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INTRODUCERE 
 

Scopul prezentului îndrumar este a le asigura studenţilor 
specialităţii Business şi Administrare a Facultăţii Inginerie 
Economică şi Business informaţia necesară bunei desfăşurări a 
stagiilor de practică pe parcursul anilor de studii. 

Prezentul îndrumar este elaborat în conformitate cu Ghidul 
UTM privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică [1]. 

Stagiul de practica reprezintă activitatea desfăşurată de 
studenţi în conformitate cu planul de învăţămînt, care are drept scop 
verificarea aptitudinilor şi cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia 
în cadrul programului de pregatire profesională. 

Stagiul de practică economico-tehnologică este inclus în 
planul de studii şi constituie o condiţie obligatorie pentru 
promovare la anul următor de studii. 

Scopul de bază al stagiului de practică economico-
tehnologică constă în asimilarea cunoştinţelor teoretice prin studiul 
şi cunoaşterea modalităţilor de aplicare a acestora în activitatea de 
producţie/practică, dezvoltarea abilităţilor practice şi acumularea 
informaţiilor necesare elaborării proiectelor de an prevăzute în 
planul de învăţămînt. 

Obiectivele de bază ale practicii: 
 studierea specificului organizării activităţilor de bază şi 

auxiliare în cadrul întreprinderii; 
 studierea aprovizionării întreprinderii cu resurse necesare; 
 obţinerea deprinderilor practice în domeniul organizării 

muncii şi salarizării; 
 studierea sistemului existent de asigurare a calităţii 

producţiei; 
 studierea funcţiilor marketingului; 
 obţinerea deprinderilor practice de planificare, în analiza 

activităţii financiar – economice şi în evidenţa contabilă; 
 familiarizarea cu documentaţia normativă şi legislativă în 

vigoare, care reglementează activitatea economică; 
 colectarea materialului necesar pentru efectuarea lucrării 

de an la disciplina: „Diagnostica activităţii economice  şi 
Managementul financiar”. 
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