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ECONOMIA RAMURII 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică 
Catedra/departamentul Inginerie Electrică 
Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 529.1 – Inginerie și Managementul Calității (IMC) 
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 

S – unitate 
de curs de 
specialitate 

A - unitate de 
curs 

opţională 
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-ZI 30 30 - 60 30 

120-F/R 12 6 - 102 60 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului 
de învăţământ 

Trebuie să fi finalizat cu succes cursurile Teoria economică. Microeconomia. 
Macroeconomia. Teoria economică şi doctrine economice. 

Conform 
competenţelor 

De a pune la curent studentii ingineri cu continutul disciplinei. La nivel de 
cunoaştere să descrie ramurile întreprinderii, să clasifice felurile de organizare a 
întreprinderii, să definească mărimea întreprinderii, să cunoască mediul 
întreprinderii, să determine indicatorii economici, să estimeze mijloacele 
întreprinderii, să calculeze preţurile la întreprindere şi să stabilească deviza de 
cheltuieli. 

 
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 perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile 
metodice. Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 
1pct./săptămână de întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

 să calculeze preţurile la întreprindere şi să stabilească deviza de cheltuieli. De a 
pune la curent studentii ingineri cu continutul disciplinei. La nivel de cunoaştere 
să descrie ramurile întreprinderii, să clasifice felurile de organizare a 
întreprinderii, să definească mărimea întreprinderii, să cunoască mediul 
întreprinderii, să determine indicatorii economici, să estimeze mijloacele 
întreprinderii, 
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Competenţe 
transversale 

 Comunicare orală şi scrisă, rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor, lucrul în 
echipă, autonomia învăţării, înţelegerea responsabilităţii faţă de semeni şi mediu, 
înţelegerea necesităţii unui standard etic ridicat în practica inginerească. 

 Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi 
formare profesională asistată de calculator (Internet, aplicaţii software de 
specialitate, baze de date, cursuri şi seminare online etc.) atât în limba română, 
cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

De a pune la curent studentii ingineri cu continutul disciplinei. La nivel de cunoaştere 
să descrie ramurile întreprinderii, să clasifice felurile de organizare a întreprinderii, 
să definească mărimea întreprinderii, să cunoască mediul întreprinderii, să 
determine indicatorii economici, să estimeze mijloacele întreprinderii, să calculeze 
preţurile la întreprindere şi să stabilească deviza de cheltuieli. 

Obiectivele 
specifice 

Structura ramurii, întreprinderi de electronică şi telecomunicaţii. Producţia reţelelor 
de telecomunicaţii. Caracteristica economică a fondurilor de producţie. Investiţii 
capitale. Componenţa fondurilor fixe, fondurilor de circulaţie şi fondurilor circulante. 
Productivitatea muncii şi posibilităţile de avansare a productivităţii muncii în 
electronică şi telecomunicaţii. 

 
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 ramurii” în cadrul economiei de 
piaţă contemporane. 

2 0,25 

T2. Capacitatea de producţie şi programul de producere. 2 0,5 

T3. Mijloacele fixe ale întreprinderii ca parte componentă a activelor ei. 2 0,5 

T4. Mijloacele circulante ale întreprinderii şi factorii de influenţă asupra 
mărimii lor. 

2 0,5 

T5. Personalul şi motivarea lui. 2 0,5 

T6. Costul de producţie. 2 0,25 

T7. Politica de preţ a întreprinderii de telecomunicaţii în economia de piaţă. 2 0,25 

T8. Beneficiul şi rentabilitatea. Indicatorii rentabilităţii. 1 0,25 

T9. Eficienţa activităţii economice a întreprinderii de telecomunicaţii. 1 0,25 

T10. Finanţele întreprinderii de telecomunicaţii. 2 0,25 

T11. Relaţiile economice externe ale întreprinderii de telecomunicaţii. 2 0,25 

T12. Impozitele firmelor. 2 0,5 

T13. Statistica şi funcţiile întreprinderii de telecomunicaţii. 2 0,5 

T14. Structurile de producţie şi tipurile de producţie. 2 0,5 

T15. Strategiile de dezvoltare şi statistica întreprinderilor de 
telecomunicaţii. 

2 0,5 

Total prelegeri: 30 12 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Tipurile de economie şi mecanismele economiei de piaţă. 2 0,25 

 LP2. Determinarea capacităţii de producţie şi a programului de producţie. 2 0,5 

LP3. Aprecierea mijloacelor fixe şi a amortizării ae întreprinderi. 2 0,5 

LP4. Aprecierea mijloacelor circulante şi a factorilor de influienţă. 2 0,5 

 LP5. Determinare numărului de personal şi motivarea lui. 2 0,5 

LP6. Determinarea costul de producţie. 2 0,5 

LP7. Determinarea preţului la întreprinderile de telecomunicaţii . 2 0,5 

LP8. Calcularea tipurilor de beneficii. Indicatorii rentabilităţii. 2 0,5 

LP9. Calcularea eficienţei activităţii economice a întreprinderii de 

telecomunicaţii. 

2 0,25 

LP10. Determinarea finanţelor întreprinderilor de telecomunicaţii. 2 0,25 

LP11. Aprecierea relaţiilor economice externe ale întrep-r de 

telecomunicaţii. 

2 0,25 

LP12. Calculul Impozitelor firmelor. 2 0,25 

LP13. Statistica şi funcţiile întreprinderii de telecomunicaţii. 2 0,25 

LP14. Structurile de producţie şi tipurile de producţie. 2 0,25 

LP15. Strategiile de dezvoltare şi statistica întreprinderilor de 

telecomunicaţii. 

2 0,25 

   

Total lucrări de laborator/seminare: 30 6 

 
8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Dan V., Restructurarea organizării şi condicerii firmei. Bucureşti: Editura economică, 
2001.- 739 p 14 ex. 

2. Ciucur D., Gavrilă I., Popescu. Economie. Bucureşti: Editura economică, 2001.- 739 
p 15 ex 

3. Sorocean C., Resctructurarea întreprinderilor: necesităţi, modelare, tehnici, rezultate. 
Chişinău: Editura Evrica 1997.- 104 p 20 ex. 

4. Самуэльсон Е, Экономика. Москва: Изд. ИПО Алгон, 1992.- 414 с 11 ex 

5. Legea   Republicii Moldova cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845 
–XII din 3 ianuarie 1992, Monitor, 1994, nr.2 art.33 modificată şi completată.10 ex. 

6. Legea Republicii moldova privind societatile pe actiuni nr. 1134 –XII din 2 
aprilie 1997, Monitorul, 12 iunie 1997. 10 ex. 

7. Standardele naţionale de contabilitate nr. 3, 5, Contabilitate şi audit nr.1-2, 
1998. 5 ex. 

8. Bran P. Finanţele întreprinderii, Bucureşti 1995. 18 ex.  
9. Dan V., Restructurarea organizarii si conducerii firmei, Bucuresti, 1993. 7 ex.  
10. Sorocean C., Restructurarea intreprinderilor:necesitate, modalitati, tehnici, 
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rezultate, Chişinău, 1997. 1 ex. 
11. Экономика предприятия, под редакцией  О.  Волкова,  Москва,  1999. 4 

ex.  
12. Экономика предприятия,  под редакцией В. Семенова,  Москва,  1996. 7 

ex.  
Шмален Г.  Основы и проблемы экономики предприятия, Москва , 1996. 3 ex. 

  

 

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 şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de 
modelare constructivă. 

 

 


