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INTRODUCERE 

Activitatea economică este un ansamblu de acțiuni umane, bazate pe principii de raționalitate, 
caracterizate prin utilizarea resurselor disponibile pentru a produce bunuri și servicii necesare 
satisfacerii trebuințelor. Aceasta constituie o latură inseparabilă a acțiunii sociale, fiind o activitate 
conștientă prin care oamenii își prefigurează scopurile, interesele și își caracterizează mijloacele 
pentru satisfacerea obiectivelor propuse. 

Diversitatea formelor în care se desfășoară activitatea economică umană determină necesitatea 
studierii fenomenelor și proceselor economice la nivelul economiei naționale în ansamblu. La 
analiza legităților funcționării economice ca un tot întreg se aplică studiul macroeconomic.  

Astăzi macroeconomia, ca parte componentă a științei economice care se ocupă de studiul structurii, 
funcționalității și comportamentului de ansamblu al sistemului economiei naționale, în strânsă 
conexiune cu sistemul economiei mondiale și cu mediul înconjurător, a devenit o preocupare a 
specialiștilor din domeniul economic. 
Macroeconomia se ocupă de studiul comportamentului economic al unei țări, ținând seama de 
caracteristicile generale ale componentelor sale. În general, macroeconomia studiază agregatele 
macroeconomice, precum produsul național, exporturile, investițiile totale, venitul național – 
agregate rezultate din activitățile desfășurate de diferite piețe sau sectoare ale economiei, menaje, 
firme și guvern. 

Necesitatea studierii macroeconomiei este determinată de examinarea aspectelor generale ce 
afectează întreaga economie naționala, eliminând elementele particulare și detaliile, astfel încât să 
se poată lua decizii în legătură cu politica economică ce urmează a fi aplicată în viitor.  

Prezenta lucrare propune subiecte teoretice la temele de bază cuprinse în cursurile de 
macroeconomie predate în cadrul Universității Tehnice a Moldovei la programele de studii 
economice, ciclul I, licență. Scopul de bază al notelor de curs respective este fundamentarea 
principalelor noțiuni, teorii, procese ale acestui domeniu de studii, explicând, totodată, principalii 
indicatori macroeconomici cu reflectarea informațiilor succinte într-o succesiune logică de conținut 
la unitățile de învățare în vederea facilitării înțelegerii şi asimilării problematicii expuse. 

Lucrarea de față este adresată cu precădere studenților domeniilor de formare economice și tuturor 
celor care doresc să studieze și să aprofundeze conceptele fundamentale ale științei economice și 
include teoriile și limbajul specific macroeconomiei, interacțiunea sistemelor politice și economice, 
reconsiderarea rolului economic al statului, conținutul și instrumentele politicilor economice. 

La elaborarea prezentului suport de curs, autoarea a aplicat experiența didactică acumulată de-a 
lungul anilor în calitate de cadru didactic titular al UTM, cât și experiența în calitate de autor sau 
coatur la diferite publicații didactice de specialitate în domeniul economic. Lucrarea inserează 
sistematizarea unor noțiuni teoretice și practice fundamentale în strânsă corelație cu tendințele 
actuale ale economiilor naționale, într-o expunere concisă și corectă a conceptelor de bază și 
explicarea esenței principalelor fenomene economice cu identificarea problemelor macroeconomice 
cu care se confruntă și soluționarea acestora.  
Notele de curs sunt structurate în 10 teme conform Curriculei la disciplina Macroeconomie. Fiecare 
temă cuprinde lista subiectelor propuse și prezentarea informațiilor de bază, necesare pentru 
formarea și dezvoltarea unei gândiri macroeconomice în speranța formării deprinderii de observare 
atentă a tuturor fenomenelor și proceselor ce au loc la nivelul economiei naționale. 
Însușirea metodologiei specifice studiului macroeconomic va permite viitorilor absolvenți să 
asimileze corect politicile promovate de stat pentru a asigura o creștere și dezvoltare economică a 
Republicii Moldova. 
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