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Economia Mondiala si Relatii Economice Internationale 

1. Date despre unitatea de curs/modul ,cod S.05.0.035 
Facultatea TA 

Catedra/departamentul Economia si management  

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 
Programul de studiu 0710.1 Inginerie și Management în Industria Alimentară 
Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

5; 
7 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

unitate de curs 
obligatoriu 4 

 
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 

120 30 30 - 36 24 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 
Conform planului de învăţământ Macro si Microeconomia,, Managementul general 
Conform competenţelor Obţinerea si examinarea datelor statistice  

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru o buna desfășurare a cursului și prezentare a materialului teoretic în sala de curs 
este nevoie de proiector și calculator, precum și tablă. Nu vor fi tolerate întârzierile 
studenților, intrarea și ieșirea studenților de la curs fără pricină, precum și convorbirile 
telefonice în timpul cursului. 

Seminar/ 
Laborator 

Pe parcursul lecțiilor practice vor fi examinate și rezolvate diferite studii de caz, ce 
vizează situatia reala a economiilor nationale si a intreprinderilor  

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

C 2. Examinarea functiilor managementului şi a func iunilor întreprinderii 

• C2.1. Descrierea funcţiilor managementului şi a funcţiunilor întreprinderilor. 

• C2.2. Explicarea rolului interacţiunii şi exercitări funcţiilor managementului şi 

funcţiunilor întreprinderii. 

• C2.3. Conceperea funcţionării întreprinderilor. 

• C2.4. Evaluarea caracteristicilor funcţiunilor întreprinderii . 

• C2.5. Formularea soluţiilor pentru asigurarea activităţii eficiente a întreprinderii. 

• C4.1. Identificarea şi descrierea elementelor definitorii ale performanţelor întreprinderii.  
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• C4.2. Explicarea interacţiunii factorilor care determină performanţele întreprinderii. 

• C4.3. Aplicarea metodelor şi principiilor de bază pentru creşterea performanţelor 

întreprinderii.  

• C4.4. Alegerea criteriilor şi metodelor de evaluare a performanţelor întreprinderii. 

• C4.5. Dezvoltarea de soluţii complexe pentru creşterea performanţelor întreprinderii. 

CPL5. Sinteza şi formularea problemelor în baza analizelor efectuate la nivel de întreprindere. 

• C5.1. Precizarea criteriilor de evaluare a eficienţei. 

• C5.2. Utilizarea cunoştinţelor interdisciplinare pentru asigurarea eficienţei. 

• C5.3. Utilizarea unor principii şi metode fundamentale pentru asigurarea sustenabilităţii  

activităţii întreprinderii. 

• C5.4. Utilizarea adecvată a metodelor de evaluare şi eficientizare a activităţii 

întreprinderii. 

• C5.5. Realizarea proiectelor ce ar include identificarea şi analiza problemelor, 

planificarea, implementarea şi realizarea unui feed-back adecvat. 

CPL6 Elaborarea  variantelor alternative de soluţionare a problemelor la nivel de întreprindere. 

• C6.1. Descrierea subdiviziunilor întreprinderii. 

• C6.2. Utilizarea de metode şi instrumente specifice economice şi manageriale pentru 

explicarea funcţionării întreprinderii. 

• C6.3. Aplicarea principiilor şi metodelor fundamentale pentru determinarea soluţiilor 

economice şi manageriale.  

• C6.4. Alegerea criteriilor şi metodelor de evaluare a performanţelor şi eficienţei 

întreprinderii. 

• C6.5. Elaborarea şi implementarea de soluţii complexe pentru asigurarea activităţii 

eficiente a întreprinderii. 

 
 
 

Competenţe 
transversale 

 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Este de a forma viitorilor specialiști un nou tip de gândire economica, fundamentat pe 
sistemul de valori etice, și de ai familiariza cu activitatea  întreprinderii si economiei 
nationale in domeniul relatiilor economice internationale 

Obiectivele specifice Consta în examinarea principalelor elemente teoretico-metodologice ale activitatii  
intreprinderii si economiei nationale in domeniul  relatiilor economice internationale  

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 
învăţământ 

cu 
frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 
Tematica prelegerilor 

T1. Definirea relatiilor economice internationale 2 2 

2 
T2. Rolul relatiilor economice internationale 2 

T3. Tendinte in evolutia relatiilor economice internationale  2 1 
1 
1 

T4. Agentul economic si REI 2 
T5-6. Teorii si modele privind REI  4 
T7-8 Statul si REI  4 1 
T9. Cooperarea-forma moderna a relatiilor economice internationale  2 1 

1 
T10. Procesul de integrare in economia mondiala contemporana 4- 

T11. Relatii monetare internationale 2 1 
T12. Relatii financiare internationale 2 1 
T13. Zona economica libera 2 

T14.Organisme si institutii in relatiile economice internationale 4- 1 
T15. Eficienta relatiilor economice internationale 4- 1 

Total prelegeri: 36 14 
 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 
învăţământ 

cu 
frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 
Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Economia mondiala contemporana 2 1 
- 
1 

LP.2 Rolul relatiilor economice internationale 2 
 LP3. Dotarea Republicii Moldova cu factori de productie si specializarea ei 

internationala 
2 

LP4. Structura economiei nationale si caile de dezvoltare 2 - 
LP5. Potentialul de export si competitivitatea produselor moldovenesti 2 1 
LP6.  Comertul extern al Republicii Moldova   2 1 
LP 7. Investitiile straine in R. Moldova 2 1 

LP8. Cooperarea forma moderna a REI   2  
1 LP9. Procesul de integrare in economia mondiala contemporana 2 

LP10. Relatiile R. Moldova cu UE  2  
LP11.  Evolutia relatiilor R. Moldova cu organizatiile fianciare internationale. 

Specificul, Perspective. 
2  

 LP12. Caracteristica zonelor economice libere in R. Moldova. Perspective, limite 2  
   
   

Total lecții practice: 24 6 
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1992. 
 

 

9. Evaluare 
Curentă Proiect de an Examen final Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 
Standard minim de performanţă 
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminarii; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări și seminarii; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii materialului teoretic si aplicării lui în practică la 
rezolvarea diferitor situații practice 

 


