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ECONOMICA VALORII 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru 

Catedra/departamentul Inginerie, Management și Evaluarea Imobilului 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0731.5 Evaluarea și Dezvoltarea Imobilului 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învăţământ cu frecvenţă); 
I (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

2; 
2 E 

F – unitate de 
curs 

fundamentală 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs seminar 
Proiect de 

an/LGC 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

120 30 30 - 30 30 

120 10 10 30 70 - 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Teorie economică și integrarea economică europeană 

Conform competenţelor Capacități de căutare și analiză a informației 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator, tablă, cretă, marker, internet 

Seminar Studenţii vor perfecta referate pe tematica propusă de către titularul cursului 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP1. Operarea cu fundamente științifice inginerești, economice și de drept 
 Cunoașterea teoriilor valorii; 
 înțelegerea noțiunilor de proveniență a valorii și mecanismul creării acesteia; 
 înțelegerea conceptelor, teoriilor de estimare a valorii; 
 înțelegerea metodelor de bază ale domeniului de estimare a valorii; 
 înțelegerea ariei de specializare – corelarea dintre teoria valorii și teoria evaluării;  
 utilizarea adecvată a noțiunilor în comunicare profesională 

Competenţe 
transversale 

CT1. Promovarea raționamentului logic, convergent și divergent, a aplicabilității practice, a 
evaluării și autoevaluării în luarea deciziilor. 

CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserției 
pe piața muncii și al adaptării la dinamica cerințelor acesteia și pentru dezvoltarea 
personală și profesională.  
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6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Înțelegerea dependenței teoriei evaluării de teoria valorii 

Obiectivele specifice Să comunice eficient utilizând terminologia şi noțiunile de bază în teoria valorii 
Să cunoască și înțeleagă conceptele de proveniență a valorii   
Să cunoască și înțeleagă mecanismul creării valorii în funcție de teoria valorii 
Să înțeleagă și aplice corect conceptele de moderne de estimare a valorii 
Să perceapă dependența dintre teoria valorii și metodele de evaluare  

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 
T1. Teoriile valorii  2 1 

T2. Teoria valoare - muncă 2 1 

T3. Teoria valoare - utilitate 4 1 

T4. Teoria valoare - entropie 4 1 

T5. Izvorul, mărimea și măsura mărimii valorii 2 1 

T6. Mecanismul creării valorii 4 1 

T7. Istoria creării teoriei evaluării 2 1 

T8. Fundamentele teoretice ale conceptelor moderne de estimare a valorii 4 1 

T9. Teoria valorii entropice și teoria evaluării  4 1 

T10. Estimarea valorii reale  2 1 

Total prelegeri: 30 10 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

LP1. Teoriile valorii: muncă, utilitate, entropie. Teorii și concepte alternative ale 
valorii. 

2 1 

LP2. Doctrina economică liberală. Socialism. Opinia privind valoarea.  2 1 

LP3. Doctrina economică: liberalism neoclasic (marginalism). Banii: istoria apariției 
și rolul banilor. Opinia privind valoarea. 

4 1 

LP4. Doctrina economică postneoclasică. 4 1 

LP5. Analiza comparativă a opiniilor privind izvorul, mărimea și măsura mărimii 
valorii 

2 1 

LP6. Modelul valoare-entropie. Procesele de producție – consum – producție.  4 1 

LP7. Preț, cost și valoare 2 1 

LP8. Teoria modernă a evaluării: tipuri de valori. Conceptele de bază ale evaluării. 
Dezvoltarea teoriei evaluării.   

4 1 

LP9. Tangențe și divergențe dintre teoria valorii entropice și teoria evaluării 4 1 

LP10. Metodele de estimare a valorii reale  2 1 

Total lucrări de laborator/seminare: 30 10 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

20% - 80% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Obţinerea notei minime de „5” la examenul final. 
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