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APROBAT APROBAT APROBAT

la şedinţa Departamentului 
Teorie si Politici Economice,

(unde a fost elaborat curriculum)

la şedinţa Comisiei Metodice a facultăţii 
Economie Generală si Drept

(unde a fost elaborat curriculum)

La şedinţa Consiliul facultăţii 
Economie Generală si Drept

(coordonatoare a programului de studii)

proces-verbal nr.1 
din 01.09. 2021

proces-verbal nr.1 
din 07.09 2021

proces-verbal nr.1 
din 08.09.2021

Şef departament,
Conf. univ., dr. A.Tomşa

/ 2.___

Preşedinte CM, 
Conf.univ.,dr. A.Boguş
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DATE DESPRE PROGRAM
Instituţia de învăţământ superior ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

Facultatea coordonatoare de program Economie generală şi drept
Departamentul coordonator Teorie şi Politici Economice

Domeniul general de studiu 041. Ştiinţe economice

Domeniul de formare profesională 0410. Economie

Specialitatea / Programul de studii 0410.1. Economie Generală

Ciclul Ciclul I -  studii superioare de licenţă

II. DATE DESPRE UNITATEA DE CURS / MODUL
Denumirea unităţii de curs/ modulului Politici economice

Codul unităţii de curs/ modulului S.04.0.024.21

Titularul de curs Conf.univer, dr. în economie Cara Elena

Cadre didactice implicate (în
implementarea cursului/modulului)

prelegeri Conf.univer., dr. în economie Cara Elena

seminare Conf.univer., dr. în economie Cara Elena

Anul de 
studii Semestrul Limba de predare Forma de evaluare 

finală Nr. credite ECTS

II IV română examen 5

III. ADMINISTRAREA FONDULUI DE TIMP PENTRU UNITATEA DE CURS/MODUL
Total 

număr de 
ore

Nr. ore contact direct Activitate individuală

Prelegeri Seminare Laboratoare Proiect / 
Lucrări practice 90

150 30 30 - -
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IV. PRECONDIŢII (ACOLO UNDE ESTE CAZUL)
Obligatorii Calculul indicatorilor valorici, indicilor, analiza structurală, elemente de analiza macroeconomică

Recomandate Competenţe de lucru pe platformele educaţionale - MOODLE-ASEM

V. CONDIŢII (acolo unde este cazul)
Obligatorii Cunoaşterea conceptelor, legităţilor şi mecanismelor de funcţionare a economiei de piaţă 

Cunoaşterea cursurilor de Microeconomie, Macroeconomie, Statistică, Economiea unităţilor 
economice, conceptelor de bază a analizei economice

Recomandate Promovarea unităţii de curs/modulului Macroeconomie

VI. COMPETENŢE SPECIFICE

Competenţe profesionale
(Cognitive şi funcţionai- 
acţionale)

Competenţe de cunoaştere:
-  în utilizarea instrumentelor decizionale pentru atingerea scopurilor propuse cu costuri şi riscuri 
minime;
- elaborarea politicilor şi strategiilor adecvate în cadrul unui mediu schimbător, satisfacerea 

intereselor părţilor ce activează în acest mediu, evaluarea eficienţei deciziilor luate în economie;
Competenţe de cercetare:

Să adopte decizii optime în condiţii de certitudine, incertitudine şi risc;
Să elaboreze strategii de dezvoltare a ramurii, economiei naţionale.

Competenţe de organizare şi gestionare (a activităţilor, oamenilor, resurse lor):
Să elaboreze şi să aplice mecanisme de asigurare şi creştere a calităţii în afaceri şi în 
activitatea economică şi de gestiune.

Competenţe de gestionare a in form aţie i:
Să dobândească şi să utilizeze eficient informaţia în formă scrisă, verbală şi non-verbală , în 
limba maternă şi străină;
Să aplice metode cantitative şi calitative eficiente de analiză a informaţiei;
Să asigure transmiterea rapidă şi corectă a informaţiei.

Competenţe etice :
Să elaboreze şi să folosească ansamblul de reguli şi norme morale care vizează conduita 
agenţilor în activitatea economică şi de afaceri;

Să ia decizii, bazate pe cunoaşterea problematicii sociale şi etice .

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

Angajarea răspunderii în conducerea activităţii unor grupuri profesionale sau instituţii pentru 
desfăşurarea unei activităţi eficiente
-  dezvoltarea capacităţii de comunicare orală şi scrisă,
- muncă în echipă, rezolvarea de probleme şi luarea deciziilor,
- autonomia învăţării, utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comuni 
care şi formare profesională asistată

VII. FINALITĂŢILE UNITĂŢII DE CURS (racordate la finalităţile programului de studii)
La finalizarea cursului studenţii vor fi competenţi. (1). Să demonstreze abilităţi cognitive (cunoaştere, înţelegere, aplicare, analiză, 
sinteză, evaluare) în domeniul Politicilor economice
(2). Să iniţieze o afacere; (3.) Să planifice etapele activităţilor în succesiune logică în funcţie de complexitatea lucrărilor ce vor fi 
executate in cadrul elaborării şi promovării politicilor economice; (4). Să adopte decizii optime în condiţii de certitudine, 
incertitudine şi risc ; (5). Să evalueze şi să îmbunătăţească eficienţa şi eficacitatea activităţilor din întreprindere, ramură, 
economie naţională racordate la politicile economico-sociale promovate în ţară; (6). Să elaboreze o lucrare aplicativă (proiect de 
an), care se referă la soluţionarea anumitor probleme din domeniul politicelor economice; (7). Să stabilească modul de 
comunicare în echipă,să creeze relaţii colegiale productive, să selecteze corect personalul pentru activităţi de elaborare, 
implementare,promovare, analiza a diferitor politici economice; (10). Să dobândească şi să utilizeze eficient informaţia în formă 
scrisă, verbală şi non-verbală , în limba maternă şi străină; (11). Să asigure, să evalueze şi să gestioneze utilizarea eficientă a 
resurselor materiale şi (12) a celor financiare necesare în activitatea ce ţine de politicile economice; (18). Să elaboreze proiecte 
economice şi de afaceri, racordate la politicile economico-sociale promovate în societate,să coordoneze realizarea proiectelor şi 
să ajusteze implementarea proiectelor la posibilele riscuri şi incertitudini; (19). Să verifice corelaţia indicatorilor economici, să 
finalizeze proiectul şi să determine gradul de eficienţă a acestuia.
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VIII. UNITĂŢI DE CONŢINUT LA PRELEGERI

Nr.
d/o

Unităţi de conţinut la prelegeri Număr de ore

Strategii didactice de 
predare-Invăţare

(metode, tehnici, procedee)

1.
TEORII ALE POLITICILOR ECONOMICE. 
ROLUL STATULUI ÎN PROMOVAREA  
POLITICILOR ECONOMICE

2
Expunere însoţită de prezentare diapozitive, cu caracter 
interactiv

2.

STRATEGII DE POLITICI ECONOMICE. 
MODELAREA ACTIVITĂŢII ECONOMIEI 
NAŢIONALE 2.

Expunere însoţită de prezentare diapozitive, cu caracter 
interactiv
Prelegerea participativă, dezbaterea, exemplificarea, 
problematizarea etc.

3

POLITICI ORIENTATE CĂTRE CERERE. 
POLITICILE BUGETARE Şl FISCALE

2

Expunere însoţită de prezentare diapozitive, cu caracter 
interactiv
Prelegerea participativă, dezbaterea, exemplificarea, 
problematizarea etc.

4
POLITICA BUGETAR-FISCALA IN 
DIFERITE CONDIŢII ECONOMICE 2

5

POLITICA MONETARA

2

Expunere însoţită de prezentare diapozitive, cu caracter 
interactiv
Prelegerea participativă, dezbaterea, exemplificarea, 
problematizarea etc.

6

POLITICA MONETARA IN DIFERITE 
CONDIŢII ECONOMICE 4

Expunere însoţită de prezentare diapozitive, cu caracter 
interactiv
Prelegerea participativă, dezbaterea, exemplificarea, 
problematizarea etc.

7

POLITICI ORIENTATE CĂTRE OFERTA

2

Expunere însoţită de prezentare diapozitive, cu caracter 
interactiv
Prelegerea participativă, dezbaterea, exemplificarea, 
problematizarea etc.

8

POLITICA DE CREŞTERE ECONOMICA

2

Expunere însoţită de prezentare diapozitive, cu caracter 
interactiv
Prelegerea participativă, dezbaterea, exemplificarea, 
problematizarea etc.

9

POLITICILE ANTIINFLAŢIONISTE Şl DE 
ECHILIBRARE A PIEŢEI MONETARE 4

Expunere însoţită de prezentare diapozitive, cu caracter 
interactiv
Prelegerea participativă, dezbaterea, exemplificarea, 
problematizarea etc.

10

POLITICI ANTIŞOMAJ Şl DE OCUPARE A 
FORŢEI DE MUNCĂ

2

Expunere însoţită de prezentare diapozitive, cu caracter 
interactiv
Prelegerea participativă, dezbaterea, exemplificarea, 
problematizarea etc.

11

POLITICA VALUTARA

2

Expunere însoţită de prezentare diapozitive, cu caracter 
interactiv
Prelegerea participativă, dezbaterea, exemplificarea, 
problematizarea etc.

12

POLITICI COMERCIALE

4

Expunere însoţită de prezentare diapozitive, cu caracter 
interactiv
Prelegerea participativă, dezbaterea, exemplificarea, 
problematizarea etc.

IX. CONŢINUTUL TEMATIC AL SEMINARELOR /lucrări practice/de laborator
Nr.
d/o Unităţi de conţinut la seminare

(Temă. Subiecte)
Număr de ore

Strategii didactice de 
predare-învăţare

(metode, tehnici, procedee)

1.
TEORII ALE POLITICILOR ECONOMICE. 
ROLUL STATULUI ÎN PROMOVAREA 
POLITICILOR ECONOMICE 1

explicaţia şi dialogul cu studenţii, printr-o prezentare 
problematică sub aspect teoretic şi practico-aplicativ; 
prezentarea unor teme de către studenţi, evaluare

3
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2. STRATEGII DE POLITICI ECONOMICE. 
MODELAREA ACTIVITĂŢII ECONOMIEI 
NAŢIONALE 1

explicaţia şi dialogul cu studenţii, printr-o prezentare 
problematică sub aspect teoretic şi practico-aplicativ; 
prezentarea unor teme de către studenţi, evaluare

3 POLITICI ORIENTATE CĂTRE CERERE. 
POLITICILE BUGETARE Şl FISCALE 2

explicaţia şi dialogul cu studenţii, printr-o prezentare 
problematică sub aspect teoretic şi practico-aplicativ; 
prezentarea unor teme de către studenţi, evaluare

4 POLITICA BUGETAR-FISCALÂ ÎN DIFERITE 
CONDIŢII ECONOMICE 4

explicaţia şi dialogul cu studenţii, printr-o prezentare 
problematică sub aspect teoretic şi practico-aplicativ; 
prezentarea unor teme de către studenţi, evaluare

5 POLITICA MONETARA

2
explicaţia şi dialogul cu studenţii, printr-o prezentare 
problematică sub aspect teoretic şi practico-aplicativ; 
prezentarea unor teme de către studenţi, evaluare

6 POLITICA MONETARA IN DIFERITE 
CONDIŢII ECONOMICE 2

explicaţia şi dialogul cu studenţii, printr-o prezentare 
problematică sub aspect teoretic şi practico-aplicativ; 
prezentarea unor teme de către studenţi, evaluare

7 POLITICI ORIENTATE CĂTRE OFERTA

2
explicaţia şi dialogul cu studenţii, printr-o prezentare 
problematică sub aspect teoretic şi practico-aplicativ; 
prezentarea unor teme de către studenţi, evaluare

8 POLITICA DE CREŞTERE ECONOMICA

4
explicaţia şi dialogul cu studenţii, printr-o prezentare 
problematică sub aspect teoretic şi practico-aplicativ; 
prezentarea unor teme de către studenţi, evaluare

9 POLITICILE ANTIINFLAŢIONISTE Şl DE 
ECHILIBRARE A PIEŢEI MONETARE 4

explicaţia şi dialogul cu studenţii, printr-o prezentare 
problematică sub aspect teoretic şi practico-aplicativ; 
prezentarea unor teme de către studenţi, evaluare

10 POLITICI ANTIŞOMAJ Şl DE OCUPARE A 
FORŢEI DE MUNCĂ 4

explicaţia şi dialogul cu studenţii, printr-o prezentare 
problematică sub aspect teoretic şi practico-aplicativ; 
prezentarea unor teme de către studenţi, evaluare

11 POLITICA VALUTARA

2
explicaţia şi dialogul cu studenţii, printr-o prezentare 
problematică sub aspect teoretic şi practico-aplicativ; 
prezentarea unor teme de către studenţi, evaluare

12 POLITICI COMERCIALE

2
explicaţia şi dialogul cu studenţii, printr-o prezentare 
problematică sub aspect teoretic şi practico-aplicativ; 
prezentarea unor teme de către studenţi, evaluare

X. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII INDIVIDUALE

Nr.
d/o Unităţi de conţinut Nr.

ore Subiectul Produsul preconizat

1.
- teorii ale politicilor economice. Rolul statului în promovarea politicilor 
economice
- strategii de politici economice. Modelarea activităţii economiei 
naţionale
- politici orientate către cerere, politicile bugetare şi fiscale
- politica bugetar-fiscală în diferite condiţii economice
- politica monetară
- politica monetară în diferite condiţii economice
- politici orientate către ofertă
- politica de creştere economică
- politicile antiinflaţioniste şi de echilibrare a pieţei monetare
- politici antişomaj şi de ocupare a forţei de muncă
- politica valutară
- politici comerciale

10

Descifrarea şi 
studiul notiţelor de 
curs

Lucrare de portofoliu, 
referat, test intermediar, 
test final

2. - teorii ale politicilor economice. Rolul statului în promovarea politicilor 
economice
- strategii de politici economice. Modelarea activităţii economiei 
naţionale
- politici orientate către cerere, politicile bugetare şi fiscale
- politica bugetar-fiscală în diferite condiţii economice

10

Studiu după 
manual, suport de 
curs

Lucrare de portofoliu, 
referat, test intermediar, 
test final

4
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- politica monetară
- politica monetară în diferite condiţii economice
- politici orientate către ofertă
- politica de creştere economică
- politicile antiinflaţioniste şi de echilibrare a pieţei monetare
- politici antişomaj şi de ocupare a forţei de muncă
- politica valutară
- politici comerciale

3 - teorii ale politicilor economice. Rolul statului în promovarea politicilor 
economice

- strategii de politici economice. Modelarea activităţii economiei naţionale
- politici orientate către cerere, politicile bugetare şi fiscale
- politica bugetar-fiscală în diferite condiţii economice
- politica monetară
- politica monetară în diferite condiţii economice
- politici orientate către ofertă
- politica de creştere economică
- politicile antiinflaţioniste şi de echilibrare a pieţei monetare
- politici antişomaj şi de ocupare a forţei de muncă
- politica valutară
- politici comerciale

5

Studiul bibliografiei 
minimale indicate

Lucrare de portofoliu, 
referat, test intermediar, 
test final

4 - teorii ale politicilor economice. Rolul statului în promovarea politicilor 
economice
- strategii de politici economice. Modelarea activităţii economiei 
naţionale
- politici orientate către cerere, politicile bugetare şi fiscale
- politica bugetar-fiscală în diferite condiţii economice
- politica monetară
- politica monetară în diferite condiţii economice
- politici orientate către ofertă
- politica de creştere economică
- politicile antiinflaţioniste şi de echilibrare a pieţei monetare
- politici antişomaj şi de ocupare a forţei de muncă
- politica valutară
- politici comerciale

10

Documentare 
suplimentară în 
bibliotecă

Lucrare de portofoliu, 
referat, test intermediar, 
test final

5 - teorii ale politicilor economice. Rolul statului în promovarea politicilor 
economice
- strategii de politici economice. Modelarea activităţii economiei 
naţionale
- politici orientate către cerere, politicile bugetare şi fiscale
- politica bugetar-fiscală în diferite condiţii economice
- politica monetară
- politica monetară în diferite condiţii economice
- politici orientate către ofertă
- politica de creştere economică
- politicile antiinflaţioniste şi de echilibrare a pieţei monetare
- politici antişomaj şi de ocupare a forţei de muncă
- politica valutară
- politici comerciale

5

Activitate specifică 
de pregătire 
seminar

Lucrare de portofoliu, 
referat, test intermediar, 
test final

6 - teorii ale politicilor economice. Rolul statului în promovarea politicilor 
economice
- strategii de politici economice. Modelarea activităţii economiei 
naţionale
- politici orientate către cerere, politicile bugetare şi fiscale
- politica bugetar-fiscală în diferite condiţii economice
- politica monetară
- politica monetară în diferite condiţii economice
- politici orientate către ofertă
- politica de creştere economică
- politicile antiinflaţioniste şi de echilibrare a pieţei monetare
- politici antişomaj şi de ocupare a forţei de muncă
- politica valutară
- politici comerciale

10
Realizare teme, 

referate, eseuri, 
traduceri etc.

Lucrare de portofoliu, 
referat, test intermediar, 
test final

5
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7 - teorii ale politicilor economice. Rolul statului în promovarea politicilor 
economice
- strategii de politici economice. Modelarea activităţii economiei 
naţionale
- politici orientate către cerere, politicile bugetare şi fiscale
- politica bugetar-fiscală în diferite condiţii economice
- politica monetară
- politica monetară în diferite condiţii economice
- politici orientate către ofertă
- politica de creştere economică
- politicile antiinflaţioniste şi de echilibrare a pieţei monetare
- politici antişomaj şi de ocupare a forţei de muncă
- politica valutară
- politici comerciale

10

Pregătire teste, 
lucrări de control

Lucrare de portofoliu, 
referat, test intermediar, 
test final

8 - teorii ale politicilor economice. Rolul statului în promovarea politicilor 
economice

- strategii de politici economice. Modelarea activităţii economiei naţionale
- politici orientate către cerere, politicile bugetare şi fiscale
- politica bugetar-fiscală în diferite condiţii economice
- politica monetară
- politica monetară în diferite condiţii economice
- politici orientate către ofertă
- politica de creştere economică
- politicile antiinflaţioniste şi de echilibrare a pieţei monetare
- politici antişomaj şi de ocupare a forţei de muncă
- politica valutară
- politici comerciale

5

Pregătire 
prezentări orale

Lucrare de portofoliu, 
referat, test intermediar, 
test final

9 - teorii ale politicilor economice. Rolul statului în promovarea politicilor 
economice

- strategii de politici economice. Modelarea activităţii economiei naţionale
- politici orientate către cerere, politicile bugetare şi fiscale
- politica bugetar-fiscală în diferite condiţii economice
- politica monetară
- politica monetară în diferite condiţii economice
- politici orientate către ofertă
- politica de creştere economică
- politicile antiinflaţioniste şi de echilibrare a pieţei monetare
- politici antişomaj şi de ocupare a forţei de muncă
- politica valutară
- politici comerciale

5

Pregătire 
examinare finală

Lucrare de portofoliu, 
referat, test intermediar, 
test final

10 - teorii ale politicilor economice. Rolul statului în promovarea politicilor 
economice
- strategii de politici economice. Modelarea activităţii economiei 
naţionale
- politici orientate către cerere, politicile bugetare şi fiscale
- politica bugetar-fiscală în diferite condiţii economice
- politica monetară
- politica monetară în diferite condiţii economice
- politici orientate către ofertă
- politica de creştere economică
- politicile antiinflaţioniste şi de echilibrare a pieţei monetare
- politici antişomaj şi de ocupare a forţei de muncă
- politica valutară
- politici comerciale

5

Consultaţii Lucrare de portofoliu, 
referat, test intermediar, 
test final

11 - teorii ale politicilor economice. Rolul statului în promovarea politicilor 
economice
- strategii de politici economice. Modelarea activităţii economiei 
naţionale
- politici orientate către cerere, politicile bugetare şi fiscale
- politica bugetar-fiscală în diferite condiţii economice
- politica monetară
- politica monetară în diferite condiţii economice
- politici orientate către ofertă

- politica de creştere economică
- politicile antiinflaţioniste şi de echilibrare a pieţei monetare
- politici antişomaj şi de ocupare a forţei de muncă
- politica valutară
- politici comerciale

5

Documentare pe 
teren

Lucrare de portofoliu, 
referat, test intermediar, 
test final

6
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12 - teorii ale politicilor economice. Rolul statului în promovarea politicilor 
economice
- strategii de politici economice. Modelarea activităţii economiei 
naţionale
- politici orientate către cerere, politicile bugetare şi fiscale
- politica bugetar-fiscală în diferite condiţii economice
- politica monetară
- politica monetară în diferite condiţii economice
- politici orientate către ofertă
- politica de creştere economică
- politicile antiinflaţioniste şi de echilibrare a pieţei monetare
- politici antişomaj şi de ocupare a forţei de muncă
- politica valutară
- politici comerciale

5

Documentare pe 
internet

Lucrare de portofoliu, 
referat, test intermediar, 
test final

13 - teorii ale politicilor economice. Rolul statului în promovarea politicilor 
economice
- strategii de politici economice. Modelarea activităţii economiei 
naţionale
- politici orientate către cerere, politicile bugetare şi fiscale
- politica bugetar-fiscală în diferite condiţii economice
- politica monetară
- politica monetară în diferite condiţii economice
- politici orientate către ofertă
- politica de creştere economică
- politicile antiinflaţioniste şi de echilibrare a pieţei monetare
- politici antişomaj şi de ocupare a forţei de muncă
- politica valutară
- politici comerciale

5

Alte activităţi Lucrare de portofoliu, 
referat, test intermediar, 
test final

XI. STRATEGII DIDACTICE / ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
-Prelegeri, lucrări individuale, consultaţii..
-Expunerea: descrierea, explicaţia, prelegerea dialog, prelegeri cu oponenţi, prelegeri în echipă. 
- Problematizarea: utilizarea întrebărilor-problemă, problemelor şi situaţiilor problemă.

XII. STRATEGII DE EVALUARE
Examen scris de evaluare sumativă (tratare subiecte teoretice, rezolvare probleme). 
Evaluare formativa continuă___________________________________________________

Metoda de 
evaluare

Descrierea Pondrea
ÎF

Evaluarea 
iniţială sau
predictivă

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)

Se efectuează pe parcursul unităţii de curs/modulului, prin intermediul: testelor de cunoştinţe şi abilităţi, 
referatelor de seminar, lucrărilor practice de laborator etc.
Reuşita curentă 20%

Evaluarea 1 (Testul nr. 1) 15%

Evaluarea 1 (Testul nr. 2) 15%

Realizări de proiecte şi aplicaţii în specificul specializării 
Activitatea individuală

10%

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%

Media generală Rezultatul se exprimă printr-o notă sumativă (conform sistemului de apreciere de 10 puncte), cu acordarea 
a _5_ credite academice. 100%

XIII. BIBLIOGRAFIE. SITE-URI UTILE
Obligatorie: 1. Angelescu Coralia, Stănescu Ileana - Politici economice, Editura Economică, Bucureşti, 2001.

2. Angelescu Coralia, Socol Cristian -Politic i economice.Politici de creştere economică. Politici sectoriale, Editura
Economică, Bucureşti, 2005.

3. Certan Simion -  Integrarea economica în Uniunea europeană, Chişinău, USM, 346 p., 2013
4. J. E. Stiglitz, C.E. Walsh -  Economie, Editura Economică, Bucureşti2005
5. Tache Ileana Politici economice europene, Editura Economica, Bucureşti, 143 p., 2014
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6. Nora Chrita, E.Scarlat-Politici macroeconomice,Bucureşti, 1998
7. Eugen Tiganescu-Macroeconomie. Decizii strategice, Bucureşti, 2000
8. Macroeconomie Manual pentru instituţiile de învăţământ superior de profil economic / Feuraş, Eugenia; Tomşa, 

Aurelia; Bucos, Tatiana. Chişinău: s.n., 2018. 464 p. ISBN978-9975-53-974-6.

Recomandată-, 1. Dicţionar de relaţii economice internaţionale, Editura Enciclopedică, Bucureşti 1993.
2. Dragoş Negrescu, Protectionismulnetarifar, Ed. Economica, Bucureşti, 1998.
3. Gheorghe Ciobanu (coord.), Tranzacţii economice internaţionale, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2009.
4. Husted Steven, Melvin Michael, International Economics, Harper Collins Publishers, New York, 1990.
5. Krugman, Paul, Obstfeld Maurice, International Economics, Theory and Policy, Third Edition, Harper Collins College 

Publishers, 1994.
6. Lutas, Mihaela, Uniunea Europeană. Mecanismul integrării. Ed. Dacia Cluj Napoca, 2004.
7. Luţaş, Mihaela, Integrare Economică Europeană. Ed. Economică 1999
8. Manoilescu Mihail, Forţele naţionale productive şi comerţul exterior, Ed. Siţinţifică şl Enciclopedică, Bucureşti, 1986.
9. Salvatore, Dominick, Managerial Economics in a Global Economy, second edition, Mc Graw Hill- international Edition, 

1993.
10. Wallace, Hellen, Wallace, William, Elaborarea politicilor in Uniunea Europeana, Ed. a cincea, Institutul European din 

România, Bucureşti, 2005.
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