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1. Factorii determinanţi ai formării şi dezvoltării economiei mondiale. The factors of formation and 

development of the world economy. 

2. Diviziunea mondială a muncii. The global division of labor. 

3. Specializarea internaţională intraramurală, şi tehnologică. International specialization of domain 

and technological. 

4. Schimbările structurale din diviziunea mondială a muncii din ultimele decenii. Structural changes 

in the global labor division over the last decades 

5. Tipologia relaţiilor economice internaţionale. Typology of international economic relations. 

6. Tendinţele şi principalii factori de dezvoltare a relaţiilor economice internaţionale. Trends and 

main factors in the development of international economic relations. 

7. Locul şi rolul relaţiilor economice internaţionale în evoluţia economiei naţionale. The place and 

role of international economic relations in the evolution of the national economy. 

8. Ce este mercantilismul şi ce rol a jucat el în comerţul internaţional ? What is mercantilism and 

what role did it play in international trade? 

9. Teoria „mânii invizibile” şi teoria avantajului absolut în comerţul internaţional expuse în operele 

lui A. Smith. The theory of "invisible hands" and the theory of absolute advantage in international 

trade exposed in A. Smith's works. 

10. Teoria costurilor comparative de producţie şi a avantajelor relative reciproce în comerţul 

intrernaţional (Robert Torrens şi David Ricardo). Comparative production cost theory and 

relative mutual benefits in international trade (Robert Torrens and David Ricardo). 

11. Care sunt coordonatele fundamentale ale modelului Heckcher-Ohlin-Samuelson al comerţului 

internaţional? What are the core coordinates of the Heckcher-Ohlin-Samuelson model of 

international trade? 

12. Ce teorii noi au rezultat din preocuparea liberalilor neoclasici de moderniizare şi dinamizare a 

modelului O-H-S al comerţului internaţional? What new theories have emerged from the 

preoccupation of neoclassical liberals to modernize and dynamize the O-H-S model of 

international trade? 

13. Paradoxul lui W. Leontief şi alte preocupări de testare practică a modelului H-O-S. W. Leontief's 

paradox and other practical testing concerns of the H-O-S model. 

14. Care sunt cauzele şi coordonatele „noii teorii” despre comerţul internaţional în viziunea lui 

P.R.Krugman? What are the causes and coordinates of the "new theory" on international trade in 

P.R.Krugman's vision? 

15. Ce se înţelege prin „constanta Manoilescu”? What is meant by constant "Manoilescu"? 

16. Factorii care influenţează evoluţia pieţei mondiale. Factors that influence the evolution of the 

global market. 

17. Conceptele de piaţă externă, internaţională şi mondială. External, international and global market 

concepts. 

18. Comerţul internaţional la etapa actuală. International trade at the present stage. 

19. Locul şi rolul GATT şi OMC în dezvoltarea comerţuli internaţional. The role of GATT and the 

WTO in the development of international trade. 

20. Activitatea desfăşurată de GATT în cadrul rundelor de negocieri comerciale şi în afara lor. The 

activity of the GATT within and outside trade rounds negotiations. 



21. Relaţiile comerciale şi de cooperare economică între ţările cu nivele şi sisteme economice 

diferite, în dezbaterea Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD). 

Commercial and economic cooperation between countries with different levels and economic 

systems in the debate of the UN Conference on Trade and Development (UNCTAD). 

22. Scurt istoric al apariţiei Sistemului general de preferinţe vamale (SGP); cadrul instituţional; 

definire. A brief overview of the appearance of the General System of Customs Preferences 

(SGP); the institutional framework; definition. 

23. Dinamica şi volumul (fizic şi valoric) a comerţului internaţional în perioada postbelică. The 

dynamics and volume (physical and value) of international trade in the post-war period. 

24. Comerţul internaţional cu produse energetice. International trade with energy products. 

25. Comerţul internaţional cu servicii şi locul său în relaţiile economice internaţionale. International 

trade with services and its place in international economic relations. 

26. Politica comercială: definire, obiective tipuri (curente) de politică comercială. Trade policy: 

definition, objectives, types of trade policy. 

27. Evoluţia comerţului exterior al Republicii Moldova în uldimile decenii. The evolution of the 

external trade of the Republic of Moldova in the last decades. 

28. Relaţiile comerciale ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. The trade relations of the 

Republic of Moldova with the European Union. 

29. Principalele grume de mărfuri şi servivii în exportul şi importul Republicii Moldova. The main 

groups of goods and services in the export and import of the Republic of Moldova. 

30. Circulaţia internaţională a capitalului. Esenţa, mecanismul şi formele lui. International capital 

movement: its essence, mechanism and forms. 

31. Circulaţia internaţională a populaţiei şi a forţei de muncă. International circulation of population 

and labor. 

32. Politica imigraţionistă şi emigraţionistă a ţărilor privind resursele de muncă. Immigration and 

emmigration policy of countries concerning labor force. 

33. Care sunt mijloacele de plată internaţionale? What are the forms 

of payment for international transactions? 

34. Conceptul de drepturi speciale de tragere (DST). The concept of Special Drawing Rights (SDR). 

35. Conceptul de comerţ exterior şi indicatorii nivelului de dezvoltare a lui. The concept of external 

trade and the level of its development. 

36. Evoluţia sistemului valutar internaţional. Evolution of the international exchange rate system. 

37. Tipurile de operaţiuni efectuate pe pieţele valutare internaţionale. Types of transactions 

conducted on international exchange markets. 

38. Principalele centre financiare internaţionale. Main International Financial Centers. 

39. Factorii ce influenţează cursul de schimb. The factors influencing the exchange rate. 

40. Piaţa creditară internaţională. Piaţa europeană valutară şi creditară. The international credit 

market. The European currency and credit market. 

41. Conceptul şi factorii care determină balanţa de plăţi externe. The concept and factors that 

determine the external balance of payments. 

42. Caracteristica structurii organizaţiilor economice internaţionale din cadrul ONU. The structure of 

international economic organizations within the UN 

43. Colaborarea internaţională în cadrul instituţiilor socio-economice din sistemul ONU. 

International collaboration within the socio-economic institutions of the UN 

44. Fondul Monetar Internaţional şi colaborarea Republicii Moldova cu FMI. The International 

Monetary Fund and cooperation with the Republic of Moldova  



45. Grupul Băncii Mondiale şi rolul acestor instituţii în dezvoltarea economiilor naţionale. The World 

Bank Group and the role of these institutions in the development of national economies. 

46. Companiile transnaţionale, tipurile şi rolul lor în dezvoltarea economică. Transnational 

companies, their types and role in economic development. 

47. Investiţiile directe externe de capital şi de portofoliu. FDI and portfolio investment. 

48. Integrarea economică internaţioanlă. Premisele, esenţa şi stadiile de integrare. International 

Economic Integration. Premises, essence and stages of integration. 

49. Integrarea internaţională pe verticală, orizontală şi prin conglomerare. Vertical, Horizontal and 

Conglomerate International Integration. 

50. Integrarea economică în Uniunea Europeană. Economic integration in the EU. 

51. Politici în Uniunea Europeană. Policies in the European Union. 

52. Problemele integrării economice în cadrul CSI. Problems of economic integration within CIS 

53. Integrarea Republicii Moldova în structurile economice internaţionale. Integration of the 

Republic of Moldova into international economic structures 

54. Integrarea economică din America de Nord, America Latină, Africa, Asia şi incidenţele acestora 

asupra comerţului internaţional. Economic integration in North America, Latin America, Africa, 

Asia and their incidence on international trade. 

55. Bazele şi particularităţile formării preţurilor pe piaţa mondială. The fundamentals and 

peculiarities of price formation on the world market. 

56. Tipurile de preţuri care se formează la bursele de  mărfuri. Types of prices that are formed on 

commodity exchanges 

57. Tranzacţiile economice externe de comercializare. External trading transactions. 

58. Condiţiile de bază ale contractului tranzacţiei comerciale externe şi modul de legalizare The basic 

terms of the external trade transaction and the legalization mode. 

59. Caracteristica principalelor forme ale businessului internaţional. The characteristics of main 

forms of international business. 

60. Principalele surse de informaţie economică referitoare la REI. The main sources of economic 

information related to IER. 

61. Gruparea țărilor după potențialul economic. Grouping of countries by economic potential. 

62. Adâncirea interdependenței dintre țări. Deepening interdependence between the countries. 

63. Specializarea economică internațională și tipurile ei. International economic specialization and its 

types 

64. Principalele caracteristici ale relațiilor valutar-financiare internaționale. The main features of 

international monetary and financial relations. 

65. Mijloacele de plăți internaționale. International Payment Means 

66. Balanța de plăți externe. Structura ei și factorii care determină balanța de plăți. External balance 

of payments: structure and factors  

67. Locul și rolul Companiilor transnaționale în economia mondială. The role of transnational 

companies in the global economy. 

68. Consecințele expansiunii companiilor transnaționale. Consequences of the expansion of 

transnational companies 

69. Cadrul instituțional al relațiilor economice internaționale. The institutional framework of 

international economic relations 

70. Sistemul organizațiilor de colaborare economică din cadrul ONU. The System of Economic 

Cooperation Organizations within the UN. 



71. Etapele și formele procesului de intagrare economică. Stages and forms of economic integration 

process. 

72. Avantajele integrării economice internaționale. The Advantages of International Economic 

Integration 

73. Particularitățile relațiilor contractuale în sistemul de relații economice internaționale. 

Particularities of contractual relations in the system of international economic relations. 

74. Reglementarea multilaterală a comerțului exterior a țărilor. Multilateral regulation of foreign 

trade of countries. 

75. Integrarea Republicii Moldova în structurile economice internaționale. Integration of the 

Republic of Moldova into International Economic Structures 

76. Evoluția sistemului valutar mondial. Formele de decontări internaționale. Evolution of the World 

Exchange System. Forms of international settlements. 

77. Locul și rolul organizațiilor financiar-valutare din sistemul ONU în relațiile economice 

internaționale. The place and role of financial-currency organizations in the UN system in 

international economic relations. 

78. Tipurile și formele relațiilor economice internaționale la etapa actuală. Types and forms of 

international economic relations at the present stage. 

79. Comerțul cu servicii și locul său în relațiile economice internaționale. Trade in services and its 

place in international economic relations. 

80. Specificul pieței serviciilor și reglementarea ei  pe piața internațională. The specificity of the 

services market and its regulation in the international market. 

81. Circulația internațională a populației și resurselor de muncă și politica  țărilor în domeniul 

migrației. International movement of the population, labor resources and migration policy. 

82. Republica Moldova și Organizația Mondială a Comerțului (OMC). The Republic of Moldova and 

the WTO 

83. Comerțul internațional cu mărfuri și servicii . caracteristicile și indicatorii principali. International 

trade in goods and services: main features and indicators. 

84. Comerțul exterior al Republicii Moldova și situația ei în sistemulrelațiilor economice mondiale. 

Foreign trade of the Republic of Moldova and its situation in the world economic relations. 

85. Republica Moldova și Organizația pentru Alimеntație  și Agricultură a ONU (FAO). The 

Republic of Moldova and the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO).  

86. Relațiile R.Moldova cu UE. Acordul de Asociere R.Moldova – Uniunea Europeană. Moldova's 

relations with the EU. Moldova-EU Association Agreement. 

87. Problemele privind integrarea economică în cadrul CSI și Uniunea euroasiatică. Problems of 

economic integration within the CIS and the Eurasian Union 

88. Locul și rolul Uniunii Europene în economia mondială. The place and role of the European 

Union in the world economy. 

89. Sistemul instituțional al UE și mecanismul de funcționare. The EU institutional system and its 

functioning mechanism 

90. Principiile și criterii de adetare a țărilor la Uniunea Europeană. Principles and criteria for 

adherence of countries to the European Union 

91. Politica agrară comună în Uniunea Europeană. Common Agricultural Policy in the European 

Union 

92. Politica regională și de coeziune în Uniunea Europeană. Regional and cohesion policy in the 

European Union. 

93. Politica comunitară a UE în domeniul concurenței. Community competition policy in the EU 



94. Politica comercială a Uniunii Europene. Commercial policy of the European Union 

95. Strategia Europa 2020. Europe 2020 strategy. 

96. Tipologia ţărilor şi rolul lor în economia mondială. Groups of countries and their role in the 

global economy 

97. Piaţa mondială a produselor agricole şi alimentare. Starea şi perspectivele dezvoltării. World food 

market, its status and features. 

98. Diviziunea internaţională a muncii – baza dezvoltării REI. The international division of labor as 

the basis for the development of IER 

99. Economia mondială. Istoria, etapele dezvoltării. World economy: history and stages of 

development. 

100. Uniunea Europeană: istoria dezvoltării şi dinamica dezvoltării economice. Perspectivele 

extinderii. European Union. The formation of the economic mechanism. Prospects for expansion. 

101. Preţurile mondiale şi factorii de deviere al preţurilor mondiale de costurile internaţionale. The 

concept of the world price and the factors of deviation of world prices from the international cost. 

102. Analiza principalilor indicatori macroeconomici. Key macroeconomic indicators of the world 

economy. 

103. Cursul valutar şi factorii ce-l determină pe plan mondial. Exchange rate and its determinants. 

104. Republica Coreea în economia mondială. Principalele direcţii ale politicii economice. South 

Korea in the world economy and IER. Features of economic development and the main features 

of the economic mechanism. 

105. Economia deschisă şi principalii indicatori ce o caracterizează The evolutionary path of "open 

economy” and indicators characterizing the degree of openness. 

106. Piaţa mondială de împrumuturi. The world market of loan capital. 

107. Rolul Japoniei în economia mondială şi REI. Etapele de dezvoltare şi problemele actuale. Japan 

in the world economy and IER. Stages of development and contemporary problems. 

108. Caracteristica pieţii mondiale. Piaţa mondială a materiei prime şi particularităţile ei de dezvoltare. 

World market characteristics. International Raw material market, its state and features of 

development. 

109. Eurovaluta şi piaţa valutei europene. Euro currency and Euro currency market 

110. Statele Latino Americane în economia mondială. Principalele direcţii ale politicii economice. 

Latin American states in the global economy and IER. Features of foreign economic strategy. 

111. Impactul problemelor globale asupra economiei mondiale. The impact of global problems on the 

modern world economy 

112. Serviciile de transport pe piaţa mondială. Rolul transportului în dezvoltarea economică. problema 

carburanţilor. Transport services on the world market. The role of transport in economic 

development. Fuel issues. 

113. Rolul SUA în economia mondială şi REI. Factorii de influenţă economică al SUA. USA in the 

global economy and IER. US global influence factors. 

114. Piaţa mondială a capitalului şi caracteristica formele  lui de export. The world capital market and 

forms of capital export. 

115. Economia ţărilor în curs de dezvoltare. Diferenţierea social-economică. Developing countries in 

the global economy. Socio-economic differentiation. 

116. China în economia mondială şi REI. Principalele direcţii ale politicii economice. China in the 

world economy and IER. The main directions of economic policy. 

117. Piaţa tehnologiilor de vârf, materialelor noi şi particularităţile de dezvoltare. The market for 

cutting-edge technologies, new materials and developmental features. 



118. Impactul migraţiei de capital pentru ţările mari şi mici. The impact of capital migration on the 

economy of a large and small country. 

119. Reglarea  netarifară al REI (cote, subsidii, standarde, licenţe etc.) Non-tariff regulation of IER 

(quotas, subsidies, standards, licensing, etc.) 

120. Reglarea de stat a proceselor de migraţie a forţei de muncă. Exodul creierilor şi forţei de muncă 

intelectuală. State regulation of migration processes and the problem of "brain drain". 

121. Analiza economiei serviciilor pe piaţa mondială. The global services market and its current state. 

122. Specificul comerţului internaţional cu licenţe. The specificity of international licensed trade. 

123. Corporatiile internationale si principalele tipuri.  International corporations and their types. 

124. Fluxurile internaţionale de investiţii. International investment flows.  

125. Analiza competitivităţii economice a ţărilor pe piaţa mondială. Analysis of the countries' 

economic competitiveness on the world market. 

126. Specificul pieţei mondiale a forţei de muncă. Migraţia internaţională a forţei de muncă. The 

specificity of the global labor market. International labor migration. 

127. Standardul valută-aur şi influenţa lui asupra economiei mondiale. The gold-currency standard and 

its influence on the world economy. 

128. Rolul ţărilor în curs de dezvoltare în diviziunea internaţională a muncii. The role of developing 

countries in the international division of labor. 

129. Principalele direcţii ale dezvoltării strategice şi politica economică al ţărilor în curs de 

dezvoltare. The main directions of strategic development and economic policy of developing 

countries. 

130. Statele din Asia de Sud-Est în economia mondială. Principalele direcţii ale politicii 

economice. Southeast Asian States in the World Economy. The main directions of economic 

policy. 

131. REI, esenţa şi istoria apariţiei. IER -   essence and history of occurrence. 

132. Principalele forme de dezvoltare al REI a R.Moldova.The main forms of development of IER of 

the Republic of Moldova. 

133. Caracteristica principalelor forme de cooperare industrială pe plan mondial. The characteristic of 

the main forms of industrial cooperation in the world. 

134. Caracteristica principalelor teorii (doctrine) ale REI. Characteristic of the main theories 

(doctrines) of IER. 

135. Caracteristica principalelor teorii mercantiliste din REI. Characteristics of the main mercantilist 

theories in IER. 

136. Teoria avantajelor absolute a lui A.Smith. Adam Smith's theory of absolute advantage. 

137. Teoria avantajelor comparative a lui D.Ricardo. Ricardo's Theory of Comparative Advantage 

138. Teoria ciclului de viaţă al produselor pe plan internaţional. International product lifecycle theory. 

139. Cauzele intervenţiei de stat în REI. Causes of State Intervention in IER. 

140. Tarifele vamale - esența, tipurile și mecanismele lor de aplicare. Customs tariffs - their essence, 

types and mechanisms of application. 

 


