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Fundamentare  Disciplina Sistemul comercial internațional reprezintă domeniul științei economice, care se ocupă de 

cercetarea sistemului comercial internațional și cel național, problemelor mondiale, relațiile comerciale, 

financiare, tehnologice, de cooperare și de altă natură ce se stabilesc și se dezvoltă între statele lumii, precum 

și între statele lumii și organisme internaționale (mondiale și regionale) în cadrul unor mecanisme și structuri 

instituționale. 

Obiectivul general al acestei discipline constă în formarea perceperii intelectuale a teoriilor expuse și a 

coerenței lor analitice, cât și formarea cunoștințelor, a perceperilor de organizare și realizare a relațiilor 

bilaterale și multilaterale între Republica Moldova și țările lumii. Științele teoretice și practice în domeniul 

comerțului internațional va asigura succesul activității în domeniul ales, precum și integrarea lor optimă în 

economia mixtă și în societatea contemporană. 

Competenţele 

obţinute 

CP 1. Cunoașterea conceptelor, teoriilor și metodelor de cercetare specifice domeniului Științe economice; 

CP 2. Utilizarea de principii şi metode avansate pentru explicarea şi interpretarea, unor situații, probleme, 

dileme de natură teoretică și practică în domeniul de cercetare în domeniul economiei mondiale și relațiilor 

economice internaționale; 

CP 3. Gestiunea eficientă a informaţiei selectate prin aplicarea principiilor, teoriilor şi metodelor avansate de 

cunoaştere, şi abordarea interdisciplinară în realizarea cercetărilor în domeniul economiei mondiale și 

relațiilor economice internaționale; 

CP 4. Evaluarea critică a problemelor și abordărilor teoretico-practice și metodologice de natură social-

economică în determinarea priorităţilor de cercetare ştiinţifică; 

CP 5. Conceperea și elaborarea de cercetări științifice originale în domeniul cunoașterii științifice și/sau a 

metodelor de cercetare în  domeniu specific al relațiilor economice internaționale;. 

CT 1. Dezvoltarea abilităților de  leadership în diferite aspecte ale muncii, cât și în cercetare.  

CT 2. Inițierea și dezvoltarea de proiecte inovatoare și practice. 

Conţinutul 

disciplinei 

Structura cursului Sistemul comercial internațional cuprinde următoarele compartimente: 

1. Teoria comerțului internațional și politica comercială a acestuia 

2. Instrumente și măsuri de politică comercială 

3. Cadrul instituțional al relațiilor economice internaționale  

4. Cadrul juridic al tranzacțiilor comerciale internaționale 

5. Tehnici de plăți aplicate în tranzacțiile comerciale internaționale  

6. Tehnici de finanțare în sistemul comercial internațional  

7. Riscurile în sistemul comerciale internaționale  

8. Exportul și importul clasic/tradițional 

9. Sistemul comercial „în compensație” și „special” 

10. Mecanismul derulării unei tranzacții de comerț exterior 

11. Eficiența în sistemul comercial internațional 

12. Blocurile comerciale în economia globală  
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