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 Indicațiile metodice au drept scop consolidarea cunoştinţelor 
teoretice şi obţinerea abilităţilor practice de către studenți privind 
însuşirea materialului teoretic la cursul „Economia ramurii 
(construcțiilor)”.    

Indicațiile metodice sunt destinate studenţilor de la 
facultăţile Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Urbanism şi 
Arhitectură, Inginerie Economică şi Business, studii cu frecvenţă 
redusă.  
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1. DISPOZIŢII GENERALE 
 

Indicațiile metodice sunt elaborate pentru studenții de la 
studiile cu frecvenţă redusă privind efectuarea lucrării de 
verificare la disciplina „Economia ramurii (construcțiilor)”.    

 

Obiectivele lucrării de verificare constau în următoarele: 
- verificarea abilităţilor studenţilor de a lucra de sine stătător; 
- obţinerea deprinderilor de a aplica cunoştinţele teoretice în 

practică; 
- oferirea posibilităților studenţilor de a lucra cu literatura de 

specialitate. 
Selectarea variantei se va efectua în corespundere cu 

numărul de ordine din registru.  
Lucrarea de verificare constă din două părţi: partea 

teoretică - în care se va reflecta conţinutul teoretic al subiectelor și 
partea practică - în care se va expune rezolvarea detaliată a 
situaţiilor practice, prezentându-se şi concluziile corespunzătoare.  

Cerinţe faţă de lucrarea de verificare: 
1) fiecare student îndeplinește sarcinile unei variante; 
2) lucrarea de verificare trebuie să fie efectuată la calculator şi 

copertată; 
3) studenţii, care n-au prezentat lucrarea de verificare, nu sunt 

admişi la evaluarea finală a disciplinei. 
Lucrarea de verificare, îndeplinită conform cerinţelor 

înaintate, va fi prezentată profesorului. Nota de apreciere finală se 
va determina în baza cunoştinţelor studentului în cadrul susţinerii 
lucrării.  

 
 
 
 
 
 
 



 29

CUPRINS 
 

 
1. Dispoziții generale  ..................................................................... 3 

2. Variantele lucrării de verificare  ................................................. 4 

Literatura recomandată pentru elaborarea lucrării de  
verificare....................................................................................... 26 
 
Anexe …………………………………………………...……… 27 
 
Anexa 1.  Normativele în vigoare necesare pentru determinarea 
valorii obiectivelor de construcții …………………….………..  27 
 
Anexa 2.  Valoarea  curentă  a  unui leu  căpătat  sau   
transferat  la sfârşitul  perioadei de  investire ............................. 28 
 
 
 



 26

 
 

Literatura recomandată pentru elaborarea 
 lucrării de verificare 

 
1. CP L.01.01-2012. Economia construcţiilor. Instrucţiuni 

privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-
montaj prin metoda de resurse. Ediţie oficială. Chişinău, 
2012. 

2. NCM L.01.07-2005. Regulament privind fundamentarea 
proiectelor investiţionale în construcţii. Ediţie oficială. 
Chişinău, 2005.  

3. Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale. Aprobat 
prin Hotărârea Guvernului R.M. nr.338 din 21 martie 2003// 
M.O. nr.62-66 din 4 aprilie 2003. 

4. Usturoi L., Vascan G. Economia întreprinderii.  Curs 
universitar.  Chişinău: UTM, 2006.  – 163 p.  

5. Usturoi L., Novicov L., Stratila A. Economia întreprinderii. 
Culegere de probleme pentru lecţii practice. – Chişinău: 
UTM, 2010. – 110 p.   

6. Albu S., Albu I., Usturoi L. Management investițional (în 
construcții). Manual. – Chişinău, 2016. - 316 p.  

7. Usturoi L., Tasci S. Economia construcțiilor. Îndrumar 
metodic privind îndeplinirea tezei de an. – Chişinău: UTM, 
2011. - 31 p.  

8. Тащи С.К. Ценообразование в строительстве. 
Методические указания к курсовому проекту. – 
Кишинэу: ТУМ, 2008. 

 
 
 
 


