea unor abilităţi 

profesionale şi de conducere în activitatea comercială; 

- interpretarea tabelelor şi a graficelor; 

- cercetarea şi analiza datelor, interpretări statistice, situații de gândire critică şi analitică; 

- aplicarea cunoștințelor profesionale în rezolvarea situațiilor din activitatea comercială; 

- dezvoltarea capacităţii de lucru în echipă şi de conducere, cît și comunicare în public. 

Această disciplină familiarizarează viitorilor specialiști din comerț cu toate noțiunile, 

categoriile de bază, fără de care nu este posibilă studierea aprofundată a altor discipline al 

specialității ca:  

F.04.O.011 Statistica  

S.04.O.018 Marketing 

F.05.O.012 Designul ambalajului și a mărfurilor 

S.05.O.020 Cercetări de marketing  

F.07.O.015 Comportamentul consumatorului 

S.07.O.022 Tehnici de negociere 

F.08.O.016 Analiza mediului de marketing 

F.08.O.017 Organizarea expoziţiilor şi tîrgurilor 

S.08.O.026 Comerț on line 

Demersul didactic va contribui la dezvoltarea gândirii critice și creative la elevi, motivării 

interesului dezvoltării profesionale. 

Studiu unității de curs are un rol deosebit de important în pregătirea viitorului agent de 

vânzări, cărui ocupația constă în asigurarea distribuției fizice a produselor și serviciilor unei 

entități.  

III. Competentele profesionale specifice disciplinei 

Pornind de la principiul capitalizării de succes în dezvoltarea profesională, susținem 

asupra faptului că toate competențele profesionale caracteristice calificării de „agent de vânzări” 

din domeniul comerțului, constituie un rezultat cumulativ al autodeterminării reflexive a omului 

și al interacțiunii sale cu profesia, desăvârșind capacitatea de a aplica, a transfera şi a combina 

cunoştinţele şi deprinderile în situaţiile şi mediile de muncă.  
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Competenţa profesională se rezumă la instrumentele de muncă intelectuală din câmpul 

problematic al economiei în scopul major al integrării sale eficiente şi active în viaţă economică 

şi socială a țării, precum și prin realizarea activităţilor cerute în domeniul comerțului, la nivelul 

calitativ specificat de „agent de vânzări” în standardul ocupaţional. 

CPS   1. Distingerea şi caracteristica noțiunilor fundamentale ale teoriei economice; 

CPS 2.Structurarea şi clasificarea conţinuturilor cu privire la comportamentul producătorului şi 

consumatorului pe piaţă; 

CPS  3. Structurarea şi clasificarea conţinuturilor cu privire la comportamentul consumatorului și  

producatorului; 

CPS  4. Analiza echilibrului pieţei şi identificarea condiţiilor apariţiei echilibrului economic; 

CPS. 5. Determinarea trasăturilor entitatii în conditiile pieții cu concurenta perfectă și imperfect, 

conţinutului cererii firmei faţă de factorii de producţie; 

CPS. 6. Investigarea studiilor de caz şi a problemelor cu scopul de a consolida deprinderile de 

aplicare în practică a conceptelor teoriei economice. 

 

IV. Administrarea disciplinei 

Semestrul 

Numarul de ore 

Modalitate  

de evaluare 

Numarul 

de credite Total 
Contact direct Lucrul 

individual Prelegeri Practica/seminar 

III 90 30 15 45    Examen 3 

 

V. Unități de învățare Teoria economica (micro) 

Unități de competentă Unități de conținut 

1. TEORIA ECONOMICA ÎN SISTEMUL ȘTIINȚELOR ECONOMICE 

UC. 1. Distingerea şi caracteristica noțiunilor 

fundamentale ale teoriei economice; 

 

- definirea notiunilor de stiinta economica, 

cultura economica, teorie economica;  

- identificarea etapele dezvoltării gîndirii 

economice; 

- distingerea obiectului de studiu al teoriei 

economice din perspectiva diferitelor doctrine 

economice; 

- enumerarea  metodelor de cercetare specifice 

teoriei economice; 

 

1.1.   Obiectul de studiu al teoriei 

economice. Concepţii generale privind 

teoria economică.  

1.2 Specificul ştiinţei microeconomice. 

Fenomenele şi procesele economice – 

esenţa şi conţinutul lor.  

1.3. Metodele de cercetare ale teoriei 

economice. 
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2. ACTIVITATEA ECONOMICA. NEVOI SI RESURSE 

UC. 2. Cunosterea premiselor activitatii 

economice: nevoile și resursele; 

 

- identificarea  fazelelor activităţii economice; 

- conştientizarea  problemele fundamentale ale 

unei economii privind raritatea resurselor; 

- compararea trăsăturilor de bază ale 

economiei naturale şi de schimb; 

- enumerarea criteriilor de clasificare a 

agentilor economici; 

2.1.Activitatea economică şi fazele ei. 

Producţia, circulaţia, repartiţia şi 

consumul. 

2.2. Componenţa resurselor economice şi 

consecinţa rarităţii lor.  

2.3.Probleme economice de bază: „Ce? 

Cum?” şi „Pentru cine?” Trăsăturile 

esenţiale ale economiei naturale şi de 

schimb. Costul de oportunitate.  
2.4. Agenţii economici şi clasificarea lor. 

3. COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI 

UC. 3. Structurarea şi clasificarea conţinuturilor 

cu privire la comportamentul consumatorului; 

 

- identificarea  elementelor modelului de 

comportament al consumatorului; 

- analizarea  trăsăturlor curbelor de 

indiferenţă; 

- distingerea  dimensiunilor consumului în 

funcţie de mărimea venitului; 

- determinarea  surplusului consumatorului; 

3.1. Elementele modelului de 

comportament al consumatorului. Noţiune 

de utilitate.  

  3.2.Teoria ordinală a utilităţii şi teoria 

cardinală a utilităţii. Tipuri de utilitate.  

 3.3.Curbe de indiferenţă şi caracteristicile 

lor. Substituibilitatea bunurilor. Rata 

marginală de substituţie. 

  3.4. Decizia optimă a consumatorului.  

4. COMPORTAMENTUL PRODUCĂTORULUI 

UC. 4. Structurarea şi clasificarea conţinuturilor 

cu privire la comportamentul producătorului; 

 

- identificarea esenţei  şi caracteristicile 

procesului de producţie desfăşurat în cadrul 

întreprinderii; 

- determinarea  specificului procesului de 

producţie în perioadă lungă şi scurtă de timp; 

- aprecierea necesităţilor şi căile de utilizare a 

randamentelor factoriale şi de scară în strategia 

întreprinderii 

4.1.Definirea producţiei. Funcţia de 

producţie şi particularităţile ei. 

Izocoante şi harta izocoantelor.  

4.2.Procesul de producţie pe termen scurt.   

      Productivitatea factorilor de producţie.   

4.3.Procesul de producţie pe termen lung. 

4.4.Substituirea factorilor de producţie. 

Rata marginală de substituţie tehnologică a 

factorilor de producţie. 

5. EVOLUȚIA COSTURILOR PE TERMEN SCURT ȘI LUNG 

UC. 5. Identificarea esentei și caracteristicile 

procesului de productie desfașurat în cadrul 

entității;  

- identificarea conceptului si tipologiei 

costurilor; - - determinarea specificului 

procesului de producţie în perioadă lungă şi 

scurtă de timp; 

- aprecierea  necesităţilor şi căile de utilizare a 

randamentelor factoriale şi de scară în strategia 

întreprinderii; 

5.1.Conceptul şi clasificarea costurilor de 

producţie.  

5.2. Evolutia costurilor pe termen scurt. 

5.3. Costurile de producţie în perioadă 

lunga de timp. 

5.4. Minimizarea costurilor de productie. 
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6. PIAȚA. CEREREA ȘI OFERTA 

UC. 6. Analiza echilibrului pieţei şi identificarea 

condiţiilor apariţiei echilibrului economic; 

- definirea notiunilor de piata, cerere, oferta, 

legea cererii, legea ofertei, elasticităţii cererii şi 

ofertei; 

- explicarea cerererii şi  ofertei ca forme de 

legătură şi coordonare a activităţii agenţilor 

economici; 

- identificarea  particularităţilor echilibrului 

dintre cerere şi ofertă; 

- analizarea  modalităţii de determinare a 

elasticităţii cererii şi ofertei; 

6.1. Piata si infrastructura pietii. 

6.2. Noţiunea de cerere. Factorii ce 

influenţează cererea. Legea cererii. 

6.3. Elasticitatea cererii în funcţie de preţ. 

Elasticitatea cererii în funţie de venit.  

6.4. Noţiunea de ofertă. Factorii ce 

influenţează oferta. Elasticitatea ofertei. 

Determinarea elasticităţii ofertei. 

7. CONCURENȚA ȘI PREȚUL 

UC. 7. Identificarea esentei, rolului concurentei  

si pretului in economia de piata; 

- definirea  conceptului de concurenta, pret, 

impactul concurentei asupra dezvoltarii 

economice; 

- identificarea tipurilor de piete si de 

concurenta; 

-analiza functiilor si tipurilor de pret; 

7.1. Concurenta si rolul ei in economia de  

       piata. 

7.2. Tipurile de piete concurentiale. 

7.3. Pretul: concept, functii si tipuri. 

8. ÎNTREPRINDEREA  ÎN CONDIȚIILE  PIEȚII  CU CONCURENȚA PERFECTĂ ȘI 

IMPERFECTĂ 
UC. 8.  Determinarea trasaturilor entitatii in 

conditiile pietii cu concurenta perfecta si 

imperfect; 

-  identificarea   trăsăturilor  pieţei cu 

concurenţă perfectă; 

- identificarea   modalităţilor de apariţie a 

monopolului ; 

- determinarea specificului pietii oligopoliste; 

- să determine principalele tipuri de situaţii 

oligopoliste; 

8.1. Piata cu concurenta perfecta. 

8.2. Piata cu concurenta de monopol. 

8.3. Piata oligopolista. 

 

9. PIAȚA FACTORILOR DE PRODUCȚIE ȘI VENITURILE FACTORIALE 

UC.9. Identificarea   naturii şi conţinutului 

cererii firmei faţă de factorii de producţie; 

- determinarea  factorilor  ce influenţează 

cererea firmei faţă de factorii de producţie; 

- analizezarea ofertei  factorilor de producţie şi 

a echilibrului pe piaţa muncii; 

- identificarea problemei  veniturilor factorilor 

de producţie; 

9.1. Cererea factorilor de producţie. 

9.2. Oferta factorilor de producţie.  

9.3.Preţul factorilor de producţie. Mărimea 

salariului mediu şi problema salariului 

minimal. 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unitați de învățare 

Nr. 

crt. 
Unităţi de învățare 

Numarul de ore 

Total 

Contact direct Lucrul 

individual Preleg. Practica/ 

Seminar 
1.  Teoria economica în sistemul științelor 

economice. 
8 2 - 6 

2.  Activitatea economica. Nevoi și resurse. 10 4 2 4 

3.  Comportamentul consumatorului. 10 2 2 6 

4.  Comportamentul producătorului. 10 4 2 4 

5.  Evoluția costurilor pe termen scurt și lung. 10 2 2 6 

6.  Piața. Cererea și oferta. 10 4 2 4 

7.  Concurența și prețul. 10 4 2 4 

8.  Întreprinderea  în condițiile  pieții  cu 

concurență perfectă și imperfectă. 
12 4 2 6 

9.  Piața factorilor de producție și veniturile 

factoriale. 
10 4 1 5 

 Total 90 30 15 45 

 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor la Teoria Economica (micro)  

Materii pentru studiul individual 
Produse de 

elaborat 
Modalitati de evaluare 

Termen de 

realizare 

1. TEORIA ECONOMICA ÎN SISTEMUL ȘTIINȚELOR ECONOMICE 

1.1. Evolutia stiintei economice. 

1.2. Etapele dezvoltării gîndirii 

economice. 

1.3. Economia, componenta principala 

a activitatii umane. 

Referat 

 

Corespunderea 

referatului temei.  

Profunzimea şi 

completitudinea 

dezvoltării temei 

 

Săptămâna      

       1-2 

 

 

2. ACTIVITATEA ECONOMICA. NEVOI SI RESURSE 

2.1. Satisfacerea nevoilor umane – 

scopul fundamental al activităţii 

economice. 

2.2. Activitatea economica- forma 

principala a activitatii umane. 

Rezumat oral Expune tematica lucrării 

în cauză.  Utilizează 

formulări proprii, fără a 

distorsiona mesajul 

lucrării supuse 

rezumării 

 

Săptămâna  

3 

 

3. COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI 

3.1. Tipologia bunurilor după curbele 

lui Engel.  

3.2. Spaţiul bunurilor şi restricţia 

bugetară. 

3.3 Constringerea bugetului de timp.  

Studiu de caz Corectitudinea 

interpretării studiului de 

caz propus. 

           

 

Săptămâna        

        4-5 
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4. COMPORTAMENTUL PRODUCĂTORULUI 

4.1. Efectele de extindere la scară a 

producţiei. 

4.2. Productivitatea combinării și 

folosirii factorilor de producție. 

Eseu structurat Completitudinea 

interpretării 

informaţiilor prin 

prisma problemei de la 

care porneşte acesta.   

 

Săptămâna  

6 

 

 

5. EVOLUȚIA COSTURILOR PE TERMEN SCURT ȘI LUNG 

5.1. Clasificarea costurilor de 

producţie  la scară. 

5.2. Avantajele producţiei. 

5.3. Tipologia costurilor. 

Studiu de caz Corectitudinea 

interpretării studiului de 

caz propus. 

 

Săptămâna  

7-8 

 

6. PIAȚA. CEREREA ȘI OFERTA 

6.1. Mecanismul de apariţie a 

echilibrului pieţei.  

6.2. Aplicarea teoriei cererii şi ofertei 

în mecanismul de reglare a activităţii 

agenţilor economici. 

Studiu de caz Corectitudinea 

interpretării studiului de 

caz propus. 

 

Săptămâna  

9 

 

 

7. CONCURENȚA ȘI PREȚUL 

7.1.Teorii si optici de analiza a prețului. 

7.2. Impactul concurente asupra 

dezvoltarii economice. 

Referat Corespunderea 

referatului temei.  

Profunzimea şi 

completitudinea 

dezvoltării temei 

Săptămâna  

10 

 

8. ÎNTREPRINDEREA ÎN CONDIȚIILE  PIEȚII  CU CONCURENȚA PERFECTĂ ȘI 

IMPERFECTĂ 

8.1.Adaptarea firmei şi a pieţei la 

condiţiile de echilibru. 

8.2 Piaţa monopolistă şi repartiţia 

efectivă a resurselor în societate.   

8.3 Strategia firmelor oligopoliste. 

Rezumat scris Expune tematica lucrării 

în cauză. 

 

Săptămâna  

11-12 

 

 

9. PIAȚA FACTORILOR DE PRODUCȚIE ȘI VENITURILE FACTORIALE 

9.1. Salariul.  

9.2. Renta. 

9.3. Dobînda. 

9.4. Profitul. 

Studiu de caz Corectitudinea 

interpretării studiului de 

caz propus. 

Săptămâna  

13-14   

 

 

 

VIII. Lucrări practice recomandate 

 

Pentru orele practice și a seminarele, precum și studiile individuale ale elevilor sunt 

recomandate activitățile practice sub forma unui problemar, exerciții, studii de caz, 

prezentări/proiecte cu tematica: 

 

 

Nr. 

crt. 
Unități de învățare Lucrări practice 

2.  Activitatea economica. Nevoi și resurse. Costul de oportunitate. Posibilitățile de 

producție. 

3.  Comportamentul consumatorului. Evaluarea utilității totale și marginale. 
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4.  Comportamentul producătorului. Aplicarea indicatorilor procesului de producție 

pe termen scurt și lung. 

5.  Evoluția costurilor pe termen scurt și 

lung. 

Estimarea costurilor de producție și 

determinarea căilor de reducere acestora.  

6.  Piața. Cererea și oferta. Aplicarea teoriei elasticității în analiza 

microeconomică. 

7.  Concurența și prețul. Rezolvarea problemelor și studiilor de caz.  
 

8.  Întreprinderea  în condițiile  pieții  cu 

concurență perfectă și imperfectă. 

Evaluarea concurenței perfecte, a monopolului, 

oligopolui, concurenței monopolistice. 

9.  Piața factorilor de producție și veniturile 

factoriale. 

Stabilirea prețului de producție și determinarea 

venitului. 

 

 
IX. Sugestii metodologice 

Viziunea învățământul profesional tehnic postsecundar sau postsecundar nonterțiar este de 

implementare a strategiilor de învățare pe tot parcursul vieții și crearea unei culturi a învățării. În 

vederea realizării acestui deziderat, în cadrul microeconomiei procesul didactic se va organiza în 

dependență de specificul/principiile centrării pe elev în predare, învățare și evaluare. Se va lua în 

considerație experiența, cunoștințele, abilitățile obținute anterior a elevului, implicându-l efectiv 

în activități practice. Cadrele didactice vor alege strategii didactice ținând cont de caracterul 

determinant al învățării, obiectivele, natura conținutului, etc. 

Prin urmare, specificul metodelor de predare/învățare/evaluare, caracteristice unității de 

curs „Teorie economică (micro)”, constă în promovarea interacţiunii dintre minţile elevilor, 

dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente la ore de curs. 

Acest tip de interactivitate determină identificarea elevului de calificare „agent de vânzări” cu 

situaţia de învăţare în care acesta este antrenat, ceea ce duce la devenirea acestora în stăpânii 

propriilor transformări şi formări profesionale din domeniul comerțului. 

Operaționalizarea strategiei se va realiza prin metode, tehnici de predare pentru crearea 

competențelor profesionale. Procesul de predare/învățare/evaluare de calitate va presupune nu 

numai transmiterea elevilor unui volum mare de cunoştinţe, ci şi dezvoltarea competențelor de 

operare și aplicare în situaţii cât mai variate. 

Ca urmare, metodele vor fi alese mai mult pentru implicarea elevilor în aplicarea 

informațiilor, ele pot fi tradiționale dar și cele moderne. 

Astfel, cadrul didactic ar putea utiliza pentru: 

Nr. 

crt. 
Unități de învățare 

Strategii didactice, metode, 

procedee 

1.  Teoria economica în sistemul științelor 

economice. 

Discuția didactică, clusterul, problematizare, 

învățarea prin descoperire, lucru în grup, GPP. 

2.  Activitatea economica. Nevoi și resurse. Exercițiu, conversația euristică, studiu de caz, 

algoritmizarea, simularea, modelarea. 
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3.  Comportamentul consumatorului. Experimentul, demonstrația, conversația 

didactică,  problematizare, cubul. 

4.  Comportamentul producătorului. Exercițiul, explicația, studii de caz, învățare 

prin descoperire, analiza. 

5.  Evoluția costurilor pe termen scurt și 

lung. 

Clusterul, brainstorming-ul, exercițiu, studiu de 

caz, dezbaterea academică. 

6.  Piața. Cererea și oferta. Explicarea, demonstrația, problematizarea, 

exercițiu, lucru în grup. 

7.  Concurența și prețul. Discuția didactică, problematizarea, studiu de 

caz, gîndirea critică, portofoliul  

8.  Întreprinderea  în condițiile  pieții  cu 

concurență perfectă și imperfectă. 

Învățarea prin descoperire, explicația, 

demonstrația, lucrul în grup, studii de caz, 

exercițiul. 

9.  Piața factorilor de producție și veniturile 

factoriale. 

Știu / vreau să știu / am învățat, dezbaterea, 

studiul de caz, portofoliul, exercițiul  

 

De astfel, în desfășurarea procesului educațional profesorul va juca un rol esenţial. Acesta 

trebuie să-şi pună în joc toate cunoştinţele sale şi întreaga lui pricepere, nu pentru a transmite pur 

şi simplu cunoştinţe care urmează a fi însuşite mecanic, ci pentru a insufla elevilor săi dorinţa de 

a le dobândi, prin ei înşişi, printr-un studiu cât mai activ şi mai intens. Rolul profesorului se va 

rezuma la organizarea procesului de predare/învăţarea/evaluare, de a susţine efortul elevilor şi de 

a nu lua asupra lui, integral sau partial timpul destinat procesului educațional. 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Evaluarea reprezintă un proces complex de comparare a rezultatelor activităţii instructiv-

educative cu obiectivele planificate (evaluarea calităţii), cu resursele utilizate (evaluarea 

eficienţei) sau cu rezultatele anterioare (evaluarea progresului). 

Evaluarea profesorului va constitui actul didactic complex, integrat întregului proces de 

învățămînt, ce va asigura evidențierea cantității cunoștințelor dobândite și valoarea (nivelul, 

performanțele și eficiența) acestora la un moment dat – în mod curent, periodic și final. 

Pentru elev evaluarea este mijlocul prin care el este perceput de profesor și cum îi 

apreciază această pregătire (însă nu întotdeauna evaluarea profesorului coincide cu autoevaluarea 

făcută de elev propriei sale pregătiri). 

Evaluarea implică trei componente interdependente: 

 Controlul (verificarea) constituie componenta evaluării de constatare de către professor 

a volumului şi a calităţii cunoştinţelor teoretice şi practice dobândite de elev; 

 Aprecierea constituie componenta evaluării care asigură estimarea (evidenţierea) 

valorii, a nivelului şi a performanţelor, competențelor dobândite de elev; 
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 Notarea constituie componenta evaluării care realizează măsurarea şi validarea 

rezultatelor pregătirii elevului în urma controlului şi aprecierii, care se realizează prin 

anumite semne (coduri şi simboluri) convenţionale, denumite note. 

Pentru a fi sigur că aprecierile formulate la sfârşitul unei activităţi sunt cât mai aproape de 

realitate, se utilizează o varietate de tehnici sau metode, acestea completându-se reciproc. 

Procesul de predare/învățare/evaluare cuprinde: 

 Evaluarea iniţială, realizată la începutul procesului de predare/învăţare/evaluare; 

 Evaluarea continuă sau evaluarea verbală realizată în timpul procesului de 

predare/învățare/evaluare utilizînd diverse metode, strategii didactice; 

 Evaluare formativă, desfășurarea rezultatelor și abilităților, revenirea asupra celor 

învăţate pentru a le corecta şi a facilita trecerea spre o altă etapă, este orientată spre un ajutor 

imediat şi încearcă să coreleze competențele elevului (inclusiv nevoile, interesele) cu 

caracteristicile conţinuturilor de învăţat. Se va desfăşura cu regularitate sub forma unor teste ce 

vor include fișe de lucru, exerciții, prezentări grafice şi va fi utilizată cu scopul de a recapitula și 

sistematiza cunoștințele obținute; 

 Evaluarea sumativă, indică nivelul la care a ajuns un anumit elev la sfîrșitul cursului dat, 

aceasta se produce „la termen”, fiind o evaluare finală, şi se bazează pe informaţii obţinute în 

urma unui examen, ce va conține diverși tipuri de itemi din conținuturile cursului; 

 Evaluarea lucrului individual al elevului ghidat de profesor, ca o componentă novice, 

dar la fel de importantă a procesului de evaluare, presupune accesul la componentele de studiu 

individual asistat de profesor. Evaluarea se va desfăşoară sub două forme: evaluarea continuă şi 

evaluarea finală a portofoliului, ca element ce implică activ elevul în crearea, colectarea şi 

selectarea produselor care satisfac scopul acestuia. Astfel, evaluarea continuă, este desfășurată în 

permanenţă, progresiv, în timp ce elevii studiază anumite unități de conținut, iar cea finală este 

efectuată la sfîrşitul unității de curs. 

1 Argumentare 

orală 

- corectitudinea formulării temei; 

- structurarea logică a tezelor propuse pentru discuție; 

- apelarea la propria experiența în argumentare; 

- utilizarea corectă a mijloacelor orale de exprimare. 

2 Argumentare 

scrisă 

- corectitudinea formulării temei; 

- selectarea și structurarea logică a argumentelor; 

- apelarea la propria experiență în explicarea supozițiilor; 

- utilizarea limbajului de specialitate, respectând normele lingvistice. 

3 Studiu de caz - corectitudinea interpretării studiului de caz propus; 

- calitatea soluțiilor, ipoteze propuse; 

- corectitudinea lingvistică a formulării; 

- logica formulării; 

- rezolvarea corectă a problemei; 

- aprecierea critică, individualitatea răspunsurilor. 
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4 Investigaţia -definirea şi înţelegerea problemei investigate; 

-folosirea diverselor procedee pentru obţinerea datelor necesare;  

-colectarea şi organizarea datelor obţinute; 

-formularea şi verificarea ipotezei cu privire la problema luată în 

studiu. 

5 Cercetarea 

 

 

- activitatea de dobîndire a cunoştinţelor şi rezolvarea problemelor; 

- control, obiectivitate, măsură, ipoteze, procedee matematice de 

prelucrare a datelor; 

- utilizează concluzii pentru producerea unui progres în teoria şi 

practica domeniului. 

6 Brainstorming - definirea problemei; 

- investigarea definiţiei – problema; 

- definirea scopului ca soluţie a problemei; 

- identificarea resurselor şi limitelor (constrângerilor); 

- identificarea strategiilor care sunt similare sau au legătură unele cu 

altele;  

- rezumarea deciziilor de grup. 

7 Demonstrație - formularea de ipoteze; 

- corectitudinea ipotezei; 

- corectitudinea concluziei; 

-corectitudinea raționamentelor; 

- calitatea expunerii textuale și grafice. 

8 Problema 

rezolvată 

- înțelegerea problemei; 

-formularea și testarea ipotezelor; 

- stabilirea strategiei rezolutive; 

- reprezentarea și interpretarea rezultatelor. 

Autoevaluarea elevului pe perioada însuşirii unităţii de curs (pe teme, compartimente, 

integral) se va asigura cu setul de teste respective conținutului.  

Produsele elaborate în cadrul studiului individual vor fi evaluate în bază de criterii și 

descriptori de evaluare: 

1.   
Proiect 

individual 

Validitatea proiectului.  

Completitudinea proiectului . 

Elaborarea si structura proiectului . 

Calitatea materialului folosit în realizarea proiectului. 

Creativitate.  

2.  
Referat Corespunderea referatului temei. 

Profunzimea şi completitudinea dezvoltării temei. 

Adecvarea la conţinutul surselor primare. 

Coerenţa şi logica expunerii. 

Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

Gradul de originalitate şi de noutate. 

Nivelul de erudiţie. 

Modul de structurare a lucrării. 

Justificarea ipotezei legate de tema referatului. 

Analiza in detaliu a fiecărei surse de documentare. 

3.  
Rezumat oral Expune tematica lucrării în cauză. 

Utilizează formulări proprii. 

Expunerea orală este concisă şi structurată logic. 
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Foloseşte un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în cauză. 

4.  
Rezumat scris Expune tematica lucrării în cauză. 

Utilizează formulări proprii. 

Textul rezumatului este concis şi structurat logic. 

Foloseşte un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în cauză. 

Fidelitatea. 

Coerenţa. 

Progresia logică. 

Angajamentul autorului, aptitudine critică corect evaluată şi transpusă. 

Respectarea modalităţilor de enunţare a textului sursă. 

Muncă pertinentă de reformulare. 

Stăpânirea normelor sintactice la nivel de prezentare logică a ideilor. 

Text formatat citeţ, lizibil. 

 

XI. Resurse necesare pentru desfasurarea procesului de studiu 

Pentru a realiza cu succes formarea competentelor ce trebuie formate și dezvoltate în cadrul 

disciplinei Teoria economică (micro) trebuie asigurat un mediu de învățare autentic, relevant și centrat 

pe elev. 

Sala de curs va fi dotata cu mobilier școlar și va asigura condiții adecvate. 

Lucrările practice se vor desfășura în cabinete dotate cu utilaje și materiale necesare pentru 

realizarea lucrărilor practice, în conformitate cu Nomenclatorul cabinetului. 

 

XII. Resurse didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea resursei Locul în care poate fi 

consultata/accesata/ procurata 

resursa 

1. Eugenia Feuraş, Elena Cara , Marina Coban; Teorie 

economică, Vol. 1 : Microeconomie  ASEM, Chişinău, 

2016. – 296 p.  

ISBN 978-9975-53-729-2. 

Biblioteca 

2. E. Feuraş,  Teorie economică,  Chişinău : ASEM, 

2012-. - vol. 

Biblioteca 

3. Sorocean Olga. Introducere în teoria economică,  

Chişinău, ASEM, 2005. – 175p.- ISBN 9975-75-325-6; 

Biblioteca 

4. Babii, L.; Trusevici, A. Micro-macroeconomie: teorii 

şi aplicaţii (parte I), Chişinău: Ed. ARC, 2004, 191p ; 

Biblioteca 

5. Moldovanu Dumitru, Teorie economică Ed.a.2-a. – 

Chișinău, 2008.- 432p.- ISBN 978-9975-61-208-1 

Biblioteca 
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6. Carte Microeconomie și 

Macroeconomie,  Conf.univ.dr. Claudiu DOLTU, 

Bucureşti, 2003 

http://www.biblioteca-

digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.

asp?id=391&idb=  

7. Baza de date a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md 

8. Biroul Național de Statistică a R. Moldova www.statistica.md  

 

http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=391&idb
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=391&idb
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=391&idb
http://www.bnm.md/
http://www.statistica.md/

