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Denumirea cursului Practica de Producție 

Titularul cursului Dodu-Gugea Larisa, conf. univ., dr., Hachi Mihai, conf. univ., dr, Popa 
Marina, lect. univ., dr 

 
Ciclul (L-licenţa, 

M-masterat) L Codul 
cursului S.04.O.027.31 Anul II Semestrul IV 

Nr. credite 6 Limba de 
instruire Româna  Forma de evaluare finală 

(E – examen,  V- verificare) E 

Ore din planul de învăţământ 160 Ore studiu individual 20 Total ore pe 
semestru 180 

 
 

Facultatea REI 

Specialitatea EMREI 

Departamentul  Business 
Internațional 

           
                                                                                                                                                                                                                           
Categoria formativă a cursului (F-fundamentală, G-generală, S-de specialitate, U-
socio-umanistică, M-de orientare către alt domeniu)  S 

Categorie de opţionalitate a cursului (O- obligatorie, A- opţională, L- liberă alegere)   O 
Numărul maxim de studenţi care se pot înscrie la curs  nelimitat 

 

Condiţii de acces 

Obligatorii 

Comerţul internaţional şi politici comerciale; 
Managementul în afacerile economice internaţionale; 
Contabilitate; 
 
 
 
 
 
 

Recomandate 
Marketing general şi internaţional; 
Finanţe 
 

Aprobat la şedinţa 
departamentului 

„Business International”, 
proces-verbal 

nr.___ din _________ 
 

Coordonat cu 
Comisia Metodica a 

facultății REI 
proces-verbal 

nr.___din_________ 

Aprobat la Consiliul facultății 
REI 

proces-verbal 
nr.___din_________ 

Şef departament, 
___________ 

 

Sef CM 
_______________ 

Președinte CF REI 
_______________ 

Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de învăţământ 

(C-curs teoretic, S-seminar, L-activităţi de 
laborator, P-proiect sau lucrări practice) 
Total C S L P 

    180     



 

Fundamentare 

Practica de producţie a studenţilor în domeniul EMREI la întreprinderile, 
organizaţiile şi instituţiile Republicii Moldova, cât şi în afara ţării, este o parte 
componentă a procesului de pregătire a specialiştilor de o calificare înaltă şi o 
aprofundare a cunoştinţelor teoretice acumulate în procesul de studii la ASEM.  
Practica de producţie include de asemenea familiarizarea studenţilor cu 
instrumentarul şi tehnicile utilizate în desfăşurarea concretă a relaţiilor comerciale 
şi financiare cu partenerii străini. Practica se va efectua în departamentele 
entităţilor, în care există o relaţie contractuală cu străinătatea. Obiectivul de bază 
al practicii de producţie este de a familiariza studenţii cu mediul economic, în 
general, şi cel al relaţiilor externe, în special, precum şi cu activitatea economică 
a instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor în domeniul Relaţiilor Economice 
Internaţionale. 
 

Obiectivele/ 
Rezultatele 

învăţării  

Competențe de cunoaştere: 
• aplicarea cunoştinţelor teoretice în activitatea practică a entităţii 

economice; 
• analiza documentației și a actelor normative ale entităţii economice; 
• implicarea studenţilor în activitatea entităţii economice; 
• evaluarea activităţii economice în baza indicatorilor de bază; 
• însuşirea metodelor, procedeilor  de lucru în cadrul entităţii; 
• dezvoltarea abilităților  creative şi  abilităţilor  de comunicare profesională 

cu colegii / echipa de lucru / privind analiza anumitor aspecte din cadrul 
unităţii de petrecere a practicii de producție. 
 

Competenţe de gestionare a informaţiilor: 
• amplificarea capacităţilor de acumulare, prelucrare şi furnizare a 

informaţiilor economice la nivelul entității economice prin prizma 
economiei  naţionale şi mondiale; 

• selectarea şi utilizarea optimă a informaţiei din surse naționale și 
internaționale;  

•  utilizarea documentelor elaborate în cadrul organizațiilor economice 
internationale (FMI, Banca Mondială UNCTAD, UNDP, ONU, UE) și 
naționale (Ministere de resort, Agenții naționale, companii); 

• cercetarea datelor statistice publicate în bazele de date naționale și 
internaționale pentru a aprecia gradul de dezvoltare a entității economice. 

 

Conţinutul 
cursului 
(materia) 

1. Caracteristica generală a structurii şi organizării activităţii 
întreprinderii/instituţiei. 

2. Sistemul managerial al întreprinderii. 
3. Analiza economico-financiară a activităţii economice. 
4. Analiza activităţii economice externe a întreprinderii: 

Funcţiile departamentului de relaţii externe al unei întreprinderi. 
Studierea modalităţilor/ mijloacelor de comunicare cu partenerii din 
străinătate. Analiza corespondenţei economice. 
Analiza activităţii comerţului exterior: 
Analiza operaţiunilor de import. 
Analiza operaţiunilor de export. 
Tehnica plăţilor internaţionale. 



5. Analiza domeniului de activitate a Instituțiilor (Ministere, 
Organizaţii Economice, Reprezentanţe, Bănci Comerciale, 
Burse de Valori, Departamente de profil a instituţiilor de 
învăţământ etc.). 

6. Concluzii și recomandări 
 

Bibliografia 
minimală 

1. REG.04.SP Regulamentul ASEM privind stagiile de practică, elaborat 
2016 

2. Actele de constituire şi de guvernanţă ale entităţilor economice 
3. Rapoartele  economico-financiare ale entităților econimice 
4. Rapoartele organizațiilor economice naţionale şi  internaționale (Ministere 

de resort, Agenții naționale, FMI, Banca Mondială UNCTAD, UNDP, 
ONU etc.)  

5. www.statistica. md 
Modalitatea 

evaluării finale  examen 

Stabilirea notei 
finale 

(ponderea 
exprimată  

în %) 

1. Evaluarea Raportului de practică 50% 

2. Evaluarea de către tutorele organizației gazdă 30% 

Evaluarea finală de comisia din cadrul catedrei REI 20% 
 
 

Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 
1. Prezentarea organizației și al domeniului său de 
activitate 1  

 
2. Sistemul managerial al întreprinderii. 
 2  5. Pregătirea raportului  final 6 
 3. Analiza economico-financiară a activităţii 
economice. 
 

1 

 

6. Consultaţii 5 

4. Analiza activităţii economice externe a 
întreprinderii. 
 

5 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 20 

 
Data completării: _____________                    Semnătura titularului: _______ 
 
 


