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1. NEVOI UMANE, BUNURI  
ŞI RESURSE ECONOMIE 

Economia ca ştiinŃă studiază alegerile şi acŃiunile 
oamenilor care urmăresc realizarea intereselor lor 
utilizând resurse insuficiente. 
 
Economia reală este un ansamblu de instituŃii şi acti-
vităŃi de producŃie-schimb-consum de bunuri-servicii-
informaŃii bazate pe eficienŃă, raŃionalitate şi alegere. 
 
Principiile economiei: 
1. Indivizii se confruntă cu alegeri şi renunŃări. 
2. Costul unui lucru este dat de valoarea altui lucru la 
care se renunŃă pentru a-l obŃine. 
3. Indivizii decid raŃional pe baza analizei marginale. 
4. Indivizii răspund la stimulente. 
5. În urma schimbului voluntar, câştigă fiecare parte 
implicată. 
6. PiaŃa asigură o alocare eficientă a resurselor. 
7. Uneori guvernul poate îmbunătăŃi rezultatele pieŃei. 
 
Nevoile umane reflectă ansamblul dorinŃelor, aştep-
tărilor, cerinŃelor oamenilor, de satisfacerea cărora, 
prin consum de bunuri, depind existenŃa şi dezvoltarea 
lor şi a societăŃii în ansamblul ei.  
 
- semnalizează un dezechilibru fiziologic sau psihologic, 
o stare neplăcută, dezagreabilă; 
- determină iniŃierea unor acŃiuni pentru refacerea 
echilibrului. 
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Clasificare nevoilor umane: 
1. după nivelul la care se manifestă: 

- nevoi individuale, personale 
- nevoi de grup 
- nevoi sociale, generale 

2. după gradul de complexitate: 
- nevoi elementare, de bază, fundamentale 
- nevoi superioare, complexe, elevate 

3. după dimensiunile principale ale fiinŃei umane: 
     - nevoi biologice 
     - nevoi sociale 
     - nevoi raŃionale, spiritual-psihologice 
 
Nevoile au următoarele trăsături principale: 
- dinamice şi nelimitate numeric (cresc şi se diversifică 
în pas cu dezvoltarea individului şi a societăŃii) 
- limitate în capacitate/ volum (satisfacerea lor presu-
pune un consum limitat de bunuri) 
- condiŃionate subiectiv (de nivelul dezvoltării indivi-
dului) 
- condiŃionate obiectiv (de nivelul dezvoltării societă-
Ńii) 
-  regenerabile (se sting pe moment, prin consum de 
bunuri, dar reapar ulterior) 
- complementare (se influenŃează/ condiŃionează în 
satisfacere) 
- sunt concurente şi substitibile (satisfacerea  nevoilor 
se face în funcŃie de importanŃa şi intensitatea cu care 
se manifestă). 
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După provenienŃa lor şi accesul oamenilor la ele, bu-
nurile (utilităŃile) care satisfac nevoile umane pot fi 
libere şi economice. 
Bunurile libere: 
- sunt virtual nelimitate 
- accesul la ele este gratuit 
- sunt daruri ale naturii 
- pot fi consumate după dorinŃă 
- sunt condiŃionate de loc şi timp 
Bunurile economice: 
- sunt insuficiente în raport cu nevoile 
- există în măsura în care sunt produse 
- sunt limitate pentru că provin din resurse economice 
limitate 
- producerea lor necesită efort, consum de resurse 
 
Clasificarea bunurilor economice: 
1. după gradul de prelucrare: 

- bunuri primare 
- bunuri intermediare 
- bunuri finale 

2. după forma sub care se prezintă: 
- bunuri materiale, tangibile, palpabile 
- servicii, bunuri nemateriale, nepalpabile 
- informaŃii 

3. după destinaŃia principală: 
- prodfactori – bunuri pentru producŃie 
- satisfactori – bunuri pentru consum 

4. după modul în care circulă între agenŃii economici: 
- mărfuri (îşi schimbă proprietarul prin vânzare-
cumpărare) 
- bunuri non-marfare 
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5. după relaŃiile dintre ele în procesul utilizării lor: 
- bunuri substituibile (creionul şi pixul) 
- bunuri complementare (stiloul şi cerneala) 
- bunuri independente (pantoful şi cartea) 

 
Resursele economice sunt elementele umane, naturale 
şi create de oameni ce pot fi  utilizate sau sunt efectiv 
utilizate (de ex. factorii de producŃie) pentru realiza-
rea bunurilor şi serviciilor necesare satisfacerii nevoi-
lor. 
 
Caracteristicile resurselor economice: 
- dinamice numeric, dar cresc mai încet decât nevoile 
umane → tensiunea nevoi umane – resurse economice 
→ necesitatea utilizării eficiente a resurselor economi-
ce = problema fundamentală a economiei, definită 
prin răspunsurile la întrebările ce, cât, cum şi pentru 
cine să se producă? 
- insuficiente/ limitate în raport cu: nevoile umane, cu 
potenŃialul planetei pământ, cu dezvoltarea ştiinŃei şi 
tehnicii. 
 
Clasificarea resurselor economice: 
1. după provenienŃa lor: 

- resurse primare (potenŃialul demografic şi poten-
Ńialul de resurse naturale) 
- resurse derivate (inovaŃia, echipamentele şi teh-
nologiile de producŃie etc.) 

2. după durata folosirii lor, resurselor naturale pot fi: 
- resurse regenerabile (pământ, aer, apă) 
- resurse neregenerabile (zăcămintele de combusti-
bil fosil şi minereurile) 
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3. după posibilitatea recuperării resurselor naturale: 
- resurse recuperabile (materiile prime) 
- resurse parŃial recuperabile (resursele biologice) 
- resurse nerecuperabile (resursele de energie) 

 
Costul de oportunitate reprezintă cea mai bună vari-
antă la care renunŃăm atunci când decidem o anumită 
utilizare a resurselor insuficiente. 
 
De exemplu, pe 1 m2 putem cultiva morcov sau ceapă 
iar producŃia obŃinută se încadrează în una din urmă-
toarele variante: 
Morcovi (buc.) 40 30 20 10 0 
Ceapă (buc.) 0 5 10 15 20 

Costul de oportunitate pentru 1 morcov este 1/2 ceapă.  
Costul de oportunitate pentru 1 ceapă este 2 morcovi. 
 
Avantajul absolut este situaŃia în care, cu acelaşi 
consum de resurse, un agent economic (individ sau 
Ńară) produce o cantitate mai mare dintr-un bun decât 
un alt agent economic. 
 
Avantajul comparativ este abilitatea unui agent eco-
nomic (individ sau Ńară) de a produce un bun (sau 
serviciu) cu un cost de oportunitate mai mic decât un 
alt agent economic. 
 
De exemplu, două firme A şi B, cu acelaşi consum de 
resurse (diferit este doar timpul necesar pentru a pro-
duce un bun) pot produce covrigi sau colaci conform 
tabelului: 
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  Firma B  
  covrigi Colaci 
Firma A covrigi 1 oră 4 ore 
 colaci 3 ore 1 oră 

Firma A are avantaj absolut în producerea de covrigi 
iar firma B are avantaj absolut şi comparativ în produ-
cerea de colaci. 
 
Frontiera posibilităŃilor de producŃie se referă la 
posibilele combinaŃii cantitative dintre două bunuri (X 
şi Y) care pot fi obŃinute prin utilizarea eficientă şi 
deplină a resurselor disponibile. 

 
În graficul de mai sus frontiera posibilităŃilor de pro-
ducŃie este A-B-C-D-E-F, punctele I şi J sunt variante 
ineficiente, iar G şi H sunt imposibile.  
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De exemplu trecerea de la C (când se produc 6x şi 5y) 
la punctul D (3x şi 7y) înseamnă menŃinerea eficienŃei 
(şi un cost de oportunitate de 1,5, pentru că se renunŃă 
la 3x pentru a se produce suplimentar 2y), trecerea de 
la D (3x şi 7y) la H (3x şi 9y) este imposibilă în condi-
Ńiile date, iar trecerea de la I (3x şi 3y) la J (3x şi 6y) 
înseamnă o creşterea a eficienŃei, dar o situare sub 
nivelul optim.  
Costul de oportunitate (cost relativ, costul real al 
alegerii, cost alternativ etc.) are tendinŃă generală de 
creştere exprimată de legea creşterii costurilor relati-
ve. 
ObservaŃie: legea creşterii costurilor relative arată că 
pe măsură ce creşte cantitatea produsă dintr-un bun, 
costul de oportunitate are tendinŃa de a creşte (frontie-
ra posibilităŃilor de producŃie este convexă).  
Un agent economic se află la un nivel optim de utiliza-
re a resurselor atunci când – în condiŃii date de produc-
Ńie – pentru a spori cantitatea realizată dintr-un bun 
trebuie să renunŃe la o anumită cantitatea dintr-un alt 
bun. 
 
Costul de oportunitate: presupune alegere şi renunŃa-
re. 
De exemplu: avem la dispoziŃie, pentru a ajunge din A 
în B, două mijloace de transport: avionul şi autobuzul. 
Pentru avion durata călătoriei este 2 ore, iar biletul 40 
u.m., în timp ce pentru autobuz biletul este 25 u.m., 
pentru o călătorie de 5 ore.   
O persoană care câştigă 2 u.m./ oră va alege autobuzul 
cu un cost real de 35 u.m. (25 u.m. biletul plus 10 u.m. 
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timpul călătoriei) faŃă de avion (cu un cost real de 44 
u.m.). 
O persoană care câştigă 10 u.m./ oră va alege avionul 
cu un cost real de 60 u.m. (40 u.m. biletul plus 20 u.m. 
timpul călătoriei) faŃă de autobuz (cu un cost real de 
25+50=75 u.m.). 
Ce va alege o persoană care câştigă 5 u.m./oră? 
 
Costul de oportunitate poate avea valori minime la 
alegerile optime şi ar pute fi zero dacă resursele eco-
nomice nu ar fi limitate numeric. 
Matematic, costul de oportunitate reflectă cantitatea 
dintr-un bun  economic sau resursă la care se renunŃă 
(-∆x) în schimbul unei unităŃi dintr-un alt bun sau re-
sursă economică (∆y).→ C.op = (-∆x/∆y) sau C.op = 
(-∆x/∆y ) ⋅ Px 
Unde: Px – preŃul bunului la care se renunŃă(x) în fa-
voarea altuia (y). 
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2. PROPRIETATEA ŞI LIBERA INIłIATIVĂ 

Tipuri de economie 
 

Economia naturală este acel mod de organizare a 
activităŃii care are la bază accesul direct la bunuri sau 
autoconsumul (fiecare îşi produce bunurile de care are 
nevoie). A fost caracteristică primelor comunităŃi 
umane. Se întâlneşte astăzi – în proporŃie din ce în ce 
mai mică – în toate comunităŃile umane. 
 

Economia de schimb este o formă evoluată de organi-
zare a activităŃii caracterizată prin separarea celor două 
funcŃii economice (producător şi consumator), accesul 
indirect la bunuri (prin operaŃiuni de schimb sau de 
vânzare-cumpărare), caracterul marfar al bunurilor, 
diviziunea muncii, autonomia agenŃilor economici. 
 

Economia de schimb se poate clasifica după mai multe 
criterii. În funcŃie de forma de proprietate dominantă şi 
de modul de adoptare a deciziilor referitoare la activi-
tatea economică se face distincŃia dintre: 
- economia planificată sau centralizată (exclude sau 
limitează concurenŃa, motivaŃie directă redusă a pro-
ducătorilor, preŃuri fixate de autoritatea centrală etc.) 
- economia de piaŃă sau concurenŃială (dominaŃia 
proprietăŃii private în condiŃiile pluralismului forme-
lor de proprietate, formarea liberă a preŃurilor, liber-
tatea de decizie şi de acŃiune a agenŃilor economici, 
relaŃii economice de piaŃă concurenŃiale, pluralismul 
centrelor de decizie economică, realizarea majorităŃii 
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tranzacŃiilor economice cu ajutorul unui sistem ban-
car-financiar complex, intervenŃia limitată a statului 
democratic în economie  etc.) 
 
Proprietatea este un contract social, o relaŃie între 
oameni cu privire la bunuri materiale, spirituale sau 
de altă natură existente în societate sau produse prin 
activitate umană/ economică. 
Obiectul proprietăŃii îl reprezintă bunurile şi serviciile. 
Subiectul proprietăŃii, în economia de piaŃă, îl repre-
zintă agenŃii economici, persoane fizice şi/ sau juridice 
care îndeplinesc funcŃii distincte în viaŃa economică şi 
dispun de o anumită libertate decizională. 
Tipuri de agenŃi economici în raport cu funcŃia 
principală exercitată: 
- societăŃi comerciale nefinanciare (produc bunuri 
economice nonfinanciare destinate pieŃei) 
- instituŃii financiare şi de credit (prestează servicii 
financiare comerciale celorlalŃi egenŃi economici) 
- administraŃii publice (prestează servicii nemarfare 
colectivităŃilor şi efectuează operaŃii de redistribuire a 
veniturilor şi a bogăŃiei) 
- administraŃii private (de regulă, prestează servicii nemar-
fare pentru anumite categorii  de  populaŃie/ gospodării) 
- societăŃi de asigurare (realizează activităŃi de asigurare, 
transformând riscurile individuale în riscuri colective) 
- menaje, familii, gospodării (în principal, consumă 
bunuri şi servicii, iar întreprinzătorii particulari oferă 
bunuri economice comerciale nefinanciare)  
- exteriorul, restul lumii (nu are o funcŃie specială, 
incluzând unităŃile nerezidente în măsura în care efec-
tuează operaŃii cu unităŃile economice rezidente) 



13 

 
Atributele/ drepturile proprietăŃii: 
- dreptul de dispoziŃie (proprietarul are puterea de a  
decide liber cu privire la soarta bunului său economic, 
la înstrăinarea totală sau parŃială a atributelor proprie-
tăŃii, la modul în care îşi foloseşte proprietatea) 
- dreptul de posesiune (proprietarul are dreptul de a 
stăpâni în fapt, direct, nemijlocit  obiectul proprietăŃii) 
- dreptul de utilizare (posibilitatea de a folosi obiectu-
lui proprietăŃii în diferite activităŃi) 
- dreptul de uzufruct (dreptul de a beneficia de roade-
le/ veniturile aduse de obiectul  proprietăŃii) 
Proprietarul care îşi utilizează singur proprietatea be-
neficiază de toate atributele proprietăŃii; proprietarul 
care nu îşi utilizează singur proprietatea renunŃă la 
dreptul de utilizare şi la o parte din uzufruct. 
Atributele proprietăŃii pot fi înstrăinate total prin dona-
Ńie, vânzare sau moştenire şi parŃial prin închiriere, 
arendare, concesionare. 
 

Formele de proprietate (clasificate în funcŃie de su-
biectul proprietăŃii): 
- proprietate privată individuală 
- proprietate privată asociativă 
- proprietate publică, de stat 
- proprietate mixtă. 
 

Libera iniŃiativă, expresie a libertăŃii economice 
bazată pe proprietatea privată, reflectă libertatea 
agentului economic de a acŃiona conform propriilor 
interese, aşa cum consideră că este mai bine (de a 
poseda şi utiliza bunuri, de a dispune de ele şi de uzu-
fructul lor) în limitele impuse de legile juridice.  
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3. UTILITATEA BUNURILOR ECONOMICE 

Utilitatea intrinsecă (în sens general) reprezintă ca-
pacitatea unui bun economic de a satisface o nevoie. 
 
Caracteristicile principale ale utilităŃii intrinseci: 
- este priprie tuturor bunurilor economice, de calitate 
- are o determinare obiectivă (derivă din proprietăŃile 
intrinseci, proprii bunului respectiv) 
- este aceeaşi pentru toŃi oamenii (pixul  este produs ca 
să satisfacă nevoia oamenilor de a scrie) 
-desemnează ceea ce este folositor, necesar individului 
 
Utilitatea economică reprezintă satisfacŃia pe care 
crede că o va obŃine un consumator (în anumite condi-
Ńii de loc şi timp) prin utilizarea unei cantităŃi determi-
nate dintr-un bun economic. 
 
 Caracteristicile principale ale utilităŃii economice: 
- nu toate bunurile economice au utilitate economică, 
ci doar cele care îndeplinesc simultan următoarele 
condiŃii:  
 1. existenŃa unei relaŃii între proprietăŃile bunului şi o 
anumită nevoie umană 
2. să nu fie deŃinut, iniŃial, de consumator, dar să  
dorescă a-l cumpăra  
3. convingerea consumatorului că folosirea bunului îi 
aduce o satisfacŃie 
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4. dorinŃa şi posibilitatea financiară de a achiziŃiona 
bunul 
5. capacitatea consumatorului de a utiliza efectiv bu-
nul respectiv. 
- are o determinare subiectivă (depinde de raportul 
dintre intensitatea nevoii şi cantitatea în care bunul 
este consumat, în anumite condiŃii de timp şi spaŃiu) 
- este diferită de la un consumator la altul (fiecare 
dispune de anumite preferinŃe, gusturi, intensitate a 
nevoilor, nivel de cultură, situaŃie economică etc.) 
- reflectă preferinŃele consumatorului şi relaŃia de 
nonposesie iniŃială a bunului dorit de către consuma-
tor. 
 
Formele utilităŃii economice: 
Utilitatea individuală  (Ui) este satisfacŃia resimŃită 
în urma consumării fiecărei unităŃi/ doze dintr-un bun 
dintr-o serie de bunuri omogene. 
Utilitatea marginală (Umg) este sporul de utilitate 
(satisfacŃie) obŃinut în urma creşterii cu o unitate a 
cantităŃii consumate dintr-o serie de bunuri omogene 
sau satisfacŃia adusă de ultima unitate consumată 
dintr-o serie de bunuri omogene. 
Utilitatea totală (UT) este satisfacŃia obŃinută în urma 
consumării unei serii de bunuri omogene, suma utilită-
Ńilor individuale (marginale) ale seriei de bunuri omo-
gene consumate. 
 
Formule: 
UT = Ui1 + Ui2 + ... + Uin 
UT = Umg1 + Umg2 + ... + Umgn 
Umg = JUT/JQ = (UT1 – UT0)/(Q1 – Q0) 
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De exemplu, în cazul bunului X, UT3 = 5 + 3 + 1 = 9, 
Umg3 = (9 – 8)/(3 – 2) = 1. 
ObservaŃii: 
- UT este pozitivă şi crescătoare cu o raŃie descrescă-
toare până la pragul de saturaŃie (punctele A, B, C, D 
de pe grafic exprimă UT pentru bunul X). 
- Umg este pozitivă şi descrescătoare (punctele A, F, 
G, H reprezintă Umg) până la pragul de saturaŃie. 
La primul bun consumat UT = Umg şi Umg are valoa-
rea cea mai mare (punctul A). 
- La pragul de saturaŃie Umg = 0 şi UT = maximă 
(punctele H şi D)→consumatorul este în echilibru       
(satisfacŃie maximă la consumarea unui bun). 
- Trecerea de la H la I (respectiv de la D le E) nu re-
prezintă un comportament raŃional. 
- RelaŃia inversă dintre cantitatea consumată dintr-un 
bun şi utilitatea sa marginală este reflectată de legea 
utilităŃii marginale descrescânde, potrivit căreia 
„mărimea intensităŃii unei plăceri descreşte până la 
saturaŃie, dacă respectiva plăcere este satisfăcută în 
mod continuu şi neîntrerupt“, formulată de Gossen. 
 
Graficul utilităŃii  
bunului X: 
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Bunurile complementare sunt bunurile care sunt 
utilizate împreună pentru a satisface aceeaşi nevoie 
(stilou şi cerneală). 
 
Bunurile substituibile sunt bunurile care se pot înlo-
cui unul cu altul în satisfacerea aceleiaşi nevoi (stilou 
şi pix). 
ObservaŃie: caracterul complementar sau substituibil 
al bunurilor este imperfect şi parŃial. 
Efectul de substituŃie se referă la modificarea cantită-
Ńii cerute dintr-un bun datorită modificării preŃului (la 
un venit dat, creşterea preŃului pentru bunul A (pixul) 
va determina reducerea cantităŃii cerute din acest bun  
care devine, astfel, relativ mai scump faŃă de alte bu-
nuri (B) substituibile (stiloul, creionul) a căror cantita-
te cerută va creşte faŃă de bunul A). 
 
Efectul de venit se referă la modificarea cantităŃii 
cerute dintr-un bun datorită modificării venitului real 
(V/P) al consumatorului (când venitul este constant, 
creşterea preŃului determină scăderea venitului real, 
consumatorul nemaiputând să-şi permită acelaşi nivel 
al consumului). 
 
Comportamentul raŃional al consumatorului presu-
pune stabilirea acelui program de consum care deter-
mină maximizarea satisfacŃiei/ utilităŃi totale prin 
cheltuirea întregului venit disponibil. 
 
Programul de consum reflectă combinaŃiile cantitati-
ve maxime de consumare a două sau mai multe bunuri, 

18 

de la care consumatorul estimează că va obŃine maxi-
mum de satisfacŃie (UT maximă). 
 
Alegerea raŃională, în cazul consumării a două bunuri 
(x şi y) sau mai multe, presupune ca:  

Umg(x)/Px = Umg(y)/Py  
şi    VD = Q(x) ⋅ Px + Q(y) ⋅ Py  
(în care VD-venitul disponibil al consumatorului, Q(x) 
sau Q(y) – cantităŃile din cele două bunuri, P(x) şi P(y) 
– preŃurile bunurilor). 
AplicaŃie: Presupunem un consumator cu un venit de 
20 u.m. care poate alege bunuri X şi Y cu Px = 2 u.m. 
şi Py = 4 u.m. şi Umg date în tabelele următoare. 

Bun X 1 2 3 4 5 
UT(x) 5 8 9 9 7 
Umg(x) 5 3 1 0 -2 
Umg(x)/Px 2,5 1,5 0,5   

 
Bun Y 1 2 3 4 5 6 
UT(y) 12 22 30 36 40 42 
Umg(y) 12 10 8 6 4 2 
Umg(y)/Py 3 2,5 2 1,5 1 0,5 

 
Ordinea alegerii este: 
 X  X  X   
Y Y Y Y Y Y  
4 10 14 20 24 30 Suma necesară 

Programul de achiziŃii este 2X + 4Y, iar UT este  
8 + 36 = 44. 
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4. CEREREA DE BUNURI ECONOMICE 

Cererea reprezintă o relaŃie dintre cantitatea dorită şi 
care poate fi cumpărată, într-o perioadă de timp, de 
către consumator şi factorii care influenŃează această 
cantitate (preŃul bunului sau venitul cumpărătorului). 
Reprezentarea grafică a cererii este o curbă descendentă 
în raport cu preŃul. 
 
Legea cererii arată că atunci când preŃul unui bun 
creşte, cantitatea cerută din acel bun se reduce, iar 
când preŃul se reduce, cantitatea cerută creşte.  
 
Coeficientul de elasticitate a cererii în funcŃie de 
preŃ/ venit măsoară modificarea procentuală a cantită-
Ńii cerute (C) determinată de o modificare procentuală 
a preŃului (P) sau a venitului consumatorului (V). 

1. Kec/p = –J%C/J%P =  –JC/C0 : JP/P0  
= –(C1 – C0)/C0 : (P1 – P0)/P0 

2. Kec/v = J%C/J%V = JC/C0 : JV/V0  
= (C1 – C0)/C0 : (V1 – V0)/V0 

 
La bunurile normale între cerere şi veniturile consu-
matorilor este o relaŃie directă, creşterea veniturilor 
consumatorilor determină creşterea cantităŃii cerute şi 
invers → Kec/v  > 0. 
 
La bunurile inferioare, între cerere şi veniturile con-
sumatorilor este o relaŃie inversă, creşterea veniturilor 

20 

consumatorilor determină reducerea cantităŃii cerute şi 
invers.→ Kec/v < 0. 
 
Modificarea cantităŃii cerute (trecerea de la un punct 
la altul pe o curbă a cererii) este determinată de modi-
ficarea preŃului. 
 
Modificarea cererii (deplasarea curbei cererii spre 
dreapta  = creştere, sau spre stânga  = reducere) este 
determinată de factori/ condiŃii non-preŃ: 
- modificarea numărului de consumatori 
- veniturile consumatorilor 
- preŃul bunurilor substituibile 
- preŃul bunurilor complementare 
- anotimpul, tradiŃii, preferinŃe etc. 
- previziuni privind evoluŃia preŃului bunului respectiv 
- previziuni privind evoluŃia veniturilor consumatorilor 
(Cererea unui bun creşte când creşte numărul de  
consumatori, creşte venitul, creşte preŃul bunului substi-
tuibil, scade preŃul bunului complementar, se previzio-
nează o creştere a preŃului bunului respectiv sau o 
creştere a venitului) 
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Comisia 
Europeană 

Controlează respectarea legislaŃiei 
comunitare, are putere executivă. 

Curtea de 
JustiŃie  

Urmăreşte ca legislaŃia comunitară să 
fia aplicată unitar. 

Curtea de 
Conturi 

Verifică colectarea şi utilizarea fondu-
rilor comunitare. 

Parlamentul 
European 

Cuprinde 785 membri aleşi (pentru 5 
ani) dintre cetăŃenii statelor UE, con-
trolează bugetul comunitar, aprobă 
acordurile internaŃionale ale UE, urmă-
reşte aplicarea politicilor comunitare. 

 
Alte instituŃii UE: Banca Centrală Europeană, Banca 
Europeană de InvestiŃii, Comitetul Economic şi Social, 
Comitetul Regiunilor etc. 
 
Dintre cele 27 de Ńări membre UE, 13 îndeplinesc 
criteriile de convergenŃă şi formează Uniunea Econo-
mică şi Monetară (Zona Euro). 
 
Integrarea economică este procesul de eliminare 
treptată a restricŃiilor, de elaborare şi aplicare a unor 
politici comune, de înfiinŃare a unor instituŃii econo-
mice şi juridice autonome şi supranaŃionale. 
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Forme ale integrării: 
- zonă de comerŃ liber – Ńările membre nu au taxe va-
male sau plafoane cantitative între ele şi fiecare îşi 
păstrează în relaŃiile cu terŃi politica vamală proprie, 
- uniune vamală – zonă de comerŃ liber cu armoniza-
rea legislaŃiilor vamale naŃionale şi un tarif vamal 
comun faŃă de terŃi; 
- piaŃă comună – uniune vamală care asigură libera 
circulaŃie a mărfurilor, persoanelor şi capitalurilor; 
- uniune economică şi monetară – armonizarea politi-
cilor economice naŃionale sectorial şi pe ansamblu, 
monedă unică, politică monetară unică; 
- integrare economică totală – unificarea politicilor 
economice de ansamblu, sectoriale şi structurale sub 
conducerea unei autorităŃi supranaŃionale; 
- integrare politică şi socială – integrare economică 
totală plus instituŃii sociale şi politice comune. 
 
Structuri economice regionale: 
- AsociaŃia Latino-Americană a ComerŃului Liber (1960) 
- AsociaŃia NaŃiunilor din Asia de Sud-Est (1967) 
- AsociaŃia Nord-Americană de ComerŃ Liber (1993) 
 
InstituŃii internaŃionale: 
- Fondul Monetar InternaŃional (1945) 
- Banca Mondială – cuprinde mai multe instituŃii spe-
cializate ale ONU (Banca InternaŃională pentru Recon-
strucŃie şi Dezvoltare, AsociaŃia InternaŃională pentru 
Dezvoltare, CorporaŃia Financiară InternaŃională, 
AgenŃia Multilaterală de Garantare a InvestiŃiilor) 
- OrganizaŃia Mondială a ComerŃului 
- Acordul General pentru Tarife şi ComerŃ 
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Globalizarea economiei se referă la creşterea interde-
pendenŃelor dintre economiile naŃionale prin mondiali-
zarea pieŃelor, extinderea şi intensificarea legăturilor 
economice, politice, sociale, culturale, apariŃia unor 
instituŃii mondiale de monitorizare şi control. 
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