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ECONOMIA PRODUCERII 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Industrie Uşoară 

Catedra/departamentul Modelarea și tehnologia confecțiilor din piele 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 521.8 Inginerie și management în industria ușoară 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

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

redusă) 

5; 
8 Ex 

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 30 -/30 - 20 40 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Teorie economică, Micro-macro economie, Drept economic, Statistica 
economică, Cercetări operaționale, Bazele contabilității, Tehnologia 
confecțiilor/Procese de fabricație a încălțămintei, Marketing 

Conform competențelor Cunoștințe despre activitatea economico-financiară a entităților în 
domeniul industriei ușoare. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă de scris, 
proiector şi calculator.  

Laborator/seminar Sarcinile pentru activități în cadrul orelor vor fi prezentate de cadrul didactic. Sarcinile 
pentru aplicații individuale vor fi individualizate conform variantei studentului în baza 
modelelor rezolvate în comun. 
Lipsele se recuperă prin eseu redactat manual conform temei de la care s-a absentat. Se 
vor recupera și absențele lecțiilor practice prin parcurgerea de sine stătătoare a temei 
practice și prezentarea pentru verificare de către titularul disciplinei.    
Aplicațiile individuale, respectiv rezultatele exercițiilor se vor prezenta în formă scrisă timp 
de două săptămâni după realizare. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

http://www.utm.md/
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Competenţe 
profesionale 

 Identificarea și interpretarea teoriilor, metodelor și instrumentelor oportune știinșelor 
economice aplicate; 

 Explicarea și selectarea unui model specific științei economico-inginerești pentru a 
modela și a evalua un proces sau un sistem; 

 Argumentarea metodologiilor aplicate în eficientizarea proceselor, în stabilirea costurilor 
proceselor; 

 Descrierea principiilor, a teoriei, conceptului, și/sau formulei utilizate în soluționarea 
problemelor specifice din Industria ușoară.   

 Identificarea teoriilor și metodelor oportune din domeniul ingineresc și managerial pentru 
soluționarea problemelor specifice din Industria ușoară; 

 Explicarea și interpretarea teoriilor și metodelor aplicate pentru determinarea costurilor, 
stabilirea prețurilor; 

 Aplicarea cunoștințelor specifice pentru identificarea, formularea și soluționarea 
problemelor cu caracter economic; 

 Evaluarea eficienței soluțiilor preconizate pentru proiectele tehnico-economice. 

Competențe 
transversale 

 Desfășurarea activității în condiții de auto - disciplină, flexibilitate și adaptabilitate.  
 Aplicarea cunoștințelor existente în scopul realizării sarcinilor individuale.  
 Autoevaluarea necesității de pregătire, dezvoltarea capacitatății de a învăța 
independent.  

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însușirea metodelor de optimizare a organizării proceselor de producție. 

Obiectivele specifice - Cunoaşterea şi însuşirea metodelor de analiză, tehnicilor de control, instrumentelor 
de lucru, procedurilor de evidenţă şi regulilor de comportare managerială în 
domeniul costurilor şi preţurilor, care să servească planificării, controlului şi reglării 
activităţilor conduse; 

- Să trateze natura şi structura conceptelor cost şi preţ şi relaţia cu volumul de 
activitate. 

- Să întroducă în procesul luării deciziilor de dimensionare a volumului de activitate, 
analiza pragului de rentabilitate. Să fundamenteze importanţa cunoaşterii acestui 
nivel de către fiecare manager, responsabil de profitabilitatea activităţii conduse; 

- Să opereze corect cu noţiunele: efort, efect, eficienţă, profit, venit, rentabilitate; 
- Să evalueze riscurile şi indicatorii financiari a unui proiect; 
- Să aprecieze situaţia financiară la un moment dat; 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Economia întreprinderii. Aspecte de studiere a disciplinei. Rolul statului în 
economia de piață.  

2 1 

T2. Mijloacele fixe ale întreprinderii. Noţiune de mijloace fixe şi clasificările lor. 
Evaluarea mijloacelor fixe.  
Amortizarea mijloacelor fixe. Indicatorii utilizării eficiente a mijloacelor fixe. 

2 1 

T3. Capitalul circulant al întreprinderii. Noţiune de capital circulant, componenţa 
şi structura lui. Indicatorii itilizării eficiente a capitalului circulant. 

2 1 

T4. Personalul întreprinderii. Structura şi evidenţa personalului firmelor. 
Productivitatea muncii: modul de calcul. Salarizarea personalului. 

2 1 
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Reglamentarea de stat a salarizării. 

T5. Costul de producţie. Noţiunea de cost. Componenţa şi clasificarea costurilor. 
Diferenţa dintre consumuri şi cheltuieli. Nivelul costului de producţie. 
Caracteristicile generale ale metodelor de calculaţie a costurilor. Reducerea 
costului de producţie.  

2 1 

T6. Impozitele firmelor. Caracteristica generală a sistemului fiscal. Impozite şi 
taxe generale de stat. Impozite şi taxele locale. 

2 1 

T7. Preţ şi tarife. Noţiune de preţ. Funcţiile preţului. Sistemul preţurilor şi 
clasificarea lor. Formarea preţului. Tarifele – parte componentă a sistemului de 
preţuri. Factorii de influenţă a procesului formării preţurilor. 

2 1 

T8. Eficienţa economică a activităţii firmelor. 
Noţiune de eficienţa economică. Conţinutul eficienţei economice. 
Indicatorii eficienţei economice. Determinarea pragului de rentabilitate. Calculul 
pragului de rentabilitate în cazul realizării mai multor tipuri de produse. 

4 1 

T9. Rezultatele activităţii economice a firmelor. Indicatorii activităţii economice. 
Programa de fabricaţie a întreprinderii. Analiza activităţii economice. 

4 1 

T10. Analiza marginală. Concepte operante în analiza marginală. Abordarea 
strategică a formării preţurilor. Reguli de comportare a firmelor ce urmăresc 
maximizarea profitului. Reglarea volumului de activitate în condiţiile variaţiei 
preţurilor. 

4 1 

T11. Activitatea investiţională a firmelor. Noţiune de investiţie. Clasificare. Surse 
de finanţare a investiţiilor. Investiţii străine, conceptul şi tendinţele fluxului. 
Valoarea în timp a banilor. 

4 l. v. 

Total prelegeri: 30 10 
 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Analiza valorii – studierea funcţională a noilor produse. 2 
1 

LP2. Metode de calcul a uzurii mijloacelor fixe. 2 

LP3. Determinarea necesităţii de capital circulant. 2 
1 

LP4. Elaborarea bilanţului utilizării timpului de muncă. 2 

LP5. Structura costului de producţie. 2 1 

LP6. Impunerea veniturilor persoanelor fizice. 2 1 

LP7. Mecanizmul formării  preţului. Modul de operare cu TVA. 2 
1 

LP8. Rezultatele financiare a întreprinderii. Indicatorii eficienţei economice. 2 

LP9. Analiza pragului de rentabilitate.  
LP10. Metode alternative de modificare a pragului de rentabilitate. 

2 
1 

LP11. Aplicarea analizei pragului de rentabilitate în soluţionarea problemelor 
practice. Marja de siguranţă 

2 
1 

LP12. Analiza factorială a activităţii economice. 2 1 

LP13. Levierul operaţional. Efectul de levier financiar. 2 1 

LP14. Aplicarea analizei marginale în soluţionarea problemelor practice. 2 1 

LP15. Metode de rambursare a împrumuturilor 2 1 

LP16. Funcţii de calcul discrete. Calculul dobânzilor. 2 1 

Total lucrări de laborator/seminare: 30 12 
 



                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Gheorghiţă M., Economia întreprinderii industriale. Ed. Cuvîntul ABC, Chişinău 2011. 
2. Ciornâi N., Blaj I.  Economia firmei contemporane. Ed. Prut Internaţional Chişinău, 2003. 

3. Черный Н., Блаж И. Экономика современных фирм. Ed. Prut Internaţional. 2003. 

4. Luca G.-P., Olariu N. Elemente de management financiar. Ed. Dosoftei Iaşi, 1994. 
5. Rusu C., Frunză V., Luca G., Berinde D. Analiza şi reglarea firmei prin costuri. Ed. Gh. 

Asachi, Iaşi, 1995. 
6. Indicații metodice privind contabilitatea costurilor de producție și calculația costului 

produselor și serviciilor (cu aplicare de la 1 ianuarie 2014), (http://www.mf.gov.md) 
7. Legea ci privire la Salarizare nr. 847-XV din 14.02.2002 

(http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=312886&lang=1 

Suplimentare 1. Coordonator E. Druică, Statistica pe înțelesul tuturor. Ed. C. H. Beck, București, 2011. 
2. PAȘA, Florin, PAȘA, Luminița Mihaela. Productivitatea, indicator de eficiență a muncii. 

Iași: Ed.  Polirom, 2003. 
3. Булатов А. С., Экономика. Изд. Экономисть, 2005 
4. Ильин А. И., Экономика предприятия. Изд. ООО – Новое Знание, 2004. 
5. Зайцев Н., Экономика, организация и управления предприятия. Изд. ИНФРА-М, 

2005. 
6. Волков И., Экономика предприятия. Изд. ИНФРА-М, 2004. 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi pentru activitatea curentă; 
Obţinerea notei minime de „5” la lucrarea individuală; 
Demonstrarea în cadrul examenului final a cunoștințelor conform obiectivelor specifice. 
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