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FEZABILITATEA PREȚURILOR 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru  

Catedra/departamentul Inginerie,Management și Evaluarea Imobilului 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 521.8.1 Inginerie și maagement în construcții 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
IV (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

6; 
7; E 

S– unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs opțională 5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs seminar laborator 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire 
aplicaţii 

150 30 15 30 30 75 10 

150 10 8 10 30 122 - 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Materiale de construcții; Grafica inginerească; Teoria economică; 
Tehnologia proceselor de construcție I și II; Arhitectura I și II; Economia 
construcțiilor I și II 

Conform competenţelor Abilități de analiză, de lucru cu documentația de proiect și baze de date, 
Internet, cu programele office word, excell, etc.  

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator, tablă, cretă, marker, internet 

Seminar Studenţii vor rezolva probleme concrete pe materialul expus la curs. 

Laborator Studenții vor realiza lucrări de laborator, fiecare la calculator asigurat cu program 
automatizat de calcul, conform cerințelor din indicațiile metodice și va întocmi o lucrare 
de an conform sarcinii individuale. Termenul de predare a lucrării de an – conform 
calendarului universitar. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP1. Operarea cu fundamente științifice inginerești, economice și de drept pentru 
rezolvarea sarcinilor specifice ingineriei construcțiilor 

Studentul trebuie să fie capabil: 
 Să aplice principiile, teoremele, metodele de bază din disciplinele/modulele 

fundamentale pentru calcule inginerești și economice fundamentale (calculul volumelor, 
determinarea greutății, dimensiunilor și prețului unitare al resurselor materiale) 

 Să aplice corect normativele și reglementările tehnico-economice din domeniul 

http://www.utm.md/
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construcțiilor 
 Să aplice corect metodele necesare pentru determinarea costului de deviz 
 Să utilizeze programele automatizate de calcul 
 Să întocmească sau să citească rapoartele finale 
CP2. Culegerea, analiza și interpretarea informației necesare studiilor de fezabilitate a 
construcțiilor 
 Să citească corect documentația de proiect și să determine volumele de lucrări 
 Să aplice corect normele de deviz la întocmirea documentației de deviz 
 Să aplice corect prețurile la resursele utilizate în documentația de deviz 
 Să cunoască structura și componența documentației de deviz 
 Să găsească și să utilizeze corect informația prezentată în documentația de deviz 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Familiarizarea studenților cu structura și conținutul costului de deviz și utilizarea 
corectă în evaluarea bunurilor imobiliare. 

Obiectivele specifice Studierea metodelor de formare a costului de deviz; 
Formarea capacităților practice pentru determinarea prețurilor unitare și a costului de 
deviz; 
Formarea capacităților practice pentru întocmirea documentației de deviz. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T.1. Bazele teoretice ale formării preţurilor în соnstrucții. Sistemul de preţuri în 
construcţii 

2 0,5 

T2. Politici de preţuri a întrepriderii de construcţii. Strategii de preţuri în 
construcţii. Tactici de preţuri 

2 0,5 

T3. Folosirea sistemelor automatizate la elaborarea documentaţiei de deviz 2 0,5 

T4. Determinarea costului în construcţii. Structura și componența costului de 
deviz pe categorii de cheltuieli 

10 4,0 

T5. Sistemul de norme de deviz și actele legislative în construcţii 4 0,5 

T6. Structura și componența documentației de deviz 6 3 

T7. Organizarea licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea lucrărilor. 
Contractarea lucrărilor de construcții 

4 1 

Total prelegeri: 30 10 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

S1. Determinarea cheltuielilor de transport și achiziționare-depozitare al 
resurselor materiale 

2 1,0 

S2. Determinarea costului de deviz la resursele materiale 2 1,0 

S3. Determinarea salariului mediu pe oră al muncitorilor. Structura salariului 2 1,0 

S4. Determinarea valorii 1 maş-h de expluatare a maşinilor şi mecanismelor 2 1,0 
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S5. Determinarea normei cheltuielilor indirecte 2 1,0 

S6. Determinarea normei beneficiului de deviz și cheltuielilor limitate 2 1,0 

S7. Determinarea preţurilor unitare și al valorii contractuale 3 2,0 

Total seminare: 15 8 

 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Determinarea volumelor lucrărilor de construcţii -montaj 4 2 

LL2. Familiarizarea cu programele de calcul automatizate 4 1 

LL3. Introducerea datelor iniţiale în program 4 2 

LL4. Formarea preţului unitar al lucrărilor de construcţii 4 1 

LL5. Introducerea preţului la resurse 6 1 

LL6. Elaborarea devizului local 2 1 

LL7. Elaborarea devizului pe obiect şi a devizului general. Formarea rapoartelor 
finale 

6 2 

Total lucrări de laborator: 30 10 

 
8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. VASCAN G., USTUROI L., Economia întreprinderii, U.T.M., Chişinău, 2006, 163 pagini. 

2. USTUROI L., VASCAN G., USTUROI A., Ăconomica predpriatia - 2, U.T.M., Chişinău, 2007, 

129 pagini. 
3. NCM L.01.01-2012 „Economia construcţiilor. Reguli de determinare a valorii obiectivelor de 

construcţii”, ÎS ICȘC INCERCOM, MDRC. Chișinău 2012. 
4. NCM L.02.11-2013 Preţuri de referinţă pentru lucrări de proiectare în construcţii. 

Instrucţiuni generale de utilizare a indicatoarelor de preţuri de referinţă pentru lucrări de 
proiectare în construcţii, ÎS ICȘC INCERCOM, MDRC. Chișinău 2013. 

5. NCM L.01.11–1:2013 „Preţuri de referinţă pentru lucrări de proiectare în construcţii. 
Indicator Nr. 1. Obiecte de construcţii locative şi civile”, ÎS ICȘC INCERCOM, MDRC. Chișinău 
2013. 

6. NCM L.02.05 - 2012 Norme de deviz pentru construirea clădirilor şi construcţiilor speciale 
provizorii, ÎS ICȘC INCERCOM, MDRC. Chișinău 2012.  

7. NCM L.02.06 - 2012 Norme de deviz pentru executarea lucrărilor de construcţii-montaj pe 
timp friguros, ÎS ICȘC INCERCOM, MDRC. Chișinău 2012.  

8. CPL 01.01 – 2012 Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-
montaj prin metoda de resurse, ÎS ICȘC INCERCOM, MDRC. Chișinău 2012. 

9. CPL 01.02 – 2012 Instrucţiuni pentru  determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în 
construcţii, ÎS ICȘC INCERCOM, MDRC. Chișinău 2012. 

10. CPL 01.03 – 2012. Instrucţiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea 
valorii obiectivelor, ÎS ICȘC INCERCOM, MDRC. Chișinău 2012. 

11. CPL 01.04 – 2012 Instrucţiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de  deviz pentru 
funcţionarea utilajelor de construcţii, ÎS ICȘC INCERCOM, MDRC. Chișinău 2012. 

12. CPL 01.05 – 2001 Instrucţiuni privind determinarea valorii benificiului de deviz la formarea 
preţurilor la producţia de construcţii, ÎS ICȘC INCERCOM, MDRC. Chișinău 2012. 

13. CP L.01.07–2012 Instrucţiuni privind determinarea valorii cheltuielilor de achiziţionare-
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depozitare în construcţii, ÎS ICȘC INCERCOM, MDRC. Chișinău 2012, 
14. VASCAN G., Instrucțiuni privind normarea consumului de resurse material în construcții. ICS 

91.040. CP L.01.10:2015. ÎS ICȘC INCERCOM, MDRC. Chișinău 2015 

15. VASCAN G., Instrucțiuni privind normarea muncii în construcții. ICS 91.040. CP 

L.01.11:2015. ÎS ICȘC INCERCOM, MDRC. Chișinău 2015 

16. VASCAN G., Sistem tip de normare a muncii în construcții. CP L.01.14:2015. ÎS ICȘC 

INCERCOM, MDRC. Chișinău 2015 

17. LEGEA Nr. 721-XIII din 02.02.96 privind calitatea în constructii, M.O. nr. 25/259 din 
25.04.1996; 

18. HOTĂRÎRE Nr. 1570 din 09.12.2002 cu privire la măsurile urgente de trecere la noua bază 
normativă de deviz în construcţii, M.O. nr. 170 din 13.12.2002; 

Suplimentare 19. LEGEA Nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, M.O. 
nr. 155-158 din 03.09.2010 ; 

20. LEGEA Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice, M.O. nr. 197-205 din 31.07.2015; 
21. LEGEA Nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi 

ale administraţiei publice centrale şi locale, M.O. nr. 208-210 din 03.10.2003;  
22. VASCAN G., Tașci S., Indicaţii metodice pentru lucrările de laborator – Elaborarea devizelor 

în programul automatizat WinSmeta 2000 - la disciplina „Fezabilitatea preţurilor", U.T.M. 
2009, 41 pagini. 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 30% 40% 

20% 20% 60% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de control; 
Obţinerea notei minime de „5” la lucrarea de an; 
Obţinerea notei minime de „5” la examenul final. 
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