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Prefaţă 

Actualul curs de prelegeri „Teorie Economică” este destinat 

studenţilor de la specialităţile inginereşti şi urmăreşte scopul să 
contribuie la aprofundarea cunoştinţelor şi aptitudinilor practice în 
domeniul problemelor economice complicate cu care se confruntă 
actualemente societatea. Ca obiectiv principal al lucrării este 
familizarea studenţilor cu noţiunile de bază ale economiei generale, 

cu problemele de ordin micro, macro, mondoeconomic şi de 
integrare în Uniunea Europeană. 

Această lucrare diferă substanţial de cursul de prelegeri 
„Teorie economică”, editată în cadrul U.T.M. în a. 2004, atât prin 
conţinutul temelor şi aparatului statistic şi factologic reînnoit, cât şi 
prin noua structură a cursului care cuprinde un nou compartiment – 

„Uniunea Europeană”, care  reflectă o prezentare generală a 
dezvoltării Uniunii Europene şi de funcţionare a instituţiilor 
acesteia. 

În conformitate cu noul program analitic (pentru ciclul I de 

licenţă), cursul de prelegeri cuprinde cinci secţiuni structurate în 23 
teme: prima secţiune – „Introducere în teoria economică” (temele 
1-4), a doua secţiune – „Microeconomie” (temele 5-11), a treia 

secţiune – „Macroeconomie” (temele 12-17), a patra secţiune – 
„Mondoeconomie” (temele 18-20), a cincea secţiune – „Uniunea 
Europeană”(temele 21-23). Prin conţinutul problemelor abordate 

cursul de prelegeri are o structură comparabilă cu cea a 
„Economix”-urilor occidentale. 

Fiecare temă a cursului de prelegeri debutează cu enunţarea 
planului, scopului urmărit şi obiectivele de studii pe care studenţii 
trebuie să le posede şi finalizează cu rezumat şi bibliografie, astfel 
încât să ajute studentul la însuşirea materialului respectiv şi la 
pregătirea pentru susţinerea examenului la disciplina dată. Fiecare 
întrebare din temă include un răspuns scurt, care constituie pentru 
student un posibil model de abordare a problemei în cauză. Desigur, 
în procesul studierii literaturii recomandate studentul poate apela şi 
la alte variante de răspuns.  
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