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ECONOMIA SI STATISTICA RAMURII 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Electronică și Telecomunicații 

Catedra/departamentul Telecomunicații 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 525.3 TELERADIO COMUNICAȚII 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
IV(învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

6 
 

7 

E 
 

E 
 

U – unitate de 
curs/module 

de specialitate 

 

4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

120 30 30 - 30 30 

 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematica, teoria probabilităților, teoria economică, economia ramurii, 
statistica economică. 

Conform competenţelor Să însușească metode și tehnici de influență asupra activității 
economice a întreprinderii în vederea asigurării creșterii 
economice. 
Să prelucreze și analizeze informația, utilizând indicatori cu privire 
la activitatea desfăşurată în ramură şi să găsească căi de 
eficientizarea a organizării acesteia. 
 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor fi orientați spre pregătirea curentă pentru fiecare oră de seminar 
(studierea notelor de conspect, a manualelor şi altei literaturi de specialitate; 
rezolvarea exerciţiilor şi problemelor de consolidare a materialului; prezentarea 
de referate şi comunicări tematice, la alegere; ş.a.). 
 

 
 
 

http://www.utm.md/
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5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

C6. Soluționarea problemelor specifice pentru rețele de comunicații de bandă 

largă: propagarea semnalelor în diferite medii de transmisiune, circuite și echipamente 

la frecvențe înalte (gama de microunde și unde optice) și soluționarea problemelor 

privind contabilitatea și managementul financiar, formarea și utilizarea  veniturilor și 

resurselor financiare în ramura de telecomunicații. 

C6.1. Identificarea/ Definirea/Prezentarea legilor câmpului electromagnetic în 

abordarea problemelor specifice propagării și transmisiei, precum și a 

circuitelor specifice. 

C6.2.  Explicarea metodelor specifice de implementare a tehnicilor de comunicații. 

C.6.3. Rezolvarea de probleme practice utilizând metode de proiectare a circuitelor 

de microunde, planificare, acoperire, selecție și amplasarea echipamentelor de 

emisie-recepție. 

C.6.4. Utilizarea principalilor parametri de calitate și a tehnicilor de măsură specifice 

mediilor de propagare și transmisie. 

C.6.5. Elaborarea de proiecte de complexitate mica/medie privind echipamentele de 

emisie/recepție. 

 
Competente 
transversale 

CT1.  Analiza metodica a problemelor întâlnite în activitate, identificând elementele pentru 
care există soluții definite, asigurând astfel îndeplinirea sarcinilor profesionale. 

CT2. Definirea activităților pe etape si repartizarea acestora subordonaților cu explicarea 
completă a îndatoririlor, în funcție de nivelurile ierarhice, asigurând schimbul eficient 
de informații si comunicarea în echipă. 

CT3. Adaptarea la noile tehnologii, dezvoltarea profesionala și personala, prin formare 
continua utilizând surse de documentare, software specializat si resurse electronice în 
limba română și, cel puțin, într-o limbă de circulație internațională. 

 
 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însușirea tehnicilor și metodelor de utilizare eficientă a resurselor materiale, 
financiare și umane cu finalități de creștere a performanțelor economico-
financiare ale întreprinderilor. 

 

Obiectivele specifice - Să aplice formulele teoretice pentru calcularea a diferiţi indicatori.  
- Să determine capacitatea de producție a întreprinderii și fondul efectiv de lucru al 

utilajului. 
- Să determine programul de producție al întreprinderii. 
- Să opereze cu diferite metode de evaluare a mijloacelor fixe. 
- Să opereze cu diferite metode de evaluare a mijloacelor circulante. 
- Să calculeze tipurile de beneficii și rentabilități la nivel de întreprindere. 
- Să analizeze eficienţa utilizării forţei de muncă.  
- Să stabilească legătura între diferiţi indicatori la nivel de ramură. 
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7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Locul și rolul disciplinei “Economia ramurii” în teoria economiei de 
piaţă contemporane. 

1 - 

T2. Capacitatea de producţie a întreprinderii. 1 0,5 

T3. Programul de producție a întreprinderii. 2 1 

T4. Noțiunea, esența economică și componența fondurilor fixe de 
producție. Metodele de evaluare  ale fondurilor fixe. Uzura fondurilor 
fixe. 

2 1 

T5. Indicatorii de folosire eficientă ale fondurilor fixe. Rezervele de 
îmbunătățire ale fondurilor fixe. Reproducerea fondurilor fixe. 

2 1 

T6. Mijloacele circulante: esența economică, componența și structura. 
Izvoarele finanțării mijloacelor circulante. 

2 1 

T7. Normarea mijloacelor circulante. Indicatorii de folosire eficientă ale 
mijloacelor circulante. Asigurarea tehnico-materială a întreprinderii. 

2 1 

T8. Personalul: componența și structura. Productivitatea muncii: 
indicatorii, măsurătorii și căile de sporire. Remunerarea muncii și 
reglarea ei la etapa actuală. 

2 1 

T9. Prețul de cost al producției. Formarea prețurilor în economia de piață. 2 1 

T10. Indicatorii rentabilității întreprinderii și căile de majorare. 2 1 

T11. Eficienţa generală a investițiilor capitale  a întreprinderii. 2 1 

T12. Eficienţa comparativă  a investițiilor capitale  a întreprinderii. 2 1 

T13. Relaţiile economice externe ale întreprinderii. 2 0,5 

T14. Finanţele întreprinderii. Patrimoniul și solvabilitatea întreprinderii. 2 1 

T15. Impozitele firmelor: caracteristica generală a sistemului fiscal, 
impozitul pe venit. 

2 - 

T16. Impozitele firmelor: taxa pe valoare adăugată, accizele și taxele 
vamale. 

2 - 

Total prelegeri: 30 12 
 

 

 

 

 

 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Capacitatea de producţie a întreprinderii. 2 - 

LP2. Programul de producție a întreprinderii. 2 - 

LP3. Indicatorii fondurile fixe de producție. 2 - 
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LP4. Normarea mijloacelor circulante. 2 - 

LP5. Indicatorii mijloacelor circulante de producție. 2 1 

LP6. Indicatorii productivității muncii. 2 1 

LP7. Remunerarea personalului. 2 1 

LP8. Principiile calculării tipurilor de beneficii. 2 1 

LP9. Indicatorii rentabilității și căile de majorare.   2 1 

LP10. Eficiența generală a investițiilor capitale.   2 1 

LP11. Eficiența comparabilă a investițiilor capitale.   2 - 

LP11. Relaţiile economice externe ale întreprinderii. 2 - 

LP13. Finanţele întreprinderii. Patrimoniul și solvabilitatea întreprinderii. 2 - 

LP14. Impozitul pe venit. 2 - 

LP15. Taxa pe valoare adăugată, accizele și taxele vamale. 2 - 

Total lucrări de laborator/seminare: 30 6 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Nistorescu, T., Constantinescu, T. Economia întreprinderii. Craiova: Editura 
Universitaria, 2012. 

2. Covdii, G.,  Dodu, A., Gîrbu, M. Economia și statistica ramurii. Chișinău: Editura Tehnica-
UTM, 2015. 

3. Robu, V., Vâlceanu, Gh. „Analiză economico-financiară, teste grilă”. Bucureşti: Editura 
Economică, Ed. a II-a, 2009. 

4. Analiza activităţii economico-financiare a întreprinderii-metodă şi tehnici. Bucureşti: 
Tribuna Economică, 2004. 

5. Ciornâi, N., Blaj, I. Economia firmelor contemporane. Chişinău: Editura Prut 
Internaţional, 2003. 

Suplimentare 6. Ciucur D., Gavrilă I. Economie. Bucureşti: Editura economică, 2001. 
7. Волков, О.И., Скляренко, В.К. Экономика предприятия. Конспект лекций. Москва: 

ИНФРА-М, 2001. 
 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Evaluarea finală 

Evaluarea curentă 1 Evaluare curentă 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii indicatorilor și rezolvarea problemelor. 

 


