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U.06.O.026. ECONOMIA RAMURII ȘI DREPTUL
1. Date despre unitatea de curs/modul
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi
Facultatea
Inginerie și Management Industrial
Catedra/departamentul
Studii superioare de licenţă, ciclul I
Ciclul de studii
521.1 Tehnologia construcțiilor de mașini
Programul de studiu
Tip de
Categoria
Anul de studiu
Semestrul
evaluare
formativă
III (învăţământ cu frecvenţă);
6
U – unitate de
IV (învăţământ cu frecvenţă
7
E
curs
redusă)
umanistica
2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
Ore auditoriale
învăţământ
Curs
Seminar
120
30/6
30/4

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
4

Din care
Lucrul individual
Studiul materialului teoretic
Pregătire aplicaţii
30/54
30/56

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de învăţământ
Matematica superioară.
Conform competenţelor
Înțelegerea noțiunilor și indicatorilor volumetrici.
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi
calculator.
Laborator/seminar Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi
calculator.
5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
CP1
profesionale
 Evaluarea metodologiilor utilizate pentru concepţia produselor industriale
CP2
 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru planificarea, organizarea industrializării
produselor din domeniu
 Studierea comparativă şi evaluarea critică a principalelor metode de organizare şi
gestionare a industrializării produselor din domeniu
CP6
 Descrierea modalităţilor de soluţionarea problemelor inginereşti şi economico-inginereşti
din domeniu
 Explicarea şi interpretarea unor metode eficiente de soluţionare a problemelor inginereşti
şi economico-inginereşti din domeniu
 Aplicarea unor metode eficiente de soluţionare a problemelor inginereşti şi economicoinginereşti din domeniu
 Evaluarea critică a nivelului calitativ de soluţionare a problemelor inginereşti şi
economico-inginereşti din domeniu
 Aprecierea clară a gradul de complexitate al problemelor inginereşti şi economicoinginereşti în situaţii deosebite, dar analogice şi să utilizeze soluţii cunoscute în situaţii noi
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6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul general
Însuşirea de către student a principiilor de bază şi a particularităţilor activităţii
economice a ramurii constructoare de maşini în Republica Moldova în condiţiile
actuale, procurarea deprinderilor practice în determinarea indicatorilor economici a
producerii şi metodicii calculării lor, precum şi a evidenţei statistice a fenomenelor ce
au loc în cadrul întreprinderii.
Obiectivele specifice
studierea de către student a indicatorilor economici şi statistici de bază precum şi a
instrumentelor statistice care caracterizează şi ţin la evidenţă diferite laturi a activităţii
de gospodărie, însuşirea metodicii calculării lor, efectuării analizei activităţii economice.
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T1. Economia de piaţă contemporană
T2 indicatorii rezultatelor activităţii economice a întreprinderilor.
T3.Fondurile fixe de producţie (capitalul fix)- factor principal al producţiei.
T4. Mijloacele circulante (capitalul circulant)
T5. Aprovizionarea tehnico-materială a întreprinderii.
T6. Munca şi productivitatea muncii.
T7. Remunirarea muncii şi reglarea ei în condiţiile economiei de piaţă.
T8. Costul de producere.
T9. Structura preţurilor în condiţiile economiei de piaţă.
T10. Eficienţa activităţii economice a întreprinderii şi a tehnicii noi.
T11. Analiza calităţii producţiei industriale
T12. Sistemul de impozitare a întreprinderilor.
Total prelegeri:

Tematica activităţilor didactice
Tematica seminarelor
S1. Indicatorii rezultatelor activităţii economice a întreprinderilor.
S2. Fondurile fixe de producţie (capitalul fix)- factor principal al producţiei.
S3. Mijloacele circulante (capitalul circulant)
S4. Munca şi productivitatea muncii.
S5. Remunirarea muncii şi reglarea ei în condiţiile economiei de piaţă.
S6. Costul de producere.
S7. Eficienţa activităţii economice a întreprinderii şi a tehnicii noi. Structura
preţurilor în condiţiile economiei de piaţă.
S8. Relaţiile financiar – bancare si relaţiile economice externe ale întreprinderilor.
Total seminare:

Numărul de ore
învăţământ
învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă
2
2
4
2
2
2
4
2
2
2
2
4
30

0.5
0.5
0.5
0.5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
6

Numărul de ore
învăţământ
învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă
2
4
4
3
4
4
4

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

5
30

0,5
4
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9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri si seminare;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări;
Obţinerea notei minime de „5” la lucrarea de examinare finală.

Examen final
40%

