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1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Inginerie Economică și Business
Catedra/departamentul
Economie și Management în Construcţii
Ciclul de studii
Studii superioare de licenţă, ciclul I
Programul de studiu
361.1 Contabilitate
Tip de
Categoria
Categoria de
Credite
Anul de studiu
Semestrul
evaluare
formativă
opţionalitate
ECTS
II (învăţământ cu
S – unitate de O - unitate de
6
frecvenţă);
curs de
curs
E
15
8
III (învăţământ cu frecvenţă
specialitate
obligatorie
redusă)
2. Timpul total estimat
Durata, săptămâni

Total ore în planul de învăţământ

9

435

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de învăţământ Teorie economică, Statistica generală şi economică, Bazele
marketingului, Dreptul afacerilor, Bazele contabilităţii, Managementul
calităţii, Tehnologii moderne în construcţii, Economia construcţiilor,
Managementul construcţiilor, Managementul resurselor umane,
Protecţia muncii şi a mediului ambiant, Management financiar,
Diagnostica activităţii economice, Antreprenoriat, Managementul
investiţiilor in construcţii.
Studenţii trebuie să cunoască conţinutul legislaţiei economice a
Conform competenţelor
Republicii Moldova şi gradul de aplicarea a acesteia în practica
organizării şi dezvoltării producerii; să cunoască direcţiile de bază ale
progresului tehnico-ştiinţific, noutăţile ştiinţei, a tehnicii şi tehnologiilor,
a organizării producerii şi căile de aplicare a acestora în cadrul
întreprinderilor de construcţii; să folosească metode contemporane în
analiza tehnico-economică şi economico-matematică a activităţii de
producere a întreprinderii în scopul depistării rezervelor de dezvoltare a
întreprinderii pentru sporirea eficacităţii şi competitivităţii acesteia pe
pieţele interne şi externe; să deţină capacităţi de cercetarea ştiinţifică în
domeniul economiei, organizării producerii, managementului şi
marketingului; să efectueze la un nivel profesional calcule economice,
economico-matematice şi tehnice, prelucrarea datelor statistice; să
utilizeze tehnica performantă la efectuarea calculelor economice.
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4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru stagiul de practică
Unitate
În vederea desfășurării stagiului de practică economico-tehnologică există Contractul
încheiat între universitate, student și partenerul de practică (întreprindere la care se
economică
desfășoară stagiul de practică).

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
CP 1. Efectuarea de calcule, pentru rezolvarea de sarcini specifice domeniului
profesionale economic pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale:
ü Identificarea adecvată a conceptelor, principiilor, teoriilor şi metodelor din
disciplinele fundamentale.
ü Utilizarea cunoştinţelor fundamentale din disciplinele/module pentru explicarea şi
interpretarea proceselor şi fenomenelor economice.
ü Aplicarea conceptelor, principiilor, teoriilor şi metodelor fundamentale pentru
evaluarea cantitativă a proceselor şi fenomenelor economice.
ü Utilizarea adecvată de criterii şi metode-standard de evaluare din disciplinele/
modulele fundamentale pentru identificarea, modelarea şi aprecierea cantitativă
şi calitativă a fenomenelor economice, precum şi interpretarea rezultatelor.
ü Elaborarea de modele şi proiecte profesionale specifice, pe baza selectării,
combinării şi utilizării principiilor şi metodelor consacrate din disciplinele/modulele fundamentale.
Competenţe
CP 2. Asocierea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor specifice ştiinţelor
profesionale economice pentru identificarea şi analiza fenomenelor economice:
ü Definirea principiilor şi teoriilor din domeniul economic pentru identificarea
fenomenelor economice.
ü Utilizarea cunoştinţelor fundamentale pentru explicarea şi interpretarea diferitor
procese şi fenomene economice.
ü Aplicarea principiilor şi metodelor fundamentale din domeniul economic pentru
analiza proceselor şi fenomenelor economice.
ü Utilizarea adecvată de criterii şi metode-standard de evaluare din ştiinţele
economice pentru analiza şi aprecierea cantitativă şi calitativă a procese-lor şi
fenomenelor economice.
ü Elaborarea de proiecte profesionale specifice pe baza selectării combinării şi
utilizării principiilor şi metodelor consacrate din disciplinele economice pentru
identificarea şi analiza economică.
Competenţe
CP 3. Utilizarea metodelor şi modelelor economico-matematice pentru
profesionale soluţionarea sarcinilor specifice în analiza şi luarea deciziilor în domeniu:
ü Utilizarea adecvată a conceptelor, metodelor fundamentale economice,
aplicaţiilor software şi tehnologiilor digitale.
ü Utilizarea adecvată a cunoştinţelor fundamentale pentru explicarea proceselor şi
fenomenelor economice cu utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor
digitale pentru rezolvarea sarcinilor specifice în analiza şi luarea deciziilor.
ü Aplicarea metodelor fundamentale, programe software şi tehnologii digitale
pentru soluţionarea sarcinilor specifice domeniului economic.
ü Utilizarea adecvată de criterii şi metode-standard de evaluare a eficienţei cu
utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor digitale pentru soluţionarea
sarcinilor specifice domeniilor economice.
ü Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea aplicaţiilor software şi a
tehnologiilor digitale în rezolvarea problemelor economice.
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CP 4. Analiza activităţii întreprinderii pe domenii: marketing, producere, MRU,

Competenţe
transversale

finanţe:
ü Analiza critică a conceptelor, metodelor specifice domeniilor marketing, producere,
resurse umane, finanţe.
ü Utilizarea cunoştinţelor fundamentale pentru explicarea şi interpretarea proceselor în
activitatea întreprinderii (marketing, producere, resurse umane, finanţe).
ü Aplicarea principii-lor şi metodelor fundamentale pentru analiza activităţii întreprinderii
pe domenii (marketing, producere, resurse umane, finanţe).
ü Utilizarea adecvată de criterii şi metode - standard de evaluare pentru adoptarea
tehnicilor şi metodelor de bază specifice domeniilor: marketing, produce-re, resurse
umane, finanţe.
ü Elaborarea de proiecte profesionale pentru analiză utilizând principii tehnici şi metode
de bază consacrate în domeniu.
CP 5. Sinteza şi formularea problemelor în baza analizelor efectuate la nivel de
întreprindere:
ü Sinteza metodelor, tehnicilor, procedeelor specifice domeniilor: marketing, producere,
resurse umane, finanţe şi formularea problemelor.
ü Utilizarea cunoştinţelor fundamentale în sinteza şi formularea problemelor la nivel de
întreprindere.
ü Aplicarea principiilor de sinteză în situaţii concrete pentru domeniile marketing,
producere, resurse umane, finanţe.
ü Utilizarea adecvată de criterii şi metode-standard de evaluare pentru adoptarea în
situaţii concrete specifice domeniilor: marketing, producere, resurse umane, finanţe.
ü Elaborarea de proiecte profesionale utilizând tehnici şi metode consacrate în domeniile
marketing, producere, resurse umane, finanţe.
CP 6. Elaborarea variantelor alternative de soluţionare a problemelor la nivel de
întreprindere:
ü Evaluarea procedeelor tehnice şi metodelor specifice domeniilor de activitate a
întreprinderilor şi selectarea deciziilor optime.
ü Utilizarea cunoştinţelor fundamentale pentru elaborarea variantelor alternative de
soluţionare a problemelor la nivel de întreprindere.
ü Aplicarea de principii şi metode fundamentale în evaluarea variantelor de alternativă
pentru soluţionarea problemelor la nivel de întreprindere.
ü Utilizarea adecvată de criterii şi metode - standard de evaluare pentru adoptarea
tehnicilor şi metodelor de bază necesare în procesele de soluţionare a problemelor la
nivel de întreprindere.
ü Elaborarea de proiecte profesionale specifice domeniului economic, selectând şi
utilizând principii concrete şi metode specifice pentru soluţionarea problemelor la nivel
de întreprindere.
CT 1. Aplicarea valorilor şi eticii profesionale de economist şi executarea
responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistentă
calificată.
CT 2. 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 colegi, diversităţii şi pluralismului de opinii şi
cultură, îmbunătăţirea continuă a nivelului de profesionalism.
CT 3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul
inserţiei pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia şi pentru dezvoltarea
personală şi profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice şi a cunoştinţelor din
domeniul comunicării şi tehnologiilor informaţionale.

FIŞA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Stagiul de practică de licenţă (stagiu realizat de către student după finalizarea
Obiectivul general
studiilor teoretice) are drept scop dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor necesare
pentru efectuarea cercetărilor, documentarea şi colectarea materialelor/informaţiei
în corespundere cu tema tezei de licenţă şi se desfăşoară la întreprinderi,
organizaţii/firme, instituţii de proiectare şi cercetare şi, ca excepţie, la catedrele de
profil.
Teza de licenţă este etapă ce finisează studiile în instituţiile superioare de
învăţământ. Scopul de bază constă în sistematizarea, întărirea şi aprofundarea
cunoştinţelor teoretice ale studenţilor, iniţierea în utilizarea de sine stătător a
datelor în scopul soluţionării problemelor inginereşti şi economice. În acelaşi timp,
teza de licenţă este o etapă de totalizare a cunoştinţelor studenţilor, deoarece în
baza ei Comisia de Stat pentru examinare apreciază multilateral cunoştinţele
acumulate în perioada de studii şi determină nivelul de pregătire al studentului
pentru lucrul de sine stătător în ramura specializării însuşite.
Obiectivele specifice ü studierea specificului organizării activităţilor de bază şi auxiliare în cadrul
întreprinderii;
ü studierea aprovizionării întreprinderii cu resurse necesare;
ü obţinerea deprinderilor practice în domeniul organizării muncii şi salarizării;
ü studierea sistemului existent de asigurare a calităţii producţiei;
ü studierea funcţiilor marketingului;
ü obţinerea deprinderilor practice de planificare, în analiza activităţii financiar –
economice şi în evidenţa contabilă;
ü familiarizarea cu documentaţia normativă şi legislativă în vigoare, care
reglementează activitatea economică;
ü colectarea materialului necesar pentru elaborarea tezei de an.
7. Conţinutul unităţii de curs
Conţinutul
Practica de documentare pentru teza de licenţă
Proiectarea de licenţă
TOTAL

Durata, ore
120
315
435
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Suplimentare 1. Programul stagiului de practică economico-tehnologică pentru studenţii specialităţii
363.1 "Business şi administrare (în construcţii)" / [Ion Albu, Alina Stratila] ; Universitatea
Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică şi Business, Catedra Economie şi
Management în Construcţii. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 16 p.

9. Evaluare
Darea de seamă practica
Standard minim de performanţă

Procentarea I

Procentarea II

Procentarea III

33 %

33 %

34 %

Prezenţa la întreprindere pe tot parcursul stagiului de practică;
Obţinerea caracteristicii satisfăcătoare de către responsabilul privind efectuarea stagiului de practică din
partea întreprinderii;
Prezentarea Raportului privind rezultatele stagiului de practică;
Prezenţa la catedră în zilele stabilite pentru evaluarea curentă (procentări);
Prezentarea memoriului explicativ şefului de catedră în termenul stabilit pentru admiterea (sau nu) la
susţinerea tezei de licenţă.

