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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 
În Republica Moldova, ca stat terţ al Uniunii Europene, observăm că mass-media acordă o atenţie deosebită 
evenimentelor ce se desfăşoară la nivelul comunităţii, dar mai ales impactului politicilor adoptate şi implementate 
pentru statele candidate la aderare şi, implicit, pentru cetăţeni. Cu toate acestea, societatea cunoaşte prea puţin 
despre efectele integrării, situaţie explicată, probabil, prin precaritatea nivelului de cultură politică, al 
cunoştinţelor în cauză, sau lipsa interesului pentru bunul mers al lucrărilor în interior şi in exterior. Pe fundalul 
crizelor economice continue, cetăţeanul percepe soluţia tuturor problemelor prin retribuirea muncii cu salarii 
decente, racordate la cerinţele optime pentru existenţă, pe când politicienii abordează soluţiile problemelor 
majore ale statului prin identificarea corectă a vectorului de politică externă, prefigurându-se ideea că 
identificarea corectă a vectorului de politică externă şi, implicit, finalitatea integrării europene va aduce cu sine şi 
soluţionarea celor mai stringente probleme din economie, justiţie, securitate. Prin studierea cursului Integrare 
europeană, elevii, dar în mod deosebit, studenţii, subiecţi ce urmează a fi conectaţi la cerinţele şi ofertele pieţii 
muncii interne şi externe, vor putea descoperi, analiza şi integra în ansamblul activităţilor mecanismul de 
funcţionalitate a modelului european edificator de factură economică, politică şi socială, recunoscut prin 
capacitatea de a se racorda imediat la provocările şi schimbările frecvente, la oscilaţiile politice, dar şi la cerinţele 
survenite din partea celor 500 mln locuitori. Implicit, cunoaşterea disciplinei va implica studentul să dezvolte 
capacităţi pentru a înţelege transformările care vor avea loc la nivel de ţară daca va fi folosit întreg potenţialul 
uman, financiar, tehnic, informaţional în derularea procesului integraţionist european.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului  
Competenţe generale:  
- Cunoașterea, identificarea și  interpretarea conceptelor și teoriilor fundamentale ale filosofiei; 
-  Dezvoltarea capacității de memorare, generalizare și analiză critică a informaţiei din domeniul filosofiei,  care  

permite viitorului specialist să își asume responsabilități și să se adapteze  operativ la modificările din 
societate; 

-  Comunicarea logică, coerentă,  argumentată a informaţiei privind diverse tipuri de filosofie și stiluri de 
filosofare în limba de stat şi alte limbi, în  medii profesionale și alte medii social-economice; 

- Aplicarea tehnologiilor informaţionale şi a tehnicilor de management al informaţiei; 
-  Proiectarea activităţii profesionale atât independent, cât și cu semenii în cadrul echipei, sau cu factori de 

decizie, într-un context naţional şi internațional. 
Competențe specifice: 
- Să identifice cadrul juridico-politic de funcţionare a Uniunii Europene; 
- Să identifice şi să analizeze prioritatea politicilor Uniunii Europene; 
- Să elaboreze recomandări de soluţionare a problemelor actuale ale Uniunii Europene. 
- Să definească caracteristicile Pieţii Unice Europene; 
- Să determine politicile comunitare şi prevederile lor; 
- Să identifice instituţiile şi organismele Uniunii Europene; 
- Să cunoască programe europene de educare şi formare profesională; 
- Să evalueze impactul integrării europene asupra societăţii statelor terţe 
- Să analizeze implementarea prevederilor Schengen şi impactul lor asupra libertăţilor de circulaţie; 
- Să determine capacitatea autorităţilor naţionale de a realiza siguranţa alimentară după modelul comunitar; 
- Să caracterizeze relaţiile diplomatice ale Republicii Moldova; 
- Să propună un plan de acţiuni prin care Republica Moldova şi-ar facilita procesul de aderare la Uniunea 

Europeană; 



Finalităţi de studii  
Studentul la finele cursului va fi capabil: 
- să evalueze impactul integrării europene asupra societăţii statelor terţe; 
- să analizeze implementarea prevederilor schengen şi impactul lor asupra libertăţilor de circulaţie; 
- să determine capacitatea autorităţilor naţionale de a realiza siguranţa alimentară după modelul comunitar; 
- să caracterizeze relaţiile diplomatice ale Republicii Moldova; 
- să propună un plan de acţiuni prin care republica moldova şi-ar facilita procesul de aderare la uniunea 

europeană; 
- să analizeze mecanismul succeselor economice ale uniunii europene; 
- să compare politica naţională în domeniul protecţiei mediului cu cea a uniunii europene. 
- să propună un plan de redresare a economiei republicii moldova în procesul aderării la Uniunea Europeană; 
- să evalueze impactul liberalizării serviciilor, mărfurilor, persoanelor şi capitalurilor în interiorul spaţiului 

comunitar; 
- să evidenţieze impactul funcţionării instituţiilor europene asupra rolului şi locului uniunii în interior şi 

exterior; 
- să demonstreze rolul şi locul instituţiilor europene în funcţionarea comunităţii; 
- să identifice şi să analizeze prioritatea politicilor Uniunii Europeană; 
- să argumenteze necesitatea cunoașterii caracterului modern al economiei europene; 
- să stabilească funcţionarea pieţii unice europene prin prisma aplicabilităţii libertăţilor de circulaţie; 
- să caracterizeze priorităţile integrării statului în structuri regionale şi internaţionale; 
- să coreleze relaţiile diplomatice ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană; 
- să analizeze priorităţile uniunii europene faţă de Republica Moldova. 
Condiții prerechizit:   studii BAC 

Teme de bază: 1. Integrarea europeană în evoluţie istorică. 2. Premisele unificării teritoriului european. 3. 
Suportul juridico-legal de funcţionare a Uniunii Europene. 4. Formarea şi extinderea spaţiului comunitar. 
perspective pentru Republica Moldova. 5. Arhitectura instituţională de funcţionare a Uniunii Europene. 6. Piaţa 
Unică Europeană şi asigurarea libertăţilor de circulaţie. 7. Moneda Euro şi cooperarea monetară. 8. Bugetul 
Uniunii Europene. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, prezentări inovative, proiecte; consultaţii. 

Strategii de evaluare: 
La sfârşitul cursului va avea loc examenul final scris, evaluat prin note care va include un test complex de întrebări 
la nivel de cunoaştere, integrare şi aplicare a cunoştinţelor. Nota finală se va constitui din reuşita academică pe 
parcursul semestrului prin elaborarea de eseuri şi scrierea lucrărilor de control consacrate celor mai actuale 
probleme ale domeniului Integrării europene (30%), activităţile individuale (30 %) şi examenul final (40%). 
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