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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul „Economie, Marketing şi Turism” 

Pentru specialitatea: 1013.1 Servicii Hoteliere, Turism și Agrement 

 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

Economie Europeana si Integrare Economica 
Responsabil de disciplină/modul: Natalia Antoci, dr., conf. univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Lucrul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.03.A.0.22 120 26 26 - 68 4 
Română/ 

rusă/engleză 

S.04.A.0.22 120 12 8 - 100 4 Română 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C1 Cunoașterea 

conceptelor, teoriilor, metodelor 

şi instrumentelor de natură 

socio-economică în servicii 

publice; 

C5 Respectarea nornelor etice și 

deontologice în activitatea de 

turism și servicii; 

de cunoaștere: 

• A cunoaște ariile de competență și aplicare a specialiștilor din 

domeniul turism și servicii 

• A descrie procesul de organizare a activităților în domeniul 

serviciilor hoteliere, turism și agrement 

• A caracteriza elementele de organizare a activităților în domeniul 

serviciilor hoteliere, turism și agrement 

• A descrie procesul de construire şi aplicare a mecanismelor de 

asigurare a calităţii în turism și servicii 

• A caracteriza componentele mecanismelor de asigurare a calităţii 

în turism și servicii 

de aplicare: 

• A argumenta metodele etice privind rezolvarea problemelor 

sociale în turism și servicii 

• A elabora judecăţi bazate pe cunoaşterea problemelor sociale şi 

etice în turism și servicii 

• A elabora studii referitoare la organizarea activităților din 

domeniul serviciilor hoteliere, turism și agrement, la nivel 

național, regional și internațional 

• A argumenta metodele de construire şi aplicare a mecanismelor de 

asigurare a calităţii în turism și servicii 

• A elabora mecanismele de asigurare a calităţii prin norme și 

standarde în turism și servicii 

 

de integrare: 

• A realiza un program privind dezvoltarea competențelor 

resurselor umane antrenate în turism și servicii 

• E efectua o analiză comparativă a activității de organizare în 

domeniul serviciilor hoteliere, turism și agrement la nivel 

regional, național și/sau internațional 

• A argumenta metodele, normele, standardele calității execuției 

mecanismelor de control din turism și servicii 

Conținutul 

disciplinei 

Caracteristici ale integrării economice internaţionale: abordări conceptuale. 

Istoricul integrării economice în Europa. 

Tratatele fundamentale in constructia Europeana  

Arhitectura institutionala a UE si sistemul decizional al UE 

Politica Agricolă Comunitară ( PAC) 

Politica Monetara Europeana  
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Politica Comunitară in domeniul concurenţei 

Politica comercială a UE 

Politica industrială a UE 

Politica UE în domeniul transporturilor 

Politica Socială Comunitară 

Locul UE in Economia mondială 

Relatiile RM cu UE 
 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual-proiect de cercetare, 

aprecierea în rezultatul participării la seminare 

Evaluarea finală- examen scris sau asistat la calculator,în baza testului clasic care include itemi de divers 

nivel de complexitate: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

• evaluare curentă, inclusiv produsul lucrului individual – 60%; 

• evaluare finală – 40% 

 

Studiu 

individual 

Studenții vor elabora un referat ştiinţific cu aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor, instrumentelor 

economice de cercetare pe anumite tematici la nivelul entităţii economice. Cerințele și termenele de 

elaborareși prezentatre se conțin în curriculum-ul la disciplină  la capitolul VI ”Studiu individual” (poate fi 

accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 

Bibliografie 

recomandată 

de bază  

1. Integrarea Europeană şi Dreptul Romanesc. Bucureşti, 2016. 

2. Aura Niculescu. Fundamentarea şi coordonarea politicilor economice în Uniunea Europeană. Bucureşti, 

2006. 

3. Alexandrescu Gr., Popa V. - Posibile arhitecturi instituţionale europene, Editura Universităţii Naţionale de 

Apărare, Bucureşti, 2013. 

suplimentară  

1. Avram Ion - Uniunea Europeana si aderarea României, Editura Sylvi, Bucureşti, 2001. 

2. Bădescu Ilie (coord.) - Geopolitica integrării europene, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 

2013. 

3. Baluta Oana, Balan Cătălin - Justiţie şi Afaceri Interne, Editura Tritonic, Bucureşti, 2007. 

 

 

http://www.moodle.usm.md/

