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FIŞA MODULULUI / UNITĂȚII DE CURS 
 

Denumirea modulului / disciplinei U.04.A.030 INTEGRARE ECONOMICĂ EUROPEANĂ 
Anul de studiu 

 

II Semestrul IV Tipul de evaluare finală Ex. 

 

Regimul formativ al disciplinei: G – generale, F – fundamentale, S – de 

specialitate, U – socio-umanistică  

U Numărul de credite 4 

Regimul obligativităţii disciplinei: O - obligatorie, A - opţională, F-facultativă, 

LA – liber alese 

A opțional  

Total ore din planul de  

învăţământ 

120 

 

Total ore de studiu individual 68 

 

Total ore de auditoriu 52 

 

Titularul modulului / disciplinei ȚUGUI Eduard, dr., conferențiar interimar 

 

Facultatea Relații Internaționale și Științe 

Socio-Umane 

 
Numărul total de ore auditoriale 

(pe semestre)  

din planul de învăţământ 
Catedra Relații Internaționale și Științe 

Politice  

Domeniul general  de studiu 31 Științe Politice  Total C  S  L T 

Domeniul de formare profesională 

(specialitate) 

312 Relații Internaționale  

312.1. Relații Internaționale 

Sem. IV 

 

26 26 

 

- 

 

- 

 

C - curs, S - seminar, L - activităţi de laborator, T - teză de obiect sau teză de an 

Obiectivele standard ale modulului / disciplinei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenţe 

specifice 

disciplinei 

Cunoaştere şi înţelegere  

- să determine obiectul de studiu al integrării economice europene; 

- să definească problematica şi statutul epistemologic al integrării economice europene; 

- să stabilească paradigmele în studierea integrării europene – teoriile integraționiste; 

- să identifice şi să interpreteze etapele integrării europene; 

- să cunoască politicile economice comunitarizate și sectoarele integrate; 

- să distingă instituțiile comunitare și mecanismul decizional european. 

Aplicare  

- să stabilească locul disciplinei integrare economică europeană în sistemul ştiinţelor socio-economice;  

- să explice traiectoriile integrării economice europene etapizate; 

- să stabilească legătura dintre realitățile economice internaționale și integrarea economică;  

- să demonstreze existența integrării europene etapizate; 

- să determine rolul comerțului și mobilității factorilor de producție în integrarea economică europeană; 

- să exerseze abilități de investigare, informare, documentare științifice și bibliografice în domeniul științelor  

socio-umane. 

Integrare  

- să determine relaţia dintre integrarea economică europeană, creștere și convergență; 

- să aprecieze activitatea instituțiilor comunitare în procesul de integrare europeană;  

- să aprecieze importanţa cunoașterii integrării economice europene în studierea proceselor integraționiste 

contemporane; 

- să dezvolte şi să argumenteze propriile idei legate de integrarea economică europeană; 

- să aprecieze impactul integrării europene asupra stabilității macroeconomice și creșterii sustenabile în Republica 

Moldova; 

- să propună sugestii şi soluţii în vederea eficientizării procesului de integrare europeană a Republicii Moldova;  

- să elaboreze proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul ştiinţelor socio-umane. 

 

UNITĂȚI DE CONȚINUT Strategii didactice 

Integrarea economică europeană: aspecte conceptuale și 

metodologice. 

Prelegere interactivă cu suport electronic, Harta 

conceptuală 

Teorii ale integrării economice internaționale. Prelegerea interactivă, Harta conceptuală,  Demonstrația, 

Stop cadru 

Construcția europeană: dinamica integrării economice europene. Prelegerea interactivă, Harta conceptuală,  Demonstrația, 

Stop cadru 

Guvernanța economică europeană: mecanismul decizional al UE. Problematizarea, Știu/Vreau să știu/Am învățat 

Liberalizarea: piața internă și libertățile fundamentale. Brainstorming-ul, SINELG, Explicația 

Stabilizarea: Uniunea Economică și Monetară. Problematizarea, Știu/Vreau să știu/Am învățat 

Redistribuirea: politica de coeziune a Uniunii Europene. Tehnica 6/3/5 (brainwriting),Problematizarea, Explicația 

Competitivitatea: sectoarele de activitate economică. Tehnica 6/3/5 (brainwriting), SINELG, Problematizarea, 

Explicația 

Criza euro și reforma guvernanței economice europene. Tehnica 6/3/5 (brainwriting), SINELG, Problematizarea, 

Explicația 

Asocierea politică și integrarea economică: Republica Moldova și 

integrarea europeană. 

Comunicarea euristică, Studiu de caz, Analiza și 

observarea. 
 

Sugestii pentru lucrul individual al studenţilor 

Nr.  

crt. 

Produsul preconizat Strategii de realizare Criterii de evaluare 
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1. 

Studierea și analiza teoriilor 

integraționiste și etapelor de integrare 

economică 

Studiu de caz 

Cooperare și colaborare. 

Lucrul în echipă 
Calitatatea analizei. 

2. 

Studierea și analiza unor noțiuni, termeni 

și categorii politologice din Dicționare 

politice (La Rousse, Oxford, etc.) și 

Enciclopedii politice (Blackwell etc.). 

Studiu de caz  

Cooperare și colaborare. 

Lucrul în echipă 
Calitatatea analizei. 

3. 

Integrarea economică sectorială: PAC, 

Politica Comercială, Politica 

concurențială; Politica enegetică etc. 

Prezentări rezumative  

Lucrul diferențiat. 

Prezentarea Pawer 

Point (Prezi) şi 

dezbaterea în 

contradictoriu. 

Prezentarea proiectelor 

(Power Point) 

La nivel de conţinut: 

• tema să fie clar formulată 

• ipoteza să fie adecvat stabilită 

• metodologia de cercetare să corespundă      

  ipotezei 

La nivel de prezentare: 

• să corespundă cerinţelor ştiinţifice de realizare 

4. 

Realizarea referatului tematic:  

„Impactul integrării economice europene 

asupra convergenței economice în Europa 

Centrală și de Est”. 

Raport 

 

 

Elaborarea și 

prezentarea referatelor 

La nivel de conţinut: 

• tema să fie clar formulată 

• ipoteza să fie adecvat stabilită 

•  metodologia de cercetare să corespundă 

ipotezei 

La nivel de prezentare: 

• să corespundă cerinţelor ştiinţifice de realizare 

5. 

Integrarea europeană a Republicii 

Moldova: realități și perspective 

Analize și interpretări 

Prezentarea analizelor şi 

discuţii pe marginea lor 

La nivel de conţinut: 

• tema să fie clar formulată 

• ipoteza să fie adecvat stabilită 

• metodologia de cercetare să corespundă ipotezei 

La nivel de prezentare: 

• să corespundă cerinţelor ştiinţifice de realizare 
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