FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/Calificarea
Forma de învăţământ
Codul disciplinei

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
de Instalaţii
Ingineria Instalaţiilor
Ingineria Instalaţiilor
Licenţă
Instalaţii pentru construcţii
IF- învăţământ cu frecvenţă
66.00

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2
2.3
2.4
2.5

Gestiunea economico-financiară a intreprinderilor
şi elemente de marketing
Economia constructiilor
Şef lucrări dr. ing. GIURCA Ioan

Aria tematică (subject area)
Responsabili de curs
Titularul disciplinei
Anul de studii IV 2.6 Semestrul 2 2.7 Evaluarea Colocviu

2.8 Regimul
disciplinei

O/DD

Denumirea disciplinei

Gestiunea economicofinanciară a
III/2
intreprinderilor şi
elemente de marketing

Nr. Curs Aplicaţii Curs Aplicaţii Stud.
săpt.
ind.
[ore/săpt.]
[ore/sem.]
S L P
S L P

52

2

14
1

1

14

14

24

3.1 Număr de ore pe săptămână 2
3.2 din care curs
3.3
aplicaţii
1
3.4 Total ore din planul de înv.
aplicaţii
28 3.5 din care curs 14 3.6
Studiul individual
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratore, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi

3.7
3.8
3.9

Credit

An/
Sem

TOTAL

3. Timpul total estimat

Total ore studiul individual
Total ore pe semestru
Număr de credite

24
52
2

1

1
14
Ore

20
2
2
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1
4.2

De curriculum
De competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1
5.2

De desfăşurare a cursului
De desfăşurare a aplicaţiilor

- Să cunoască legislaţia privind economia construcţiilor;
- Să cunoască formularele tipizate specifice economiei construcţiilor.

- C4.5. Elaborarea documentaţiei tehnico-economice pentru execuţia instalaţiilor.
- După parcurgerea disciplinei studenţii vor fi capabili să:
- întocmescă documentaţia economică aferentă fazei de proiectare proiect tehnic;
- întocmescă oferte pentru lucrări de C+M.

Competenţe
transversale

Abilităţi dobândite:
(Ce instrumente ştie să
mânuiască)

Deprinderi dobândite:
(Ce ştie să facă)

Competenţe profesionale

Cunoştinţe teoretice,
(Ce trebuie să
cunoască)

6. Competenţe specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specific acumulate)
7.1

Obiectivul general al disciplinei

7.2

Obiectivele specifice

Dezvoltarea de competenţe în domeniul economiei
construcţiilor.
Întocmirea documentaţiei economice aferente fazei de
proiectare proiect tehnic.

2

8. Conţinuturi
8.1. Curs (titlul cursurilor + programa analitică)

6

Introducere
Investiţiile din domeniul construcţiilor
Documentaţia economică aferentă fazei de proiectare proiect
tehnic
Particularităţi ale documentaţiei economice întocmite de către
antreprenori

7
8.2. Aplicaţii (seminar/lucrări/proiect)
1
2
3
4
5
6
7

- stil de
predare
interactiv;
- prezentare
studii de caz;
- consultaţii.

Metode de
predare

Prezentarea temei pentru fiecare student în parte
Lista de dotări şi Lista de utilaje cu montaj
Listele de cantităţi de lucrări
Devizul ofertă
Devizul pe obiect şi Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
Consultaţii şi predarea lucrărilor

Observaţii

Videoproiector

Observaţii

Expunere şi
aplicaţii

1
2
3-5

Metode de
predare

Bibliografie
În bibliotecă
În biblioteca Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca
1. Costea, V., Elemente de marketing. Editura Dokia, Cluj-Napoca, 1997.
2. Costea, V., Management. Editura Mesagerul. Cluj-Napoca,1996.
3. Florea, D., Economia construcţiilor şi legislaţie. Cluj-Napoca, 2000.
4. Izvercianu, M., Economia construcţiilor şi legislaţie. Timişoara, 1992.
În alte biblioteci
1. Costea, V., Gestiunea Economico-Financiară a intreprinderilor. Note de curs - XEROX
2004.
Materiale didactice virtuale
1. Giurca, I. Gestiunea economico-financiară a intreprinderilor şi elemente de marketing.
Cluj-Napoca, 2012.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor, profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Competenţele achiziţionate vor fi necesare angajaţilor care-şi desfăşoară activitatea în
domeniul economiei construcţiilor.

3

10. Evaluare
Tip
activitate
Curs

10.1 Criterii de evaluare

Aplicaţi

10.2 Metode de

Evaluare se face pe baza de:
- grile;
- întrebări;
- subiecte.
Intrarea la colocviu este
condiţionată de:
- prezenţa la cel puţin 80 % din
numărul lucrărilor de laborator;
- predarea a cel puţin 80 % din
numărul de lucrări de
laborator, până cel târziu la
ultima lucrare de laborator.

10.3 Ponderea din

evaluare
Colocviu:
- scris o oră;
- oral o oră.

nota finală
90 %

Probe practice cu
durate de câte 2
ore.

10 %

Observaţie: Lucrările de
laborator se corecteză şi se
notează dacă sunt predate
până cel târziu la ultima
lucrare de laborator.

10.4 Standard minim de performanţă
Obţinerea cel puţin a notei cinci atât pentru activitatea de curs, cât şi pentru activitatea de
aplicaţii.
Formula de calcul a notei: N = 0,9 • C + 0,1 • L;
se calculează dacă: C ≥ 5 şi L ≥ 5.
Componentele notei: Colocviu (nota C); Laborator (nota L).

Data
completării
24.09.2014

Titularul de Disciplină

Responsabil de curs

Şef lucrări dr. ing. GIURCA Ioan

Şef lucrări dr. ing. GIURCA Ioan

Data avizării în departament
02.10.2014

Director departament
Conferenţiar dr. ing. MÂRZA Carmen
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