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S.07.A.053  PLANIFICAREA AFACERII 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru 

Catedra/departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea  Imobilului 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0731.5 Evaluarea imobilului 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

IV (învăţământ cu frecvenţă); 
V (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

7 
9 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs opțională 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 

120 30 30  30 30 

120 8 12  52 48 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Management, Marketing, Managementul Investiţional, Economia 
construcţiilor I și II 

Conform competenţelor Cunoaşterea indicilor de bază ai activităţii economice şi de producere a 
întreprinderilor de construcţii, analiza pieței producţiei de construcţii, 
cunoaşterea formelor organizatorico-juridice ale întreprinderilor de 
construcţii, etc. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

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

Laborator/seminar Studenţii vor prezenta referate pe baza temelor studiate 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP2. Culegerea, analiza și interpretarea informației necesare studiilor de fezabilitate a 
construcțiilor 
 Cunoașterea cadrului informațional necesar procesului de evaluare a bunurilor imobile, 

inclusiv ca parte componentă a afacerii (fonduri fixe). 
 Identificarea factorilor de influență asupra valorii. 

Competenţe 
profesionale 

CP4. Aplicarea adecvată a cadrului normativ-legislativ în domeniul construcțiilor, pentru 
soluționarea problemelor profesionale 
 Cunoașterea cadrului legislativ ce reglementează activitatea în construcții și domeniul 

antreprenoriatului şi a întreprinderilor. 

http://www.utm.md/
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 Identificarea actelor legislative și normative sub incidența cărora cad situațiile tipice 
domeniului de studiu. 

Competenţe 
profesionale 

CP5. Planificarea, organizarea, coordonarea și monitorizarea execuției lucrărilor de 
construcții 
 Cunoașterea situațiilor de aplicabilitate a  metodelor și procedeelor de planificare, 

organizare, coordonare și monitorizare a execuției  și predare-primire a lucrărilor de 
construcții. 

 Aplicarea de principii şi metode pentru planificarea, coordonarea şi monitorizarea 
execuției lucrărilor de construcții și soluționarea unor probleme tipice domeniului 
Cunoașterea principiilor, abordărilor, metodelor și procedeelor de estimare a valorii 
bunurilor imobile 

Competenţe 
profesionale 

CP6. Managementul  de proiect, a bunurilor imobile și afacerilor în construcții  
 Cunoașterea teoriilor, principiilor, metodelor de management de proiect și gestiunii  și 

afacerilor în construcții. 
 Cunoașterea cadrului economico-juridic (antreprenorial) și managerial de organizare  a 

afacerilor în domeniul construcțiilor. 
 Aplicarea metodelor de management pentru soluționarea unor probleme tipice 

domeniului construcțiilor capitale și gestiunii imobilului. 
 Generalizarea informației tehnico-inginerești, economico-financiare și manageriale 

pentru soluționarea unor probleme specifice domeniului.   
 Elaborarea Business Planurilor. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Aplicarea valorilor și eticii profesionale de inginer și executarea responsabilă a 
sarcinilor profesionale, în condiții de autonomie restrânsă și asistență calificată. 
Promovarea raționamentului logic, convergent și divergent, a aplicabilității practice, a 
evaluării și autoevaluării în luarea deciziilor. 

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. 

CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserției 
pe piața muncii și al adaptării la dinamica cerințelor acesteia și pentru dezvoltarea 
personală și profesională. Utilizarea eficientă a abilităților lingvistice și a cunoștințelor 
de tehnologia informației și a comunicării. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Planificarea afacerii studiază situaţia actuală în domeniul iniţierii afacerilor în 
domeniul construcţiilor capitale, modalităţi de lansare unei afaceri, inclusiv 
reglementarea juridică a creării întreprinderilor în domeniu. Formarea capacităţilor de 
concurenţă şi analiza concurenţilor. Studierea strategiilor concurenţiale. Partea 
esenţială a cursului aparţine studierii conţinutului şi structurii planurilor de afaceri 
dezvoltării strategice a activităţii întreprinderii pe piaţa lucrărilor de construcţii, 
argumentării eficienţei implementării a proiectelor investiţionale. de evaluare, 
problemei aplicării Standardelor Europene de evaluare, licenţierii şi certificării 
evaluatorului. 

Obiectivele specifice  Studiul prosecului de elaboraea a iunei idei de afaceri; 

 Cunoaşterea modalităţilor de lansare a afacerii ân domeniul construcţiilor 
capitale;  

 Cunoaşterea sistemului de licenţiere şi certificare ale specialiştilor din 
construcţii; 
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 Cunoaşterea metodelor de evaluare a eficienţei proiectelor investiţionale; de 
aplicare a analizei SWOT; de identificare a strategiilor concurenţiale; 

 Asigurarea informaţională a activităţii de planificare afacerilor ân domeniu. 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T.1. Generalităţi. Noţiunile de bază ale antreprenoriatului 2 

1 T.2. Formularea şi evaluarea unei idei de afacerii 2 

T.3. Modalităţi de lansare a afacerii 4 

T.4. Promovarea întreprinderii noi 2 
1 

T.5. Marketingul iniţierii unei afaceri 4 

T.6. Planul de afaceri 2 1 

T.7. Elaborarea strategiei de marketing a întreprinderii 2 1 

T.8. Elaborarea planului investiţional în componenţa planului de afaceri 4 1 

T.9.Planul de marketing a întreprinderii 4 1 

T.10. Resursele umane ale întreprinderii şi rolul lor în efectuarea unui plan de 
afaceri 

2 1 

T.11.Finanţarea planului de afaceri a întreprinderii 2 1 

Total prelegeri: 30 8 

 

 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

LP.1. Caracteristica generală a ramurii construcţiilor. Rolul businessului mic şi 
mijlociu în ramura 

2 
2 

LP.2. Motivele şi condiţiile lansării unei afaceri 2 

LP.3. Legislaţia RM privind antreprenoriat. Analiza avantajelor şi dezavantajelor 
a diferitor modalităţi de lansare unei afaceri 

4 
2 

LP.4. Elaborarea  denumirii, logoului şi sloganului unei întreprinderi noi 2 

LP.5. Analiza mediului întreprinderii şi factorilor ei interni 4 2 

LP.6. Descrierea întreprinderii şi producţiei ei (lucrărilor, serviciilor) 2 
2 

LP.7. Analiza domeniilor de aplicare a diferitor strategii de marketing 2 

L.8. Calcularea eficienţei proiectului investiţional 4 1 

L.9. Analiza direcţiilor de bază de promovare a producţiei., lucrărilor, serviciilor 4 1 

L.10. Indicatorii de folosire a resurselor umane ale întreprinderii 2 1 

L.11. Studierea surselor de finanţare a planului de afaceri 2 1 

Total seminare: 30 12 
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8. Referinţe bibliografice 

Principale 
1. Legea RM cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr.845-XII din 3 ianuarie 1992. 
2. Legea RM cu privire la licenţierea unor genuri de activitate nr. 451-XV din 30 iulie 2001 
3. Antreprenoriat: iniţierea afacerii / L.Bugaian, V.Catanoi; A.Cotelnic şi alt.. red. Şi coord. 

L.Bugaian; UTM. – Ch-: Elena –V-I- SRL, 2010. – 344 p. 

Suplimentare 1. Kotler Ph., Armstrong G.Principiile marketingului. Bucureşti: Teora, 1998.  
2. Niculescu L. Marketing modern. Polirom: Iaşi, 2000.  
3. Sandulescu I.M. Planul de afaceri. Ghid practic, ediţia a III-a.Bucureşti: Editura CH Beck, 

2006. 
 

1. Evaluare 

Curentă 
Lucrare de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

20% - 80% 

Standard minim de performanţă 

Prezența și activitatea la prelegeri și lucrări practice; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Obținerea notei minime de „5” la examenul final; 
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