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INTRODUCERE 
 

Societatea contemporană caută răspunsuri clare şi concrete 
la o serie de probleme şi fenomene economice cu intenţia obiectivă 
de a formula şi a dezvolta un mecanism eficient de implementare a 
noţiunilor teoretice în realitatea economică pentru accelerarea 
progresului economico-social.  

Disciplina Microeconomie ocupă un loc special în pregătirea 
economică a specialiştilor, deoarece aici sînt argumentate atît 
posibilităţile promovării, cît şi utilitatea ei în realităţile tranziţiei la 
economia de piaţă, evidenţiind problematica la nivelul 
producătorului şi consumatorului, pentru ca în final să fie abordate 
aplicaţii din sfera efectelor externe şi a bunurilor publice. 
  Lucrarea pune Ia dispoziţia studentului atît elemente de teorie 
microeconomică, cît şi aplicaţii care facilitează înţelegerea mai rapidă a 
principalelor noţiuni ale microeconomiei. 
 
Obiectivele urmărite: 

• formarea capacităţilor creativ-ştiinţifice, aptitudinilor de a 
studia, analiza, sistematiza şi rezolva diverse probleme de 
comportare a producătorului şi consumatorului, a evalua 
produsul mediu şi marginal, cifra de afaceri, costurile etc.; 

• consolidarea cunoştinţelor dobîndite prin întrebări de 
autocontrol, teme de reflecţie, exerciţii, probleme, studii de caz;  

• verificarea înţelegerii fenomenelor fundamentale şi aplicarea 
cunoştinţelor dobîndite la rezolvarea unor probleme şi 
parcurgerea unor teste de autoevaluare;  

• completarea cunoştinţelor prin recomandarea unei bibliografii 
selective. 
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 Lucrarea este destinată studenţilor de la specialitatea 
Inginerie şi management în telecomunicaţii care studiază 
mecanismele de funcţionare ale economiei de piaţă şi poate fi 
considerată un instrument metodologic pentru efectuarea 
lucrărilor de control, precum şi studenţilor care frecventează 
cursul de microeconomie, indiferent de facultatea sau 
universitatea la care îşi face studiile. 
 Sperăm ca această lucrare va constitui un suport util în 
facilitatea formării unei concepţii de gîndire economică 
modernă la nivelul agentului economic pentru a se orienta şi 
activa efectiv în economia contemporană. 
 Autorul mulţumeşte anticipat tuturor pentru orice 
sugestie menită să îmbunătăţească conţinutul acestei lucrări. 
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