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RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Inginerie și Management în Electronică și Telecomunicații 

Catedra/departamentul Sisteme și Rețele de Comunicații Optoelectronice 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0710.1 Inginerie și Management în Telecomunicații 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

IV (învăţământ cu frecvenţă); 
IV (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

7; 
 

8 

E 
 

E 
 

U – unitate de 
curs socio-
umanistă 

O - unitate de 
curs 

obligatorie  
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 - 30 30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Teoria economică, microeconomia, macroeconomia, managementul 

întreprinderii, management financiar, statistica ramurii, economia 
ramurii. 

Conform competenţelor Să obțină deprinderi şi abilităţi de analiză a tendinţelor şi proceselor ce au 
loc în sfera relaţiilor de dialog economic internaţional. 
Să aplice şi să realizeze în practică diferite operaţii pe piaţa valutară, vînzări 
libere pe piaţă, vor putea analiza comportarea legităţilor de bază 
economice la nivel internaţional, manifestarea lor specifică în sfera 
internaţională. 
Să sintetizeze elemente teoretice şi practice legate de sistemele şi politicile 
economice specifice diverselor zone ale lumii, structurile şi relaţiile de 
ordin comercial şi financiar, însoţite de exemple concrete, studii de caz, 
tabele comparative. 

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 spre pregătirea curentă pentru fiecare oră de seminar (studierea 
notelor de conspect, a manualelor şi altei literaturi de specialitate; studii de caz; 
prezentarea de referate şi comunicări tematice, la alegere; ş.a.). 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

a. Competenţe generale: 
 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

http://www.utm.md/
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Obiectivul general Formarea la studenţi a cunoştinţelor şi priceperilor de organizare şi realizare a relaţiilor 
bilaterale şi multilaterale economice între ţări şi între agenţii economici.  

Obiectivele specifice - Să aprecieze importanţa respectării principiilor generale în conceptul contemporan 
de activitate economică eficientă la diverse niveluri de funcţionalitate a sistemului 
de REI. 

- Să estimeze diverse concepte de evaluare a rezultatelor activităţii economice în REI 
şi a calităţii vieţii umane. 

- Să evalueze priorităţile economice şi sociale particulare şi cele publice în diverse 
condiţii de activitate umană; 

- Să elaboreze strategii şi modele de activitate antreprenorială eficientă în ramuri şi 
domenii de activitate antreprenorială în REI. 

- Să aprecieze talentul de abilitate antreprenorială în diverse domenii de activitate 
în REI. 

- Să determine problemele şi modul soluţionării lor în condiţiile schimbătoare ale 
mediului economic internaţional; 

- Să identifice priorităţile în politica economică externă promovată la diverse niveluri 
de funcţionare a sistemului economic dat;  

- Să propună iniţiative de perfecţionare a raporturilor economice cu străinătatea. 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Relațiile Economice Internaționale în cadrul economiei de piață. 2 1 

T2. Organizațiile internaționale:  Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială,  
Organizația mondială a comerțului. 

2 1 

T3. Comerțul international. Politica comercială internațională. 2 1 

T4. Intermediarii comerțului exterior. 2 1 

T5. Auxiliarii comerțului exterior. 2 1 

T6. Politica vamală. Tipuri de taxe vamale. Teritoriul vamal. 2 2 

T7. Piața financiară internațională. 2 1 

T8. Creditarea internațională. 2 1 

T9. Riscurile internaționale. 2 1 

T10. Garanțiile internaționale. 2 1 

T11. Termenii INCOTERMS și importanța lor. 2 1 

T12. Bursa de mărfuri internațională. 2 1 

T13. Bursa de valori internațională. Piața primară și secundară a acțiunilor 2 1 

T14. Definiția și caracteristica balanței de plăți externe. Capitolele balanței de plăți 
externe. 

2 1 

T15. Contract de vînzare internațional-caracteristici generale. 2 1 

Total prelegeri: 30 16 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Obiectul de studiu al REI. 2 0,25 
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LP2.  Rolul organizațiilor internaționale în dezvoltarea Relațiilor Economice 
internaționale. 

2 0,25 

LP3.  Comerțul Internațional. Politica comercială internațională. 2 0,5 

LP4. Politica comercială. Intermediarii comerțului exterior. 2 0,5 

LP5.  Eficiența economică a comerțului exterior.Auxiliarii comerțului exterior. 2 0,5 

LP6. Politica vamală internațională. 2 0,5 

LP7. Piața financiară internațională. 2 0,5 

LP8. Creditarea și riscurile internaționale. Garanțiile internaționale. 2 0,5 

LP9. Termenii INCOTERMS și importanța lor. 2 0,5 

LP10. Analiza bursei de mărfuri internaționale. 2 0,5 

LP11. Analiza bursei de valori Internaționale. 2 0,5 

LP12. Balanța de plăți externe. 2 0,5 

LP13. Contract de vînzare internațional. 2 0,5 

Total lucrări de laborator/seminare: 30 6 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Popa, Ioan. Negociere comercială internaţională. Bucureşti: Editura Economică, 2006. 
2. Burciu, Aurel . Tranzacţii comerciale internaţionale. Iaşi: Polirom, 2010. 
3. Miroiu, Andrei, Ungureanu, Radu-Sebastian. Manual de Relaţii Internaţionale. Iaşi: 

Polirom, 2006.  
4. Roşca, Petru Ion. Relaţii economice internaţionale. Chişinău: ULIM, 2005. 
5. Dumitriu, C. Management internaţional şi relaţii economice internaţionale. 

Bucureşti: Editura Polirom, 2000. 
Suplimentare 6. Dragan,  G.  Fundamentele comerţului internaţional.  Bucureşti: Editura ASE, 2004. 

7. Stoian, I. Comerţ internaţional: Tehnici şi proceduri. Bucureşti: Editura Polirom, 1999. 
 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Evaluarea finală 

Evaluarea curentă 1 Evaluare curentă 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an;  
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii metodelor de analiză a indicatorilor economici la 
nivel internaţional. 
 
 


