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FIŞA DISCIPLINEI  
 

(COD PO-09_F-01) 

 

Denumirea 

disciplinei 

ECONOMIE SI LEGISLATIE Cod  

disciplina 

4.OB05.PET 

Anul de studiu 2 Semestrul  4 Tipul de evaluare finală (E, C, V, 

PR) 

C 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie, OP – 

opţională, F – facultativă) 

OB Număr de credite 2 

Total ore din 

planul de 

învăţământ 

42 Total ore studiu individual 14 Total ore pe 

semestru 

56 

Categoria 

formativă a 

disciplinei 

DPF– fundamentală, PTG – tehnică generală, PIG – inginerească 

generală, PET – economică şi tehnologică generală, DPS – de 

specialitate, ELS – educaţie pentru promovarea valorilor 

democraţiei, tehnici de comunicare şi limbi străine, DPP- 

discipline pregatire psihopedagogica. 

 PET 

Titularul(a) 

disciplinei* 
Prof.univ.dr.ec. Dumitra Stancu 

 

Facultatea 

 

Cai Ferate, Drumuri si Poduri  Numărul total de ore pe sem. 

din planul de invăţământ 

Domeniul Inginerie Civila  Total C S L P 

Specializarea Cai Ferate, Drumuri si Poduri  3 2 1   

 

Obiectivele 
disciplinei în 
termeni de 
competenţe 

Formarea unor utilizatori avizaţi în proiectarea si definirea competenţelor 
economice şi juridice pentru o nouă lume a organizaţiilor 

Conţinutul 
disciplinei 
Curs  

 
 
 

1. Elemente introductive privind întreprinderea ca agent 
economic 

2. Locul şi rolul întreprinderii de construcţii în cadrul economiei 
3. Sistemul de management al întreprinderii de construcţii 
4. Strategia şi politica financiară a întreprinderii de construcţii 
5. Determinarea situatiei nete şi a performanţei economico-

financiare 
6. Analiza cash-flow-urilor întreprinderii 
7. Determinarea şi analiza rentabilităţii capitalurilor întreprinderii 

de construcţii 
8. Legislaţie în activitatea de construcţii  
        TOTAL         

     
Ore 

 
 
6 
2 
4 
4 
 
4 
2 
 
2 
 4 
28 

Conţinutul Lucrari aplicative si studii de caz la problemele teoretice 14 



disciplinei 
seminar 

prezentate 

 

 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
 

Ponderea în notare 
exprimată în procente 

1. răspunsurile la examen /colocviu/lucrări prectice  50% 

2. activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări 
practice/proiect 

30% 

3. teste pe parcursul semestrului 10% 

4.teme de control 10% 

Forma de evaluare (E-examen, C- colocviu/test final,LP-lucrări de control) C 

 

Estimaţi timpul total de ore pe semestru al activităţilor de studiu individual solicitate 
studentului 

(fiecare rând se completează după caz) 
 

1. studiul suporturilor de curs - 
manuale, cărţi etc. 

3  6. participarea la manifestări 
ştiinţifice 

- 

2. studiul bibliografiei minimale 
recomandate 

2  7. documentarea în teren/şcoală - 

3. întocmirea de teme, referate, 
proiecte  

3  8. documentarea prin reţeaua 
Internet 

3 

4. pregătirea pentru lucrări de 
verificare 

1  9. alte activităţi  - 

5. pregătirea pentru prezentări orale 2  

   TOTAL ore studiu individual pe semestru = 14 
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Lista 
materialelor 
didactice 
necesare 

Cursuri 
Legislaţie  
Fişe de lucru individual 
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