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INTRODUCERE 

Sistemul economic al republicii se află într-o continuă 
schimbare atât calitativă, cât și cantitativă sub influența factorilor 

mediului economic, fapt care generează o permanentă revizuire a 
teoriei și practicii economice. Situația actuală a mediului economic 
se caracterizează print prezența și dezvoltarea accelerată a 
antreprenoriatului liber și concurența producătorilor privați. În astfel 
de condiții, o deosebită importanță capătă veriga de bază a 
economiei naționale – întreprinderea. De gradul de dezvoltare și 
bunăstarea ei depinde dezvoltarea economiei naționale a țării. 

Totalitatea de întreprinderi care se caracterizează prin 
producerea unor produse identice, din punct de vedere al utilității 
lor, omogenitatea bazei tehnico-materiale, gradul de pregătire a 
personalului și condițiile de muncă reprezintă o ramură a economiei 
naționale.  

Industria este una dintre principalele ramuri ale economiei 

naționale care se caracterizează printr-un anumit specific al 

activității întreprinderilor. De aceea, este foarte important de studiat 

acest specific din punct de vedere economic atât sub aspect teoretic, 

cât și din punct de vedere aplicativ, ceea ce face obiectul de studiu 

al prezentei culegeri de teste și probleme, care reprezintă situații 
practice cu care se confruntă zi de zi întreprinderile industriale. 

Economia întreprinderii este o disciplină teoretico-aplicativă 
care asigură cunoștințe fundamentale despre procesele economice 

care au loc la nivel microeconomic și direcționează abordările spre 
domeniul economico-productiv. De aceea, este foarte important a 

cunoaște aspectele practice ale acestei discipline, or, anume ele 

generează informații valoroase pentru argumentarea deciziilor care 

se iau la toate nivelurile întreprinderii, bazate pe analiza relațiilor 

stabilite în procesul complex productiv, organizatoric, uman și 
financiar. 
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Structura și conținutul culegerilor de teste și situații practice 

este elaborat în conformitate cu programul de studii al disciplinei 

Economia întreprinderii pentru studenții ciclului I, specializarea 

Business și administrare, Contabilitate, Marketing și logistică, 
Economie generală, Facultatea Inginerie Economică și Business, și 
specializarea Inginerie și management în industria alimentară, 
Facultatea Tehnologia Alimentelor, cu frecvența la zi și cu 

frecvență redusă. 
Culegerea de teste și probleme este concepută astfel, încât să 

permită a fi folosită și pentru autodidacţie la disciplina Economia 

întreprinderii. Utilizatorii vor putea însuși de sine stătător esența 

categoriilor economice, metodologia de calcul al indicatorilor 

economici, interdependența lor și modul de aplicare în practică. 
Fiecare temă conține un sumar teoretic, anumite teste care ar 

permite  verificarea cunoștințelor, relații de calcul al principalilor 

indicatori economici, cât și modele de probleme rezolvate pentru a 

înțelege ușor aplicarea cunoștințelor teoretice în practică și un șir de 
probleme care urmează a fi rezolvate. 
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