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I. DATE DESPRE PROG RAM
Instituţia de învăţăm ânt superior Academ ia de Studii Econom ice din M oldova

Facultatea coordonatoare de program Econom ie G enerală şi Drept
Departam entul coordonator Teorie si Politici Econom ice
Dom eniul general de studiu 041. Ştiinţe econom ice

Domeniul de form are profesională 0410. Economie
Specialitatea / Program ul de studii 0410.1. Econom ie Generală

Ciclu I, licenţă

II. DATE DESPRE UN ITA TEA DE CURS
Denum irea unităţii de curs Com petitivitate Naţională în condiţiile 

G lobalizării
Codul unităţii de curs S.03.0 .020 .21

Titularul de curs Ignatiuc D., dr., conf.univ.

Cadre didactice im plicate
(în implementarea cursului)

prelegeri Ignatiuc D., dr., conf.univ.
seminare Ignatiuc D., dr., conf.univ.

Anul de 
studii

Sem estrul Lim ba de predare
Form a de 

evaluare finală
Nr. credite ECTS

11 I română examen 4

III.ADM INISTRAREA FO NDULUI DE TIM P PENTRU UN ITA TEA DE CURS

Total 
număr de 

ore

Nr. ore contact direct
Activitate

individuală

Prelegeri Sem inare Laboratoare
Proiect / 

Lucrări practice 60
120 30 30 - -
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IV. PRECONDIŢII

Obligatorii Cunoaşterea tehnologiilor informaţionale de com unicare

Recomandate
Promovarea unităţii de curs M icroeconomie, M acroeconomie, Economia 
Unităţilor Economice, Integrarea economică şi econom ia Europeană

V. CONDIŢII

Obligatorii Competenţe de lucru pe platforma M OODLE
Prezenţa la orele de prelegeri şi de seminare, realizarea sarcinilor de studiu 
individual.

Recomandate Competenţe de lucru în MS Office

VI. CO M PETENŢE SPECIFICE

Competenţe
profesionale

1. Cunoaşterea şi definirea conceptelor globalizare, regional izare, 
competitivitate, competitivitate naţională, avantaje competitive, a dom eniilor 
de manifestare şi a indicatorilor procesului de globalizare, a indicatorilor, 
m etodelor şi tehnicilor de evaluare a competitivităţii naţionale

2. Determ inarea şi monitorizarea factorilor com petitivităţii naţionale în 
condiţiile globalizării şi analiza particularităţilor funcţionării sistemului 
economic internaţional marcat de procesul intensiv de globalizare a statelor 
şi identificarea avantajelor competitive specifice noilor economii;

3. Estim area eficienţei valorificării avantajelor competitive a economiei 
naţionale în condiţiile globalizării.

4. Evaluarea nivelului competitivităţii naţionale în baza unor indicatori unici, 
compoziţi şi sisteme de indicatori.

5. A naliza strategiilor, politicilor şi a m odalităţilor de creştere a 
com petitivităţii naţionale în condiţiile intensificării procesului de 
globalizare.

Competenţe
transversale

1. Gândirea complexă şi critică în abordarea şi interpretarea proceselor şi 
fenom enelor economice la nivel naţional şi global.

2. Comunicarea eficientă în argum entarea politicilor şi strategiilor de 
asigurarea a competitivităţii naţionale în condiţiile g lobalizării.

3. Colaborarea/lucrul în echipă în înţelegea şi asum area diferitor roluri (de 
lider sau de participant), să colaboreze şi să lucreze în grup.

4. încadrarea în câmpul muncii prin valorificarea şi aplicarea cunoştinţelor.

VII. FINALITĂŢILE UNITĂŢII DE CURS
La finalizarea unităţii de curs Competitivitate naţională în condiţiile globalizării studenţii care îşi fac 

studiile la ciclul I, licenţă vor fi capabili:
I. la nivel de cunoaştere:

• să explice conceptele: globalizare, regionalizare, competitivitate, com petitivitate naţională, avantaje 
competitive;
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• să se familiarizeze cu dom eniile de m anifestare şi indicatorii procesului de globalizare;
• să se familiarizeze cu indicatorii, metodele şi tehnicile de evaluare a com petitivităţii naţionale;
• să cunoască şi să m onitorizeze factorii competitivităţii naţionale în condiţiile globalizării;

II. la nivel de aplicare:
• să cunoască particularităţile funcţionării sistemului economic internaţional marcat de procesul intensiv 

de globalizare a statelor;
• să obţină abilităţi în domeniul analizei fenomenelor economice internaţionale care au o im portanţă tot 

mai mare în asigurarea avantajelor competitive ale ţărilor;
•  să cunoască metodele, tehnicile şi modelele competitivităţii naţionale;

III. la nivel de integrare/creativ:
• să estimeze eficienţa utilizării avantajelor competitive a economiei naţionale în condiţiile globalizării;
• să evalueze com petitivitatea naţională în baza unor indicatori unici, compoziţi şi sisteme de indicatori;
• să propună modalităţi de creştere a competitivităţii naţionale în condiţiile intensificării procesului de 

globalizare.

V III. U N IT Ă Ţ I DE C O N Ţ IN U T  LA  P R E L E G E R I
Nr.
crt. Unităţi de conţinut la prelegeri (Temă. Subiecte) Număr 

de ore

Strategii didactice de 
predare-învăţare

(metode, tehnici, procedee)

1.

DELIMITĂRILE TEORETICE PRIVIND 
PROCESUL DE GLOBALIZARE
Conţinutul şi specificul globalizării. Componentele 
globalizării.. Indicatorii globalizării. Oportunităţile şi 
riscurile globalizării. Perspectivele globalizării.

4

- Prelegerea 
participativă,

- Studiu algoritmizat, 
Dezbaterea,

- Exemplificarea,
- Problematizarea

2.

TRANSNAŢIONALIZARE ŞI GLOBALIZARE
Societăţile transnaţionale - vectorul principal al 
globalizării. Concentrarea transfrontalieră a capitalului şi 
apariţia oligopolului mondial. Investiţiile străine directe şi 
globalizarea capitalurilor. Caracteristica relaţiilor 
concurentiale transnationale

4

- Prelegerea 
participativă,

- Dezbaterea,
- Exemplificarea,
- Problematizarea,
- Lucrul în echipă.

3.

FUNDAMENTELE TEORETICE ALE 
COMPETITIVITĂŢII.
Definiţii şi interpretări ale conceptului de competitivitate. 
Concurenţa: conţinutul şi specificul în condiţiile 
globalizării. Nivelurile de manifestare şi direcţiile de 
interpretare a competitivităţii.

2

- Prelegerea participativă,
- Dezbaterea,
- Exemplificarea,
- Problematizarea,
- Lucrul în echipă,
- Discuţii dirijate,

4.

COMPETITIVITATE NAŢIONALA: CATEGORIE 
ECONOMICĂ ŞI CARACTERISTICĂ A 
ECONOMIEI NAŢIONALE
Definiţiile, caracteristicele şi formele competitivităţii 
naţionale. Influenţa parametrilor de timp şi căile de 
orientare strategică a competitivităţii naţionale. Factorii 
competitivităţii economiei naţionale. Cluster inovativ -  
suport al creşterii competitivităţii economiei naţionale.

2

- Prelegerea participativă,
- Dezbaterea,
- Exemplificarea,
- Problematizarea,
- Lucrul în echipă,
- Discuţii dirijate,
- Simulare de situaţii.

3
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5.

TEORII RELEVANTE COMPETITIVITĂŢII 
NAŢIONALE
Teorii clasice şi neoclasice a competitivităţii naţionale. 
Modele ale avantajului comparative dezvoltate în cadrul 
noilor teorii ale comerţului internaţional. Teoria avantajelor 
competitive.

2

- Prelegerea participativă,
- Dezbaterea,
- Exemplificarea,
- Problematizarea,
- Lucrul în echipă,
- Discuţii dirijate,
- Simulare de situaţii.

6.

MODALITĂŢILE DE EVALUARE ŞI MODELE ALE 
COMPETITIVITĂŢII NAŢIONALE
Indicatorii unici de competitivitate. Metodologiile şi 
indicatorii compoziţi de calcul ai competitivităţii naţionale. 
Analiza dinamicii nivelului competitivităţii naţionale a 
Republicii Moldova.

4

- Prelegerea participativă,
- Dezbaterea, 

Exemplificarea, 
Problematizarea,

- Lucrul în echipă,
- Discuţii dirijate,
- Simulare de situaţii.

7.

COMPETITIVITATEA REGIONALA A 
ECONOMIEI NAŢIONALE
Competitivitate regională -  definiţie, teorii, factori 
determinanţi. Modalităţi de evaluare a competitivităţii 
regionale. Factorii competitivităţii regionale. Analiza 
competitivităţii regionale în Republica Moldova

4

- Prelegerea participativă,
Dezbaterea,

- Exemplificarea, 
Problematizarea, 
Lucrul în echipă,

- Discuţii dirijate,
- Simulare de situaţii.

8.

COMPETITIVITATEA EXPORTURILOR IN 
CONDIŢIILE GLOBALIZĂRII
Competitivitatea exporturilor -  esenţă, conţinut, factorii 
determinanţi, teorii relevante. Factorii determinanţi şi 
indicatorii de măsurare a competitivităţii prin preţ şi non- 
preţ a exporturilor. Analiza avantajelor şi dezavantajelor 
competitive a exporturilor Republicii Moldova. 
Instrumente şi modalităţi de sporire a competitivităţii 
exporturilor Republicii Moldova.

4

- Prelegerea participativă,
Dezbaterea, 
Exemplificarea, 
Problematizarea, 
Lucrul în echipă,

- Discuţii dirijate,
- Simulare de situaţii.

9

POLITICI ŞI MODALITĂŢI DE AMELIORARE A 
COMPETITIVITĂŢII NAŢIONALE
Politici regionale de ameliorare a competitivităţii naţionale. 
Politici sectoriale de ameliorare a competitivităţii naţionale. 
Direcţiile şi măsurile de creştere a competitivităţii naţionale 
a Republicii Moldova.

4

- Prelegerea participativă,
- Dezbaterea,
- Exemplificarea,
- Problematizarea, 

Lucrul în echipă,
- Discuţii dirijate,
- Simulare de situaţii.

Total 30

4
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IX. C O N ŢIN U TU L T E M A T IC  A L S E M IN A R E L O R

Nr.
crt. Unităţi de conţinut la prelegeri (Temă. Subiecte) Număr 

de ore

Strategii didactice de 
predare-învăţare

(metode, tehnici, procedee)

1.

DELIMITĂRILE TEORETICE PRIVIND 
PROCESUL DE GLOBALIZARE

Conţinutul şi specificul globalizării. Componentele 
globalizării. Indicatorii globalizării. Oportunităţile şi 
riscurile globalizării. Perspectivele globalizării.

4

Problematizarea, dezbaterea, 
exemplificarea, studii de caz, etc. 
Studenţii dispun de suport didactic 
(material didactic, test de 
autoevaluare, sarcini p/u seminarul 
offline) pe platforma educaţională 
MOODLE https://vle.ase. md

2.

TRANSNAŢIONALIZARE ŞI GLOBALIZARE
Societăţile transnaţionale - vectorul principal al 
globalizării. Concentrarea transfrontalieră a capitalului 
şi apariţia oligopolului mondial. Investiţiile străine 
directe şi globalizarea capitalurilor. Caracteristica 
relaţiilor concurenţiale transnaţionale

4

Problematizarea, dezbaterea, 
exemplificarea, studii de caz, etc. 
Studenţii dispun de suport didactic 
(material didactic, test de 
autoevaluare, sarcini p/u seminarul 
offline) pe platforma educaţională 
MOODLE https://vle.ase. md

3.

FUNDAMENTELE TEORETICE ALE 
COMPETITIVITĂŢII.
Definiţii şi interpretări ale conceptului de 
competitivitate. Concurenţa: conţinutul şi specificul în 
condiţiile globalizării. Nivelurile de manifestare şi 
direcţiile de interpretare a competitivităţii.

2

Problematizarea, dezbaterea, 
exemplificarea, studii de caz, etc. 
Studenţii dispun de suport didactic 
(material didactic, test de 
autoevaluare, sarcini p/u seminarul 
offline) pe platforma educaţională 
MOODLE https://vle.ase. md

4.

COMPETITIVITATE NAŢIONALA: 
CATEGORIE ECONOMICĂ ŞI 
CARACTERISTICĂ A ECONOMIEI 
NAŢIONALE
Definiţiile, caracteristicele şi formele competitivităţii 
naţionale. Influenţa parametrilor de timp şi căile de 
orientare strategică a competitivităţii naţionale. 
Factorii competitivităţii economiei naţionale. Cluster 
inovativ -  suport al creşterii competitivităţii 
economiei naţionale.

2

Problematizarea, dezbaterea, 
exemplificarea, studii de caz, etc. 
Studenţii dispun de suport didactic 
(material didactic, test de 
autoevaluare, sarcini p/u seminarul 
offline) pe platforma educaţională 
MOODLE https://vle.ase. md

5.

TEORII RELEVANTE COMPETITIVITĂŢII 
NAŢIONALE
Teorii clasice şi neoclasice a competitivităţii 
naţionale. Modele ale avantajului comparative 
dezvoltate în cadrul noilor teorii ale comerţului 
internaţional. Teoria avantajelor competitive.

2

Problematizarea, dezbaterea, 
exemplificarea, studii de caz, etc. 
Studenţii dispun de suport didactic 
(material didactic, test de 
autoevaluare, sarcini p/u seminarul 
offline) pe platforma educaţională 
MOODLE https://vle.ase. md

https://vle.ase
https://vle.ase
https://vle.ase
https://vle.ase
https://vle.ase
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6.

MODALITĂŢILE DE EVALUARE ŞI MODELE 
ALE COMPETITIVITĂŢII NAŢIONALE
Indicatorii unici de competitivitate. Metodologiile şi 
indicatorii compoziţi de calcul ai competitivităţii 
naţionale. Analiza dinamicii nivelului competitivităţii 
naţionale a Republicii Moldova.

4

Problematizarea, dezbaterea, 
exemplificarea, studii de caz, etc. 
Studenţii dispun de suport didactic 
(material didactic, test de 
autoevaluare, sarcini p/u seminarul 
offline) pe platforma educaţională 
MOODLE httos://vle.ase. md

7.

COMPETITIVITATEA REGIONALA A 
ECONOMIEI NAŢIONALE
Competitivitate regională -  definiţie, teorii, factori 
determinanţi. Modalităţi de evaluare a competitivităţii 
regionale. Factorii competitivităţii regionale. Analiza 
competitivităţii regionale în Republica Moldova

4

Problematizarea, dezbaterea, 
exemplificarea, studii de caz, etc. 
Studenţii dispun de suport didactic 
(material didactic, test de 
autoevaluare, sarcini p/u seminarul 
offline) pe platforma educaţională 
MOODLE httos://vle.ase. md

8.

COMPETITIVITATEA EXPORTURILOR IN 
CONDIŢIILE GLOBALIZĂRII
Competitivitatea exporturilor -  esenţă, conţinut, 
factorii determinanţi, teorii relevante. Factorii 
determinanţi şi indicatorii de măsurare a 
competitivităţii prin preţ şi non-preţ a exporturilor. 
Analiza avantajelor şi dezavantajelor competitive a 
exporturilor Republicii Moldova. Instrumente şi 
modalităţi de sporire a competitivităţii exporturilor 
Republicii Moldova.

4

Problematizarea, dezbaterea, 
exemplificarea, studii de caz, etc. 
Studenţii dispun de suport didactic 
(material didactic, test de 
autoevaluare, sarcini p/u seminarul 
offline) pe platforma educaţională 
MOODLE httDs://vle.ase. md

9.

POLITICI ŞI MODALITĂŢI DE AMELIORARE 
A COMPETITIVITĂŢII NAŢIONALE
Politici regionale de ameliorare a competitivităţii 
naţionale. Politici sectoriale de ameliorare a 
competitivităţii naţionale. Direcţiile şi măsurile de 
creştere a competitivităţii naţionale a Republicii 
Moldova.

4

Problematizarea, dezbaterea, 
exemplificarea, studii de caz, etc. 
Studenţii dispun de suport didactic 
(material didactic, test de 
autoevaluare, sarcini p/u seminarul 
offline) pe platforma educaţională 
MOODLE httDs://vle.ase. md

Total 30

X. C O N Ţ IN U T U L  A C T IV IT Ă Ţ II IN D IV ID U A L E

Nr.
crt. Unităţi de conţinut Nr.

ore Subiectul Produsul preconizat

1.

DELIMITĂRILE 
TEORETICE 
PRIVIND 
PROCESUL DE 
GLOBALIZARE

8

- Delimitări conceptuale, dimensiuni, 
factori determinanţi ai globalizării;

- Particularităţi ale sistemului economic 
modern;

- Rolul statului în orientarea ţărilor spre o 
economie deschisă în condiţiile 
globalizării;

- Particularităţi ale politicilor comerciale ale 
ţărilor lumii la etapa actuală;

- Evaluarea eficienţei activităţilor

Studierea resurselor 
recomandate, studii de 
caz, realizarea sarcinilor 
de lucru în echipe etc.

6
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economice la nivel naţional şi global.

2.
TRANSNAŢIONAL 
IZARE ŞI 
GLOBALIZARE

8

- Producţia internaţională. Dimensiunile, 
avantajele şi dezavantajele producţiei 
internaţionale;

- Tendinţe în localizarea investiţiilor străine 
directe şi a producţiei internaţionale;

- Evoluţia politicilor în domeniul 
investiţiilor străine directe;

- Impactul activităţilor societăţilor 
transnaţionale în noul context al 
economiei mondiale.

Studierea resurselor 
recomandate, studii de 
caz, realizarea sarcinilor 
de lucru în echipe etc.

3.
FUNDAMENTELE 
TEORETICE ALE 
COMPETITIVITĂ 
TII

4

- Abordări ale competitivităţii la nivel 
micro, mezo şi macroeconomic;

- Analiză critică a teoriei lui M. Porter 
privind avantajului competitiv al 
naţiunilor. Extensii ale modelului;

Studierea resurselor 
recomandate, studii de 
caz, realizarea sarcinilor 
de lucru în echipe etc.

4.

COMPETITIVITĂ 
TE NAŢIONALĂ: 
CATEGORIE 
ECONOMICĂ ŞI 
CARACTERISTIC 
Ă A ECONOMIEI 
NAŢIONALE

4

- Definiţiile, caracteristicile şi formele 
competitivităţii naţionale;

- Clustere inovative - suport al creşterii 
competitivităţii naţionale;

- Analiza situaţiei existente privind polii de 
competitivitate existenţi şi potenţiali din 
Republica Moldova.

Studierea resurselor 
recomandate, studii de 
caz, realizarea sarcinilor 
de lucru în echipe etc.

5.

TEORII 
RELEVANTE 
COMPETITIVITĂ 
ŢII NAŢIONALE

4

- Teorii privind creşterea economică 
relevante competitivităţii naţionale;

- Teorii privind investiţiile străine directe 
relevante competitivităţii naţionale (teoria 
avantajelor de proprietate, teoria 
internaţionalizării, teoria electică a 
internaţionalizării);

- Teoriile comerţului internaţional relevante 
competitivităţii naţionale;

- Teoria avantajelor competitive.

Studierea resurselor 
recomandate, studii de 
caz, realizarea sarcinilor 
de lucru în echipe etc.

6.

MODALITĂŢILE 
DE EVALUARE ŞI 
MODELE ALE 
COMPETITIVITĂ 
ŢII NAŢIONALE

8

- Măsurarea avantajelor comparative şi 
competitive;

- Indicatori macroeconomici de 
măsurare a competitivităţii;

- Indicatori microeconomici de măsurare 
a competitivităţii;

- Indicatorii compoziţi de măsurare a 
competitivităţii naţionale.

Studierea resurselor 
recomandate, studii de 
caz, realizarea sarcinilor 
de lucru în echipe etc.

7.

COMPETITIVITĂ 
TEA REGIONALĂ 
A ECONOMIEI 
NAŢIONALE

8

-Analiza factorilor competitivităţii în 
diferite state Europene;

-Analiza competitivităţii regionale a 
Republicii Moldova în baza nivelului 
PI B/locuitor;

-Analiza competitivităţii regionale a

Studierea resurselor 
recomandate, studii de 
caz, realizarea sarcinilor 
de lucru în echipe etc.

7
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Republicii Moldova pe baza unor criterii 
integratoare;

-Identificarea determinanţilor 
competitivităţii regionale cu ajutorul unei 
analize de tip panel

8.

COMPETITIVITA
TEA
EXPORTURILOR 
ÎN CONDIŢIILE 
GLOBALIZĂRII

8

- Analiza relaţiei comerţ exterior -  creştere 
economică -  competitivitate naţională;

- Relaţiile de cauzalitate între 
competitivitate, cursul de schimb şi 
productivitate.

- Indicatori de măsurare a concentrării / 
dispersiei schimburilor pe produse;

- Indicatori ai specializării;
- Indicatori ai dinamicii specializării.

Studierea resurselor 
recomandate, studii de 
caz, realizarea sarcinilor 
de lucru în echipe etc.

9.

POLITICI ŞI 
MODALITĂŢI DE 
AMELIORARE A 
COMPETITIVITĂ 
ŢII NAŢIONALE

8

- Cercetarea strategiilor de creare şi 
valorificare a avantajului competitiv

al statelor;
- Sustenabilitatea ca condiţie de dezvoltare 

a competitivităţii naţionale în condiţiile 
globalizării;

- Economia cunoaşterii ca sursă de creştere 
a competitivităţii naţionale în condiţiile 
globalizării

Studierea resurselor 
recomandate, studii de 
caz, realizarea sarcinilor 
de lucru în echipe etc.

Total 60

XI. S T R A T E G II D ID A C T IC E  / A C T IV IT Ă Ţ I DE ÎN V Ă ŢA R E
Procesul de predare-învăţare la unitatea de curs Competitivitate Naţională în Condiţiile Globalizării 

presupune aplicarea atât a strategiile didactice tradiţionale (explicaţia, descrierea, conversaţia, 
problematizarea, lucrul cu cartea etc.), cât şi a celor moderne (lucrul în grup, dezbateri, studii de caz, asaltul 
de idei etc.). Accentul este pus pe învăţarea activă şi interactivă în vederea acumulării cunoştinţelor, formării 
şi dezvoltării aptitudinilor şi a com petenţelor necesare în viitoarea activitate profesională.

XII. S T R A T E G II DE E V A LU A R E
Evaluarea este una din componentele fundamentale ale procesului de predare-învăţare la unitatea de 

curs Competitivitate Naţională în Condiţiile Globalizării.
în dependenţă de m omentul realizării actului evaluativ, pe parcursul procesului de învăţare la unitatea 

de curs Competitivitate Naţională în Condiţiile Globalizării, se vor utiliza două tipuri de strategii de 
evaluare: formativă şi sumativă.



FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
COMPETITIVITATEA NAŢIONALĂ ÎN  

CONDIŢIILE GLOBALIZĂRII
Anul universitar: 2021-2022

Metoda de 
evaluare

Descrierea Ponderea

Evaluare
formativă

sau de progres 
(curentă)

Se efectuează pe parcursul unităţii de curs, prin intermediul: testelor curente 
de autoevaluare, participarea la dezbateri, brainstorming, realizarea lucrului 
în echipe, a răspunsurilor orale în cadrul seminarelor etc.
Reuşita curentă

2 0 %

Evaluarea I  (Testul nr. 1) 15%
Evaluarea I  (Testul nr. 2) 15%
Realizări de proiecte şi aplicaţii în specificul specializării 
Activitatea individuală 10%

Evaluare finală Se realizează prin examen în formă scrisă 4 0 %
Media generală Rezultatul se exprimă printr-o notă sumativă (conform sistemului de 

apreciere de 10 puncte), cu acordarea a 5 credite academice 100%
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