
SUBIECTELE  

 

pentru examenul de admitere la masterat, specialitatea IMIA 

 

 

MICROECONOMIE 

 

 

1. Teoria cererii şi ofertei, factorii ce modifică cererea şi oferta, variaţia cererii 

şi ofertei. Echilibrul de piaţă. 

2. Elasticitatea cererii şi importanţa ei. Factorii care determină elasticitatea 

cererii. Rolul aplicării teoriei elasticităţii în practică.  

3. Elasticitatea ofertei şi importanţa ei. Factorii ce determină elasticitatea 

ofertei. Rolul aplicării teoriei elasticităţii în practică.  

4. Preferinţele consumatorului şi curbele de indiferenţă. Legea utilităţii 

marginale descrescânde.  

5. Linia bugetară. Efectul de substituţie şi efectul de venit. 

6. Decizia optimă a consumatorului. Curbele „venit-consum”, „preţ-consum”. 

7. Producerea. Funcţiile de producere şi particularităţile lor. 

8. Izocuanta. Hărţile izocuantelor. Substituibilitatea factorilor de producţie.   

9. Funcţia cheltuielilor de producere. Curba Izocost. 

10. Comportamentul optim al producătorului. Efectele de scară. 

11. Cheltuielile de producţie. Criteriile de clasificare a costurilor. 

12. Costurile de producţie în dependenţă de perioadă, perioada scurtă şi perioada 

lungă de timp. 

13.  Patru modele de piaţă. Esenţa şi caracteristica lor. 

14.  Maximizarea profitului în perioada scurtă şi lungă de timp în cadrul pieţei 

cu concurenţă perfectă. 

15.  Curba ofertei întreprinderii în condiţiile concurenţei perfecte. 

16.  Monopolul. Formarea preţului în condiţiile de monopol. 

17.  Cererea în condiţiile de monopol. Barierele pătrunderii în ramură. 

18.  Determinarea preţului şi volumului de producţie în condiţiile monopolului 

perfect. 
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19.  Discriminarea preţului, segmentarea pieţii. Metodele de reglare a 

monopolului. 

20.  Caracteristica pieţii cu concurenţă monopolistă. Profitul în condiţiile 

concurenţei monopoliste. 

21.  Oligopolul. Formarea preţurilor în condiţiile oligopolului. 

22.  Interacţiunea firmelor în condiţii de oligopol. 

23.  Piaţa factorilor de producţie şi piaţa concurentă a lor. 

24.  Echilibrul pieţei concurente a factorilor de producţie. 

25.  Puterea de monopol pe piaţa factorilor de producere. 

 

 

MACROECONOMIE 

 

 

1. Macroeconomia ca ştiinţă. Scopul şi instrumentele macroeconomice. 

2. Circuitul resurselor, produselor şi veniturilor. 

3. Calcularea Produsului Intern Brut după cheltuieli şi după venit. Noţiune de  

Produs Intern Brut real şi nominal. 

4. Rolul şi caracteristica indicatorilor macroeconomici de bază. Structura 

Sistemului Conturilor Naţionale (SCN). 

5. Caracteristica ciclurilor economice şi fluctuaţia indicatorilor 

macroeconomici. Politicile anticiclice ale statului. 

6. Noţiunea şi structura şomajului. Influenţa şi consecinţele şomajului asupra 

economiei naţionale. Legea lui Okun.  

7. Noţiunea şi tipurile inflaţiei. Influenţa şi consecinţele inflaţiei asupra 

economiei naţionale. Curba lui Phillips. 

8. Noţiune de cerere agregată şi oferta agregată. Factorii care determină cererea 

agregată şi oferta agregată. 

9. Starea de echilibru a cererii şi ofertei agregate. Volumul real de producţie şi 

nivelul preţurilor. Modificarea în starea de echilibru. 

10.  Teoria clasică despre ocuparea totală şi starea de echilibru. Legea lui Say. 

11.  Teoria economică a lui Keynes despre ocuparea totală şi starea de echilibru. 
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12.  Noţiune de consum şi acumulări. Factorii care determină consumul şi 

acumulările. 

13.  Investiţiile. Multiplicatorul investiţiilor şi rolul lui în echilibrul Produsului 

Naţional Net. 

14. Metoda sustragerilor şi inecţiilor. Rolul şi aplicaţia metodei sustragerilor şi 

inecţiilor. 

15. Relaţiile economice internaţionale şi balanţa de plăţi. Exportul net şi starea 

de echilibru al Produsului Naţional Net. 

16.  Achiziţiile de stat şi impozitarea. Politica bugetar-fiscală şi echilibrul 

macroeconomic.  

17.  Deficitul şi surplusul bugetar. Datoriile statului. Metode de finanţare a 

datoriilor statului. 

18.  Politica fiscală discreţionară în perioade de criză economică. 

19.  Politica fiscală nediscreţionară. Rolul stabilizatorilor în economia naţională. 

20.  Noţiunea şi funcţiile banilor. Cererea şi oferta la bani. Structura şi echilibrul 

pieţei monetare. 

21.  Sistemul bancar. Multiplicatorul bancar. Politica monetară „a banilor 

ieftini” în perioade de crize şi politica monetară „a banilor scumpi” în 

perioade de avânt economic. 

22.  Noţiunea şi structura pieţei valutare. Cererea şi oferta de valută. Stabilirea 

cursului valutar. 

23.  Politica monetar-creditară în economia naţională şi instrumentele acestei 

politici de stabilire a stării de echilibru. 

24.  Teoria creşterii economice. Graficul posibilităţilor de producere. Noţiunea 

şi factorii creşterii economice. Reglarea de către stat a creşterii economice. 

25. Urmările reţinerii creşterii economice. Cauzele reţinerii creşterii economice. 

Factorii care reţin creşterea economică.  
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ECONOMIA INTREPRINDERILOR INDUSTRIALE 

 

1. Structura economiei naţionale şi locul întreprinderii in ea. 

2. Capacitatea de producţie a întreprinderii şi modul de determinare. 

3. Programul de producţie şi indicatorii care-l determină. 

4. Mijloacele fixe: componenţa şi metodele de evaluare. 

5. Uzura mijloacelor fixe: modul de înlăturare şi metode de calculare. 

6. Indicatorii de utilizare eficientă a mijloacelor fixe. 

7. Metodele de renovare a mijloacelor fixe. 

8. Mijloacele circulante: esenţa economică, componenţa şi sursele de finanţare. 

9. Indicatorii de utilizare eficientă a mijloacelor circulante. 

10. Metodele de determinare a necesarului de mijloace circulante. 

11.  Personalul întreprinderii: componenţa şi metodele de evidenţă. 

12.  Productivitatea muncii şi modul de determinare a ei.  

13.  Formele şi sistemele de salarizare utilizate de întreprinderile industriale. 

14.  Reglementarea salarizării în Republica Moldova. 

15.  Costul de producţie: esenţa economică şi tipurile. 

16.  Clasificarea şi componenţa consumurilor şi a cheltuielilor. 

17.  Determinarea costului pe purtători de cost. 

18.  Noţiunea de preţ şi funcţiile lui. 

19.  Sistemul de preţuri şi caracteristica lui. 

20.  Noţiunea de profit şi importanţa lui pentru dezvoltarea întreprinderii. 

21.  Tipurile de profit şi modul de determinare. 

22.  Mecanismul de impozitare şi distribuire a profitului întreprinderii. 

23.  Esenţa economică, tipurile şi metodele de calcul a rentabilităţii. 

24.  Activitatea economică externă a întreprinderii industriale şi metodele de 

reglementare statală. 

25.  Contractul extern de vânzare-cumpărare:structura şi caracteristica.  

 


