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Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

F.03.O.0.22 120 30 30 - 60 4 Română/rusă 

F.04.O.0.22 120 8 16 - 120 4 Română/rusă 

 
Rezultatele 

învățării: 

Competențe 

Competențe Finalități de studiu 

CP 1. Operarea cu conceptele, 

teoriile, metodele și 

instrumentele fundamentale de 

natură economico-financiară în 

realizarea sarcinilor 

profesionale 

de cunoaștere: 

 Să cunoască conceptele, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de  natură 

economico-socială în entităţile private. 

de aplicare: 

 Să aplice conceptele, teoriile, metodele și instrumentele de natură socio-

economică în entitățile private și publice pentru rezolvarea problemelor 

specifice rezultatelor financiare ale întreprinderii. 

de integrare: 

 Să utilizeze metodele, tehnicile și instrumentele de culegere, analiză și 

interpretare a datelor referitoare la o problemă în domeniul elaborării 

planului de afaceri  

CP 2. Identificarea și formularea 

unor idei relevante de afaceri, 

evaluarea oportunităților de 

aplicare a acestora în contextul 

existent și previzionat de mediu 

ambiental 

de cunoaștere: 

 Să identifice conceptele, teoriile, metodele și instrumentele de natură 

economico-socială în entitățile private și publice 

de aplicare: 

 Să argumenteze utilități privind elaborarea și să implementeze 

proiectelor în domeniul planificării activității întreprinderii 

de integrare: 

 Să identifice criteriile de selecție și să aplice variante adecvate pentru 

culegerea și analiza datelor privind evoluția pieței 

CP 4. Organrzarea și 

monitorizarea activităților 

organizației în conformitate cu 

cadrul normativ și exigențele 

mediului ambiant 

de cunoaștere: 

 Să caracterizeze componentelor proiectelor din domeniul economiei 

întreprinderii 

de aplicare: 

 Să utilizeze unor indicatori de calitate pentru evaluarea realizării 

proiectelor din domeniul resurselor umane  întreprinderii 

de integrare: 

 Să elaboreze unui studiu referitor la realizarea proiectelor din domeniu 

activității investiționale 

CP 5. Adoptarea deciziilor 

optime in condiții de 

certitudine, incertitudine și 

risc; gestionarea eficace a 

riscurilor in afaceri 

de cunoaștere: 

 Să cunoască conceptele teoretice a a deciziilor optime în condițiile de 

cetitudine, incertitudine și risc. 

de aplicare: 

 Să aplice metodele de identificare a riscurilor pentru afaceri. 

de integrare: 

 Să elaboreze decizii optime pentru afaceri în condiții de certitudine, 

incertitudine și risc. 

Conținutul 

disciplinei 

1. Întreprinderea - veriga de bază a economiei 

2. Planificarea activității întreprinderii și evaluarea capacității de producție 

3. Personalul întreprinderii și productivitatea muncii 

4. Mijloacele fixe și reproducerea lor 

5. Activele circulante și aprovizionarea materială a entității economice 

6. Costul de producție. Metode și tehnici de stabilire a prețurilor 

7. Profitul și rentabilitatea activității întreprinderii 

8. Activitatea investițională și eficiența economică a proiectelor de investiții 



9. Calitatea, standardizarea și certificarea producției întreprinderii 

10. Arenda, Leasingul şi franchisingul 

11. Asanarea și falimentul întreprinderii 

12. Relațiile economice externe ale întreprinderii 
Evaluarea 

rezultatelor  

Pentru evaluarea rezultatelor învăţării în cadrul disciplinei se realizează: 

1. Evaluarea curentă - se desfășoară pe parcursul semestrului în cadrul cursurilor, seminarelor, consultaţiilor. 
De asemenea, sunt apreciate cu note pe o scală de la 1 la 10 atestările  semestriale obligatorii, care se 

desfășoară în perioadele prestabilite în calendarul academic anual. Ponderea evaluării curente constituie 60% 

(50% - la forma de studii frecvență redusă) din nota finală. 

2. Evaluarea finală - se realizează prin intermediul examenului scris, utilizând testul instituţional, alcătuit din 2 

subiecte formate din sarcini pe 3 nivele cu grad diferit de complexitate (cunoaștere, aplicate, integrare) sau o 

altă variantă de test realizat prin intermediul platformei educaționale  MOODLE a USM 

(www.moodle.usm.md). Ponderea notei acumulate la examen constituie 40% (50% - la forma de studii 

frecvență redusă) din nota finală la disciplină. 

3. Evaluarea produsului studiului individual – se efectuează în afara orelor  de contact direct: la orele de 

consultaţie. Cele mai bune lucrări vor fi prezentate la seminar. 

Studiul 

individual 
Spre sfârșitul cursului Economia întreprinderii, studentul va fi capabil să îndeplinească lucrul 

individual sub forma de: Proiect de cercetare (Anexa 1) din Curricu 
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