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Lector univ. dr. Nicolae BONDOC - nighebon@yahoo.com
Disciplina: Eficienţa şi programarea investiţiilor de capital
1. Modalitati de programare a activitatii de investitii cu ajutorul metodei drumului critic
2. Determinarea amplasamentului optim al obiectivului de investitii prin metoda Steiner-Weber
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