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GENERALITĂȚI 
 

Disciplina Management investiţional reprezintă o 
aprofundare a cunoştinţelor obținute la disciplinele Economia 

construcțiilor şi Evaluarea imobilului. Scopul acestei discipline 
constă în familiarizarea studenților cu posibilităţile de prognoză, 
analiză, gestiune şi evaluare a investiţiilor în domeniul imobiliar. 
Obiectivele disciplinei constau în formarea abilităților, deprinderilor 
de aplicare a metodelor de evaluare, apreciere şi gestiune financiară 
a activităţii investiționale, în funcţie de scopul şi tipul investiţiei. 

 
Administrarea disciplinei Management investițional 

Anul 
predării 

Numărul de ore Forma de evaluare Nr. 
ECTS curs lucrări practice proiect 

IV 30 30 30 examen 6 

 
Competențele care urmează a fi dezvoltate în procesul 

elaborării proiectului de an: 
 cunoașterea şi înţelegerea elaborării unui proiect 

preinvestițional;
 studierea profundă a metodelor de analiză a proiectelor 

investiționale;
 formarea capacităţilor practice privind elaborarea unui 

proiect investiţional în domeniul imobiliar;
 cunoașterea specificului estimării valorii investiționale.
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În baza datelor din tabel se var trage concluziile generale 
asupra rezultatelor evaluării economice a proiectului. 

 
Concluzii 
În concluzii autorul își va expune opinia privind posibilitatea 

și oportunitatea realizării proiectului respectiv, eventual, condițiile 
ce vor permite sporirea eficienței proiectului de investiții. 
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