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or. Chişinău, str. Studenţilor, 9/7, Tel: +373 22 50-99-08, www.fcim.utm.md, www.utm.md 

FUNDAMENTE ECONOMICE ALE RAMURII 

(Modulul 2) 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică 

Departamentul Ingineriea software şi automatică 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0613.2 Securitate informaţională 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învăţământ cu frecvenţă); 
 

 
2 
 

E U 
A - unitate de 
curs opţională 

3 

 
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 

90 30 15 0 15 30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Studierea particularităţilor activităţii economice a ramurii 
corespunzătoare, indicatorii economici ai producerii şi metodele calculării 
lor, metodele efectuării calculelor economice pentru stabilirea eficienţei 
folosirii tehnicii noi, investiţiilor capitale, eficienţei producţiei analizei 
activităţii economice. 

Conform competenţelor 
Cunoaşterea avansată a metodologiei de cercetare  economico-
ştiinţifică;  elaborarea de studii şi proiecte diverse (proiecte de afaceri, 
studii de piaţă, etc.) în domeniul afacerilor .Capacitatea de a negocia 
interinstituţional, de a previziona la nivel microeconomic, de a modela 
performant mecanismele şi categoriile economice în afaceri. 
 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Studenții nu se vor prezenta la prelegeri, seminare cu telefoanele mobile 
deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul cursului, nici 
părăsirea de către studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor telefonice 
personale. Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs și seminar întrucât aceasta se 
dovedește disructivă la adresa procesului educațional. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Studierea disciplinei economice va permite studenţilor să primească pregătirea necesară 
şi deprinderi practice pentru luarea deciziilor economic efective, ceea ce în special e 
important în condiţiile de piaţă. 

 

tel:+373%2022%2050-99-05
http://www.fcim.utm.md/
http://www.utm.md/
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5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP4. Definirea conceptelor, teoriilor, modelelor şi metodelor de studiere a economiei ca 
ştiinţă. 

 Studierea indicatorilor economici, ce caracterizează rezultatele activităţii de 
antreprenoriat, resursele economice (mijloace circulante, mijloace fixe, resurse umane) 
şi cheltuielilor.  

 Cunoașterea şi ințelegerea conținuturilor teoretice ale acestei discipline, precum 
întreprinderea, firma, mediul întreprinderii, piață, funcțiile întreprinderii, resursele, 
structura organizatorică, etc; 

 Aplicarea de principii şi metode de calcul în scopul prognozării nivelului de indicatori 
economici precum şi analiza lor în dinamică. 

 

Competenţe 
profesionale 

CP6. Evaluarea principillor de activitate a unei entităţi în scopul creşterii calităţii actului 
managerial. 

 Formarea deprinderilor practice pentru luarea deciziilor economic efective. 
 Crearea condiţiilor prielnice pentru formarea conceptului de conducere, care înseamnă: 

planificare, organizare, reglare, control, îndrumare etc.  
 Trecerea la conceptul de „management“, care pune accent pe: folosirea resurselor 

umane, pe motivarea acestora, pe umanizarea deciziilor, pe informare şi comunicare, pe 
obţinerea de performanţe. 

 Competenţe de gestionare a resurselor materiale şi financiare în fucţie de priorităţile 
planurilor de afaceri cu respectarea legislaţiei specifice domeniului economic. 

 Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii cantitative şi calitative referitoare 
la o problemă clar definită prin utilizarea de diverse surse alternative în vederea 
formulării de sinteze şi evaluări argumentate pentru decizii. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor 
specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare 
interpersonală. 

 
CT3. Executarea unor sarcini profesionale complexe în condiţii de autonomie şi de 

independenţă profesională.Demonstrarea spiritului de inițiativă și acțiune pentru 
actualizarea cunoștințelor profesionale, economice. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Formarea la studenţi a unei culturi generale referitoare la fenomenele şi procesele 
economice. Familiarizarea cu principalele noţiuni, indicatori și categorii economice. Să 
cunoască acţiunea şi mecanismul de aplicare a legilor economice în diferite ramuri ale 
economiei naţionale. 

Obiectivele specifice Folosirea adecvată a conceptelor specifice economiei şi înţeleagerea funcţionării 
sistemului economic. Valorificarea cunoştinţelor dobândite pentru analizarea şi 
înţelegerea fenomenelor şi proceselor economice. 
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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. Obiectul cursului şi interconexiunea cu alte discipline.Logica şi conţinutul 
cursului. 

2  

T2. Firma: noţiune, esenţă şi bazele funcţionării.  4  

T3. T3. Capitalul fix 4  

T4. Capitalul circulant 4  

T5. Personalul întreprinderii. 4  

T6. Conceptul de cost, componenţa şi clasificarea costurilor. 4  

T7. Sistemul preţurilor şi clasificarea lor.  2  

T8. Eficienţă economică.  6  

Total prelegeri: 30 - 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

S1. Firmele în economia de piaţă şi rezultatele activităţii economice a lor 1  

S2. Capitalul circulant. Indicatorii utilizării capitalului circulant. Determinarea 
necesităţii de capital circulant. Analiza dinamică. 

2 
 

S3. Capitalul fix - baza tehnico - materială a firmelor. Evaluarea mijloacelor fixe. 
Amortizarea mijloacelor fixe şi metodele de reflectare în costul de producţie. 
Indicatori de apreciere şi dinamica. 

3 
 

S4. Personalul firmei. Productivitatea muncii şi dinamica ei. Salarizarea 
personalului. 

3 
 

S5. Politicile de preţ ale firmelor. Metodologii de formare a preturilor. 2  

S6. Indicatorii costului de producţie şi dinamica lor. 2  

S7.Indicatorii eficienţei economice. Determinarea pragului de rentabilitate. 2  

Total lucrări de laborator/seminare: 15 - 

 
8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Gheorghe Bică, Elena Bică, Introducere în ştiinţe economice, Editura Sitech, Craiova, 
2005.  
2. Ion Popescu, Aurelian A. Bondrea, Elene Giurgiu, Ilian Galben, Probleme fundamentale 
ale economiei contemporane – Mondoeconomia, Editura Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
Chişinău, 2012.  
3. Avram, L. Gestiunea financiară a firmei. Note de curs, Tîrgu-Mureş: Ed. „Dimitrie 
Cantemir”, 2008.  
4.Petcu M. Analiza economico-financiară a întreprinderii. Bucureşti: Ed. Economică, 2009. 
5.Raţiu-Suciu I., Plumb I., Economie industriala  Ed. Economica Bucureşti, 2005 
6. A. Dodu, M. Gîrbu. Indicaţii metodice privind elaborarea compartimentului economic la 
peoiectul de diplomă pentru studenţii FCIM, specialităţile TI, ME, ISBN, AI, C”. Editura 

http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=63&idb=7
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« Tehnica-UTM », iunie 2016. 0.6 c.t. 
 

Suplimentare 1. Adam Smith, Avuţia naţională, vol. I, Editura Academiei, Bucureşti, 1962 
2.Paul Samuelson, Economics, Librairie Armand Colin, Paris, 1969 
3. Батурин Л.А.Экономика  предприятий и отраслей М, 2005 
 

 

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 seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi orele de seminar; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii obiectului cursului şi interconexiunea cu alte 
discipline. Logica şi conţinutul cursului.Perspectivele şi problemele dezvoltării şi funcţionării ramurii în 
condiţiile economiei de piaţă. 

 


