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MANAGEMENTUL INVESTITIILOR IN INDUSTRIE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Inginerie Economica si Business 
Catedra/departamentul Economie si management în industrie 
Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 
Programul de studiu 0413.1 Business și administrare 
Anul de studiu Semestrul Tip de evaluare Categoria 

formativă 
Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvență); 
IV (învăţământ cu frecvență 

redusă) 

5 
7 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs opţională 4 

 
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 

120 30 30 30 30 

învățământ cu frecvență redusă 

120 10 10 50 50 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Economia in industrie, Management in industrie, 

Conform competențelor Utilizarea metodelor statistice şi a modelelor economico- matematice 
pentru soluționarea sarcinilor specifice în analiza şi luarea deciziilor în 
domeniu. 

 
4. Condiţii de desfășurare a procesului educațional pentru 

Curs Pentru o buna desfășurare a cursului și prezentare a materialului teoretic în sala de curs este 
nevoie de proiector și calculator, precum și tablă. Nu vor fi tolerate întârzierile studenților, 
intrarea și ieșirea studenților de la curs fără pricină, precum și convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Seminar/ Laborator Pe parcursul lecțiilor practice vor fi examinate și rezolvate diferite situații practice, vor fi 
analizate diferite studii de caz ce vizează aplicarea în practică a cunoștințelor acumulate la 
cursurile teoretice.  

 
5. Competențe specifice acumulate 

competențe 
profesionale 

CP4. Analiza  activității întreprinderii in domeniul investițiilor capitale. 
 Analiza critică a conceptelor, metodelor specifice domeniului de investiții capitale. 
 Utilizarea cunoștințelor fundamentale pentru explicarea și interpretarea proceselor de 

investire si de creştere a capitalului întreprinderii . 
 Aplicarea principiilor și metodelor fundamentale pentru analiza activității investiționale 

a întreprinderii, a proiectelor de investiții, a fundamentării deciziilor de investire. 

http://www.utm.md/
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 Utilizarea adecvată de criterii și metode - standard de evaluare pentru adoptarea 
tehnicilor și metodelor de bază specifice domeniului de investire si de creştere a 
capitalului întreprinderii.  

competențe 
profesionale 

CP6. Elaborarea  variantelor alternative de argumentare a deciziilor privind investițiile la nivel 
de întreprindere.. 
 Evaluarea procedeelor tehnice și metodelor specifice domeniului investițiilor capitale a 

întreprinderilor și argumentarea și adoptarea deciziilor optime. 
 Utilizarea cunoștințelor fundamentale pentru elaborarea variantelor alternative de 

selectare și adoptare a deciziilor investiționale la nivel de întreprindere. 
 Aplicarea de principii și metode fundamentale în evaluarea variantelor de alternativă 

pentru soluționarea problemelor investiționale la nivel de întreprindere. 
 Utilizarea adecvată de criterii și metode - standard de evaluare pentru adoptarea 

tehnicilor și metodelor de bază necesare în procesele de adoptare a deciziilor privind 
investițiile capitale la nivel de întreprindere. 

competențe 
transversale 

CT1. Aplicarea valorilor și eticii profesionale de economist și executarea responsabilă a 
sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă și asistentă calificată. 

CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserției pe 
piaţa muncii și al adaptării la dinamica cerințelor acesteia și pentru dezvoltarea personală 
și profesională. Utilizarea eficientă a abilităților lingvistice și a cunoștințelor din domeniul 
comunicării și tehnologiilor informaționale 

 

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general Este de a transmiterea, către viitori specialiști a unor cunoștințe privitoare la teoria 
contemporana privind rolul investițiilor la creșterea economică. 
 

Obiectivele specifice Constău în formarea o astfel de capacitate specialiștilor şi managerilor care ar permite 
pregătirea deciziilor de investiţii, reliefarea principalelor metode de evaluare şi analiză a 
proiectelor investiţionale, precum şi evaluarea şi dirijarea riscului legat de investiţii. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Rolul investiţiilor în dezvoltarea economică. 2 

2 T.2. Investiţia – concept si clasificare 2 

T3. Procesul investițional la nivel de firmă 2 

T4. Sursele de finanţare ale investiţiilor 2 
2 

T5. Pregătirea deciziei de investiţii. Activităţi, etape si documente aferente 4 

T6. Eficienţa economică – element esenţial al deciziei de investiţii 4 
2 

T7. Proiectul investiţional: structură şi caracteristică 2 

T8. Criterii de alegere a proiectelor 2 
2 T9. Metode de evaluare si analiza a proiectelor de investiții in condiţii de 

certitudine 
4 

T10. Incertitudinea si riscul investiţional 4 
2 

T11. Investiții cu participarea capitalului străin 2 

Total prelegeri: 30 10 
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Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Impactul investițiilor asupra principalelor dimensiuni financiare ale 

firmei 

2 

2 
LP2. Investiţia – concept si clasificare 2 

LP3. Examinarea procesului investițional la nivel de firma 2 

LP4. Sursele de finanţare ale investiţiilor 2 
2 

LP5. Pregătirea deciziei de investiţii. Activităţi, etape si documente aferente 4 

LP6. Eficienţa economică – element esenţial al deciziei de investiţii 4 
2 

LP7. Proiectul investiţional: structură şi caracteristică 2 

LP8. Studierea criteriilor de alegere a proiectelor 2 
2 

LP9. Metode de evaluare si analiza a proiectelor de investiţii 4 

LP10. Incertitudinea si riscul investiţional 4 
2 

LP 11. Examinarea situației privind investițiile străine directe in RM 2 

   

Total lecții practice: 30 10 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Dumitru Zaiat, Evaluarea si gestiunea investițiilor directe, Editura SEDCOM,LIBRIS, 2008, - 301 
p. 

2. Ion Ionita, Sebastian Munteanu, Managementul investitiilor: calculul si analiza eficientei 
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3. Cistelican L. – Economia, eficienţa şi finanţarea investiţiilor, Editura Economica, Bucureşti 2002, 
– 536 p.  

4. Pârvu D., – Eficienţa investiţiilor, Editura lumina Lex , Bucureşti 2003, – 291 p. 

5. Vadim Dumitrascu, Managemetul investitiilor, Editura universitara, Bucuresti, 2014, manual 
electronic, 
http://www.editurauniversitara.ro/media/pdf/5360bb3f3d20dManagementul_investitiilor.pdf  

6. Vasile Coimos, Managementul investitiilor, Ed.ProUniversitaria, 2008., manual electronic, 
https://www.google.com/search?q=managementul+investitiilor&ie=utf-8&oe=utf-8 

Suplimentare 1. Chiţoiu D. – Stimularea investițiilor internaţionale prin facilități financiare, valutare şi vamale, 
teză de doctor, București 2004, – 220 p. 

2. Covaliu M. – Disfuncționalități ale procesului investițional în RM în perioada actuală, Revista „ 
Economie & Finanțe.” Nr. 4 Chişinău, Sibiu 2000, – p.48-52. 

3. Mutaf M.– Evaluarea riscurilor investiționale // Tribuna economică Nr. 12-1998, – p. 33-36. 
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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 cunoașterii materialului teoretic si aplicării lui în practică la 
rezolvarea diferitor situații practice.. 
 

 

 

 


