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MANAGEMENTUL INVESTIȚIILOR ÎN CONSTRUCȚII 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Inginerie Economică și Business 

Catedra/departamentul Economie și Management 

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 (învățământ cu frecvență); 
IV (învățământ cu frecvență 

redusă) 

5; 
7; 

E 
E, Lv. 

 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs opțională 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 60 - 

învățământ cu frecvență redusă 

120 10 10 100 - 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Tehnologii moderne în construcții, Marketing în construcții, Management 
în construcții, Economia construcțiilor 

Conform competențelor Analiza pieței imobiliare, selectarea tehnologiei adecvate tipului 
construcției, aplicarea cerințelor normative pentru diverse tipuri de 
construcții, selectarea surselor de finanțare, formarea prețurilor în 
construcții, analiza indicatorilor economici de bază.  

 
4. Condiții de desfăşurare a procesului educațional pentru 

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

Seminar Studenții vor perfecta lucrări de an conform cerințelor din indicațiile metodice. Termenul 
de predare a lucrării de an – conform calendarului universitar. 

 
5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

CP6. Gestiunea bunurilor imobile și a afacerilor imobiliare. 
Studentul trebuie să fie capabil: 

 a proiecta gestionarea eficientă a activității investiționale a firmei în corespundere 
cu strategia generală. 

 a determina corect sursele de finanțare a investițiilor în funcție de condiții și 
domeniul de activitate a întreprinderii  

 a determina nivelul de risc a proiectelor de investiți aplicând corect metodele de 
analiză a riscurilor 

http://www.utm.md/


                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

 a aplica corect postulatele risc-managementului 
 a analiza posibilitățile de investire a unei firme 
 a argumenta propunerea de investire în anumită direcție 
 a optimiza folosirea resurselor investiționale 
 a determina locul amplasării obiectivelor investiționale 
 a aplica corect, în funcție de condiția concretă, indicatorii de evaluare a proiectelor 

și a explica valorile căpătate formulând concluzii pentru decidenți 
 a selecta corect metodologia evaluării proiectului de investiții în funcție de obiectul 

de investiții și a explica alegerea metodologiei concrete 
 a elabora proiecte investiționale, a selecta proiectele investiționale eficiente și a 

argumenta decizia de selectare a anumitor proiecte 
 a recomanda modalități de soluționare a problemelor investiționale 
 a deosebi activitatea de development de activitățile analogice 
 a gestiona costurile proiectului de dezvoltare 
 a evalua oportunitatea economică a proiectului 
 a aplica corect metodele de finanțare în funcție de situație 

Competențe 
transversale 

CT1. Realizarea lucrării de verificare cu utilizarea corectă a surselor bibliografice și 
metodelor specifice, în condiții de autonomie restrânsă și asistență calificată, precum 
și susținerea acestora cu demonstrarea capacității de evaluare calitativă și cantitativă 
a unor soluții tehnico-economice din domeniu. 

 

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general Familiarizarea studenților cu posibilitățile de prognoză, analiză, gestiune și evaluare a 
investițiilor în domeniul construcțiilor. 

Obiectivele specifice Formarea abilităților, deprinderilor de aplicare a metodelor de evaluare; apreciere și 
gestiune a activității investiționale, în funcție de scopul și tipul investiției. 

 

7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Investiții în condițiile relațiilor de piață 2 0,5 

T2.  Activitatea investițională pe piața construcțiilor 2 0,5 

T3. Riscul în activitatea investițională 4 1 

T4. Eficiența economică-element esențial al deciziei de investiții 4 1 

T5. Amplasarea obiectivelor investiționale 2 1 

T6. Aprecierea eficienței proiectelor de investiții 2 1 

T7. Acțiunea factorului timp asupra investițiilor 2 1 

T8. Principalii indicatori de eficiență a proiectelor de investiții 6 2 

T.9. Evaluarea proiectelor de investiții 4 1 

T10. Selectarea proiectelor de investiții 2 1 

Total prelegeri: 30 10 
 

 

 

 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățămâ
nt cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 
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Tematica seminarelor 

S1. Clasificarea investițiilor. Investiții în capitalul fix. Sursele de finanţare a 
investiţiilor 

2 0,5 

S2. Strategia investiţională a întreprinderii. Activitatea investiţională la etapa 
tactică şi operativă. Particularitățile investirii în bunurile imobiliare 

2 0,5 

S3. Metode de determinare a nivelului de risc. Gestiunea riscurilor 4 1 

S4. Structura indicatorilor şi metodele de apreciere a eficienţei economice a 
investiţiilor. Optimizarea folosirii resurselor de investiţii. 

2 1 

S5. Metode de selectare a amplasamentului obiectivelor industriale. Modele de 
optimizare a amplasării obiectivelor industriale. 

2 1 

S6. Principiile și fazele metodologice de estimare a eficienței proiectelor de 
investiții. Cadrul informațional 

4 1 

S7. Posibilităţi de folosire a factorilor de actualizare. Indicatorii actualizaţi de 
eficienţă economică a investiţiilor 

4 1 

S8. Indicatorii de eficienţă economică a investiţiei unei firme. Angajamentul de 
capital. Analiza venituri / costuri. Valoarea netă actuală totală (VNAT). Indicele 
de profitabilitate. Rata internă de rentabilitate (RIR). Cursul de revenire net 
actualizat 

4 2 

S9. Evaluarea economică a proiectelor de investiții. Evaluarea financiară a 
proiectelor de investiții. Analiza riscurilor proiectului investițional 

4 1 

S10.  Selectarea proiectelor investiţionale. Metoda utilității globale maxime 2 1 

Total seminare: 30 10 
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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). 
 


