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MANAGEMENT 
 

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 584.3 Evaluarea Imobilului 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

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

redusă) 

5; 
7; E 

F– unitate de 
curs 

fundamentală 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs seminar 
Lucrare de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

150 30 45 25 25 25 

f/r 150 10 14 81 45 - 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Teoria economică 

Conform competenţelor Abilități de analiză, cunoasterea lucrului la calculator programele office 

 
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. 

Seminar Studenţii vor elabora referate pe tematica propusă, vor rezolva studii de caz. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

 
 

Competenţe 
profesionale 

CP2. Culegerea, analiza și interpretarea informației necesare pentru soluționarea 
problemelor profesionale 

 Formarea unei concepții moderne de management la nivelul întreprinzător și 
specialităților din ramură  

 Însușirea elementelor cheie al procesului de înființare a unei forme organizatorico 
juridice.  

 Identificarea pricipalilor factori ce influențează mediul întreprinderii 
 Analiza situaţiilor de caz referitoare la practica managementului de construcţii. 
 Educarea aptitudinilor de conducere prin aplicarea metodelor și tehnicilor de 

management modern. 
 Formarea abilităților de încadrare și motivare a personalului. 
 Utilizarea eficientă a sistemelor de conducere modern. 

Competenţe 
profesionale 

CP5. Gestiunea bunurilor imobile și a afacerilor imobiliare 
  Să poată diferenția tipurile de management și manageri 
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 Să poată face o sinteză a tipurilor de management și să analizeze aspectele pozitive și 
negative ale fiecărui curent. 

 Să poată face o sinteza a formelor organizatorice juridice. Să definească aspectele 
pozitive și negative a fiecării forme. 

 Să concepe managementul firmei ca sistem ce integrează subsistemele metodologic, 
organizaţional, informaţional şi decizional; 

 Să cunoască şi să poată aplica tehnicile de management: delegarea, şedinţa, 
diagnosticarea ş.a.; 

 Să cunoască organizarea structurală a firmei, managementul organizat  pe procese şi pe 
funcţii 

 Să cunoască sistemul informaţional al firmei şi principiile de perfecţionare  şi 
reproiectare; să poată analiza sistemul informaţional şi elabora propuneri de 
perfecţionare; 

 Să cunoască sistemul decizional şi principiile elaborării decizionale, să poată analiza şi 
elabora propuneri de perfecţionare  a sistemului decizional. 

Competenţe 
transversale 

CT2. Realizarea activităților și exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite paliere 
ierarhice. Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive și 
respectului față de ceilalți, diversități și multiculturalități și îmbunătățirea continuă a 
propriei activități. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Asigurarea unui suport știinţific de cunoştinţe în domeniul managerial în 
corespundere cu cerinţele economiei de piaţă şi formarea aptitudinilor manageriale a 
viitorilor specialişti 

Obiectivele specifice Studiul teoriei managementului modern 
Reliefarea principalelor elemente teoretico – metodice aplicate în managementul 
firmei 
Formarea unei concepții moderne de management la nivelul întreprinzător şi 
specialiştilor din ramură 
Analiza situațiilor de caz referitoare la practica managementului în companiile de 
construcție și evaluare 

 

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. Noțiuni fundamentale în management 2 1 

T2. Evoluția managementui pe plan mondial şi în Republica Moldova 2 1 

T4. Funcțiile managementului  4 1 

T5. Subsistemul metodologic 4 1 

T6. Formele organizatorico-juridice ale antreprenoriatului 2 1 

T7.Inființarea şi înregistrarea firmelor 2 1 

T8. Organizarea structurală a firmei 4 1 

T9. Sistemul informațional al organizației 4 1 

T10. Subsistemul decizional 4 1 

Total prelegeri: 30 10 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

T1. Definirea managementului 3 1 

T2. Noțiuni fundamentale în management 4 1 

T3. Evoluția managementui pe plan mondial şi în Republica Moldova 4 1 

T4. Funcțiile managementului  6 2 

T5. Subsistemul metodologic 6 2 

T6. Formele organizatorico-juridice ale antreprenoriatului 4 2 

T7. Înființarea şi înregistrarea firmelor 2 1 

T8. Organizarea structurală a firmei 6 2 

T9. Sistemul informațional al organizației 6 1 

T10. Subsistemul decizional 4 1 

Total seminare: 45 14 
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9. Evaluare 

Curentă 
Lucrare 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 lucrare de an; 
Obţinerea notei minime de „5” la examenul final 

 


