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ECONOMIA IMOBILULUI 

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 0710.1. Inginerie și Management în Construcții 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

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

redusă) 

5; 
5; E 

F – unitate de 
curs 

fundamentală 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs seminar 
Proiect de 
an/LA/LG 

Studiul materialului 
teoretic 

Pregătire aplicaţii 

120 30 30  30 30 

120 10 10  100 - 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Teoria Economică, Bazele pieții în construcții 

Conform competenţelor Tebuie să cunoască: Esenţa economiei, Activitatea economică şi 
elementele ei de bază, Proprietatea şi formele ei, Întreprinderea ca celulă 
de bază a economiei, Factorii şi costurile de producţie, Esenţa, structura şi 
infrastructura pieţei construcțiilor 

 
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 Pe parcursul semestrului studenților li se propune de a efectua referate pe teme de 
analiza pieții construcțiilor, mod de formare a prețului, mijloacele fixe , care se vor 
susține individual în fața colegilor și a profesorului la lecții practice. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP1 Operarea cu fundamentele științifice inginerești, economice și de drept pentru 
rezolvarea sarcinilor specifice ingineriei. 
 Capacitatea de luare a deciziilor de ordin economico-managerial, bazată pe cunoaşterea 

procesului de producere în construcţii, de realizare a unui proiect investiţional, de la 
momentul apariţiei ideii şi până la momentul finalizării construcţiei obiectului. 

 Orientarea în normativele tehnico—economice din domeniul construcţiilor, capacitatea 
de a le aplica în practică. 

CP 2 Culegerea, analiza și interpretarea informației necesare studiilor de fezabilitate a 
construcțiilor. 
 Efectuarea calculelor economice ce ţin de determinarea costului lucrărilor de construcţii-

http://www.utm.md/
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montaj, argumentarea tehnică-economică a investiţiilor, evaluarea activităţii  
 
 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Înţelegerea particularităţilor de ramură a construcţiilor şi influenţa lor asupra 
rezultatului activităţii organizaţiilor de construcţii-montaj. 

Obiectivele specifice  Asigurarea studenților cu posibilitatea de a studia particularitățile și specificul  
economiei ramurii construcțiilor capitale, precum și de a soluționa unele probleme 
profesionale complexe, cum ar fi analiza și evaluarea proiectelor în construcții, 
studierea bazei normative din economia ramurii, efectuarea calculelor economice 
în baza exemplelor practice.  

 Acest curs are scopul de a studia factorii și condițiile industriei de construcții, 
resurselor companiilor de construcții ce influențează asupra eficienței economice 
a construcțiilor capitale. Cursul se va desfășura sub formă de prelegeri și seminare 
în cadrul cărora vor fi propuse studii de caz, discuții de grup, probleme practice. 

 Orientarea în normativele tehnico—economice din domeniul construcţiilor, 
capacitatea de a le aplica în practică 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 
T.1. Rolul construcțiilor capitale în economia națională 2  

T.2. Piața construțiilor capitale 2 1 

T.3. Proprietatea 2 1 

T4. Resursele și factorii de producție 2 1 

T5. Mijloacele fixe ale întreprinderilor de construcție 4 1 

T6. Mijloacele circulante ale întreprinderilor de construcție 4 1 

T7. Formarea prețului de piă și a construcţiilor capitale 4 1 

T8. Salarizarea în construcții 2 1 

T9.Eficiența economică a investiţiilor în construcţii 2 1 

T10.Profitul și rentabilitatea în construcții 4 1 

T11. Bazele marketingului în construcții 2 1 

Total prelegeri: 30 10 
 

 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP.1. Rolul construcţiilor capitale în economia naţională. Analiza datelor evoluţiei 
statistice 

2 1 

LP.2. Structura pieței construcţiilor. Analiza metodelor de efectuare a lucrărilor de 
construcţie-montaj 

2 1 

LP.3. Proprietatea-generalizări. Proprietatea publică, privată 2 1 

L.P. 4. Factorii de producţie. –generalizări. Munca pământul şi capitalul 2 1 
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L.P. 5 Noţiune de mijloacele fixe şi clasificarea lor. Evaluarea MF. Dinamica MF. 
Amortizarea MF. Efcienţa folosirii MF 

4 1 

 
L.P. 6 Noţiune de mijloace circulante. Componenţa şi structura lor. Indicatorii 
utilizări mijloacelor circulante. Determinarea necesităţii de capital circulant 

2 

L.P. 7 Determinarea şi stabilirea preţului de piaţă a construcţiilor capitale. Calcule 2 1 

L.P. 8 Tipuri şi forme de remunerare a muncii. Calculul manoperei 4 1 

L.P. 9 Examinarea structurilor organizatorice şi de producere a întreprinderilor de 
construcţii-montaj autohtone şi străine. Planificare în construcţii 

2 1 

L.P. 10 Estimarea eficienţei economice a proiectelor investiţionale după metode 
simple. Estimarea eficienţei economice a proiectelor investiţionale după metode 
moderne 

4 
 

1 
L.P. 10 Distribuirea profitului. Rentabilitatea 2 

L.P. 11 Organizarea marketingului în construcţii 2 1 

Total lucrări de laborator/seminare: 30 10 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Legea Republicii Moldova cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi,  nr.845-XII din 3 
ianuarie 1992, modificată şi completată prin Legea nr.320-XII din 3 noiembrie 1995, 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.23 din 06.02.1992. 

2. Legea Republicii Moldova cu privire la susţinerea şi protecţia micului business, nr.112-XIII 
din 20 mai 1994, modificată şi completată prin Legea nr.629-XII din 3 noiembrie 1995, 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.67 din 11.06.1994. 

3. Legea Republicii Moldova privind calitatea în construcţii, Nr.721-XIII din 02.02.1996, Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova Nr.25/259 din 25.04.1996. 

4. Legea cu privire la societăţile pe acţiuni, adoptată la 2 aprilie 1997, Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova Nr.23 din 06.05.1997. 

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

6. NCM A 07-02-99 „Proiectarea construcţiilor. Instrucţiuni cu privire la procedura de 
elaborare, avizare, aprobare și conţinutul - cadru al documentaţiei de proiect pentru 
construcţii”, Ediţie oficială, Chişinău, 1999. 

7. CIORNÂI, N., BLAJ I., Economia firmelor contemporane. Manual universitar, Chişinău, 2004, 
311 p. 

8. USTUROI, L., VASCAN G.., Economia întreprinderii. Manual universitar, Chişinău, 2007. 
9. ALBU, S., CAPSÎZU V., ALBU, I., Eficienţa investiţiei. Curs universitar, Chişinău, 2005, 136 p. 
10. ZAIŢ, D., Fundamentele economice ale investiţiilor, Editura Sanvialy, Iaşi, 1996, 280 p 
11. STANCU, I., Gestiunea financiară, Editura Economică, Bucureşti, 1994, 320 p 
12. TOPALĂ, E., Fezabilitate şi restructurare, Editura Semne, Bucureşti, 1996, 160 p. 
13. VASILESCU, I., Strategia investiţională – continuitate şi modernitate, în vol. “Investiţiile şi 

relansarea economică”, Editura Semne, Bucureşti, 1996, 180 p. 
14. RAŢIU-SUCIU, C., Modificarea conceptuală în analiza de risc asociată investiţiilor, vol. 

“Investiţiile şi relansarea economică”, ASE Bucureşti, 1997, 230 p.  
15. STAICU F., PÂRVU D., STOIAN, M., DIMITRIU, M., VASILESCU, I., Eficienţa economică a 

investiţiilor, Editura Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti, 1995, 160p. 
16. STANCU, I., Gestiunea financiară, Editura Economică, Bucureşti, 1994, 125 p. 
17. VASILESCU, I., Strategia investiţională – continuitate şi modernitate, în vol. “Investiţiile şi 

relansarea economică”, Editura Semne, Bucureşti, 1996, 130 p. 
 

Suplimentare 1. COCRIŞ, V., IŞAN, V., Economia afacerilor, vol. I, II, III, Editura Graphix, Iaşi, 1995, 129 p. 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

20% - 80% 

Standard minim de performanţă 

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

 


