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MANAGEMENT ŞI MARKETING 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii 

Catedra/departamentul Inginerie, Management şi Evaluarea Imobilului 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 521.8.1.Inginerie și management în construcții 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
II (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

4; 
4 E 

U – unitate de 
curs  

umanistică 

A - unitate de 
curs  

opțională 
5 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

150 45 30 0 45 30 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Tehnologii moderne în construcţii; Teoria economică,  

Conform competenţelor Cunoașterea categoriilor inginereşti şi economice de bază  

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Seminar Dialog activ cadru didactic-studenți în vederea însurii materialului predat la orele de curs 
și a celui studiat independent de studenți 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP 1. Efectuarea de calcule pentru determinarea volumelor de lucrări în construcții, 
manoperei, duratelor activităților și resurselor tehnico-materiale; 
CP 2. Cunoașterea și utilizarea metodelor și modelelor economico-matematice: graficul 
Gantt, ciclograma, matricea și graficul rețea; 
CP 3. Analiza rezultatelor planificării execuției proiectelor de construcții: duratei activităţilor, 
costurilor  şi resurselor necesare; 
CP 4. Sinteza și formularea problemelor de încadrare în durata directivă (de contract) şi de 
uniformitate a utilizării forţei de muncă; 
CP 5. Elaborarea variantelor alternative de optimizare a proiectului în baza criteriilor durată, 
cost și resurse umane. 
CP 6. Cunoaşterea şi aplicarea conceptelor, principiilor, metodelor şi tehnicilor de cercetare 
specifice marketingului.  

 
 

Competenţe 
transversale 

CT 1. Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura reputaţia profesiei 
(utilizarea cu bună credință a legislației și bazei normative în construcții); 
CT 2. Demonstrarea spiritului de iniţiativă dialogului şi cooperării în echipă, îmbunătăţirea continuă a 
nivelului de profesionalizm; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare continuă, utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice şi 
a tehnologiilor informaţionale. 

http://www.utm.md/
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6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Asigurarea suportului stiinţific de cunoştinţe specifice managementului și 
marketingului pentru  formarea abilităţilor de conducere a firmelor și activităților de 
marketing a viitorilor licentiaţi în ingineria și managementul construcțiilor. 

Obiectivele specifice Studiul teoretic pivind sistemele, metodele și tehnicele de management și marketing 
în construcţii, care, spre deosebire de cele din industrie (în masa sau serie) au caracter 
specific, de unicat, fiind axate pe proiecte tehnice, proiecte de organizare a şantierelor 
şi proiecte de execuţie a lucrărilor.  
Cunoaşterea conceptelor de marketing  și specificul acestora în construcții, 
organizațiilor și beneficiarilor implicați în procesule de realizare a investițiilor capitale, 
modernizare și reparații; metodelor de planificare şi organizare consecutiva, în paralel 
şi în flux; avantajele şi dezavantajele acestora. 
Analiza situaţiilor de caz referitoare la  practica managementului și marketingului în 
construcţii şi optimizărilor după criteriile durată, cost, resurse umane şi resurse 
financiare. 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Definirea managementului 2  
1 T2. Noţiuni fundamentale în management 4 

T3. Funcţiile şi funcţiunile managementului 4 
2 

T4. Evoluţia gândirii manageriale 2 

T5. Subsistemul metodologic 4 1 

T6. Subsistemul organizaţional 4 1 

T7. Subsistemul informaţional 4 
4 

T8. Subsistemul decizional 6 

T9. Conceptul de marketing 2 
1 

T10. Mediul de marketing al întreprinderii 2 

T11. Piaţa – componenta esenţială în activitatea de marketing 2 
1 

T12. Cercetarea de marketing 2 

T13. Comportamentul consumatorului 2  
1 T14. Identificarea segmentelor de piaţă şi alegerea pieţelor ţintă 1 

T15. Mixul de marketing. 4 2 

Total prelegeri: 45 14 
 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

S1. Conceptul de management. 1  
1 S2. Abilităţile atreprenoriale. 2 

S3. Conceptul de management ca sistem integrativ. 2 1 
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S4. Analiza sistemică. 2 

S5. Metode de management formulate de şcoli occidentale. 2 
1 

S6. Elaborarea şi raţionalizarea structurilor organizatorice. 2 

S7. Proceduri şi mijloace de tratare a informaţiilor. 2 
1 

S8. Raţionalizarea sistemului decizional. 2 

S9. Conceptul de marketing. 2 
1 

S.10 Micro şi macromediul de marketing al întreprinderii. 2 

S11. Aprecierea capacităţii pieţei şi cotei de piaţă 2 
1 

S12. Etapele unei cercetări de marketing 2 

S13. Analiza comportamentului consumatorului 2  
1 

S14. Esenţa, criteriile, procesul şi metodele de segmentare ale pieţei 1 

S15. Elemente tradiţionale şi netradiţionale ale mixului de marketing. 4 1 

Total seminare: 30 8 

8. Referinţe bibliografice 

De bază 1. BUGAIAN Larisa, Managementul producției. A.Ș.M., 2008.  
2. BURDUS Eugen, Management. Studii de caz. Exerciții. Probleme.Teste, Editura 

Universitara, 2016  
3. COJUHARI Andrei,  Cercetări de marketing. Chişinău: Evrica, 2006. 
4. POSTĂVARU Nicolae, BADIU Claudia, Management în construcții. București, Conspress, 

2012.  
5. ȚURCANU Nicolae, GROSU Aliona, Managementul proiectelor. Chişinău, Editura „TEHNICA-

INFO”, 2009. 
6. KOTLER, Ph., Managementul marketingului, ediţia a 4-a, Editura: Teora, Bucureşti, 2004. 

Opționale 1. ŢURCANU Nicolae. Aspecte sistemice a managementului inovatiilor in constructii. Buletinul 
INCERCOM. ISSN 1857-3762, nr.3-CI, 2012, p. 61-67; 
2. ŢURCANU Nicolae, ŞAMIS Evsei. Marketing general cu exemple din construcţii. Chişinău, Editura 
„TEHNICA-INFO”, 2009, 184 p.; 
3. KOTLER, Ph., Kotler despre marketing - Cum să creăm, cum să câștigăm și să dominăm piețele. 

Editura: Curier Marketing, București, 2003. 
4.  KOTLER, Ph. Marketing de la A la Z. Bucureşti: Codus, 2004. 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% 0 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii principiilor de marketing aplicabile cu sopul sporirii 
eficienței și competitivității întreprinderii moderne 
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