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Programa analitică (curriculumul cursului) 
 

Denumirea cursului Fluxuri investitionale internationale 

Titularii cursului Harcenco Dorina, dr., conf. univ. 
 

Ciclul I (L – licenţa) L Codul 
cursului F.05.O.033.31 Anul III Semestrul V 

Nr. credite 3 Limba de 
instruire engleză Forma de evaluare finală  

(E – examen, V – verificare) E 

Ore din planul de 
învăţământ 90 Ore studiu individual 46 Total ore pe semestru 136 

 
 
 

 

 

Condiţii de acces 
Obligatorii Comerţ internaţional 

Recomandate Pieţe internaţionale de capital 
 
 

Fundamentare Disciplina îşi propune să ofere studenţilor o dublă perspectivă asupra fluxurilor 
investitionale internationale, in particular a investitiilor de portofoliu si celor 

Facultatea REI 

Specialitatea EMREI 

Departamentul BI 

Numărul total de ore (pe semestru) din planul  
de învăţământ 

(C – curs teoretic, S – seminar, L – activităţi  
de laborator, P – proiect sau lucrări practice) 

Total C S L P 

44 30 14   

Categoria formativă a cursului (F – fundamentală, G – generală, S – de specialitate,  
U – socio-umanistică, M – de orientare către alt domeniu) F 

Categorie de opţionalitate a cursului (O – obligatorie, A – opţională, L – liberă alegere) O 

Numărul maxim de studenţi care se pot înscrie la curs - 



directe, a rolului corporaţiilor transnaţionale, ca principali actori pe scena 
economică globală, si investițiile realizate de acestea în afara graniţelor ţării de 
provenienţă (de origine). Astfel, prima parte a cursului se axează pe analiza 
fluxurilor de capital, in special pe aspectul conceptual al investițiilor, ISD si ISP şi 
STN, structurarea factorilor care generează fluxurile de ISD si ISP, şi 
fundamentarea teoretică şi practică a corelaţiei între investiţiile străine directe, 
STN şi competitivitate şi creşterea economică a ţărilor în dezvoltare si rolul 
tarilor dezvoltate. A doua parte a cursului va avea drept scop analizarea 
aspectelor care influenţează decizia corporaţiilor transnaţionale de a investi în 
active reale în străinătate, plecând de la motivaţii şi aspecte strategice, 
cercetând si principalele teorii explicative ale ISD. Iar ultima parte a cursului se 
așează pe analiza tipologiei riscurilor cu care se confrunta investitorii în ţările 
gazdă, atât dintr-o perspectivă individuală, cât şi dintr-o perspectivă integrată, 
o atenție sporita acordându-se analizei strategiilor si factorilor determinanți ai 
deciziei investiționale. 

Obiectivele/rezultatele 
învăţării  

Rezultatele învăţării: 
Obiective:  

• să ofere studenţilor un cadru specific de înţelegere a fenomenului 
investiţional la nivel global; 

• să aplice metode cantitative şi calitative de analiză a fluxurilor 
investiţionale la nivel de companie şi de economie naţională; 

• să construiască şi să consolideze capacitatea studenţilor de analiză 
a unei decizii investiţionale din perspectiva motivaţiilor şi riscurilor, 
cu accent asupra strategiilor de expansiune dezvoltate de 
corporaţiile transnaţionale 

• să consolideze capacitatea studenţilor de analiză a unei decizii 
investiţionale din perspectiva efectelor şi impactului acesteia 
asupra ţărilor de origine şi celor de recepţie a investiţiilor. 

• să însuşească si sa diferențieze intre diferite tipuri de politici de 
atragere a investiţiilor, fiind capabil să activeze în echipe  

Conţinutul cursului 
(materia) 

Denumirea temelor şi subiectelor Numărul 
de ore in 
auditoriu 

 Inclusiv 
P S Ore lucru 

Individual 
I. Fluxuri internaţionale de 

capital. Investiţiile străine 
directe si de portofoliu  

1.1. Investiţiile internationale – 
delimitări conceptual-metodologice. 
Tipuri de investitori. 
1.2. Principalele caracteristici ale 
fluxurilor internationale de capital  
 1.3. Elementele definitorii, 
aspectele, si particularităţile 
investiţiilor internaţionale. 
 
Lucru individual: Principalele 
elemente si caracteristici ale pietei 
financiare internationale 

6 4 2 5 



II. Teorii explicative ale 
investiţiilor străine directe şi 
producţiei internaţionale 
2.1. Teoria valorificării 
imperfecţiunilor pieţei  
2.2.  Teoria avantajului de monopol 
sau oligopol 
2.3.  Teoria ciclului de viaţă al 
produsului 
2.4.  Teoria internalizării producţiei  
2.5.  Teoria eclectica 
 
Lucru individual: Investitiile 
internationale şi teoriile comerţului 
internaţional 

4 2 2 4 

III. Dinamica şi distributia 
geografica a fluxurilor 
investiţionale internaţionale 
3.1.Evoluţiafluxurilor investitionale 
în economia mondială şi extinderea 
pieţei internaţionale a ISD. 
3.2.Particularitati si tendinţe in 
evolutia fluxurilor investitionale 
internationale in tarile dezvoltate si 
cele in curs de dezvoltare  
3.3. Evolutia politicilor naţionale 
investitionale la sfirsitul secolului 
XX – inceputul sec. XXI 
 
Lucru individual: Fluxurile 
internationale investitionale in tarile 
in tranzitie. 

6 4 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
4 

IV.  Crizele economice mondiale si 
impactul lor asupra fluxurilor 
investitionale internationale 
4.1 Caracteristicile si tipologia 
crizelor economice mondiale 
4.2 Impactul crizelor economice 
mondiale asupra fluxurilor 
internationale investitionale 
 
Lucru individual: Criza 
financiara globala si impactul ei 
asupra fluxurilor investitionale 
internationale 

4 2 

2 2 



V. Rolul firmelor multinationale 
in fluxurile investitionale 
internationale şi strategiile 
acestora de internaţionalizare a 
afacerilor 

5.1. Firmele multinationale/ 
corporatii transnationale  – delimitări 
conceptual-metodologice. 
5.2.Etapele dezvoltării, dimensiunea 
internaţională şi specificul  FM/STN 
în economia mondială.   
5.3.Tipologia şi modelele firmelor 
multinationale/ corporaţiilor 
transnaţionale.  
 
Lucru individual: Rolul 
intreprinderilor de stat in fluxurile 
investitionale internationale la 
inceputul sec. XXI 

5 4 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
2 
 
 

VI. Motivaţii şi strategii de 
expansiune a FM/CTN. 
Achiziţiile şi Fuziunile 
Internaţionale 

6.1.Motivaţiile societatilor 
transnationale de realizare a 
investiţiilor internationale 
 6.2.Strategii de expansiune în 
străinătate ale corporaţiilor 
transnaţionale 
6.3. Particularitatile achiziţiilor şi 
fuziunilor internaţionale 
 
Lucru individual: Analiza top zece 
corporatii transnationale si a 
strategiilor acestora de expansiune 

3 2 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
2 

VII. Efectele investitiilor 
internationale asupra 
economiilor naţionale 

 7.1. Analiza efectelor investitiilor 
straine asupra tarii gazda. 
7.2. Efectele si impactul investitiilor 
internationale asupra tarii de origine 
 
Lucru individual: Impactul 
investiilor straine directe asupra 
economiei tarilor in tranzitie 

4 2 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
2 

VIII. Politica investiţională şi 
principalele instrumentele de 
implementare. Reglementarea 
multilaterală a investiilor 
internationale 
8.1. Politica investiţională – 
parte componentă a politicii 
economice.  
8.2. Mecanisme şi instrumente 
de atragere a investiţiilor straine.  
8.3. Stimulente si politici de 
promovare a investiilor – aspecte 
generale. 
Lucru individual: Politici 
investitionale promovate in cadrul 
statelor membre ale UE  

4 4 

 
 
1 

1 



 

IX. Riscurile asociate 
investitiilor internationale 

9.1. Tipologia riscurilor asociate 
investiţiilor internationale 

  8.2. Riscul de tara – element 
determinant al internationalizarii prin 
investitii  
 
Lucru individual: Metode de 
diminuare a riscului investitional 

4 2 

 
 
1 

 
2 

XX. Fluxurile investitionale în 
Republica  Moldova: regimul şi 
dinamica ISD 
9.1.Analiza climatului investiţional şi 
tendinţele fluxurilor de investiţii 
străine în  Republica Moldova în 
ultimii zece ani. 
9.2.Politica investitionala a RM si 
rolul sau in cresterea economica a 
tarii  
Lucru individual: Analiza 
comparativa a strategiilor de atragere 
a investitiilor straine in RM si a 
strategiei de atragere a investiilor in 
Romania 

6 4 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
2 

Total 44 30 14 46 

Bibliografia minimală 1. ILIE, G. Investiţii internaţionale. ediţia a III-a revizuită şi adăugită. 
B., 2015. ISBN 978-606-28-0315-5 

2. MIHAI, M. Investiţii directe: eficienţa, finanţare, fezabilitate. B., 
2016. ISBN 978-606-591-714-9 

3. Moran Theodore H. (2011) Foreign Direct Investment and 
Development: Launching a Second Generation of Policy Research 

4. MUNTEANU, C.; HOROBEȚ, A. Finanţe transnaţionale, Editura Allbeck, 
Bucureşti, 2003 (Capitolele 2, 6, 8) – Biblioteca ASE. ISBN 973-656-309-4 

5. HOROBEŢ, A.; MAZILU, A.; Munteanu, C. Marketing investiţional 
internaţional, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti 2002. ISBN 
973-582-566-X 

6. MAZILU, A. Transnaţionalele şi competitivitatea. O perspectivă est-
europeană, Editura Economică, Bucureşti 1999. ISBN 973-590-173-0 

7. PALII, N. „Impactul procesului de internaţionalizare asupra abordării 
investiţiilor” Teză de doctor la specializarea 08 00 14 „ Economia mondială 
şi REI” Chişinău 2003 

8. Alexandra Horobet, Managementul riscului in investitiile internationale, 
Editura C.H. Beck, 2009  

9. BRADU, M. Analiza statistico-economică a procesului investiţional şi a 
riscului investiţional în Republica Moldova” : Spec. : 08.00.11- statistică 
economică : tz. dr.înşt. econ.Chişinău, 2006 

10. ICC Guidelines for international investment 2016 
11. UNCTAD - World Investment Report (WIR) 2018 
12. UNCTAD - World Investment Report (WIR) 2017, 2016 
13. International investment agreements : Key Issues, UN, Geneva, 2004 
14. OECD (2008) Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, Paris 

Tehnologiile didactice Forme de organizare: Frontal / individual / în grup; 
Metode de predare: prelegere, explicaţie, problematizare, conversaţie, 
studii de caz etc; 
Mijloace didactice: Folosirea computerului, Prezentare în Power 
Point, etc. 



Modalitatea  
evaluării finale Examinare în scris 

Stabilirea notei finale 
(ponderea exprimată  

în %) 

Două teste pe parcursul semestrului  30% 
Reuşita curentă (evaluarea formativă)  20% 

Studiul individual 10% 
Rezultatul la examen/verificare (evaluarea finală) 40% 

Tematica referatelor/ 
studiilor de caz 

1. Mediul investitional din RM 
2. Impactul ISD asupra economiei RM 
3. Paradisurile fiscale si zonele off shore si rolul lor in 

fluxurile investitionale internationale 
4. Riscurile mediului investitional din Republica 

Moldova si strategii de atenuare a efectelor 
negative ale acestora 

5. Analiza investitiilor străine directe in ... (o tară la 
alegere 

6. Analiza investitiilor străine directe ale companiei 
transnaționale ... (o companie la alegere) 

7. Politica investitionala a SUA 
8. Politica investitionala a Chinei 
9. Politica investitionala a UE 
10. Impactul globalizarii asupra fluxurilor 

investitionale internationale 
11. Impactul crizei financiare globale aupra fluxurilor 

investitionale ale Asiei 
12. Impactul crizei financiare globale aupra pietei de 

capital si fluxurilor investitionale ale Americii de 
Nord 

13. Impactul crizei financiare globale asupra fluxurilor 
investitionale ale Europei.  

 

 
Timpul total (ore pe semestrul) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 2  8. Pregătire prezentări orale 4 

2. Studiu după manual, suport de curs 4  9. Pregătire examinare finală 4 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4  10. Consultaţii 4 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 4  11. Documentare pe teren 4 

5. Activitate specifică de pregătire seminar şi/sau 
laborator 4  12. Documentare pe INTERNET 5 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 2  13. Alte activităţi 3 

7. Pregătire teste, lucrări de control 2    

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) 46 

 
Data completării:                                                                                 Semnătura titularului:  
 


	 Inclusiv

