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INTRODUCERE 
 

Cunoştinţele economice sunt o parte componentă a pregătirii 
viitorilor ingineri, inclusiv inginerilor-manageri.  

Prezenta lucrare este elaborată pentru studenţii învăţământului 
cu  frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă a specialităţilor inginereşti, 
pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice obţinute la disciplinele 
economice prin aplicarea lucrului individual, prin rezolvarea 
diverselor situaţii economice de sine stătător. Scopul lucrării este a 
consolida cunoştinţele teoretice şi  a deprinde studenţii cu diverse 
metode de calcul a indicatorilor activităţii economice a 
întreprinderii şi  utilizării eficiente a resurselor economice. 

Procesul de pregătire a specialiştilor în domeniul 
telecomunicaţiilor necesită studierea principalelor concepte 
economice, strategii şi  planificări ale activităţii economice; analiza 
principalelor prevederi ale doctrinelor economice moderne, 
statisticii economice, diferitor metode şi tehnici de management. 
Pentru realizarea acestui obiectiv este necesară  generalizarea 
informaţiei privind aspectele teoretice şi practice ale problemei. 
Lucrul asupra  proiectului va pune în evidenţă obiectivele şi 
factorii organizării activităţii într-un anumit domeniu şi va sublinia 
deosebirile de conţinut, sferă şi metodologie dintre strategia, 
tactica, practica actuală şi cea precedentă a sistemului economic. 

Scopul elaborării compartimentului economic al proiectului 
de licenţă constă în aplicarea practică a cunoştinţelor teoretice în 
domeniul analizei activităţii economico-financiare a întreprinderilor 
din domeniul telecomunicaţiilor. Aceasta va demonstra abilitatea 
studentului de a studia şi a face o analiză a rezultatelor activităţii unei 
unităţi economice şi capacitatea de a formula pe baza materialului 
practic recomandările respective. 

În procesul elaborări proiectului de licenţă privind 
compartimentul economic este necesar  a realiza următoarele 
sarcini: 
- sistematizarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice, aferente 

temei alese.  
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- examinarea organizării practice a activităţii economico-
financiare şi elaborarea unor recomandări de perfecţionare a 
sectorului de telecomunicaţii;  

- aplicarea cunoştinţelor pentru a efectua cercetări ştiinţifice în 
diferite domenii ce ţin de activitatea economică. 

 
 

Realizarea proiectului de licenţă privind compartimentul 
economic se bazează pe următoarele cerinţe: 
- utilizarea documentelor legislative şi normativ-instructive,  

care se referă la temă; 
- aplicarea documentelor primare şi generale ale datelor 

statistice la nivelul micro şi macroeconomie, analiza şi sinteza 
acestora în funcţie de tema aleasă; 

- sistematizarea opiniilor diferitor autori şi a datelor sondajelor 
publice, privind problemele care se examinează în proiect şi 
elaborarea propunerilor concrete ale autorului proiectului de 
licenţă; 

- utilizarea procedurilor de automatizare şi informatizare  în 
procesul de selectare a datelor primare, în baza cărora se 
efectuează proiectul; 

- asigurarea reprezentativităţii datelor utilizate  în proiect. 
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