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I. Preliminări   

  

Curriculumul a fost elaborat cu suportul Proie ct ului  EuropeAid/133700/C/SER/MD/12     

"Asist ență tehnică pentru domeniul învățământ și formare profesională    

în Republica Moldova",    

implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene   

  

http://www.ipt.md/ro/
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Curriculumul la disciplina „Economia achiziţiilor” este elaborată pentru specialitatea „Achiziții 

publice” conform planului de învățămînt,ediția 2016 și prevede 90 ore, din care 27 ore teoretice,18 

ore constituie lucrări practice și 45 ore studiul individual. Disciplina „Economia achiziţiilor” se 

studiază în semestrul III, se finalizează cu examen de promovare și acumulare a 3 credite, 

„Economia achiziţiilor” este o disciplină de accelerare a dezvoltării social-economice a Republicii 

Moldova inclusă în component fundamental și prevede studierea legilor economice referitor la 

achiziții și dezvoltarea achizițiilor ca activitate independent în întreprindere.  

Acest curriculum are drept obiectiv crearea condițiilor favorabile elevului de a asimila materialul 

determinat de standardele de conținut la economia achizițiilor pentru ritm adecvat, de a-și forma 

competența de a utiliza informația curentă vizând relațiile economice ce apar în procesul de 

aprovizionare cu materie primă și material, legalitățile dezvoltării relațiilor și de a atinge 

standardele de componență antreprenorială. Structural disciplina include 5 capitole și prevede o 

corelație interdisciplinară profundă cu alte discipline de profil așa ca: ”Bazele antreprenoriatului”, 

”Bazele contabiliții”, ”Managementul în achiziții”, ”Finanțe și credit”, ”Marketing”, ”Tehnici 

informaționale în specialitate”, ”Statistica”, ”Managementul achzițiilor”,  

”Microeconomie” etc.  

  

II. Motivația,utilitatea cursului pentru dezvoltarea profesională  

Disciplina „Economia achiziţiilor” este un curs de inițiere a elevilor în conceptele de bază ale 

activității de achizitor și urmărește dezvoltarea la elevi a competențelor de bază. În cadrul studierii 

disciplinei o atenție deosebită se acordă practicii în domeniul achizițiilor publice în baza actelor 

normative emise (Legea nr. 131-XVI/2016). Studirea disciplinei le va permite elevilor valorificarea 

eficientă a propriului potential, iar în perspectivă să devină specialiști înalt calificați în achiziții.  

Funcțiile curriculumului la disciplina: „Economia achizițiilor” sunt :  

 Act normativ al procesului de predare-învățare al disciplinei în contextul unei pregătiri 

axate pe competențe;  

 Reper pentru proiectarea didactică și dezvoltarea procesului educațional din perspectiva 

unei pedagogii axate pe competențe;  

 Competență de bază pentru elaborarea strategiei de evaluare la disciplina „Economia 

achiziţiilor”.  

Conținuturile unității de curs, contribuie la realizarea unui caracter formativ ca: înțelegerea 

fenomenelor, dezvoltarea deprinderilor de a obține rezultate cât mai apropiate de situația reală al 

viitorilor specialiști în domeniul de formare profesională în achiziții.  

Cu succes și să aplice în producere cunoștințele căpătate. Prin intermediul „Economiei achiziţiilor” 

elevii își vor putea dezvolta competențele profesionale în determinarea efecienței economice de 

utilizare a activelor de lungă durată, a investițiilor capitale, a activelor curente, a venitului, a 

profitului și a rentabilității activității unităților economice.  
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În procesul de intruire la „Economia achiziţiilor” un rol important îl au lucrările practice, având 

drept scop că viitorii specialiști să posede abilități de a utiliza informația economică în scopul 

determinării sistemelor de indicatori ce caracterizează fondul funciar, activele, investițiile, 

resursele de muncă, productivitatea muncii, intensificarea agriculturii, să implementeze rezultatele 

progresului tehnico-științific în dezvoltarea sectorului agrar.  

Vor fi prezentate argumente în favoarea studierii disciplinei în cauză: rolul ei în formarea 

competențelor prefesionale, impactul pe care îl va avea însușirea disciplinei în crearea 

precondițiilor de studierea a viitoarelor unități de curs prevăzute de planul de învățământ 2016, în 

dezvoltarea carierei profesionale de succes în domeniul achzițiilor.  

  

III. Competențe specifice disciplinei  

1. Aplicarea noţiunilor, proceselor specifice economiei achiziţiilor.  

2. Clasificarea  elementelor juridice, regulile INCOTERMS.  

3. Aplicarea  metodelor de determinare a necesarului de materiale,  evaluarea riscului de 

faliment.  

4. Identificarea  și analiza calităţii şi defectelor unui bun achizitor.  

5. Caracteristica procesului de achiziționare prin achiziția electronică.     

IV. Administrarea disciplinei   

  

  

Semestrul  

Total 

ore  

Contact direct, ore  
Studiul 

individual, 

ore  

Modalitatea 

de evaluare  Numărul de 

credite  total  teoretice  practice  

III     90  45  27  18  45  Examen  3  

  

V. Conținutul unității de învățare  

  

Unități  de  competență  Unități  de  conținut  

1.Întreţinerea activităţii de achiziţii în cadrul funcţiilor întreprinderilor.  

1. Aplicarea noţiunilor, proceselor specifice 

economiei achiziţiilor.  

-definirea noțiunilor de achiziții; -

identificarea tipologiei și principiile 

achizițiilor;  

-exprimarea opiniilor în vederea în 

vederea Mixului de marketing în achiziții.  

1.1.  Cadrul conceptul al achizițiilor.  

1.2.  Achizițiile-funcție strategică a 

întreprinderii.  

1.3.  Tipologie și elementele asociate 

operațiilor fizice.  

1.4.  Principiile achizițiilor.  

1.5.  Tipologia achizițiilor.  

1.6.  Mixul de marketing.  
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2.Elemente juridice în activitatea achiziţiilor  

2. Clasificarea  elementelor juridice, regulile  

INCOTERMS  

-caracterizarea elementelor de conţinut şi  

punctele contractului;   

-indentificarea actelor juridice 

premergătoare contractului; -

caracterizarea incontermsu-lui;  

-identificarea clauzelor EWX, FCA, FAS, 

FOB, CFR, CIF, CPT, CPI, DES, DEQ, 

DAF, DDU, DDP.  

2.1.  Definirea contractului.   

2.2.  Elementele de conţinut ale contractului.  

2.3.  Clasificarea contractului.   

2.4.  Acte juridice premergătoare 

contractului.  

2.5.  Punctele cheie ale unui contract.  

2.6.  Noţiunea de preţ şi cost în elaborarea 

contractelor.  

2.7.  Caracteristica generală a 

INCOTERMSlui.  

2.8.  Clauzele.  

3.Gestiunea resurselor materiale în achiziții.  

3. Aplicarea  metodelor de determinare a 

necesarului de materiale,  evaluarea 

riscului de faliment.  

-indentificarea  negocierii în achiziţii, 

strategia şi tactica de negociere;  

-caracterizarea  şi  clasificarea categoriilor 

de stocuri şi a factorilor care influenţează 

nivelul stocului;  

-elaborarea bilanțului de material.  

3.1.  Modele de gestionare a fluxurilor.  

3.2.  Categorii de stocuri.  

3.3.  Factori ce influențează nivelul 

stocurilor.  

3.4.  Etapele planificării necesarului  de 

aprovizionare.  

3.5.  Bilanțul de materiale.  

3.6.  Elaborarea cererii de ofertă.   

3.7.  Evaluarea economică a furnizorilor.   

4.Gestiunea resurselor umane în achiziții  

4. Identificarea  și analiza calităţii şi defectelor 

unui bun achizitor.  

-caracterizarea negocierilor propriu-zise;  

-caracterizarea şi clasificarea modelelor 

de gestionare a fluxurilor.  

4.1.  Prezentarea umană.  

4.2.  Temperamentele umane.  

4.3.  Negocierea în achiziții.  

4.4.  Misiunea şi obiectivele celor care 

lucrează în achiziţii.   

4.5.  Corelaţia nivel de dezvoltare a firmei - 

nivel de pregătire al achiziţiilor.  

4.6.  Calităţile şi defectele unui bun achizitor.   

4.7.  Meserii posibile în domeniul achiziţiilor.  

5.Achizițiile electronice  

5. Caracteristica proselui de achiziționare prin 

achiziția electronică.  

      -aplicarea achiziţiilor şi vânzărilor    

electronice;  

     -participarea la licitație electronică.  

5.1. Achiziţiile şi vânzările electronice.  

5.2. Participarea la licitaţii electronice.  

5.3. Relaţii Business to Business.  

  

Nr. 

d/0  
Denumirea temelor  

 Numărul de ore   

Total  

Contact direct  
Studiul 

individual  total  
teoretic 

e  
Practice  
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VI. Repartizarea orientativă a orelor teoretice și practice  

  

II  
Elemente juridice în activitatea 

achiziţiilor.  
23  14  10  4  9  

III  
Gestiunea resurselor materiale 

în achiziţii.  21  12  6  6  9  

IV  
Gestiunea resurselor umane în 

achiziții.  
16  7  3  4  9  

V  Achizițiile electronice   15  6  2  4  9  

  Total pe disciplină  90  45  27  18  45  

  

  

VII. Studiul individual ghidat de profesor  

  

Material pentru studiul 

individual   

Produse de 

elaborat   

Modalitați de evaluare   Termeni de 

realizare   

1. Întreţinerea activităţii de achiziţii în cadrul funcţiilor întreprinderilor.  

1. Exprimarea opiniei în 

vederea mixului de 

marketing în achiziţii.  

1.Referat  

2.Portofoliu   

Prezentare orală a 

referatului,  

Prezentarea portofoliului  

Săptămâna 1  

  

   

2. Argumentarea calităţilor 

şi defectelor unui bun 

achizitor.   

1.Referat  

2.Portofoliu  

Prezentare orală a 

referatului,  

Prezentarea portofoliului  
Săptămâna 2  

3. Identificarea tipologiei şi 

principiilor achiziţiilor.  

1.Referat  

2.Portofoliu  

Prezentare orală a 

referatului,  

Prezentarea portofoliului  

  

Săptămâna 3  

  

2. Elemente juridice în activitatea achiziţiilor  

4. Actelor juridice 

premergătoare 

contractului.   

 1.Referat  

2.Portofoliu  

Prezentare orală a 

referatului,  

Prezentarea portofoliului  

Săptămâna 4  

  

5. Definiția de preţ şi cost în 

elaborarea contractelor.  

1.Referat  

2.Portofoliu   

Prezentare orală a 

referatului,  

Prezentarea portofoliului  

Săptămâna 5  

  

  

I  

Întreţinerea activităţii de 

achiziţii în cadrul funcţiilor 

întreprinderilor.  

15  6  6  -  9  
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6. Identificarea clauzelor 

DEQ, DAF, DDU, DDP.  

1.Referat  

2.Portofoliu  

Prezentare orală a 

referatului,  

Prezentarea portofoliului  

Săptămâna 6  

  

7. Identificarea misiunii şi 

obiectivelor angajaţilor în 

achiziţii.   

1.Referat  

2.Portofoliu  

Prezentare orală a 

referatului,  

Prezentarea portofoliului  

Săptămâna 7  

  

8. Corelarea- nivel de 

dezvoltare a firmei-nivel 

de pregătire a achiziţiilor.  

1.Referat  

2.Portofoliu  

Prezentare orală a 

referatului,  

Prezentarea portofoliului  

  

  

Săptămâna 8  

  

3. Gestiunea resurselor materiale în achiziţii.   

9. Analizarea trecerii de la un 

sistem bazat pe fluxuri 

impuse la un sistem bazat 

pe fluxuri trase.  

1.Referat  

2.Portofoliu   

Prezentare orală a 

referatului,  

Prezentarea portofoliului  

Săptămâna 9  

  

10. Caracterizarea 

conţinutului şi a surselor 

de formare a venitului în 

achiziţii. Enumerarea 

factorilor ce influenţează 

sporirea venitului în 

achiziţii.  

1.Referat  

2.Portofoliu  

Prezentare orală a 

referatului,  

Prezentarea portofoliului  

Săptămâna 10  

11. Identificarea importanţei 

venitului în achiziţii.  

1.Referat  

2.Portofoliu  

Prezentare orală a 

referatului,  

Prezentarea portofoliului  

Săptămâna 11  

4. Gestiunea resurselor umane în achiziții   

12. Utilizarea comunicării şi 

temperamentelor umane 

în achiziţii.  

1.Referat  

2.Portofoliu   

Prezentare orală a 

referatului,  

Prezentarea portofoliului  

Săptămâna 12  

  

13. Enumerarea şi 

caracterizarea meseriilor 

posibile în domeniul 

achiziţiilor.  

1.Referat  

2.Portofoliu  

Prezentare orală a 

referatului,  

Prezentarea portofoliului  

Săptămâna 13  

  

                                                                5.   Achizițiile electronice    

14. Realizarea garanţiei 

pentru ofertă şi asigurarea 

executării contractului  

1. Referat  

2. Portofoliu  

Prezentare orală a 

referatului,  

Prezentarea portofoliului  

Săptămâna 14  

  

  

15. Reglementarea de Stat a 

achiziţiilor publice.   

3. Referat  

4. Portofoliu  

Prezentare orală a 

referatului,  

Prezentarea portofoliului  

Săptămâna 15  

  

  

  

    



 

  

VIII. Lucrările practice recomandate  

                                Denumirea lucrării practice  Nr.de ore  

Elemente juridice în activitatea achiziţiilor   

1. Determinarea clauzelor EWX, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CPI, DES,  

DEQ, DAF, DDU, DDP. Negocierea preţului. Tehnici de prezentare a preţului.  

2. Determinarea preţului şi a costului în elaborarea contractului.  

4  

Gestiunea resurselor materiale în achiziții   

1. Efectuarea trecerii de la un sistem bazat pe fluxuri împinse la un sistem bazat 

pe fluxuri trase. Modelul lui Wilson, fizic şi financiar.  

2. Modelul lui Wilson, fizic şi financiar.  

3. Elaborarea cererii de ofertă. Alegerea furnizorilor. Evaluarea economică a 

furnizorilor. Modele de evaluare a riscului de faliment. Măsurarea performanţei 

furnizorilor.  

6  

Gestiunea resurselor umane în achiziții   

1. Determinarea calităţilor şi defectelor unui bun achizitor.  

2. Estimarea  necesarului de resurse umane.  

4  

Achiziții electronice   

1. Participarea la licitaţii electronice utilizând, modulul Buy – side şi Sell - side.  4  

  

IX. Sugestii metodologice  

Strategia didactică reprezintă un sistem complet şi coerent  de mijloace, metode, materiale şi alte 

resurse educaţionale care vizează  atingerea unei competenţe, subcompetenţe. Curriculumul la 

disciplina „Economia achiziţiilor” proiectează şi organizează procesul instructiv în contextul 

dezvoltării competenţelor specifice ale disciplinei. Formarea competenţelor de prezentarea în 

procesul educaţional la economie  solicită  utilizarea corectă a limbajului specific. Specificul 

formării competenţelor la disciplină este determinat de experiment exprimat prin lucrări practice.  

Aici elevii prin observaţii, concluzii formează competenţe de investigare teoretică şi 

experimentală.  

În proiectarea didactică de lungă durată profesorul se va ghida de prezentul curriculum. Cadrul 

didactic va fi preocupat de stabilirea  coerenţei specifice – conţinuturi – activităţi de învăţare – 

resurse – evaluare.  

De asemenea profesorul va utiliza atât etapele cadrului tradiţional cât şi a cadrului evocare -  

realizarea sensului – reflecţie -  extindere. Rezultate deosebit de bune pot fi obţinute dacă  se 

lucrează în grupuri utilizând metode interactive, precum sunt: explozia stelară, brainstormingul, 

studiul de caz, portofoliul individual, valiza cunoştinţelor, studierea anticipată, conversaţia, 

explicaţia, problematizare, expunere, exerciţiu, demonstrare, analiză, sinteză etc.; care vor 



 

contribui la formarea competenţelor vizate la disciplina „Economia achiziţiilor”. Formele 

dominante de organizare sunt: în grup, semigrup, echipe.  

Pe parcurs  se vor utiliza aparate de proiectare, calculatoare cu acces la internet, televizor, casete 

vidio, standuri, tabele, scheme, etc.  

  

Profesorul poate alege şi aplica acele tehnologii, forme şi metode de organizare a activităţii elevilor 

, care sunt adecvate  specialităţii „Achiziţii publice”,  capacităţilor individuale ale elevilor şi care 

asigură cel mai înalt randament la formarea competenţelor profesionale.  

Principiile tactice ce vor orienta procesul didactic constituie: legătura teoriei cu practică, adică  

orele vor oferi suficiente ocazii de valorificare  în practică  a cunoştinţelor teoretice şi a 

capacităţilor învăţate. Se vor desfăşura activităţi foarte diversificate, cu activităţi practice, 

demonstraţii, efectuării de experienţe, lucrări de laborator, activităţi productive etc. Structurarea 

demersurilor educaţionale se va realiza pe concepţia „învaţă acţionând”.    

Principiul însuşirii temeinice, adică se vor fixa cunoştinţele şi deprinderile de bază, astfel încât 

elevii să fie întotdeauna capabili să le redea şi să le utilizeze în activitate, precum şi în activitatea 

practică, în viaţă.  

Principiul  participării conştiente şi active a elevilor în procesul de învăţământ, deci, se vor 

desfăşura activităţi ce îndeamnă elevul să opereze cu materialul, să efectueze o analiză profundă, 

bazată pe confruntarea asemănărilor şi deosebirilor, să stabilească o multitudine de relaţii între 

cunoştinţe, atunci când este pus în faţa rezolvării unor probleme.  

Principiul intuiţiei, adică se va asigura o bază perceptivă, concret-senzoriei învăţării, sprijinită însă 

pe activitatea directă a elevului, pe trăirile acestuia, legate de manipularea diferitor obiecte, 

materiale, modele, instrumente și a aparaturii de laborator etc.  

Principiul  accesibilităţii şi individualizării învăţământului, deci, organizarea şi desfăşurarea 

procesului de învăţământ se va realiza  pe măsura posibilităţilor reale ale elevilor, ţinându-se seama 

de particularităţile de vârstă, sex, nivelul pregătirii anterioare, precum și de deosebirile individuale, 

de potenţialul intelectual şi fizic al fiecărui elev în parte. În plus, procesul de învăţământ se va 

desfăşura pe baza respectării unor reguli didactice, cum sunt: trecerea de la cunoscut la necunoscut, 

de la apropiat la depărtat, de la uşor la greu, de la simplu la complex, de la concret la abstract, de 

la particular la general (şi invers).  

Principiul conexiunii inverse sau al retroacţiunii (al feed-back-ului), adică se va respecta cerinţa 

reântoarcerii şi a îmbunătăţirii din mers a rezultatelor şi proceselor în funcţie de informaţia inversă 

primită despre rezultatele anterioare şi calitatea proceselor de predare şi învăţare.  

  



 

Nr. 

crt.  
Unități de învățare  Metode, procedee, tehnici  

1.  Întreţinerea activităţii de 

achiziţii în cadrul funcţiilor 

întreprinderilor.  

Dialogul didactic argumentativ, prelegerea, explicația, 

expunerea, brainstorming-ul, știu/vreau să știu/am învățat.  

2.  

Elemente juridice în 

activitatea achiziţiilor  

Discuţia colectivă prelegerea, activitatea în grup, 

conversația, discuția ghidată, problematizarea, studiul de 

caz, concepte aplicate, jocul de rol, exerciţiile ce combină 

cunoştinţele teoretice cu creativitatea.  

  

  
Gestiunea resurselor 

materiale în achiziţii.  

Dialogul didactic argumentativ, prelegerea, explicația, 

expunerea, brainstorming-ul, știu/vreau să știu/am învățat.  

  
Gestiunea resurselor umane 

în achiziții  

Dialogul didactic argumentativ, prelegerea, explicația, 

expunerea, brainstorming-ul, știu/vreau să știu/am învățat.  

  

Achizițiile electronice   

Discuţia colectivă prelegerea, activitatea în grup, 

conversația, discuția ghidată, problematizarea, studiul de 

caz, concepte aplicate, jocul de rol, exerciţiile ce combină 

cunoştinţele teoretice cu creativitatea.  

  

X. Sugestii de evaluare a competențelor profesionale  

  

În cadrul disciplinei „Economia achiziţiilor”, evaluarea va viza evidenţierea eficacităţii 

activităţilor educaţionale prin prisma raportului dintre cele proiectate şi rezultatele obţinute de 

către elevi în activitatea de învăţare. Ea va viza aprecierea nivelului de dezvoltare la elevi a 

competenţelor specifice disciplinei.  

Evaluarea va avea o funcţie pedagogică complexă: din perspectiva celui evaluat – de stimulare, de 

întărire a rezultatelor, de formare a unor abilităţi, de conştientizare a propriilor posibilităţi, de 

orientare profesională pozitivă; din perspectiva celui care evaluează – de apreciere a eficienţei 

celor întreprinse de el şi a modificărilor necesare pentru realizarea plenară a celor proiectate.  

Evaluarea este administrată pe tot parcursul desfăşurării procesului de instruire şi îşi asumă 

funcţiile de a determina valoarea achiziţiilor, nivelul rezultatelor; de a detecta punctele slabe ale 

învăţării pentru a analiza metodele de predare şi a adopta măsuri adecvate ameliorării sau 

optimizării procesului instructiv.  

Frecvent şi benefic sunt utilizate evaluarea curentă care se realizează prin chestionarea orală şi 

diverse probe scrise: dictări fulger, texte de traducere, de analiză şi sinteză, extemporale etc. Este 



 

forma de evaluare care menţine o anumită ritmicitate şi mobilizează elevii la un efort sistematic; 

evaluarea formativă poate fi integrată în mod constant, şi operativ pe tot parcursul procesului 

instructiv. Practicarea acestui tip de evaluare porneşte de la divizarea materiei în unităţi de 

conţinuturi.  

Evaluarea formativă este integrată prin proceduri tradiţionale şi moderne precum: observarea 

curentă (a comportamentelor elevilor), verificarea sistematică a temelor (scrise şi orale ) efectuate 

acasă şi în sala de studii, întrebările de evaluare, exerciţiile, analiza greşelilor, testele de 

autocontrol etc. Evaluarea formativă informează despre rezultatele parţiale. Astfel se vor scrie 4 

lucrări de control recapitulative.   

Prin evaluare formativă elevul şi profesorul primeşte un feedback continuu, care contribuie la 

îmbunătăţirea calităţii învăţării şi predării.  

Examenul este forma de evaluare a efortului îndelungat al elevului.  

Elevii susţin această probă care include: verificarea cunoştinţelor teoretice; evaluarea abilităţilor 

practice.  

Subiectele pentru examen se aprobă la şedinţa catedrei de discipline economice şi se aduc la 

cunoşţinţă elevilor cu o lună înainte de examen. La elaborarea subiectelor pentru evaluarea 

cunoştinţelor se ţine cont ca ele să poarte un caracter problematizat, pentru a aprecia gândirea 

logică și aplicarea cunoştinţelor.  

Decizia evaluării finale este exprimată printr-o notă conform sistemului de apreciere de 10 puncte 

care permite promovarea elevului în etapa următoare a procesului didactic.  

  

Nr  Produsele  Criteriile de evaluare a produselor  

1  Rezumatul oral  - expunerea conținutului științific;  

- utilizarea formulării proprii, fără a distorsiona mesajului supus 

rezumării;  

- expunerea într-o structură logică și concisă;  

- folosirea limbajului de specialitate, exemplelor adecvate;  

2  Studiu de caz  - corectitudinea interpretării studiul de caz propus;  

- corespunderea soluțiilor, ipotezelor cu rezolvarea adecvată a cazului 

analizat;  

- utilizarea limbajului de specialitate;  

- completitudinea informației și coerența între subiect și documentele 

studiate;  

- originalitatea formulării și realizării studiului; - rezolvarea corectă a 

problemei.  

3  Chestionarea 

orală  

- corectitudinea și completitudinea răspunsului în raport cu 

conținuturile predate și obiectivele stabilite;  

- coerența, logica;  

- influența, siguranța, claritatea, acuratețea, originalitatea răspunsului  



 

  

X. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studiu  

Denumirea unităților  Mijloace   

Întreţinerea activităţii de achiziţii în cadrul funcţiilor 

întreprinderilor.  

Mașini de calcul  
 

Elemente juridice în activitatea achiziţiilor  Caiete de lucru Suport 

de curs  

Manualul, Tablă   

Notebook, Proiector  

Ecran   

Gestiunea resurselor materiale în achiziţii.  

Gestiunea resurselor umane în achiziții  

Achizițiile electronice   

  

  

  

  

  

  

XII. Resursele didactice recomandate elevilor  

  

Nr. 

d/o  

Denumirea resursei  Locul în care poate fi 

consultată/accesată/procura 

tă resursa  

1  1. Brвnza a., luca f, florea n. Elemente de 

managementmarketing оn asigurarea materiala єi gestiunea 

stocurilor,  

– ed. Univ. „al. I. Cuza” iasi, 2001   

Biblioteca  

Sala de lectură  

Cabinetul de economie  

  

2  2. Jaba o., nita v. Economia si gestiunea оntreprinderii,  

– ed. Univ. "al.i. cuza", iaєi, 1997   

3  3. PETER BAILY, DAVID FARMER, DAVIS 

JESSOP, DAVID JONES, PRINCIPIILE SI 

MANAGEMENTUL ACHIZITIILOR Editura: Arc,  

Bucureєti, 2004, 511 pagini   

4  4. Mesnita g. Introducere оn afacerile electronice, – ed.  

Junimea, iasi, 2002   

5  5. Peretti A., Legrand J.A. Tehnici de Prezentare, – Ed. 

Polirom, Iasi, 2001.   

6  Suplimentar:  

1. Acte normative în domeniul achiziţiilor publice  

2. Revista „monitorul oficial  

3. Revista „achiziţii publice”  

4.legea nr.131/xvi-2016  



 

7  Surse elecrtonice :  

Www.business.md  

Www.bas.md  

Www.macip.ase.md  

Www.winroch.org.md  

  

  

  

http://www.business.md/
http://www.business.md/
http://www.bas.md/
http://www.bas.md/
http://www.macip.ase.md/
http://www.macip.ase.md/
http://www.winroch.org.md/
http://www.winroch.org.md/

