
 

Conţinutul cursului: 
Obiectul de studiu şi metodologia teoriei microeconomice 
Cererea şi oferta. echilibrul şi dezechilibrul pieţei 
Elasticitatea cererii şi ofertei 
Teoria comportamentului consumatorului 
Teoria producţiei 
Costurile de producţie 
Maximizarea profitului şi pragul de rentabilitate al firmei 
Comportamentul firmelor pe piaţa cu concurenţă perfectă 
Comportamentul firmelor pe piaţa monopolistă 
Comportamentul firmelor pe piaţa cu concurenţă monopolistică 
Comportamentul firmelor pe piaţa oligopolistă 
 
Finalităţi de studiu: 
La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:  
Identificarea avantajelor economiei de piaţă cu accent pe rolul proprietăţii private, al sistemului de preţuri, 
al concurenţei şi antreprenoriatului. 
Să explice funcţiile întreprinderii şi rolul întreprinzătorului în desfăşurarea procesului de producţie. Să 
demonstreze legătura dintre indicatorii productivităţii factorilor de producţie cu ajutorul legii randamentelor 
neproporţionale. 
Descrierea caracteristicilor de bază ale diferitor sisteme de organizare ale economiei. 
Definirea conţinutului costurilor şi explicarea rolului acestuia în comportamentul  producătorului. Să 
dezvolte înţelegerea principiilor economice care influenţează deciziile unui consumator raţional. 
Definirea conţinutului costurilor şi explicarea rolului acestuia în comportamentul  producătorului 
Înţelegerea principiilor economice care influenţează deciziile unui consumator raţional. 
Dezvoltarea spiritului de echipă prin antrenarea studenţilor în soluţionarea diferitor studii de caz. 
Realizarea analizelor unor situaţii practice din domeniul economiei naţionale. Argumentarea opiniei privind 
diferite enunţuri cu conţinut economic. 
Aprecierea rolului concurenţei în economia de piaţă şi influenţa acesteia asupra sistemului de preţuri. 
Coordonarea cu conducerea entităţii economice, recomandându-i propunerile şi sugestiile ce ţin de 
ameliorarea situaţiilor de criză. 
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