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Conţinutul cursului:
Diviziunea internatională a muncii si specializarea internatională.
Formarea economiei mondiale, structura si trăsăturile ei Integrarea economică internațională.
Caracteristica principalelor grupori de țări de tip integraționist economic internațional Organismele
economice și financiare internaționale și rolul lor în dezvoltarea economiilor naționale.
Istoricul integrării economice în Europa.
Sistemul instituțional în Uniunea Europeană.
Rolul unor instituții din UE cu caracter economic și financiar.
Politici comunitare ale Uniunii Europene.
Locul și rolul Uniunii Europene în economia mondială.
Integrarea Republicii Moldova în structurile economice internaționale.
Relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană.
Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi
competenţe: să cunoască formele de integare economică între state, avantajele asectui proces; să
cunoască particularitățile principalelor tipuri de politici economice comune promovate în UE. Locul și
rolul UE în economia mondială; să realizeze în practică realizarea unor proiecte de relaţii economice
externe în diverse domenii de activitate; Să aprecieze cele mai raţionale variante în relaţiile economice
externe ale ţării; să poată aprecia avantajele și dezavantajele promovării diverselor forme de
colaborare economicăîntre state și entități economice; să manifeste capacităţi de promovare a relaţiilor
economice externe în diverse domenii de activitate.

Bibliografie:
1. Anuarele statistice şi rapoartele Organizaţiilor Economice Internaţionale, ale UE şi altele
2. Economie mondială. Chistrruga B., Postica C. (coord.), col. autori. Ch.: ASEM, catedra REI,
2013. -326 p.
3. Gribincea A. Economie mondială. Chișinău: ULIM, Catedra BA REI și Turism, 2013. p.280.
4. Ignat I., Pralea S. Economie mondială. Ed. Sedcom Libris, Iași, 2013. –260 p.
5. Legislaţia Republicii Moldova “Cu privire la relaţiile economice externe”
6. Roșca P. Relații Economice Internaționale. Manual. ULIM. Ch., 2005. -280 p.
7. website-ul Biroului National de Statitica - http://www.statistica.md/.

