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Sisteme şi metode de planificare în construcţii 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea FIEB 

Departamentul Economie și Management 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0413.1 Business și Administrare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

  
                 III 

 
V 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 

Curs 
Laborator/semi

nar 
Teza anuală 

 

Studiul 
materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

învățământ cu frecvență 

150 45 30 25 25 25 

învățământ cu frecvență redusă 

150 12 10 40 40 48 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de 
învăţământ 

Matematica, Teorie economică, Infografică, Tehnologie, Materiale 
de construcție, Managementul construcțiilor 

Conform competențelor Conștientizarea metodelor teoriei economice și aplicarea 
procedeelor matematice de calcul. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector, 
tablă și cretă. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile 
telefonice în timpul cursului. 

Seminar În vederea efectuării calculelor studenții vor avea nevoie de un calculator de 
buzunar. Studenții vor lucra în baza setului de probleme și studii de caz elaborate 
de titular, vor realiza sarcina individuală plasată pe platforma MOODLE, vor 
realiza lucrul individual în baza datelor oferite pe site-ul marplat.eu. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CPL 1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria 

științelor exacte, tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor 

http://www.utm.md/
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sarcini specificearhitectului. 

  Identificarea şi definirea conceptelor, principiilor, metodelor, proceselor 
folosite în management. 

  Explicarea și interpretarea rezultatelor teoretice, fenomenelor sau 
proceselor .Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea unor 
sarcini specifice managementului de proiect. 

 Evaluarea procedeelor şi metodologiilor utilizate pentru prelucrarea și 
interpretarea rezultatelor calculelor în rezolvarea sarcinilor specifice 
proiectării. 

 Elaborarea  proiectelor  profesionale specifice construcțiilor. 
 

 
 

Competenţe 
profesionale 

CP 6. Organizarea activității de management a proiectelor 

Descrierea modalităților de organizare a conducerii firmei 

 Explicarea și interpretarea unor metode eficiente de organizare a activității de 
proiectare 

 Aplicarea unor metode eficiente de organizare a proiectelor 
 Evaluarea critică a nivelului calitativ de organizare a activității economice a 

întreprinderii 
 

Competenţe 
transversale 

CT1. Aplicarea valorilor şi eticii profesiei și executarea responsabilă a sarcinilor 
profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă și asistenţă calificată. 
Promovarea raţionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii 
practice, a evaluării şi autoevaluării în luarea deciziilor 

Competenţe 
transversale 

CT2. Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe 
diferite paliere ierarhice. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, 
atitudinii pozitive şi respectului faţă de ceilalţi, diversităţii şi multiculturalităţii şi 
îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Formarea unei culturi și a unei educații manageriale, care să permită viitorului  
licențiat să conducă compartimente și firme 

Obiectivele 
specifice 

• Studiul teoretic pivind metodelor de planificare în construcţii; 
• Cunoaşterea metodelor de planificare şi organizare consecutiva, în 

paralel şi în flux; avantajele şi dezavantajele acestora; 
• Analiza situaţiilor de caz referitoare la  practica planificării 

calendaristice în construcţii şi optimizărilor după criteriile durată, cost , 
resurse umane şi resurse financiare; 

• Formarea aptitudinilor de planificare şi organizare a şantierelor . 

-  
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7.Conțin utul unităţii de curs/modulului  

 Nr. Tema prelegerilor 
Realizarea 
în timp 
zi\f.r,(ore) 

Tema 
seminarelor/orelor 

practice 

Realizarea în timp zi\f.r, 
(ore) 

1. T.1. Noţiuni generale despre 
procesul de construcţie, 
organizarea şi planificarea 
acestuia. 

 
3 / 1 

T.1. Noţiuni generale despre 
procesul de construcţie, 
organizarea şi planificarea 
acestuia. 

 
2/1 

2. T.2. Proiectarea organizării 
construcţiilor. 
 

3/1 T.2. Proiectarea organizării 
construcţiilor. 

2/1 

3. T.3. Parametrii organizării 
execuţiei proceselor de 
construcţie. 

3/1 T.3. Parametrii organizării 
execuţiei proceselor de 
construcţie. 

2/1 

4. T.4. Bazele organizării 
execuţiei proceselor de 
construcţie. 

3/1 T.4. Bazele organizării 
execuţiei proceselor de 
construcţie . 

2/1 

5. T.5. Metode de organizare a 
execuţiei proceselor de 
construcţie.Graficul Gantt. 

 
3/1 

T.5. Metode de organizare a 
execuţiei proceselor de 
construcţie. 

 
2/1 

6. T.6. Tipuri de organizări în 
lanţ.Ciclograma. 

 
3/1 

T.6. Tipuri de organizări în 
lanţ. Ciclograma. 

 
2/1 

7. T.7. Aplicarea metodelor de 
organizare a execuţiei 
proceselor de construcţie. 
Matricea. 

 
3/1 

T.7. Aplicarea metodelor de 
organizare a execuţiei 
proceselor de construcţie. 

 
2/1 

8. T.8.  Reguli de întocmire a 
graficelor reţea. 

 
    3/1 

T.8. Reguli de întocmire a 
graficelor reţea. 

 
2/1 

9. T.9. Calcularea parametrilor 
de timp. 

 
    3/1 

T.9. Calcularea parametrilor 
de timp. 

 
2/1 

10. T.10.Determinarea rezervelor 
de timp și a drumului critic. 

 
    3/0,5 

T.10.Determinarea 
rezervelor de timp și a 
drumului critic. 

 
2/1 

 
11 

T.11.Diagrama liniară și 
optimizarea dupa criteriul 
RESURSE. 

 
   3/0,5 

T.11.Diagrama liniară și 
optimizarea dupa criteriul 
RESURSE. 

 
2/ 

 
12. 

T.12.Optimizarea după 
criteriul DURATĂ. 

  
  3/0,5 

T.12.Optimizarea după 
criteriul DURATĂ. 

 
2/ 

 
13 

T.13.Optimizarea după 
criteriul COST. 

 
 3/0,5 

T.12.Optimizarea după 
criteriul COST. 

 
2/ 

14. T.14.Planul general al 
șantierului 
 

 
 3/0,5 

T.14.Planul general al 
șantierului. 
 

 
2/ 

15. T.15.Darea în exploatare a 
obiectelor de construcții. 

 
3/0,5 

T.15.Darea în exploatare a 
obiectelor de construcții . 

 
2/ 

  
                              Total 

 
45/12 

  
30/10 
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8. Evaluarea unității de curs 

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 şi lucrări practice; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări ; 
Obţinerea notei minime de „5” la lucrarea de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii sistemelor de planificare în domeniul construcțiilor. 

 


