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MD-2045, CHIŞINĂU, BUL.DACIA 41, tel.022 56 78 59,FAX  022567640.  

ECONOMIA ȘI STATISTICA RAMURII 
1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologie și management în industria alimentară 

Catedra/departamentul Economie și management în industrie 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 541.2       Tehnologia produselor alimentare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

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

redusă) 

5 
6 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
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 36 24 - 36 24 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului 
de învăţământ 

Teoria economică 

Conform 
competenţelor 

Obţinerea abilităților de a calcula principalii indicatori economici ai activităţii 
întreprinderi, de interpretare a rezultatelor obţinute pentru a scoate deciziile 
corespunzătoare, de elaborare a măsurilor de restructurare a activităţii întreprinderii şi 
de ajustare a structurilor ei pentru a corespunde cu cerinţele mediului ambiant 

 
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
/Labora
tor 

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. 
 Analiza critică a conceptelor, metodelor specifice domeniilor marketing, producere, 
resurse umane, finanțe. 
 Utilizarea cunoștințelor fundamentale pentru explicarea și interpretarea proceselor în 
activitatea  întreprinderii (marketing, producere, resurse umane, finanțe). 
 Aplicarea principiilor și metodelor fundamentale pentru analiza activității întreprinderii 
pe domenii (marketing, producere,  resurse umane, finanțe)  . 
 Utilizarea adecvată de criterii și metode - standard de evaluare pentru adoptarea 
tehnicilor și metodelor de bază specifice domeniilor: marketing, produce-re,  resurse umane, 
finanțe. 

 
 

Competenţe 
profesionale 

CP6.Elaborarea  variantelor alternative de soluționare a problemelor la nivel de 
întreprindere.. 
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 Evaluarea procedeelor tehnice și metodelor specifice domeniilor de activitate a 
întreprinderilor și selectarea deciziilor optime. 
 Utilizarea cunoștințelor fundamentale pentru elaborarea variantelor alternative de 
soluționare a problemelor la nivel de întreprindere.. 
 Aplicarea de principii și metode fundamentale în evaluarea variante- lor de alternativă 
pentru soluționarea problemelor la nivel de întreprindere. 
 Utilizarea adecvată de criterii și metode - standard de evaluare pentru adoptarea 
tehnicilor și metodelor de bază necesare în procesele de soluționare a problemelor la nivel 
de întreprindere. 

Competenţe 
transversale 

CT1.Aplicarea valorilor și eticii profesionale de inginer-tehnolog și executarea responsabilă 
a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă și asistentă calificată. 
CT3.Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei 
pe piaţa muncii și al adaptării la dinamica cerințelor acesteia și pentru dezvoltarea 
personală și profesională. Utilizarea eficientă a abilităților lingvistice și a cunoștințelor din 
domeniul comunicării și tehnologiilor informaționale 

 

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. Întreprinderea în economia de piață 2 1 

T2. Rezultatele activității economice ale întreprinderii 2 

T3. Mijloacele fixe ale întreprinderii 6 3 

T4. Mijloacele circulante ale întreprinderii 4 

T5. Personalul  întreprinderii  și productivitatea muncii 3 1 

T6. Remunerarea muncii și reglementarea ei 3 3 

T7. Costul de producție 6 

T8. Politica de preț a firmei 2 1 

T9. Eficiența economică a activității firmelor 4 2 

T10. Activitatea investițională a firmelor 2 

T11. Activitatea economică externă a întreprinderilor 2 1 

Total prelegeri: 36 12 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1.Întreprinderea ca formă organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat 
și caracteristica mediului de activitate al ei 

1 2 
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LP2. Însuşirea indicatorilor naturali şi valorici ai rezultatelor activităţii firmei. 1 

LP3. Însuşirea metodelor de evaluare a mijloacelor fixe, determinarea uzurii şi a 
indicatorilor de utilizare eficientă. 

4 

LP4. Aplicarea în practică a metodologiei de determinare a necesarului de 
mijloace circulante. 

4 2 

LP5. Aplicarea metodei de determinare a necesarului de personal, a 
productivității muncii 

2 

LP6. Însuşirea formelor şi sistemelor de remunerare a muncii, determinării 
fondului de salarizare şi a reglementării în RM. 

2 1 

LP7. Aplicarea in practică a metodologiei de calculare a costului pe purtători de 
cost 

4 1 

LP8. Examinarea procedeelor de formare a preţului în economia de piaţă 2 1 

LP9. Însuşirea metodelor de determinare a profitului şi rentabilităţii firmei 2 1 

LP10. Însușirea metodologiei de determinare a efectului și eficienții economice a 
investițiilor capitale 

1 1 

LP11. Însușirea formelor și conținutul activității economice externe a 
întreprinderilor autohtone 

1 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, 206, электронный учебник, 
http://www.aup.ru/books/m88/ 

 

9. Evaluare 

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 

 

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/

