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Scopul si sarcinile disciplinei
Mai mult de 25 de ani în ţările dezvoltate din Europa problemele legate de economia socială
bulversează atât opinia publică cât şi mediul economiştilor teoreticieni. O atenţie deosebita în
acest context capătă cunoaşterea de către viitorii economişti a teoriei alegerii sociale.
Disciplina ”Economia alegerii publice” e orientată spre iniţierea masteranzilor în
problemele alegerii economice, a bunăstării individuale şi sociale, în formarea la ei a
deprinderilor practice în gestionarea activităţilor sociale şi în luarea deciziilor publice.
Obiective specifice vizând competente materializate in:
Competenţe de cunoaştere şi aplicare
• să posede competenţe de cunoaştere a aspectelor economice ale alegerii sociale,
judecaţilor morale şi bunăstării sociale;
• să demonstreze abilităţi a activităţilor legate de bunăstarea colectiva, bunurile publice şi
de club;
• să analizeze compensarea şi corupţia în cadrul pieţei;
Competenţe profesionale
• să poată alege cel mai bun economist;
• să cunoască rolul ideologiei şi alegatorul median;
• să efectueze legătura între echilibrul general, optimul economic şi echitatea socială.
• să analizeze şi să clasifice rangurile, alegerea sociala prin votare şi prin intermediul
pieţei ca mijloc de alocare şi compensare;
• să utilizeze informaţia cu privire la clasificarea preferinţelor individuale şi celor sociale;
Competenţe de cercetare
• să descrie formal teorema lui Arrow.
• să reprezinte transversal echitatea sociala şi s-o interpreteze.

Conţinutul cursului
(total ore în auditoriu - 40)
(total ore activ.indiv.- 140)
( P.C.- 6)

Tema 1. Teoria alegerii sociale. (2 ore)
Aspectele economice ale alegerii sociale. Electoratul si alegerile. Alegerea economica. Judecata
morala. Direcţiile de studiu ale teorii alegerii publice.
Tema 2. Bunăstarea individuala si cea sociala. (4 ore)
Bunăstarea individuala. Utilitatea individuala. Măsura cardinala si cea ordinala a utilitarii.
Bunăstarea sociala.
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Tema 3. Clasificarea preferinţelor si imposibilitatea alegerii sociale. (6 ore)
Preferinţele individuale. Preferinţele sociale. Paradoxul votării. Condiţiile „minimale” pentru o
structura democratica după Arrow. Imposibilitatea alegerii sociale după Arrow.
Tema 4. Democraţia şi votarea. (4 ore)
Votul majoritar. Votul pluralist. Clasificarea rangurilor Reprezentarea proporţionala. Preferinţe
unicriteriale. Dezicerea de la tranzitivitatea deplina a alegerii.
Tema 5. Piaţa – mijloc de alocare si compensare. (4 ore)
Piaţa ideala. Echilibrul general. Schimbul in cazul dotărilor variabile. Piaţa si raţionalitatea
colectiva.
Tema 6. Utilitarismul, bunăstarea si libertatea. (4 ore)
Utilitarismul simplu. Utilitatea probabila. Procedura maxminului. Libertatea si bunăstarea.
Imposibilitatea existentei „liberalului Paretan”.
Teme pentru proiecte la seminar
Aplicatii practice
1. Ilustrarea formala a teoremei lui Arrow. (2 ore)
2.Alegerea celui mai bun economist. (2 ore)
3.Rolul ideologiei si alegatorul median.(studiu de caz) (2 ore)
4.Legatura intre echilibrul general, optimul economic si echitatea sociala. (2 ore)
5. Compensarea si coruptia in cadrul pietei. (Analiza grafica). (2 ore)
6. O reprezentare transversala a echitatii sociale. (2 ore)
7.Comportamentul oportunist si interesele de grup.(studiu de caz) (2 ore)
8.Formarea coalitiilor in cadrul parlamentului.Votarea majoritara (studiu de caz) (2 ore)
Teme pentru studiu individual
1. Colectarea informaţiilor statistice privind electoratul in Republica Moldova ;
2. Identificarea factorilor care influenteaza alegerea publica.
3. Documentarea în presa de specialiltate în privinţa potenţialului economiei si politicilor
promovate de catre administratia publica locala si structurile guvernamentale.
4. Studierea rapoartelor privind dezvoltarea umană, respectiv compararea poziţiei RM în
clasamentele privind nivelul de decentralizare a activitatilor publice.
5. Analiza comparativă a gestionarii bunurilor publice in diferite tari..

Repartizarea orelor de activitate individuală:
Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs

8. Pregătire prezentări orale

10

10

2. Studiu după manual, suport de curs

20

9. Pregătire examinare finală

14

3. Studiul bibliografiei minimale indicate

20

10. Consultaţii

6

10

11. Documentare pe teren

10

12. Documentare pe INTERNET

4. Documentare suplimentară în
bibliotecă
5. Activitate specifică de pregătire

20
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seminar şi/sau laborator
6. Realizare teme, referate, eseuri,
traduceri etc.
7. Pregătire teste, lucrări de control

20

13. Alte activităţi
14. Alte activităţi

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 140
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