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EXAMENUL de LICENŢĂ
DISCIPLINA FUNDAMENTALĂ
Subiecte pentru proba fundamentală (Teorie economică I și II), pentru specialitățile:
361.1 Contabilitate, învățământ cu frecvență redusă (1/4)
364.1 Finanțe și bănci, învățământ cu frecvență redusă (1/4)
363.1 Business și administrare, învățământ cu frecvență redusă (1/4)
812.1 Turism, învățământ cu frecvență redusă (1/4)
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Identificați rolul, locul și scopul teoriei economice în sistemul științelor economice
Caracterizați școlile și doctrinele economice
Definițiile micoeconomiei, macroeconomiei, mondoeconomiei
Prezentați metode de cercetare utilizate în cadrul teoriei economice
Definiți conceptul, noțiunea, clasificarea resurselor economice
Explicați capitalul, munca și natura ca factor de producție
Expuneți bunurile şi serviciile ca rezultat ale activităţii economice
Prezentați formele activității economice
Clasificarea nevoilor umane
Caracteristica bunurilor economice
Prezentați noțiunea, formele și caracterul proprietății
Identificați tipurile de proprietate și relațiile lor
Explicați economia de piață
Comparați economia naturală și economia de schimb
Prezentați caracteristicile pieței. Mecanismele pieței
Explicați cererea: noţiune, factori ce influenţează cererea, elasticitatea cererii;
Oferta: noţiune, factori ce influenţează oferta, elasticitatea ofertei;
Argumentați legea cererii şi a ofertei
Explicați piața: noțiune, esență, tipuri de peițe în economia de piață
Caracterizați concurența: noțiunea, tipurile
Prezentați caracteristicile si modelul pietei cu concurenta monopolistica.
Comentați piaţa cu concurenţă perfectă
Comentați piaţa cu concurenţă imperfectă
Prezentați banii: definiție, rolul, funcțiile
Expuneți prețul: noţiunea de preţ - teorii cu privire la preţ, funcţiile preţurilor;
Argumentați formarea preţurilor; în economia de piață
Explicați tipuri de preţuri și implicarea statului în formarea preţului.
Prezentați mecanismul de formare si modificarea a echilibrului pietii
Explicați utilitatea totala si marginala.Legea utilitatii marginale descrescinde.
Comentați echilibru consumatorului in abordarea cardinalista
Comentați echilibrul consumatorului
Prezentați caracteristica producţiei, factorii de producţie şi funcţia de producţie
Explicați legea randamentelor neproporţionale
Caracterizați întreprinderea: noțiune, funcţiile întreprinderii;
Argumentați echilibrul producătorului
Comentați tipurile de întreprinderi și caracteristica lor
Expuneți aspectele societăților pe acțiuni: caracteristică, elemente, particularități
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Determinați costurile de producţie și funcţiile lui;
Calculați costul total, mediu, marginal
Calcularea mărimii, structurale şi dinamice a costului
Argumentați căi de reducere a costului de producție
Prezentați evolutia costului de productie pe termen lung
Definiți salariul: noţiunea de salariul, forme ale salariului;
Explicați mărimea salariului și factorii de influiență
Caracterizați piața muncii și particularitățile ei
Expuneți noţiunea de dobândă și forme ale dobânzii în economia de piaţă;
Caracterizați mărimea şi rata dobânzii
Identificați factorii de influenţă la creşterea/scăderea ratei dobânzii
Explicați profitul: teorii, sursele profitului
Determinați factori de influiență asupra profitului
Identificați elementele ale analizei macroeconomice
Enumerați problemele fundamentale ale macroeconomiei
Enumerați principalele ”componente” ale sistemului conturilor naționale
Definiți economiile
Consecințele creșterii nivelului general al prețurilor sunt
Enumerați consumul din punct de vedere existențial
Identificați investițiile nete
Identificați masa monetară
Definiți echilibrul economic
Enumerați condițiile cererii globale
Enumerați condițiile ofertei globale
Definiți bugetul de stat
Definiți impozitele
Definiți politica fiscală
Definiți infalția
Definiți comerțul internațional
Explicați oferta agregată și relațiile ei
Explicați cererea agregată și relațiile ei
Stabiliți situații între cererea agregată și ofeta globală
Definiți cererea globală și relațiile ei
Clasificați metodele de evaluare a venitului național
Structurați relația dintre nivelul economiilor și nivelul venitului
Clasificați metodele de calculare a indicatorilor macroeconomici
Clasificați investițiile, după obiectul destinației
Explicați sursele de finanțare a investițiilor
Clasificați formele contemporane ale banilor
Stabiliți funcțiile creditului
Stabiliți funcțiile Băncii Centrale
Clasificați instituțiile speciale a pieței hîrtiilor de valoare
Explicați afirmațiile cu privire la prețurile producătorilor
Stabiliți politica bugetară
Stabiliți cine administrează bugetul de stat
Explicați intervenția statului în economie
Clasificați impozitele indirecte

Stabiliți faza ciclului economic în care șomajul atinge cote ridicate
Clasificați formele impozitării
Structurați rata șomajului
Clasificați instrumentele pentru măsurarea inflației
Identificați și structurați politicile de combatere a inflatiei
90.
Determinați costul variabil mediu
91.
Explicați procedura achizițiilor publice
92. Determinați impozitele indirecte nete
93. Determinați amortizarea
94. Calculați PNN
95. Calculaţi volumul importului
96. Calculaţi venitul naţional
97. Calculaţi cererea monetară totală
98. Calculaţi impozite nete
99. Calculați PNB
100. Calculați PIB
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