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I. Preliminarii 

Unitatea de curs  Teoria Economică (macro) are menirea de a prelungi iniţierea elevilor  în 

bazele economiei de piaţă şi reprezintă unul din elementele constituitive ale ciclului disciplinelor 

fundamentale.  

Cursul urmăreşte fixarea noţiunilor fundamentale de macroeconomie, în baza cărora la 

elevii se va forma o imagine adecvată cu privire la esenţa şi evoluţia economiei. Cunoştinţele din 

cadrul cursului „Teoria Economică (micro)” îi va ajuta pe elevi să anticipeze studierea 

problemelor ce ţin de activitatea economică la nivel macroeconomic.  

Scopul cursului Teoria Economică (macro) este exat pe accentuarea aspectului formativ al 

domeniului comerțului, astfel încât elevii ce obțin calificarea de „agent de vânzări” să fie 

pregătiţi să dea dovadă de competenţe funcţionale-acționale, adaptabilitate, responsabilitate, 

iniţiativă şi creativitate, caracteristici considerate esenţiale în dezvoltarea personalităţii lor. 

Macroeconomia este parte componentă a Economiei, care studiază cum funcționează 

economia în general, cum statul intervine în redresarea economiei. Cunoștințele date sunt 

importante oricui, indiferent de specialitate sau profesie deținută, oricui ce desfășoară activitate 

economică. Orice entitate economică activează într-un mediu vitreg, permanent în modificare. 

Orice agent de vânzări trebuie să ia în considerație factorii externi care influențează entitatea. 

Dintre acești factori fac parte: cererea și oferta agregată, nivelul inflației, situația pe piața 

valutară, a muncii etc. Mulți dintre acești factori sunt destabilizatori și sunt în afara influenței 

agentului. Acesta poate să le evite, să micșoreze efectele lor asupra entității pentru a determina o 

dezvoltare activității stabile și pozitive. 

Obiectiv prioritar pentru specialistul din domeniul comerțului, generează un nou model de 

proiectare curriculară, care își propune următoarele competențe profesionale:  

- focalizarea pe achizițiile finale (abilități) ale învățării la disciplină;  

- formarea competențelor funcțional-acționale în conformitate cu standardul profesional de 

calificare „agent de vânzări”;  

- definirea clară a tematicilor și unităților de conținut în raport cu cererea angajatorilor din 

domeniul comerțului.  

În acest scop, demersurile didactice la unitatea de curs „Teorie economică (macro)” sunt 

centrate pe formarea şi dezvoltarea competenţelor ocupaționale și ale celor profesionale necesare 

elevilor absolvenți pentru încadrarea pe piaţa muncii a Republicii Moldova. 

Curriculumul Teoria Economică (macro) corespunde planului de învățământ pentru 

calificarea Agent de vânzări. Pentru o mai bună percepere a unităților de învățare și formare a 

competențelor specific sunt necesare cunoștințele, abilitățile disciplinelor studiate în anii 

precedenți, cum ar fi: Economia aplicată I (G.01.L.001), Bazele antreprenoriatului (U.03.O.008), 
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Dreptul afacerilor (U.02.O.006), Practica de inițiere în specialitate (P.02.O.028). Unitatea de curs 

este structurată pe lecții prelegeri, seminare, practice și studii individuale. Cursul se încheie cu 

un examen. 

 

II.  Motivatia, utilitatea disciplinei pentru dezvltarea profesionala 
                           "Primul motiv pentru a studia teoria economică... 

 este faptul că această teorie se referă la problemele 

                                                                        care ne privesc pe noi toţi, fără excepţie..." 

 (P. Samuelson) 

 

Ştiinţa economică ocupă un loc însemnat în sistemul ştiinţelor care studiază societatea. 

Formarea ştiinţei economice a constituit un proces complex şi îndelungat, proces care a avut la 

bază atît dezvoltarea economică, cît şi aprofundarea cunoaşterii realităţii înconjurătoare, 

perfecţionarea metodelor şi mijloacelor de investigare. 

Cursul urmăreşte fixarea noţiunilor fundamentale de macroeconomie, în baza cărora la 

elevilor se va forma o imagine adecvată cu privire la esenţa şi evoluţia economiei. Cunoştinţele 

din cadrul acestui curs anticipează studierea problemelor ce ţin de activitatea economică la nivel 

national. 

Deținerea instrumentelor teoretice și practice din domeniu macroeconomic, prin 

intermediul aplicării conceptului ”învață - acționând”, a activităților de problematizare, proiecte, 

rezolvări de studii de caz ș.a. va permite elevului să corespundă cerințelor de a putea să îmbine în 

situația concretă practica cu teoria necesară. Fundamentarea atribuțiilor conform profilului 

ocupațional, dezvoltarea calităților profesionale ca gândire analitică, planificarea activității 

proprii, inițiativa și spirit antreprenorial se realizează la orele de prelegeri, seminare, studiu 

individual propus. 

Caracterul fundamental al disciplinei este revăzut și dezvoltat în disciplinele fundamentale 

și cele de specialitate ca: 

F.04.O.011 Statistica 

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

F.06.O.013 Bazele analizei 

F.07.O.014 Evidența contabilă 

F.07.O.015 Comportamentul consumatorului 

F.08.O.016 Analiza mediului de marketing 

S.05.O.020 Cercetări de marketing 

S.06.O.021 Tehnici promoționale 

S.07.O.022 Tehnici de negociere 

S.07.O.023 Agromarketing 

S.08.O.024 Marketingul serviciilor 

În aceste unități de curs viitorul specialist va utiliza cunoștințele despre procesele și 

fenomenele economice, recomandările în domeniul soluționării problemelor determinate de 

factorii exogeni, aprecierile din perspectiva conjuncturii economice. 

Organizarea demersului didactic, utilizându-se metode și strategii participative, vor 

permite elevului să cultive gândirea critică și creativitatea, motivația de dezvoltare profesională. 
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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.  

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 macroeconomiei; 

CPS 2.  Deducerea indicatorilor macroeconomici din Sistemul Conturilor Naționale; 

CPS 3. Expunerea modalității  în care orice economie poate preîntâmpina apariţia şomajului şi a 

inflaţiei; 

CPS 4. Expunerea modalității în care se formează cererea şi oferta agregată, cererea și oferta 

monetara pentru  creşterea economică; 

CPS 5. Determinarea influentei factorilor interni și externi asupra formarii cursului valutar;  

CPS 6. Identificarea  particularităţilor funcţionării economiei naţionale ca o economie  deschisă 

cu perspectivele de specializare şi integrare în cadrul comerţului international. 

 

IV. Administrarea disciplinei 

 

Semestrul 

Numarul de ore 
Modalitate de 

evaluare 

Numarul 

de credite Total 
Contact direct Lucrul 

individual Prelegeri Practica/seminar 

4 60 20 10 30 Examen 2 

 
 

V. Unități de învățare Teoria economica (macro) 

 
Unități de competență Unități de conținut 

1. INIŢIERE ÎN MACROECONOMIE 
UC. 1. Distingerea şi caracteristica noțiunilor 

fundamentale ale macroeconomiei; 

- descrirea  relaţiilor dintre microeconomie şi 

macroeconomie; 

- determinarea  necesităţilor studierii disciplinei 

„Macroeconomia”; 

- explicarea  conceptelor de bază şi problemele 

supuse cercetării macroeconomice; 

- caracterizarea metodelor specifice de analiză 

macroeconomică; 

1.1. Obiective şi probleme 

macroeconomice.  

1.2. Concepte de bază şi probleme supuse 

cercetării macroeconomice.  

1.3. Metode specifice de analiză 

macroeconomică.  
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2. EVALUAREA REZULTATELOR ACTIVITĂŢII ECONOMICE 

UC. 2. Deducerea indicatorilor macroeconomici 

din Sistemul Conturilor Naționale; 

 

- identificarea particularităţilor SCN; 

-  distingerea   principalilor indicatori 

macroeconomici; 

- evaluarea  metodelor de calul a PIB; 

2.1. Sistemul conturilor naţionale (SCN)- 

instrument de analiză macroeconomică.   

2.2. Principalii indicatori macroeconomici 

calculaţi în SCN. Metodele de calcul a PIB.  

2.3. Indicatorii macroeconomici nominali şi 

reali.  

2.4. Consumul şi economiile 

3. INSTABILITATEA MACROECONOMICĂ, ŞOMAJUL, INFLAŢIA 

UC. 3. Expunerea modalității  în care orice 

economie poate preîntâmpina apariţia şomajului 

şi a inflaţiei; 

- analiza  fluctuaţiilor economice; 

- identificarea tipurilor de cicluri 

macroeconomice  

- specificarea factorii ce influenţează  fluctuaţiile 

economice; 

- distingerea  formelor şi cauzelor şomajului; 

- explicarea cauzelor şi formelor inflaţiei; 

- aprecierea politicilor de combatere a şomajului 

şi a inflaţiei; 

3.1.  Fluctuaţiile economice şi ciclul 

afacerilor. Factorii care cauzează fluctuaţiile 

economice.  

3.2. Dinamica variabelelor 

macroeconomice.  

3.3. Şomajul. Evaluarea şomajului. Şomajul 

natural. Legea lui Okun.  

3.4. Politici antişomaj.  

3.5. Inflaţia. Evaluarea inflaţiei. Inflaţia prin 

cerere şi inflaţia prin ofertă.  

  3.6. Efectele micro şi macro ale inflaţiei.    

  Strategii şi politici de combatere a inflaţiei.   

4. PIAȚA BUNURILOR ȘI SERVICIILOR. 

UC. 4. Expunerea modalității  în care se formează 

cererea şi oferta agregată pentru  creşterea 

economică; 

- definirea notiunilor de cerere agregată, oferta 

agregata; 

- aprecierea determinanţilor şi efectele cererii 

agregate,  

- analiza determinanţilor ofertei agregate; 

- aprecierea modelelor ofertei agregate pe 

termen scurt şi lung; 

- descrierea echilibrului dintre cererea agregată 

şi      oferta agregată pe termen scurt şi lung; 

- evaluarea influenţei politicilor 

macroeconomice asupra echilibrului AD – AS. 

4.1. Cererea agregată şi determinanţii ei. 

Componentele cererii agregate.  

Curba cererii agregate. Deplasarea curbei 

cererii agregate.  

4.2. Oferta agregată  şi determinanţii ei. 

 Curba ofertei agregate. Modelul casic al 

ofertei agregate. Modelul keynesian al 

ofertei agregate.  

4.3.Echilibrul macroeconomic general în 

modelul AD-AS.  

 

 

5. PIAŢA MONETARĂ 

UC. 5. Expunerea modalității în care se formează 

cererea și oferta monetara pe piață; 

- definirea noţiunilor specifice pieţei monetare; 

- analiza ofertei şi cererii monetare; 

-  determinarea echilibrului pe piaţa monetară; 

 

5.1. Conceptele şi structura pieţei monetare. 

Agregatele monetare.  

5.2. Oferta monetară. Modele ale ofertei 

monetare. Masa monetară şi structurile ei. 

5.3.  Cererea  monetară. Concepţia clasică şi 

keynesiană  a cererii de monedă.  

Echilibrul pe piaţa monetară. 
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6. PIAŢA VALUTARĂ ŞI RATA DE SCHIMB 

UC. 6. Determinarea influentei factorilor interni 

și externi asupra formarii cursului valutar;  

- definirea conceptului de piaţă valutară; 

- explicarea indicatorilor  pieţei  valutare; 

- determinarea efectelor politice şi economice   în 

economii cu rate de schimb fixe şi cu rate de 

schimb flexibile; 

6.1. Piaţa valutară şi componentele ei. 

6.2. Cererea şi oferta de valută. Factorii de 

influenţă a ratei de schimb  

6.3. Rata de schimb nominală şi rata de 

schimb reală. 

7. ECONOMIA DESCHISĂ ŞI COMERŢUL INTERNAŢIONAL  

UC. 7. Identificarea  particularităţilor funcţionării 

economiei naţionale ca o economie  deschisă cu 

perspectivele de specializare şi integrare în cadrul 

comerţului international; 

- definirea conceptului de economie deschisă; 

- explicarea conceptului de balanţă de plăţi 

externă; 

- analiza conceptului de balanţă comercială; 

- aprecierea importanţei rezervelor valutare; 

7.1. Comerţul exterior. Eficienţa exportului 

şi importului.  

7.2. Balanţa de plăţi externe şi structura ei.  

7.3. Fluctuaţiile ratei de schimb ca 

instrument de reglare  a balanţei de plăţi 

externe. 

 

 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare 

 

Nr. 

crt. 
Unităţi de învățare 

Numarul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual 
Preleg. Practica/ 

Seminar 
1.  Iniţiere în macroeconomie.  8 4 - 4 

2.  Evaluarea rezultatelor activităţii economice. 8 2 2 4 

3.  Instabilitatea macroeconomică, şomajul, inflaţia. 8 2 2 4 

4.  Piața bunurilor și serviciilor. 8 4 - 4 

5.  Piaţa monetară. 8 2 2 4 

6.  Piaţa valutară şi rata de schimb. 10 2 2 6 

7.  Economia deschisă şi comerţul internaţional. 10 4 2 4 

 Total 60 20 10 30 
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VII. Studiu individual ghidat de profesor la Teoria Economica (macro) 

 

Materii pentru studiul 

individual 

Produse de 

elaborat 

Modalitati de evaluare Termen de 

realizare 

1. INIŢIERE ÎN MACROECONOMIE 

1.1. Structura mecanismului 

macroeconomic  (pieţele, agenţii 

economici). 

 Referat Corespunderea referatului 

temei.  Profunzimea şi 

completitudinea dezvoltării 

temei. 

 

Săptămână 1 

       

2. EVALUAREA REZULTATELOR ACTIVITĂŢII ECONOMICE 

2.1 Principiile de bază ale 

evaluării rezultatelor activităţii 

economice în sistemul conturilor 

naţionale şi sistemul producţiei 

materiale. 

Rezumat oral Expune tematica lucrării în 

cauză.  Utilizează formulări 

proprii, fără a distorsiona 

mesajul lucrării supuse 

rezumării. 

 

Săptămână  2 

 

3. INSTABILITATEA MACROECONOMICĂ, ŞOMAJUL, INFLAŢIA 

3.1. Tipologia ciclurilor 

macroeconomice. Formele şi 

cauzele şomajului.  

Studiu de caz Corectitudinea interpretării 

studiului de caz propus. 

Săptămână  3 

4. PIAȚA BUNURILOR ȘI SERVICIILOR. 

4.1 Echilibrul în perioadă scurtă 

de timp. 

Rezumat oral Expune tematica lucrării în 

cauză 

Săptămână  4 

5. PIAŢA MONETARĂ 

5.1. Teorii contemporane a 

cererii de monedă.  

5.2. Politica monetară şi 

instrumentele ei. 

Eseu structurat Completitudinea interpretării 

informaţiilor prin prisma 

problemei de la care porneşte 

acesta. 

 

Săptămână  5 

6. PIAŢA VALUTARĂ ŞI RATA DE SCHIMB 

6.1. Teoria parităţii capacităţii 

de cumpărare.  

6.2. Rata de schimb fixă şi rata 

de schimb flexibilă-analiză 

comparativă. 

Studiu de caz 

Referat 

Corectitudinea interpretării 

studiului de caz propus. 

Corespunderea referatului 

temei.  Profunzimea şi 

completitudinea dezvoltării 

temei. 

Săptămână  

6-7 

7. ECONOMIA DESCHISĂ ŞI COMERŢUL INTERNAŢIONAL 

7.1. Politici macroeconomice de 

echilibrare a balanţei de plăţi 

externe. 

Referat Corespunderea referatului 

temei.  Profunzimea şi 

completitudinea dezvoltării 

temei. 

Săptămână  8 
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VIII. Lucrări practice recomandate 

 

Pentru orele practice și a seminarele, precum și studiile individuale elevii sunt recomandate 

activitățile practice sub forma unui problemar, exerciții, studii de caz, prezentări/proiecte cu 

tematica: 

Nr. 

crt. 
Unități de învățare Lucrări practice 

1.  Evaluarea rezultatelor activităţii 

economice. 

Probleme cu subiectul”Indicatorii SCN” 

2.  Instabilitatea macroeconomică, şomajul, 

inflaţia. 

Probleme cu subiectul ”Măsurarea 

dezechilibrelor șomajul și inflația”. 

3.  
Piața bunurilor și serviciilor. 

Probleme cu subiectul ”Echilibrul pe piața 

bunurilor și serviciilor” 

4.  Piaţa monetară. Probleme cu subiectul ”Piața monetară” 

5.  Piaţa valutară şi rata de schimb. Probleme cu subiectul ”Piaţa valutară” 

6.  Economia deschisă şi comerţul 

internaţional. 

Problema cu subiectul ”Rata de schimb. 

Economia deschisă” 

 

IX. Sugestii metodologice 

 

Imperativul calităţii în educaţie obligă la o reconsiderare a demersului educaţional al 

profesorului, astfel încât strategiile didactice elaborate să fie centrate pe învăţare şi, respectiv, pe 

cel care învaţă. În acest context, al necesităţii optimizării instruirii, metodele de 

predare/învățare/evaluare reprezintă „instrumentele” ce pot fi valorificate de către profesor 

pentru a asigura eficienţa procesului de învăţământ, dar și prin angajarea ulterioară în cîmpul 

muncii.  

În cadrul prelegerilor și seminarelor sunt recomandate pentru realizarea competențelor și 

scopului disciplinei utilizarea metodelor orientate pe elev combinate cu cele tradiționale. Rolul 

profesorului este cea de îndrumare, elevul este cel care se informează pentru a ajunge la crearea 

competențelor ce corespund calificării profesionale. În organizarea demersul didactic se va ține 

cont de necesitatea de facilitare a învățării, încurajarea elevilor pentru a formula puncte de 

vedere personale argumentate. Strategia educațională se va baza pe învățarea autonomă prin 

stimularea spiritului activ, selectarea materialului aplicativ, exersarea continuă. 

Având autonomie în organizarea procesului didactic, cadrul didactic va alege și utiliza 

tehnologii didactice cu responsabilitate și profesionalism, orientate spre întreținerea interesului 

elevilor, curiozității pentru activitatea de învățare. În funcție de preferințe și experiența 

profesorul va proiecta demersul atât în cadrul treadițional cât și cel ERRE (Evocare-Realizarea 

sensului-Reflecție-Extindere). El va asigura un caracter coerent, dinamic și relevant proce sului 

educațional eficientizând actul didactic. 
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Dintre recomandațiile pe care cadrul didactic le -ar putea aplica sunt: 

Nr. 

crt. 
Unități de învățare 

Strategii didactice, metode, 

procedee 

1.  Iniţiere în macroeconomie.  Discuția didactică, clusterul, problematizare, 

învățarea prin descoperire, lucru în grup, GPP, 

SINELG. 

2.  Evaluarea rezultatelor activităţii 

economice. 

Exercițiu, conversația euristică, studiu de caz, 

algoritmizarea, simularea, modelarea, lucru în 

grup. 

3.  Instabilitatea macroeconomică, şomajul, 

inflaţia. 

Explicarea, demonstrația, problematizarea, 

exercițiu, lucru în grup, interpretarea 

desenelor, diagramelor 

4.  Piața bunurilor și serviciilor. Experimentul, demonstrația, conversația 

didactică, problematizare, cubul, interviul în 3 

trepte, PRES, analiza graficelor și 

evenimentelor economice. 

5.  Piaţa monetară. Exercițiul, explicația, studii de caz, învățare 

prin descoperire, analiza, SINELG. 

6.  Piaţa valutară şi rata de schimb. Clusterul, brainstorming-ul, exercițiu, studiu de 

caz, dezbaterea academică, SINELG, analiza 

graficelor și evenimentelor economice. 

7.  Economia deschisă şi comerţul 

internaţional. 

Învățarea prin descoperire, explicația, 

demonstrația, lucrul în grup, studii de caz, 

exercițiul. 

 

Pentru formarea competențelor este necesar de ținut cont de ierarhizarea taxonomică a 

componentelor lor. Este necesar de ținut cont de compartimentele a ști -a putea-a face, ca urmare 

corelarea obiectivelor cu actul de predare-învățare-evaluare necesită organizarea activităților pe 

nivelele taxonomice. 

X. Sugestii de evaluare a competentelor 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; 
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 Aprecierea constituie componenta evaluării care asigură estimarea (evidenţierea) 

valorii, a nivelului şi a performanţelor, competențelor dobândite de elev; 

 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; 
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- logica formulării; 

- rezolvarea corectă a problemei; 

- aprecierea critică, individualitatea răspunsurilor. 

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;  

- 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. 
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3.  
Rezumat oral Expune tematica lucrării în cauză. 

Utilizează formulări proprii. 

Expunerea orală este concisă şi structurată logic. 

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 (macro) 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. Moldovanu Dumitru, Teorie economică Ed.a.2-a. – 

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

                Biblioteca  

2. Şuşu-Ţurcan, Aurelia. Macroeconomie aplicată şi politici 

macroeconomice : manual Chişinău : USEM, 2014. -402 p., 

ISBN 978-9975-4024-5-3. 

                Biblioteca  

3. Stancu, Stelian. Macroeconomie avansată: teorie şi 

aplicaţii,  Bucureşti : Editura ASE, 2012, -378 p. 

 ISBN 978-606-505-536-0. 

                Biblioteca  

4. Hamuraru, Maria. Teroia economică. Macroeconomie: 

Concepte și aplicații, Chișinău: Lexon-Prim, 2015.-290 p 

ISBN 978-9975-3030-2-6. 

                Biblioteca  

5. Tobă, Daniel. Macroeconomie. Suport de curs pentru 

învățământul la distanță. 

https://biblioteca.regielive.r

o/cursuri/economie/macroe

conomie-14496.pdf  

https://biblioteca.regielive.ro/cursuri/economie/macroeconomie-14496.pdf
https://biblioteca.regielive.ro/cursuri/economie/macroeconomie-14496.pdf
https://biblioteca.regielive.ro/cursuri/economie/macroeconomie-14496.pdf
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6. Grup de autori: Ghisoiu M.,etc. Suport de curs  

Macroeconomie, Cluj – Napoca, 2009 

http://media1.webgarden.ro/

files/media1:4b917fc47bad

9.pdf.upl/Macro_IDD_2009

.pdf  

7. Carte Microeconomie și Macroeconomie,  Conf.univ.dr. 

Claudiu DOLTU, Bucureşti, 2003 

http://www.biblioteca-

digitala.ase.ro/biblioteca/car

te2.asp?id=391&idb=  

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

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

 

http://media1.webgarden.ro/files/media1:4b917fc47bad9.pdf.upl/Macro_IDD_2009.pdf
http://media1.webgarden.ro/files/media1:4b917fc47bad9.pdf.upl/Macro_IDD_2009.pdf
http://media1.webgarden.ro/files/media1:4b917fc47bad9.pdf.upl/Macro_IDD_2009.pdf
http://media1.webgarden.ro/files/media1:4b917fc47bad9.pdf.upl/Macro_IDD_2009.pdf
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/

