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MICROECONOMIE ȘI MACROECONOMIE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Electronică și Telecomunicații 

Catedra/departamentul Telecomunicații 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 521.8  Inginerie și Management în Telecomunicații 

Anul de studiu Semestrul Tip de evaluare Categoria 

formativă 

Categoria de 

opţionalitate 

Credite 

ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 

II (învăţământ cu frecvenţă redusă) 

3; 

 

3 

E 

 

E 

 

F – unitate de 

curs  

fundamentală 

O - unitate de 

curs obligatorie  5 

6 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în planul 

de învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 

Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

150 60 30 - 75 25 

 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Teoria economică, matematica, filosofia. 

Conform competenţelor Să cunoască și să analizeze ansamblul de procese şi de fenomene economice, relaţii 

şi legături cauzale şi funcţionale ale acestora, care se formează la nivelul entităților 

economice precum și  interdependenţa lor – la nivelul ramurilor şi a zonelor 

teritorial-agregate in cadrul unui anumit teritoriu naţional. 

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi calculator. Nu vor 

fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor fi orientați atât spre pregătirea curentă pentru fiecare oră de seminar (studierea notelor 

de conspect, a manualelor şi altei literaturi de specialitate; rezolvarea exerciţiilor şi problemelor de 

consolidare a materialului; prezentarea de referate şi comunicări tematice, la alegere; ş.a.), cât şi spre 

realizarea unei lucrări individuale obligatorii sub formă de caiet de sarcini. Realizarea acestui 

produs, evaluat cu o notă suficientă, reprezintă una din condiţiile obligatorii pentru admiterea la 

examen a studentului. 

 

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

C1. Utilizarea elementelor fundamentale referitoare la dispozitivele, circuitele, 

sistemele, instrumentariul și tehnologia electronică și indicii economici privind activitatea 

în domeniu. 

C1.1. Descrierea funcționării dispozitivelor si circuitelor electronice și a metodelor 

fundamentale de măsurare a mărimilor electrice. 

C1.2. Analiza circuitelor si sistemelor electronice de complexitate mica/medie, în scopul 

proiectării si măsurării acestora. 

C1.3. Diagnosticarea/depănarea unor circuite, echipamente și sisteme electronice. 

C1.4. Utilizarea instrumentelor electronice si a metodelor specifice pentru a caracteriza si 

evalua performanțele unor circuite și sisteme electronice. 
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C1.5. Proiectarea si implementarea de circuite electronice de complexitate mica/medie 

utilizând tehnologii CAD/CAM  si standardele din domeniu. 

          C4. Conceperea, implementarea și operarea serviciilor multimedia, bazate pe înțelegerea si 

aplicarea noțiunilor fundamentale din domeniul comunicațiilor și transmisiunii informației și 

conceperea implementării metodelor de estimare  al eficienței economice de dezvoltare a ramurii 

de telecomunicații. 

C4.1. Identificarea conceptelor fundamentale referitoare la transmisiunea informației si la   

comunicațiile analogice și digitale. 

 C4.2. Explicarea și interpretarea principalelor cerințe si tehnici specifice de abordare pentru 

transmisiile  multimedia. 

C4.3. Rezolvarea de probleme practice utilizând cunoștințe generale privind tehnicile multimedia. 

 C4.4. Utilizarea principalilor parametri specifici în evaluări bazate pe conceptul de calitate       

aserviciilor în comunicații. 

C4.5.  Dezvoltarea unor servicii simple de comunicații. 

C5. Selectarea, instalarea, configurarea și exploatarea echipamentelor de 

telecomunicații fixe sau mobile și echiparea unui amplasament cu rețele uzuale de 

telecomunicații și utilizarea administrării serviciilor de telecomunicații și studierea pieței 

serviciilor de telecomunicații, luînd în considerare activitatea de marketing al 

întreprinderilor din domeniu. 

      C5.1. Definirea principiilor ce stau la baza principalelor tehnologii de telecomunicații, 

fixe si mobile, prin diverse medii de transmisiune. 

C5.2. Explicarea si interpretarea tehnologiilor și protocoalelor fundamentale pentru sistemele 

integrate de comunicații fixe și mobile. 

C.5.3. Instalarea, configurarea si exploatarea rețelelor de comunicații. 

C.5.4. Utilizarea tehnicilor de evaluare și diagnoză a sistemelor și echipamentelor de 

comunicații. 

C.5.5.  Asigurarea cu mijloace de comunicații a unei locații cu grad de complexitate 

mic/mediu. 

C6. Soluuionarea problemelor specifice pentru rețele de comunicații de bandă 

largă: propagarea semnalelor în diferite medii de transmisiune, circuite și echipamente la 

frecvențe înalte (gama de microunde și unde optice) și soluționarea problemelor privind 

contabilitatea și managementul financiar, formarea și utilizarea  veniturilor și resurselor 

financiare în ramura de telecomunicații. 

C6.1. Identificarea/ Definirea/Prezentarea legilor câmpului electromagnetic în abordarea 

problemelor specifice propagării și transmisiei, precum și a circuitelor specifice. 

C6.2.  Explicarea metodelor specifice de implementare a tehnicilor de comunicații. 
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C.6.3. Rezolvarea de probleme practice utilizând metodede proiectare a circuitelor de 

microunde, planificare, acoperire, selecție și amplasarea echipamentelor de emisie-

recepție. 

C.6.4. Utilizarea principalilor parametri de calitate și a tehnicilor de măsură specifice 

mediilor de propagare și transmisie. 

C.6.5. Elaborarea de proiecte de complexitate mica/medie privind echipamentele de 

emisie/recepție. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Să cunoască ce este economia și de ce este ea importantă. 

  

Obiectivele specifice  Să cunoască cum facilitează piețele organizarea producției și distribuirea bunurilor 

și serviciilor; 

 Să cunoască ce reprezintă echilibrul, deficiturile și surplusurile și cum pot fi 

depășite prin concurență; 

 Să  cunoască cum influiențează schimbarea cererii și a ofertei prețurile de piață; 

 Să cunoască în ce mod prețurile de piață asigură informații si stimulente 

importante pentru consumatori și producători; 

 Să cunoască cum influiențează bugetul personal alegerea consumatorului; 

 Să cunoască determinantele principale ale productivității și căile de sporire a 

productivității muncii; 

 Să analizeze costurile și determine randamentele de scară cu specificarea  

factorilor de influiență; 

   Să cunoască şi să  înţelegă noţiunile de bază utilizate în macroeconomie, 

stăpânirea limbajului specific macroeconomiei; 

 Să  cunoască principalii indicatori macroeconomici și să înțeleagă modul de 

obținere a lor și importanța lor în măsurarea activității economice; 

 Să cunoască conceptul de creștere economică și procesul de dezvoltare economică; 

 Să cunoacă principiile după care se întocmește bugetul de stat; 

 Să cunoască rolul politicii fiscale a statului și să înțeleagă modul de elaborare a 

unui sistem fiscal; 

 Să cunoască cum șomajul influiențează evoluția economică a unei țări. 

 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu frecvenţă 

învăţământ cu 

frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

Micoeconomia   

T.1. Microeconomia ca ştiinţa 2 - 

T.2. Tipologia agenților economici  2 - 

T.3. Teoria cererii   2 1 

T.4. Teoria  ofertei. Echilibrul pieței 2 1 

T.5. Elasticitatea cererii 2 1 

T.6. Elasticitatea ofertei 2 1 

T.7. Utilitatea economică  1 

T.8. Teoria comportamentului consumatorului 2 1 
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T.9. Teoria producției 2 1 

T.10. Costurile  de producție 2 1 

T.11. Teoria concurenței perfecte 2 1 

T.12. Teoria concurenței imperfecte 2 1 

T.13. Piața oligopolistă 1 - 

Macroeconomia   

T.14. Obiectul și metodele macroeconomiei 2 - 

T.15. Instabilitatea macroeconomică și fluctuațiile ciclice 2 1 

T.16. Circuitul economic de ansamblu. Indicatorii macroeconomici de rezultate. 2 1 

T.17. Modelul AD-AS. Caracteristica cererii asgregate: funcția,    

ecuația, graficul și factorii determinanți 

2 
1 

T.18. Modelul AD-AS.Oferta agregată, funcția, graficul și gradul de influiență. Esența și 

condițiile echilibrului macroeconomic.  

2 
1 

T. 19. Piața muncii. Echilibrul pe piața muncii 2 1 

T.20. Stabilitatea prețurilor și a proceselor inflaționiste 2 1 

T.21. Piața monetară și mecanismele ei. Politica monetar - crediatră 2 1 

T.22. Politica bugetar fiscală și datoria de stat 2 1 

T.23. Piața valutară și rata de schimb 2 - 

Total 45 18 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu frecvenţă 

învăţământ cu 

frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

Microeconomie   

LP1. Cererea şi oferta: factorii definitorii 2 1 

LP2.  Elasticitatea cererii și elasticitatea ofertei: formule de calcul și factorii definitorii. 2 1 

LP3. Teoria comportării consumatorului. 2 1 

LP4.  Analiza  producătorului în perioada lungă și scurtă de timp 2 1 

LP5.  Analiza costului de producţie în perioada scurta și lungă de timp 2 1 

LP6.  Întreprinderea în condiţiile concurenţei perfecte și concurenței imperfecte 2 - 

LP7. Teoria factorilor de producţie 2 - 

                   Macroeconomia   

 

LP8. Estimarea rezultatelor activității economice.  
2 - 

LP9. Modelul AD-AS. Venitul, consumul și investițiile. 2 1 

LP10. Analiza ofertei agregate în perioada lungă şi scurtă de timp. 

Esenţa şi condiţiile echilibrului macroeconomic.  

2 1 

LP11.  Analiza cererii și a ofertei forței de muncă. 2 - 

LP12. Consecințele economice și sociale 

 ale inflației. 

2 1 

LP13.  Piața monetară. Masa monetară, rata dobînzii și echilibrul 

economic. 

2 - 
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LP14. Echilibrul bugetar. 2 - 

LP15. Piața valutară și rata de scimb.  2 - 

Total 30 8 
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9. Evaluare 

          Periodică 
Curentă Studiu individual Proiect/teză Examen 

EP 1 EP 2 

15% 15% 15% 15% - 40% 

Standard minim de performanţă: Prezenţa şi activitatea la prelegeri, lecţii practice şi lucrări de laborator; 

Obţinerea notei minime de „5” la ambele atestări ce ţin seama de activităţile studentului la prelegeri, lecţii practice şi lucrări de 

laborator; 

Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an. 

Obţinerea notei minime de „5” la examenul final. 

 


