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1. DISPOZIŢII GENERALE 

Cunoştinţele în domeniul economiei sunt foarte utile 

viitorilor ingineri.  

Studierea disciplinelor economice, inclusiv disciplina 

Economia ramurii, prin consecutivitatea lor în planurile de 

învăţămînt, va condiţiona o pregatire mai aprofundată a studenţilor 

în domeniul economiei, ce le va permite să justifice argumentările 

tehnico-economice, luarea deciziilor inginereşti economic efective 

şi eficiente. 

În cadrul disciplinei Economia ramurii  este studiată teoria 

şi practica activităţii economice a întreprinderilor, particularităţile 

lor, alegerea variantelor optime de utilizare a resurselor economice 

de care dispun pentru realizarea scopurilor propuse privind 

satisfacerea nevoilor umane şi obţinerea avantajului economic. 

Prezenta lucrarea este elaborată pentru studenţii cu forma de 

studii la zi şi cu frecvenţă redusă la specialităţile inginereşti întru 

consolidarea cunoştinţelor teoretice obţinute la disciplina respectivă, 

prin analiza şi soluţionarea exemplelor în diverse situaţii 

economice. 

Scopul lucrării este de a consolida cunoştinţele teoretice şi a 

deprinde studenţii să aplice metodele de calcul a indicatorilor 

activităţii economice a întreprinderii şi să utilizeze eficient resursele 

economice. 
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       Cheltuielile indirecte se includ în preţul produsului nou creat, de 
aceea este foarte important a fi calculat fondul de remunerare.  

       În urma soluţionării problemelor la disciplina economia ramurii 
studenţii vor realiza următoarele obiective:  

 consolidarea cunoştinţelor teoretice; 
 valorificarea abilităţilor studenţilor de a lucra de sine stătător; 
 obţinerea deprinderilor de a aplica cunoştinţele teoretice în 

practică; 
 deprinderea studenţilor cu aplicarea diverselor metode şi 

metodici de rezolvare  a problemelor; 

 oferirea posibilităţii studenţilor de a lucra cu literatura de 

specialitate. 
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