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ECONOMIA INTREPRINDERII IN INDUSTRIE 
1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologie si Management in Industria Alimentara 

Catedra/departamentul Economie si management în industrie 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu Tehnologia Produselor Alimentare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

3; 
4 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
5 

 
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 

150 36 24 - 36 24 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de 
învăţământ 

Macro si Microeconomia, Statistica generală şi economică, Managementul 
resurselor umane 

Conform competenţelor Utilizarea metodelor statistice şi a modelelor economico - matematice pentru 
soluţionarea sarcinilor specifice în analiza şi luarea deciziilor în domeniu. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru o buna desfășurare a cursului și prezentare a materialului teoretic în sala de curs 
este nevoie de proiector și calculator, precum și tablă. Nu vor fi tolerate întârzierile 
studenților, intrarea și ieșirea studenților de la curs fără pricină, precum și convorbirile 
telefonice în timpul cursului. 

Seminar/Laborator Pe parcursul lecțiilor practice vor fi examinate și rezolvate diferite situații practice, vor fi 
analizate diferite studii de caz ce vizează aplicarea în practică a cunoștințelor acumulate 
la cursurile teoretice. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP4. Analiza activității întreprinderii pe domenii: marketing, producere, MRU, finanțe. 
 Identificarea şi descrierea elementelor definitorii ale performanțelor întreprinderii din 
industria alimentară. 
 Explicarea interacțiunii factorilor care determină performanțele întreprinderii din 
industria alimentară. 
 Aplicarea metodelor şi principiilor de bază pentru creșterea performanțelor 
întreprinderii din industria alimentară. 
 Alegerea criteriilor şi metodelor de evaluare a performanțelor întreprinderii din 
industria alimentară. 
 Dezvoltarea de soluții complexe pentru creșterea performanțelor întreprinderii din 
industria alimentară. 
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Competenţe 
profesionale 

CP6. Elaborarea  variantelor alternative de soluționare a problemelor la nivel de  
întreprindere din industria alimentară. 
 Descrierea subdiviziunilor întreprinderii din industria alimentară. 
 Utilizarea de metode şi instrumente specifice economice şi manageriale pentru 
explicarea funcţionării întreprinderii din industria alimentară. 
 Aplicarea principiilor şi metodelor fundamentale pentru determinarea soluțiilor 
economice şi manageriale.  
 Alegerea criteriilor şi metodelor de evaluare a performanțelor şi eficienței întreprinderii 
din industria alimentară 
 Elaborarea şi implementarea de soluții complexe pentru asigurarea activității eficiente a 
întreprinderii din industria alimentară. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura reputația 
profesiei. 
CT3. Demonstrarea spiritului de inițiativă şi acţiune pentru actualizarea cunoștințelor 
profesionale, economice şi de cultură organizațională. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Este de a forma viitorilor specialiști un nou tip de gândire economica, fundamentat pe 
sistemul de valori specific economiei de piaţă și de ai familiariza cu conținutul 
funcţionării întreprinderii in condiţiile economiei libere. 

Obiectivele specifice Constau în reliefarea principalelor elemente teoretico-metodologice aplicabile cu 
prioritate in funcționarea firmei in condiţiile economiei de piaţă precum si facilitarea 
formarii unei concepții economice moderne 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Locul si rolul disciplinei “Economia întreprinderii in industrie” in teoria 
economiei de piaţă contemporane. 

2 1 

T2. Întreprinderea şi baza legislativă de reglementare a activităţii ei 2 1 

T3. Mediul de activitate a întreprinderii 2 1 

T4. Întreprinderea in sfera circulaţiei libere de mărfuri 2 2 

T5. Mijloacele fixe ale întreprinderii ca parte componentă a activelor ei 6 4 

T6. Politica investiţională a întreprinderii 2 2 

T7. Mijloacele circulante şi importanţa dirijării eficiente a acestora 4 2 

T8. Personalul întreprinderii şi salarizarea lui 4 2 

T9. Costul de producţie şi căile de reducere 4 2 

T10. Politica de formare a preţurilor în cadrul întreprinderii 2 1 

T11. Profitul şi rentabilitatea 2 1 

T12. Activitatea economică externă a întreprinderilor 2 1 

T13. Restructurarea activităţii întreprinderii în economia de piaţă 2 1 

   

Total prelegeri: 36 20 

 

Tematica activităţilor didactice Numărul de ore 
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învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Structura economiei naţionale şi locul întreprinderii în ea. 1 - 

LP2. Întreprinderea ca formă organizatorico-juridică a activităţii de 
antreprenoriat și caracteristica ei. Mediul de activitate a întreprinderii 

1 - 

LP3. Rezolvarea situaţiilor practice referitoare la metodele de calculare a 
capacitaţii de producţie şi indicatorilor programului de producţie 

2 1 

LP4. Rezolvarea situaţiilor practice cu privire la evaluare MF, determinarea uzurii, 
indicatorilor de utilizare eficientă 

3 2 

LP5. Însuşirea metodologiei de determinare a efectului şi eficienţii economice a 
investiţiilor capitale 

2 2 

LP6. Aplicarea in practică a metodologiei de determinare a necesarului de MC 
prin metoda coeficienţilor şi prin metoda normării 

2 1 

LP7. Însuşirea metodei de determinare a necesarului de personal, a fondului de 
salarizare şi productivităţii muncii 

3 2 

LP8. Aplicarea in practică a metodologiei de calculare a costului de producţie 3 1 

LP9. Examinarea procedeelor de formare a preţului în economia de piaţă 2 - 

LP10. Rezolvarea situaţiilor practice cu privire la determinarea profitului şi 
rentabilităţii 

2 1 

LP11. Însuşirea formelor şi conţinutul activităţii economice externe a 
întreprinderilor moldoveneşti 

2 - 

LP12. Studierea metodelor şi procedeelor de restructurare a întreprinderii la 
etala actuală 

1 - 

Total lecții practice: 24 10 

 
8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Gheorghiță M., Economia întreprinderii industriale, Chişinău, 2011- 20 ex. Abonament si 
sala de lectura, resursa electronica. 

2. Ciornâi N., I. Blaj, Economia firmelor contemporane, Chişinău, 2003 – 20 ex. abonament și 
sala de lectură. 

3. Mircea NASTASE, Economia întreprinderii, ASE București, manual electronic, 
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=147&idb= 

4. Puiu Carmen. Economia Întreprinderii, manual electronic, 
http://cis01.central.ucv.ro/csv/curs/ei/ 

Suplimentare 1. Legea   Republicii Moldova cu privire la antreprenoriat si întreprinderi nr. 845 –XII din 3 
ianuarie 1992, Monitor, 1994, nr.2 art.33 modificata si completata. – 1 ex. în sala de 
lectură. 

2. Legea Republicii Moldova privind societăţile pe acțiuni nr. 1134 –XII din 2 aprilie 1997, 
Monitorul, 12 iunie 1997 – 1 ex. În sala de lectură. 

3. Standardele naţionale de contabilitate nr. 3 ,5, Contabilitate si audit nr.1-2, 1998 – 1 ex. 
Sala de lectură. 

4. Т.А. Фролова, Экономика предприятия, Конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТТИ ФЮУ, 
2012., электронный учебник, http://www.aup.ru/books/m218/ 

5. Т.И. Юркова, С.В. Юрков, Экономика предприятия, 2006, электронный учебник, 
http://www.aup.ru/books/m88/ 

 
9. Evaluare 

http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=147&idb
http://cis01.central.ucv.ro/csv/curs/ei/
http://www.aup.ru/books/m218/
http://www.aup.ru/books/m88/
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Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 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 și lecții practice; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii materialului teoretic si aplicării lui în practică la 
rezolvarea diferitor situații practice 

 
 


