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ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Inginerie Economică și Business 

Departamentul Economie și Management 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 363.1 Business și Administrare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

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

redusă) 

4; 
5 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs opţională 5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Prelegeri Seminar 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

învățământ cu frecvență 

150 30 45 30 45 

învățământ cu frecvență redusă 

180 8 12 130 - 

 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Microeconomia, Statistica generală şi economică, Bazele contabilităţii, 
Macroeconomia, Dreptul afacerilor. 

Conform competenţelor Cunoaşterea rapoartelor financiare, legislaţiei din domeniu, surselor de 
informaţii şi sistematizării datelor statistice. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator, accesat la internet.  

Lecţii practice În cadrul seminarelor vor fi propuse studii de caz, discuţii de grup, exerciţii practice, 
teste de verificare a cunoştinţelor, conform conţinutului materialelor didactice elaborate 
şi editate pentru disciplina dată. În sala de lecţii practice este nevoie de tablă, 
cretă/marker, cârpă. 
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5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP 1. Efectuarea de calcule, pentru rezolvarea de sarcini specifice domeniului economic  
   pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale. 

 Identificarea particularităţilor specifice ramurii construcţii, explicarea şi interpretarea ־
fenomenelor economice din cadrul construcţiilor. 

 Calculul şi aprecierea cantitativă şi calitativă indicatorilor de bază ai activităţii ־
întreprinderilor de antrepriză, precum şi interpretarea rezultatelor. 

 Soluţionarea optimă a problemelor întreprinderilor de antrepriză în contextul specificului ־
construcţiilor. 

 CP 4. Analiza activităţii întreprinderii pe domenii: marketing, producere, MRU, finanţe. 
 Interpretarea interlegăturii dintre utilizarea resurselor întreprinderii şi performanţele ale ־

acesteia. 
 .Calculul şi aprecierea eficienţei utilizării resurselor întreprinderii ־
 Dezvoltarea de soluţii complexe pentru creşterea performanţelor întreprinderii în ־

contextul utilizării eficiente a resurselor întreprinderii. 
 

CP 5. Sinteza şi formularea problemelor în baza analizelor efectuate la nivel de 
   întreprindere. 

 .Cunoaşterea elementelor componente ale costului producţiei (costului de deviz) ־
 .Identificarea punctelor slabe în gestionarea costurilor şi cheltuielilor întreprinderii ־
 .Elaborarea propunerilor privind micşorarea costurilor şi cheltuielilor întreprinderii ־
 Argumentarea volumului activităţilor întreprinderii în baza calculului pragului de ־

rentabilitate.  
 
CP 6. Elaborarea  variantelor alternative de soluţionare a problemelor la nivel de 

   întreprindere.  
 .Cunoaşterea principiilor şi metodelor de evaluare economică a eficienţei PIC ־
 Aplicarea metodelor statice la evaluarea eficienţei economice a PIC în condiţiile ־

existenţei mai multor variante alternative. 
Argumentarea eficienţei economice a PIC prin utilizarea tehnicii de actualizare. 

Competenţe 
transversale 

CT3. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de 
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de 
comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line 
etc.), inclusiv folosind limbi străine. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Obţinerea cunoştinţelor economice din domeniul construcţiilor. 

Obiectivele specifice ־ Să cunoască caracteristicile şi rolul ramurii construcţiilor. 
 .Să cunoască resursele unei întreprinderi de construcţii ־
 .Să cunoască indicatorii eficienţei folosirii resurselor întreprinderii ־
 Să cunoască metodele de calcul al indicatorilor economici principali ai activităţii ־

întreprinderii de construcţii. 
 .Să cunoască metodele de determinare a costurilor de producţie ־
 .Să cunoască metodele de determinare a profitului şi rentabilităţii ־
 .Să cunoască conceptul valorii banilor în timp ־
 .Să cunoască metodele de determinare a eficienţei investiţiilor ־
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7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T.1. Caracteristica generală a ramurii construcţiilor. 2 
1 T.2. Activitatea de antreprenoriat în condiţiile economiei de piaţă. 1 

T.3. Întreprinderea în economia de piaţă. 1 

T.4. Mijloacele fixe ale întreprinderii. 4 

3 T.5. Mijloacele circulante ale întreprinderii. 4 

T.6. Resursele umane ale întreprinderii. 4 

T.7. Costul producţiei. 3 

3 T.8. Organizarea proiectării în construcţii. 1 

T.9. Costul de deviz al LCM. 4 

T.10. Preţul şi politica de preţ a întreprinderii. 1 

T.11. Venit, profit şi rentabilitate. 1 
1 

T.12. Eficienţa investiţiilor. 4 

Total prelegeri: 30 8 

 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

T.1. Caracteristica generală a ramurii construcţiilor. 2 1 

T.2. Activitatea de antreprenoriat în condiţiile economiei de piaţă. 2 1 

T.3. Întreprinderea în economia de piaţă. 2 1 

T.4. Mijloacele fixe ale întreprinderii. 4 1 

T.5. Mijloacele circulante ale întreprinderii. 4 1 

T.6. Resursele umane ale întreprinderii. 6 1 

T.7. Costul producţiei. 4 1 

T.8. Organizarea proiectării în construcţii. 2 1 

T.9. Costul de deviz al LCM. 6 1 

T.10. Preţul şi politica de preţ a întreprinderii. 2 1 

T.11. Venit, profit şi rentabilitate. 4 1 

T.12. Eficienţa investiţiilor. 7 1 

Total seminare: 45 12 
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8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Usturoi L., Vascan G. Economia întreprinderii.  Curs universitar.  Chişinău, UTM, 2006.  – 163 
p. – 100 ex. 

2. Usturoi L., Novicov L., Stratila A. Economia întreprinderii. Culegere de probleme pentru lecţii 
practice. – Chişinău, UTM, 2010. – 110 p.  – 100 ex.  

3. Stratila A., Usturoi L. Economia întreprinderii (de construcţii). Culegere de teste. – Chişinău, 
UTM, 2016. 56 p. – 60 ex. 

Suplimentare 4. CP L.01.01-2012. Economia construcţiilor. Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru 
lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse. Ediţie oficială, Chişinău, 2012. 

5. NCM L.01.07-2005. Regulament privind fundamentarea proiectelor investiţionale în 
construcţii. Ediţie oficială, Chişinău, 2005.  

6. Gheorghiţă M. Economia întreprinderii industriale. Chişinău: Editura CUVÎNTUL-ABC, 2011. – 
280 p. – 300 ex. 

7. Ciornâi N., Blaj I. Economia firmelor contemporane. Manual universitar. Chişinău: Editura 
Prut Internaţional, 2003. – 312 p. 

 

9. Evaluare 

Învățământ cu frecvență 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Evaluarea curentă 1 Evaluarea curentă 2 

30% 30% - 40% 

Învățământ cu frecvență redusă 

Lucrare de verificare  Examen final 

50% - 50% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri și seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare din evaluările curente medii (1 și 2); 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii obiectivelor specifice ale unităţii de curs. 

 
 
 
 


