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S.07.A.060 DIAGNOSTICAREA ACTIVITĂŢII ECONOMICE

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 0710.1 Inginerie și Management în Construcții
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 4

2. Timpul total estimat

Total ore în
planul de

învăţământ

Din care
Ore auditoriale Lucrul individual

Curs seminar Proiect de
an

Studiul materialului
teoretic Pregătire aplicaţii

120 30 30 60 -
120 10 10 70 30

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de învăţământ Teoria economică, Bazele pieței imobiliare
Conform competenţelor Abilități de analiză și sinteză, de lucru cu baze de date, cu Internetul

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 Studenții vor perfecta lucrări de an conform condiţiilor din indicaţiile metodice.

Termenul de predare a lucrării de an – conform calendarului universitar.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

CP2.Culegerea, analiza și interpretarea informației necesare pentru soluționarea
problemelor profesionale.

ü a interpreta corect bilanțul contabil din punct de vedere financiar
ü a calcula schema de rambursare a împrumuturilor pe termen lung și mijlociu pentru

întreprinderi din domeniul construcțiilor
ü a calcula costul creditului pentru întreprindere de construcții
ü a calcula schemele de rambursare a creditelor pe termen scurt
ü a calcula costul creditului pentru întreprindere
ü a compara, a analiza schmele de creditare ipotecară și selecta variantele optime

Competenţe
profesionale

CP4.Aplicarea adecvată a cadrului normativ-legislativ în domeniul construcțiilor, imobiliar,
cadastral pentru soluționarea problemelor profesionale.

ü a aplica corect prevederile legale (Legea cu privire la gaj și Legea cu privite la ipotecă)

http://www.utm.md/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349930
http://www.statistica.md/
http://www.bnm.md/
http://www.comertbank.md/
http://www.victoriabank.md/
http://www.maib.md/
http://www.moldindconbank.com/
http://www.ecb.md/
http://www.fincombank.om/
http://www.energbank.com/
http://www.procreditbank.md/
http://www.bcr.md/
http://www.eximbank.com/
http://www.mobiasbanca.md/


în cazuri concrete.
ü a efectua analiza sistemelor de economii și împrumul de investire în imobile

Competenţe
profesionale

CP5. Evaluarea economică a bunurilor imobile
ü a analiza și formula concluzii privind necesitatea și oportunitatea apelării la credite

ipotecare
ü a calcula mărimea influenței diverselor modalități de finanțare asupra prețului

bunului imobil
ü a analiza și formula concluzii privind necesitatea și oportunitatea apelării la credite

ipotecare în condițiile R.Moldova

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul general Aprofundarea cunoștințelor în sistemul economic și financiar specific domeniului

imobiliar (construcțiilor)
Obiectivele specifice Studierea sistemului financiar-creditar

Studierea modalităților de finanțare a afacerilor imobiliare
Studierea schemelor de finanțare a proiectelor de construcții
Studierea specificului finanțării diferitor tipuri de imobile

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului

Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ

cu
frecvenţă

învăţământ
cu frecvenţă

redusă
Tematica prelegerilor

T. 1 Introducere în diagnosti 2 0.5
T2. Cadrul general de diagnostic al întreprinderii 2 1
T3. Standardele Naționale de Contabilitate 4 0.5
T4. Situațiile financiare în Republica Moldova 2 1
T5. Gestiunea activelor curente 2 1
T6. Gestiunea stocurilor 2 1
T7. Analiza rezultatelor financiare 4 1
T8. Măsurarea și analiza riscului 4 1
T.9. Valoarea instrumentelor financiare 4 1
T.10. Sumar al indicatori economico-financiari 2 1
T.11. Recomandări de seturi de indicatori economico-financiari 2 1

Total prelegeri: 30 10

Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ

cu
frecvenţă

învăţământ
cu frecvenţă

redusă
Tematica seminarelor

S1. Introducere în analiza diagnostic a întreprinderii 2 0.5
S2. Cadrul general de diagnostic al întreprinderii 2 1
S3. Standardele Naționale de Contabilitate 4 0.5

S4. Situațiile financiare în Republica Moldova 2 1
S5. Gestiunea activelor curente 2 1
S6. Gestiunea stocurilor 2 1



S7. Analiza rezultatelor financiare 4 1

S8. Măsurarea și analiza riscului 4 1

S.9 Valoarea instrumentelor financiare 4 1
S.10. Sumar al indicatori economico-financiari 2 1

S.11. Recomandări de seturi de indicatori ecoomico-financiari 2 1

Total seminare: 30 10
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Suplimentare 1.Informația băncilor:
1. www.bnm.md
2. www.comertbank.md
3. www.victoriabank.md
4. www.maib.md
5. www.moldindconbank.com
6. www.ecb.md
7. www.fincombank.om
8. www.energbank.com
9. www.procreditbank.md
10. www.bcr.md
11. www.eximbank.com
12. www.mobiasbanca.md

9. Evaluare
Curentă Proiect de an Examen finalAtestarea 1 Atestarea 2

30% 30% 40%
40% 60%

Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări;
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an;
Obţinerea notei minime de „5” la examenul final.
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