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ECONOMIA RAMURII ȘI DREPTUL 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi 

Departamentul Procese, Maşini şi Aparate Industriale 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0715.4 Maşini şi Instalaţii Frigorifice, Sisteme de Climatizare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

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

redusă) 

6 
8 E 

U – unitate de 
curs 

umanitară 

A- unitate de 
curs opţională 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 (10) -/30 (8) - 30 (50) 30 (52) 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Teoria economică 

Conform competenţelor Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria 
știinților exacte, acumularea cunoştinţelor de fucționare a întreprinderii 
în condițiile economiei de piață 

 
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. Lipsele la curs for fi recuperate prin sussţinerea publică a regeratelor la 
tema dată. 

Laborator/seminar Studenții vor rezolva probleme confor temelor studiate în cadrul prelegerilor 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP2. Cunoaşterea prevederilor legislaţiei care reglementează modul de înregistrare şi 
activitate al întreprinderii de industria alimentare, ușoară și frigorifică. 

 Însuşirea metodologiei de calcul a principalilor indicatori economici ce 
caracterizează rezultatele, eforturile şi efectul activităţii întreprinderii de industria 
alimentare; 

 Capabilitatea de a utiliza în practică metodologia de calcul a principalilor indicatori 
economici ai activităţii întreprinderii de industria alimentare; 

 Abilităţi de interpretare a rezultatelor obţinute pentru a scoate deciziile 
corespunzătoare; 

 

Competenţe 
profesionale 

CP6. Cunoaşterea relaţiilor întreprindere - furnizor, întreprindere - client, întreprindere - 
partener de afaceri, întreprindere – bancă; 
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 Abilităţi de elaborare a măsurilor de restructurare a activităţii întreprinderii şi de ajustare 
a structurilor eu pentru a corespunde cu cerinţele mediului ambiant. 

 Cunoaşterea instrumentelor de analiza a pieţei, de management şi organizarea 
întreprinderii de industria alimentare, de planificarea a personalului, a mijloacelor fixe de 
producţie şi investiţiilor, reprezintă un interes deosebit pentru obţinerea unor rezultate 
bune în activitate.  

Competenţe 
transversale 

CT1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria științelor 
exacte, tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice 
proiectării, fabricării și exploatării utilajului tehnologic industrial. 
CT4. Asigurarea regimurilor tehnologice de procesare a produselor agroalimentare. 
CT6.  Organizarea activității economice profitabile a întreprinderilor industrial. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și atitudini dobândite de 
studenți în scopul realizării la nivel calitativ a atribuțiilor și a sarcinilor profesionale cu 
privire la reliefarea principalelor elemente teoretico-metodologice aplicabile cu 
prioritate in funcţionarea firmei in condiţiile economiei de piaţă precum si facilitarea 
formarii unei concepţii economice moderne. 

Obiectivele specifice Studentul va avea urmatoarele abilități: 

 Cunoaşterea prevederilor legislaţiei care reglementează modul de înregistrare 
şi activitate al întreprinderii industriale; 

 Însuşirea metodologiei de calcul a principalilor indicatori economici ce 
caracterizează rezultatele, eforturile şi efectul activităţii întreprinderii; 

 Capabilitatea de a utiliza în practică metodologia de calcul a principalilor 
indicatori economici ai activităţii întreprinderii; 

 Abilităţi de interpretare a rezultatelor obţinute pentru a lua deciziile 
corespunzătoare; 

 Cunoaşterea relaţiilor întreprindere - furnizor, întreprindere - client, 
întreprindere - partener de afaceri, întreprindere – bancă; 

 Abilităţi de elaborare a măsurilor de restructurare a activităţii întreprinderii şi 
de ajustare a structurilor ei pentru a corespunde cu cerinţele mediului 
ambiant. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T 1. Locul si rolul disciplinei “Economia ramurii și  drept” în teoria economiei de 

piaţă contemporane. 

2 - 

T 2. Mijloacele fixe ale întreprinderilor industriale 4 2 

T 3 .Mijloacele circulante ale întreprinderii 2 2 
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T 4. Resursele umane, productivitatea muncii și salarizarea muncii personalului 

întreprinderii  

4 2 

T 5. Costul de producție a întreprinderii  2 2 

T 6. Politica de formare a preţurilor în cadrul întreprinderii 2 2 

T7. Calitatea producției întreprinderii  2 - 

T 8.Evaluarea eficienței de funcționare a întreprinderii  2 - 

Т.9 Analiza corelației profitului, cheltuielilor și volumul de vînzări a 

întreprinderilor (analiza CVP)  

4  

T 10. Investițiile în tehnica nouă la întreprinderile industriale 2 - 

T 11.Bazele sistemului de impozitare a RM 2 - 

T.12 Controlul fiscal și fraudele fiscale 
2  

Total prelegeri: 30 10 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Structura economiei, rolul și locul industriei în economie.  Producția 

industriei alimentare și ușoare și deosebirile ei de producția altor industrii.   

2 - 

LP 2, 3 Esența și structura mijloacelor fixe ale întreprinderii. Uzura și metodele de 
amortizare.  

Calculul indicatorilor de utilizare a mijloacelor fixe. 

4 1 

LP.4 Esența economică și structura mijloacelor circulante a întreprinderii. 
Calculul indicatorilor de utilizarea a mijloacelor circulante   

2 1 

LP 5,6 Clasificarea resurselor umane.  Metode de calcul a productivității muncii 
întreprinderilor. Studiul formelor și sistemelor de salarizare și principiilor de baza 
de organizare a lor.   

4 1 

LP 7.Metode de evidență a cheltuielilor pentru fabricarea producției. Calculația 
costului de producție 

2 1 

LP 8. Metodele de bază de formare a prețului. Metode de calcul a prețului 
pentru producția industrială. 

2 1 

LP 9. Determinarea indicatorilor de bază a calității producției industriale. 
Specificul indicatorilor de calitate  

2 1 

LP 10. Indicatorii de bază de eficiență în funcționarea întreprinderii. Determinarea 
venitului, profitului și rentabilității întreprinderii  

2 1 

LP 11,12 Determinarea pragului de rentabilitate. Modelul CVP pentru diferite 

situații de producție   

4 1 
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LP13. Tipuri de eficacitate economică. Metode de calcul a indicatorilor de 

eficacitate economică absolută și comparată  

2  

Total lucrări de laborator/seminare: 30 8 

 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 
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 

salade lectură. 

2. Legea Republicii Moldova privind societăţile pe acţiuni nr. 1134 –XII din 2 aprilie 

1997, Monitorul, 12 iunie 1997 – 1 ex. În sala de lectură. 

3. Standardele naţionale de contabilitate nr. 2,3 ,5,16. Contabilitate si audit nr.1-2, 1998 

– 1 ex. Sala de lectură. 

4. Ciornâi N., I. Blaj, Economia firmelor contemporane, Chişinău, 2003 – 20 ex. 

abonament şi sala de lectură. 

5. Dan V., Restructurarea organizării si conducerii firmei, Bucureşti, 1993. 

 
Suplimentare 

6. Sorocean C., Restructurarea întreprinderilor: necesitate, modalităţi, tehnici, rezultate, 

Chişinău, 1997. 

7. Экономика фирмы.И.Ворст.М,1994 

8. Рыночная экономика. А.Смирнов и др.М,1992 

9. Экономикапредприятия, подредакцией  О.  Волкова,  Москва,  1999. 

10. Экономикапредприятия,  подредакцией В. Семенова,  Москва,  1996. 

11. Шмален Г.  Основы и проблемы экономики предприятия, Москва , 1996. 

12. http://library.utm.md 

13.  http://cipti.md 

14.  http://www.twirpx.com 

15.  http://elibrary.ru 

 
 

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 lucrări practice 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii disciplinei 

 

http://library.utm.md/
http://cipti.md/
http://www.twirpx.com/
http://elibrary.ru/

