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

Domeniul de form are profesională 0410. Econom ie
Specialitatea / Program ul de studii 0410.1. Econom ie G enerală

Ciclu I, licenţă

II. DATE DESPRE UN ITA TEA DE CURS
Denum irea unităţii de curs Econom ia ram urilor

Codul unităţii de curs S.05.0.029.21

Titularul de curs Vaculovschi Elena, dr., conf.univ.

Cadre didactice im plicate 
(în implementarea cursului)

prelegeri Vaculovschi Elena, dr., conf.univ.

seminare Vaculovschi Elena, dr., conf.univ.

Anul de studii Sem estrul Limba de predare
Form a de 

evaluare finală
Nr. credite 

ECTS
LII V ROM E 5
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III. ADM INISTRAREA FO NDULUI DE TIM P PENTRU UN ITATEA DE CURS

Total
Nr. ore contact direct

Activitate
individuală

număr de ore Prelegeri Sem inare Laboratoare
Proiect / 

Lucrări practice 90
150 30 30 - -

IV. PRECONEUTII
Obligatorii Microeconomic, Macroeconomie, Economia unităţilor economice

Recomandate Statistica economică

V. CONDIŢII

Obligatorii ■ Susţinerea probelor de evaluare conform Regulamentelor în vigoare
■ Condiţia de 75% prezenţe pentru a putea intra în examinare. Nu se alocă punctaj pentru prezenţe 

(prezenţa este un act de maturitate profesională şi responsabilitate socială).
* La examen se intră cu dovada identităţii (carnet de student, buletin de identitate).

Recomandate Competenţe de lucru pe diverse platforme digitale: MOODLE-ASEM, Zoom, Google M eat etc.

VI. CO M PETENŢE SPECIFICE

Competenţe profesionale
(Cognitive şi funcţional-acţionale)

•  Formarea unei viziuni complexe şi sistematizate asupra modului de 
manifestare a proceselor economice, a caracteristicilor specifice ale 
acestor procese în diferite ramuri şi domenii ale economiei;

• înţelegerea conceptelor, teoriilor referitoare structura de ramură şi 
sectorială a economiei naţionale;

• operarea cu conceptele şi criteriile de clasificare determinate în 
Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei,

• determinarea particularităţilor şi caracteristicilor principale ale ramurilor 
economiei naţionale, în baza unor criterii diferite;

• proiectarea şi realizarea unui demers de cercetare incipientă în domeniul 
economiei ramurilor;

•  analiza critică a relaţiilor dintre agenţii economici din ramurile 
economiei naţionale;

•  determinarea şi analiza variabilelor care permit evaluarea şi explicarea 
comportamentului grupelor de agenţi economici din diferite ramuri ale 
economiei naţionale

Competenţe transversale
(Autonomie şi responsabilitate; 
Interacţiune socială; Dezvoltarea 
personală şi profesională)

•  manifestarea autonomiei şi a independenţei în analiza dimensiunilor şi a 
factorilor care influenţează procesele economice, în diferite ramuri şi 
domenii ale economiei;

•  manifestarea autonomiei şi a independenţei în căutarea informaţiilor 
relevante pentru conceperea unui discurs ştiinţific;

•  manifestarea responsabilităţii personale şi sociale în asumarea sarcinilor 
academice/profesionale;

•  comunicarea adecvată temei, contextului şi auditoriului (prin prezentări 
scrise şi orale care transmit în mod eficient conţinutul).
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VII. FINALITĂŢILE UNITĂŢII DE CURS (racordate la finalităţile programului de studii)
La finalizarea unităţii de curs studentul va fi capabil:

■S Să determine particularităţile de dezvoltare a ramurilor economiei naţionale;
S  să sistematizate cunoştinţele referitoare la procesele economice, în cadrul ramurilor economiei naţionale;
V să aplice metodele şi instrumentele de cercetare economică specifice pentru fiecare ramură;
V să opereze cu conceptele şi criteriile de clasificare determinate în Clasificatorul Activităţilor din Economia 

Moldovei;
V .să analizeze critic relaţiile dintre agenţii economici din ramurile economiei naţionale;
V să formuleze propuneri de îmbunătăţire a activităţii economice în ramurile economiei naţionale;

V III. U N IT Ă ŢI DE C O N Ţ IN U T  LA  P R E L E G E R I

Nr.
d/o Unităţi de conţinut Ia prelegeri (Temă. Subiecte)

Num ăr 
de ore

Strategii didactice de 
predare-învăţare
(metode, tehnici, 

procedee)

1.

Tema 1 Economia ramurilor -  ştiinţă economică şi disciplină de 
studiu
1. Sfera şi obiectul de preocupare al disciplinei economia ramurilor
2. Structura economiei naţionale a ţării .
3. Caracteristicile sistemelor economice moderne
4. Modelul balanţei legăturilor dintre ramuri
5. Principii de delimitare a ramurilor în economia naţională.

2

Prelegerea, expunerea cu 
utilizarea tehnicii multimedia, 
conversaţia

2.

Tema 2 Agricultura -  ramură a economiei naţionale
1. Rolul agriculturii în dezvoltarea unui stat
2. Sistemul de Agricultură Durabilă. Prevederile Strategiei de mediu 

a Republicii M oldova pentru anii 2014-2023
3. Clasificarea economică a activităţilor agricole din Republica 

Moldova
4. Caracteristica sectorului agricol din Republica Moldova prin 

prisma Strategiei Naţionale de Dezvoltare Agricolă şi Rurală 
pentru anii 2014-2020

2
Prelegerea, expunerea cu 
utilizarea tehnicii multimedia, 
explicaţia, conversaţia

3.

Tema 3 Economia agriculturii
1. Unitatea agricola - concept, proprietate şi exploatare
2. Măsurarea performanţelor economice ale exploataţiilor agricole
3. Resursele umane în agricultură
4. Capitalul fix în agricultură

2

Prelegerea, expunerea cu 
utilizarea tehnicii multimedia, 
explicaţia, concretizarea 
postulatelor teoretice în 
exemple, conversaţia

4.

Tema 4 Trăsăturile definitorii şi particularităţile sistemului
industrial în cadrul economiei naţionale
1. Componentele sistemului industrial
2. Delimitarea industriei de celelalte ramuri ale producţiei materiale 

şi clasificarea economică a industriilor
3. Caracteristicile structurii industriale a Republica M oldova prin 

prisma Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi 
mijlocii şi a concepţiei dezvoltării clusteriale a sectorului industrial 
al Republicii Moldova

4
Prelegerea, expunerea cu 
utilizarea tehnicii multimedia, 
conversaţia, scheme logice

5.

Tema 5 F orm e de o rg a n iza re  soc ia la  a in d u strie i
1. Diversificarea producţiei
2. Specializarea în producţie
3. Cooperarea în producţie
4. Concentrarea (integrarea) producţiei

2

Prelegerea, expunerea cu 
utilizarea tehnicii multimedia,
, explicaţia, concretizarea 
postulatelor teoretice în 
exemple, conversaţia, scheme 
logice

3
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6.

Tema 6 Cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi progresul
tehnic
1. Importanţa sistemului de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare 

tehnologică. Structura activităţii de cercetare ştiinţifică
2. Riscul în activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare 

tehnologică
3. Eficienţa activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare 

tehnologică
4. Tendinţele progresului tehnic contemporan
5. Strategia de cercetare-inovare pina in 2020 a Republicii Moldova

2

Prelegerea, expunerea cu 
utilizarea tehnicii multimedia, 
explicaţia, conversaţia, 
scheme logice

Tema 7 Sistemul construcţiilor şi componentele sale
1. Importanta ramurei de construcţii în dezvoltarea economiei 

naţionale
2. Tipurile de lucrări şi grupele principale de obiecte în construcţii
3. Clasificarea economică a activităţilor de construcţii din RM

4. Particularităţile activităţii de construcţii şi implicaţiile 
economice

5. Proiectele investiţionale in sfera construcţiilor

4

Prelegerea, expunerea cu 
utilizarea tehnicii multimedia, 
, explicaţia, prezentarea 
modelelor, conversaţia.

Tema 8 Sistemul transporturilor şi componentele sale
1. Noţiunea si caracteristicile activitatii de transport
2. Criterii de delimitare şi clasificarea activităţilor de transport.
3. Sistemul de transport feroviar
4. Sistemul de transport rutier. Prevederile Strategiei “Moldova 

2020”, referitor la dezvoltarea infrastructurii drumurilor.
5. Sistemul de transport naval. Concepţia dezvoltării transportului 

naval în Republica Moldova
6. Sistemul de transport aerian
7. Sistemul de transport prin conducte
8. Stabilirea taxei de transport

2

Prelegerea, expunerea cu 
utilizarea tehnicii multimedia, 
, explicaţia, concretizarea 
postulatelor teoretice în 
exemple, conversaţia

Tema 9 Economia resurselor energetice
1. Resurse energetice. Caracteristica lor. Surse de energie. 

Caracteristica sistemului energetic al RM Structura balanţei 
energetice a RM.

2. Baza energetică a RM. Căi de dezvoltare a bazei energetice. 
Sistemul electroenergetic naţional

3. Principalele căi de valorificare a resurselor energetice. Folosirea 
raţională a resurselor energetice şi energiei. Utilizarea surselor 
neconvenţionale de energie

4. Eficienţa economică privită prin prisma consumurilor energetice. 
Efectul util al diverselor activităţi industriale.

5. Strtategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030

2

Prelegerea, expunerea cu 
utilizarea tehnicii multimedia, 
, explicaţia, prezentarea 
modelelor, conversaţia.

Tema 10 Economia serviciilor
1. Caracteristicile serviciilor. Categorii de servicii. Clasificarea 

serviciilor. Criterii de clasificare.
2. Servicii publice finanţate de la buget. Funcţiile serviciilor publice 

finanţate de la buget
3. Serviciile de piaţă prestate pentru populaţie.
4. Conţinutul şi structura serviciilor pentru întreprinderi

4

Prelegerea, expunerea cu 
utilizarea tehnicii multimedia, 
, explicaţia, prezentarea 
modelelor, conversaţia.

4
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Tema 11 Comerţul, turismul, serviciile de alimentaţie publică.
Serviciile de telecomunicaţii
1. Conţinutul şi funcţiile activităţii de comerţ. Prevederile Strategiei 

de dezvoltare a comerţului interior în Republica M oldova pentru 
anii 2014-2020.

2. Elementele de bază ale activităţii de comerţ exterior.
3. Definirea activităţii de turism. Formele de turism. Prevederile 

Strategiei de dezvoltare a turismului „Turism 2020”
4. Particularităţile serviciilor de alimentaţie publică.
5. Particularităţile serviciilor de telecomunicaţii, problemele şi 

evoluţia sectorului. Analiza prevederilor Strategiei Moldova 
Digitală 2020 şi a Strategiei Naţionalăe de edificare a societăţii 
informaţionale- "M oldova electronică"

2

Prelegerea, expunerea cu 
utilizarea tehnicii multimedia, 
, explicaţia, prezentarea 
modelelor, conversaţia.

Tema 12 Sistemul serviciilor sociale
1. Sistemul de asigurare socială şi sistemul de asistenţă socială. 

Prevederile Strategiei “M oldova 2020”, referitoare la sistemul de 
pensii

1. Sistemului educaţional. Strategia Republicii Moldova de 
dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia 2020”

2. Sistemul de ocrotire a sănătăţii, particularităţile de finanţare. 
Caracteristica sistemului de sănătate a RM prin prisma Strategiei 
de dezvoltare a sistemului de sănătate

3. Cultura ca activitate economică, particularităţile de finanţare. 
Strategia Republicii Moldova de dezvoltare a culturii 
„Cultura 2020”

2

Prelegerea, expunerea cu 
utilizarea tehnicii multimedia, 
, explicaţia, prezentarea 
modelelor, conversaţia.

IX. CONŢINUTUL TEM ATIC AL SEM INARELOR /lucrăripractice/de laborator
Nr.
d/o Unităţi de conţinut la seminare

(Temă. Subiecte)
Număr 
de ore

Strategii didactice de 
predare-învăţare

(metode, tehnici, procedee)

1

Tema 1 Economia ramurilor — ştiinţă economică şi disciplină de 
studiu
6. Sfera şi obiectul de preocupare al disciplinei economia ramurilor
7. Structura economiei naţionale a ţă r i i .
8. Caracteristicile sistemelor economice moderne
9. Modelul balanţei legăturilor dintre ramuri
10. Principii de delimitare a ramurilor în economia naţională.

2
M etode centrate pe student, 
discuţii, problematizarea, 
brainstorming-ul, etc

2

Tema 2 Agricultura -  ramură a economiei naţionale
5. Rolul agriculturii în dezvoltarea unui stat
6. Sistemul de Agricultură Durabilă. Prevederile Strategiei de mediu 

a Republicii M oldova pentru anii 2014-2023
7. Clasificarea economică a activităţilor agricole din Republica 

Moldova
8. Caracteristica sectorului agricol din Republica Moldova prin 

prisma Strategiei Naţionale de Dezvoltare Agricolă şi Rurală 
pentru anii 2014-2020

2
Metode centrate pe student, 
problematizarea, discuţii, 
situaţii de caz, prezentări etc

3

Tema 3 Economia agriculturii
5. Unitatea agricola - concept, proprietate şi exploatare
6. M ăsurarea performanţelor economice ale exploataţiilor agricole
7. Resursele umane în agricultură
8. Capitalul fix în agricultură

2
Metode centrate pe student, 
discuţii, situaţii de c a z , , 
rezolvarea problemelor etc

5
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4

Tema 4 Trăsăturile definitorii şi particularităţile sistemului
industrial în cadrul economiei naţionale
4. Componentele sistemului industrial
5. Delimitarea industriei de celelalte ramuri ale producţiei materiale 

şi clasificarea economică a industriilor
6. Caracteristicile structurii industriale a Republica Moldova prin 

prisma Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi 
mijlocii şi a concepţiei dezvoltării clusteriale a sectorului industrial 
al Republicii M oldova

2
Metode centrate pe student, 
discuţii, conversaţia, situaţii 
de caz, prezentări etc.

5

Tema 5 F o rm e de o rg a n iza re  soc ia la  a in d u strie i
5. Diversificarea producţiei
6. Specializarea în producţie
7. Cooperarea în producţie
8. Concentrarea (integrarea) producţiei

2

M etode centrate pe student, 
discuţii, modelarea, 
exerciţiul euristic 
conversaţia etc

6

Tema 6 Cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi progresul
tehnic
6. Importanţa sistemului de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare 

tehnologică. Structura activităţii de cercetare ştiinţifică
7. Riscul în activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare 

tehnologică
8. Eficienţa activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare 

tehnologică
9. Tendinţele progresului tehnic contemporan
10. Strategia de cercetare-inovare pina in 2020 a Republicii Moldova

2
M etode centrate pe student, 
discuţii, situaţii de caz, 
prezentări, conversaţia etc.

7

Tema 7 Sistemul construcţiilor şi componentele sale
6. Importanta ramurei de construcţii în dezvoltarea economiei 

naţionale
7. Tipurile de lucrări şi grupele principale de obiecte în construcţii
8. Clasificarea economică a activităţilor de construcţii din RM

9. Particularităţile activităţii de construcţii şi implicaţiile economice

10. Proiectele investiţionale in sfera construcţiilor

2
Metode centrate pe student, 
discuţii, situaţii de caz, 
prezentări, conversaţia, etc

8

Tema 8 Sistemul transporturilor şi componentele sale
9. Noţiunea si caracteristicile activitatii de transport
10. Criterii de delimitare şi clasificarea activităţilor de transport.
11. Sistemul de transport feroviar
12. Sistemul de transport rutier. Prevederile Strategiei “Moldova 

2020”, referitor la dezvoltarea infrastructurii drumurilor.
13. Sistemul de transport naval. Concepţia dezvoltării transportului 

naval în Republica Moldova
14. Sistemul de transport aerian
15. Sistemul de transport prin conducte
16. Stabilirea taxei de transport

4
M etode centrate pe student, 
discuţii, situaţii de caz, 
prezentări, conversaţia, etc

9

Tema 9 Economia resurselor energetice
6. Resurse energetice. Caracteristica lor. Surse de energie. 

Caracteristica sistemului energetic al RM Structura balanţei 
energetice a RM.

7. Baza energetică a RM. Căi de dezvoltare a bazei energetice. 
Sistemul electroenergetic naţional

8. Principalele căi de valorificare a resurselor energetice. Folosirea 
raţională a resurselor energetice şi energiei. Utilizarea surselor 
neconvenţionale de energie

4
M etode centrate pe student, 
discuţii, situaţii de caz, 
prezentări, conversaţia, etc

6
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9. Eficienţa economică privită prin prisma consumurilor energetice. 
Efectul util al diverselor activităţi industriale.

10. Strtategia energetică a Republicii M oldova pînă în anul 2030

10

Tema 10 Economia serviciilor
5. Caracteristicile serviciilor. Categorii de servicii. Clasificarea 

serviciilor. Criterii de clasificare.
6. Servicii publice finanţate de la buget. Funcţiile serviciilor publice 

finanţate de la buget
7. Serviciile de piaţă prestate pentru populaţie.
8. Conţinutul şi structura serviciilor pentru întreprinderi

2

Metode centrate pe student, 
discuţii, modelarea, 
exerciţiul euristic 
conversaţia etc

11

Tema 11 Comerţul, turism ul, serviciile de alimentaţie publică.
Serviciile de telecomunicaţii
6. Conţinutul şi funcţiile activităţii de comerţ. Prevederile Strategiei 

de dezvoltare a comerţului interior în Republica Moldova pentru 
anii 2014-2020.

7. Elementele de bază ale activităţii de comerţ exterior.
8. Definirea activităţii de turism. Formele de turism. Prevederile 

Strategiei de dezvoltare a turismului „Turism 2020”
9. Particularităţile serviciilor de alimentaţie publică.
10. Particularităţile serviciilor de telecomunicaţii, problemele şi 

evoluţia sectorului. Analiza prevederilor Strategiei Moldova 
Digitală 2020 şi a Strategiei Naţionalăe de edificare a societăţii 
informaţionale- "M oldova electronică"

4
M etode centrate pe student, 
discuţii, situaţii de caz, 
prezentări, conversaţia, etc

12

Tema 12 Sistemul serviciilor sociale
2. Sistemul de asigurare socială şi sistemul de asistenţă socială.

Prevederile Strategiei “M oldova 2020” , referitoare la sistemul de 
pensii

4. Sistemului educaţional. Strategia Republicii Moldova de 
dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia 2020”

5. Sistemul de ocrotire a sănătăţii, particularităţile de finanţare. 
Caracteristica sistemului de sănătate a RM prin prisma Strategiei 
de dezvoltare a sistemului de sănătate

6. Cultura ca activitate economică, particularităţile de finanţare. 
Strategia Republicii Moldova de dezvoltare a culturii 
„Cultura 2020”

2
M etode centrate pe student, 
discuţii, situaţii de caz, 
prezentări, conversaţia, etc

X. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII INDIVIDUALE

Nr.
d/o

Unităţi de conţinut Nr.
ore

Subiectul Produsul preconizat

1.
Economia ramurilor 
-ş tiin ţă  economică 

şi disciplină de 
studiu 5

Studierea 
bibliografiei 
minimale indicate şi 
răspuns la întrebările 
de autoveificare.

Identificarea principiilor de studiu a disciplinei, 
determinarea trăsăturilor fundamentale ale economiei reale 
contemporane, prezentarea criteriilor principale care 
determină structura economiei naţionale, explicaţrea 
principiilor şi criteriilor utilizate în delimitarea diviziunilor 
şi a grupelor din Clasificatorului Activităţilor din 
Economia Moldovei

2. Agricultura — 
ramură a economiei 
naţionale. 10

Studierea 
bibliografiei 
minimale indicate şi 
răspuns la întrebările 
de autoverificare.

Determinarea activităţilor din ram ura agricolă a Moldovei,. 
Pregătirea prezentărilor la temele:
• Structura sectorului agroalimentar din Republica 

Moldova

7
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• Tendinţe în politica de dezvoltare rurală a Republicii 
Moldova

• Rolul potenţialului ştiinţifico-tehnologic pentru 
dezvoltarea sectorului agrar

3. Economia
agriculturii

5

Studierea 
bibliografiei 
minimale indicate, 
căutarea informaţiilor 
statistice relevante şi 
răspuns la întrebările 
de autoverificare.

Identificarea a indicatorilor specifici investiţiilor din 
agricultură, stabilirea indicatorilor ce determină nivelul de 
performanţe economice în cadrul unităţii agricole, 
relevarea specificului formării preţurilor în agricultură;

4. Trăsăturile 
definitorii şi 
particularităţile 
sistemului industrial 
în cadrul economiei 
naţionale 10

Studierea 
bibliografiei 
minimale indicate, 
căutarea informaţiilor 
statistice relevante şi 
răspuns la întrebările 
de autoverificare

Determinarea şi caracterizarea grupelor principale de 
activităţi industrial, determinarea clasificării activităţilor 
industriale din Republica M oldova în conformitate cu 
Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei, 
determinarea factorilor de apariţie a subsistemelor 
industrial
Pregătirea prezentărilor la temele:
•  Dezvoltarea sistemului industrial din Republica 

Moldova
•  Aspecte ale activităţii industriei alimentare din 

Republica Moldova
5. Forme de

organizare sociala a 
industriei 5

Studierea 
bibliografiei 
minimale indicate şi 
răspuns la întrebările 
de autoverificare

Determinarea şi prezentarea unor întreprinderi industriale 
ce practică forme de organizare socială a industriei 
precum: specializarea, 
diversificarea, concentrarea şi cooperarea.

6 Cercetarea 
ştiinţifică, 
dezvoltarea 
tehnologică şi 
progresul tehnic

5

Studierea 
bibliografiei 
minimale indicate şi 
răspuns la întrebările 
de autoverificare

Caracterizarea principalelor trăsături ale progresului 
tehnico-ştiinţific contemporan şi prezentarea structurii 
activităţii de cercetare ştiinţifică

7. Sistemul 
construcţiilor şi 
componentele sale

10

Studierea 
bibliografiei 
minimale indicate, 
căutarea informaţiilor 
statistice relevante şi 
răspuns la întrebările 
de autoverificare

Determinarea categoriilor de obiecte în construcţii şi 
caracterizarea elementelor componente ale unui obiect de 
construcţii
Determinarea costului de deviz a unei construcţii 
Pregătirea prezentărilor la temele:
•  Dezvoltarea sectorului investiţional de construcţii în 

Republica Moldova
• Elementele componente ale unui obiect de construcţii
• Soluţii economice pentru problemele din activitatea de 

construcţii-montaj
• Rolul factorului uman în creşterea calităţii 

construcţiilor
• Formarea costului de deviz a unui obiect de construcţii

8 Sistemul
transporturilor şi 
componentele sale

10

Studierea 
bibliografiei 
minimale indicate, 
căutarea informaţiilor 
statistice relevante şi 
răspuns la întrebările 
de autoverificare

Evaluarea rolului transporturilor în dezvoltarea economiei 
naţionale, caracterizarea factorilor ce determină apariţia şi 
dezvoltarea subsistemelor de transport, determinarea 
caracteristicilor principale ale sistemelor de transport 
feroviar, rutier, naval, aerian şi prin conducte 
Pregătirea prezentărilor la temele:
•  Rolul transporturilor în dezvoltarea economiei 

naţionale

8
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• Dezvoltarea subsistemelor de transport pe plan 
mondial

• Aplicarea noilor tehnologii pentru dezvoltarea 
transportului ecologic

•  Dezvoltarea transportului feroviar în Republica 
Moldova şi pe plan internaţional

• Dezvoltarea transportului rutier în Republica Moldova 
şi pe plan internaţional

• Dezvoltarea transportului naval în Republica M oldova 
şi pe plan internaţional

•  Dezvoltarea transportului aerian în Republica 
Moldova şi pe plan internaţional

•  Dezvoltarea transportului prin conducte în Republica 
Moldova şi pe plan internaţional

9 Economia resurselor 
energetice

10

Studierea 
bibliografiei 
minimale indicate, 
căutarea informaţiilor 
statistice relevante şi 
răspuns la întrebările 
de autoverificare

Determinarea principalelor căi de dezvoltare a bazei
energetice, prezentarea structurii surselor neconvenţionale
de energie.
Pregătirea prezentărilor la temele:
• Exploatarea resurselor energetice convenţionale pe 

plan mondial
• Dezvoltarea surselor neconvenţionale de energie pe 

plan mondial
• Sistemul electroenergetic naţional al Republicii 

Moldova: realitate şi perspective
•  Metode de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor 

reglementate pentru energie
•  Căi de dezvoltare a bazei energetice a Republicii 

Moldova
10 Economia serviciilor

5

Studierea 
bibliografiei 
minimale indicate şi 
răspuns la întrebările 
de autoverificare

Determinarea funcţiilor pe care serviciile le au în lumea 
contemporană, identificarea indicatorilor de măsurare a 
dimensiunilor sectorului terţiar, calcularea tarifelor la 
categorii de servicii

11 Comerţul, turismul, 
serviciile de 
alimentaţie publică. 
Serviciile de 
telecomunicaţii

10

Studierea 
bibliografiei 
m inimale indicate, 
căutarea informaţiilor 
statistice relevante şi 
răspuns la întrebările 
de autoverificare

Determinarea caracteristicilor specifice categoriilor de 
servicii pentru întreprinderi, identificarea serviciilor de 
piaţă pentru agenţii economici incluse în CAEM 
Pregătirea prezentărilor la temele:
• Rolul serviciilor pentru întreprinderi în dezvoltarea 

economică a Republicii Moldova
• Căi de creştere a calităţii serviciilor de piaţă prestate 

pentru populaţie
•  Dezvoltarea serviciilor de comerţ în Republica 

Moldova
• Rolul şi locul serviciilor TIC în economia 

contemporană
• Aspecte specifice ale sistemului serviciilor sociale din 

Republica M oldova

12 Sistemul serviciilor 
sociale

5

Studierea 
bibliografiei 
minimale indicat, 
căutarea informaţiilor 
statistice relevante şi

Determinarea caracteristicilor specifice categoriilor de 
servicii sociale, identificarea serviciilor sociale incluse în 
CAEM
Pregătirea prezentărilor la temele:

9
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răspuns la întrebările 
de autoverificare

Aspecte specifice ale sistemului serviciilor sociale din 
Republica Moldova
Sistemului educaţional. Strategia Republicii Moldova 
de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 
„Educaţia 2020”
Sistemul de ocrotire a sănătăţii, particularităţile de 
finanţare. Caracteristica sistemului de sănătate a RM 
prin prisma Strategiei de dezvoltare a sistemului de 
sănătate
Cultura ca activitate economică, particularităţile de 
finanţare. Strategia Republicii M oldova de dezvoltare 
a culturii „Cultura 2020”

XI. STRATEGII DE EVALUARE

Metoda de 
evaluare

Descrierea
Ponderea

ÎF ÎFR
Evaluarea

iniţială
Se realizează la începutul unităţii de învăţare pentru a identifica capacităţile de 
învăţare ale studenţilor, nivelul de pregătire al acestora etc. . . . _

Evaluare
formativă

sau de progres 
(curentă)

Reuşita curentă 20 % -
Evaluarea I  (Testul nr. 1) 15% -
Evaluarea I  (Testul nr. 2) 15% -
Activitatea individuală 10% 50%

Evaluare
finală

Se face prin examen în formă scrisă şi/sau orală şi constă în realizarea unui test- 
grilă/ elaborarea şi prezentarea unui proiect.

40 % 50 %

Media
generală

Rezultatul se exprimă printr-o notă sumativă (conform sistemului de apreciere de 
10 puncte), cu acordarea a 5 credite academice.

100% 100%
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Site-uri utile: 1. Strategia de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural din Moldova pentru anii 2014- 
2020: www.maia.gov.md/public/.../ProiectStrategiaAgriculturaDezvRur.

2. Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020, 
www.particip.gov.md

3. Strategia de dezvoltare a comerţului interior pentru anii 2014-2020. 
www.mec.gov.md/sites/default/files/document

4. Strategia Naţională De Dezvoltare Regională 2016-2020 
adrnord.M d/Public/Files/Strategii/SNDR 2016-2020 Draft.Pdf

5. Strategia de cercetare-inovare pina in 2020, AŞM, www.asm.md/galerie/StrategieCD.pdf
6. Strategia de dezvoltarea aviaţiei civile în perioada anilor 2007-2012 w w w .http://lex.iustice.md
7. Concepţiei dezvoltării transportului naval în Republica Moldova, w w w .h ttp ://lex .iu stice .m d

8. Strategia energetică a Republicii Moldova
pînă în anul 2030, w w w .h ttp ://lex .iu stice .m d

9. Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia 2020” 
w w w .ed u .g o v .m d /ro /co n ten t/p o litic i-ed u ca tio n a le-sec to ria le

10. Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017, www.lex.iustice.md/
11. Strategia de dezvoltare a culturii „Cultura 2020” www. 1 ex.iustice.md/index.php?action
12. Strategia de dezvoltare a turismului „Turism 2020” 

.http://mecc.gov.md/sites/default/files/document/attachments/strategia de dezvoltare a turismulu 
i turism 2020.pdf

13. Strategia de dezvoltare a aviaţiei civile în perioada anilor 2007-2012. www.lex.iustice.md/________
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