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ECONOMIA IMOBILULUI 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Construcții, Geodezie şi Cadastru 

Catedra/departamentul Inginerie, Management și Evaluarea Imobilului 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 584.3. Evaluarea imobilului 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

3; 
5 E 

f – unitate de 
curs 

fundamentală 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
6 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar PA/LA/LGC 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

180 30 60 - 60 30 

f/r 180 10 18 72 50 - 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematica superioară, Utilizarea calculatorului, Teoria economică, 
Teoria evaluării, Statistica ramurii, Contabilitatea în construcţii, Finanţe 
imobiliare, Bazele pieţei imobiliare. 

Conform competenţelor Analiza pieții imobiliare, cunoaşterea caracteristicilor economice ale 
bunurilor imobile, calcularea indicatorilor statistici, posibilitatea de a 
lucra cu Standardele Naționale de contabilitate, cunoașterea noțiunilor 
economice de bază.etc. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor prezenta referate pe baza temelor studiate, vor efectua calcule ce țin de 
domeniul economic studiat.  

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP2. Culegerea, analiza și interpretarea informației necesare pentru soluționarea 
problemelor profesionale 

 Cunoașterea cadrului informațional necesar procesului de evaluare a bunurilor 
imobile, inclusiv ca parte componentă a afacerii (fonduri fixe). 

 Identificarea factorilor de influență asupra valorii. 

Competenţe 
profesionale 

CP4. Aplicarea adecvată a cadrului normativ-legislativ în domeniul construcțiilor, imobiliar, 
cadastral pentru soluționarea problemelor profesionale.  

 Cunoașterea cadrului legislativ ce reglementează activitatea de evaluare; activitatea 
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în construcții și a tranzacțiilor imobiliare (inclusiv ipoteca).  

 Identificarea actelor legislative și normative sub incidența cărora cad situațiile tipice 
domeniului de studiu. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Aplicarea valorilor și eticii profesionale de inginer și executarea responsabilă a 
sarcinilor profesionale, în condiții de autonomie restrânsă și asistență calificată. 
Promovarea raționamentului logic, convergent și divergent, a aplicabilității practice, a 
evaluării și autoevaluării în luarea deciziilor. 

CT2. Realizarea activităților și exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite 
paliere ierarhice. Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, cooperării, atitudinii 
pozitive și respectului față de ceilalți, diversități și multiculturalități și îmbunătățirea 
continuă a propriei activități. 

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. Utilizarea eficientă a abilităților lingvistice și a cunoștințelor 
de tehnologia informației și a comunicării. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Formarea cunoştinţelor privind bazele economice ale bunurilor imobile, factorii 
spaţiali şi urbanistici de influenăa a valorii, specificul bunurilor imobile ca obiecte ale 
înregistrării de stat şi inventarierii tehnice. Ţinînd cont de importanţa investiţiilor ca 
sursă de creare a bunurilor imobile noi, reconstrucţie şi reutilarea tehnică a 
îmbunătăţirilor funciare, o atenţie deosebită se acordă studierii bazelor teorie de 
investiţii. 

Obiectivele specifice 1. Cunoaşterea caracteristicilor economici ale bunurilor imobile. 
2. Cunoaşterea ciclului vital al bunului imobil şi ciclului vital al pieţei imobiliare. 
3. Cunoaşterea principiilor şi criteriilor de bază de formare a oraşelor.. 
4. Caracteristicile spaţiale ale bunurilor imobile.  
5. Zonarea teritoriilor localităţilor. 
6. Caracteristicile de amplasare a bunurilor imobile la nivelul macro  şi nivelul micro. 
7. Cunoaşterea metodelor de bază de inventariere tehnică a bunurilor imobile. 
8. Înregistrarea bunurilor imobile. Datele de bază, care pot fi obţinute  în rezultatul 

înregistrării bunurilor imobile. 
9. Politica investiţională a statului. 
10. Structura ramurală şi teritorială a investiţiilor. 
11. Structura tehnologică a investiţiilor. 
12. Structura reproductivă a investiţiilor. 
13. Efectele economice şi sociale ale investiţiilor. 
14. Valoarea financiară şi valoarea economică a investiţiilor. 
15. Factori de influenţă asupra valorii investiţiilor diferitor perioade de timp.  
16. Metode de estimare a eficienţei proiectelor investiţionale. 
17. Aplicarea capitalului propriu ca sursa de investiţii. 
18. Aplicarea capitalului de împrumut ca sursa de investiţii. 
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7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Noţiunile de bază ale economiei imobiliare 2 

2 T2.Specificul bunurilor imobile 2 

T3. Ciclul vital al bunului imobil şi ciclul vital al pieţei imobiliare 2 

T4.Caracteristica spaţială a bunurilor imobile 2 

2 T5. Factorul de amplasare a bunurilor imobile 2 

T6.Inventarierea tehnică şi înregistrarea bunurilor imobile 4 

T7. Investiţii ca sursa de bază de creare a bunurilor imobile 2 
2 

T8. Structura investiţiilor în domeniul imobiliar 4 

T9. Efect şi eficienţa a investiţiilor în bunurile imobile 4 2 

T.10. Investiţiile diferitor perioade 2 

2 T.11. Evaluarea proiectelor investiţionale în bunurile imobile 2 

T.12. Capitalul propriu şi capitalul împrumutat în calitate de investiţii 2 

Total prelegeri: 30 10 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Noţiunile de bază ale economiei imobiliare 4 2 

LP2. Bunurile imobile ca marfa şi ca sursa de venit 4 2 

LP3. Etapele ciclului vital al bunului imobil şi al pieţei imobiliare 4 2 

LP4. Caracteristica spaţială a bunurilor imobile 4 2 

LP5.Caracteristicile factorului de amplasare 4 2 

LP6. Informaţia cadastrală, obţinută în urma înregistrării bunurilor imobile şi 

inventarierii tehnice 
4 2 

LP7. Noţiunile de bază ale teoriei investiţiilor. Politica de investiţii 6 
2 

LP8. Structura investiţiilor în domeniul imobiliar 6 

LP.9. Determinarea efectului şi eficienţei a investiţiilor în bunurile imobile 6 
2 

LP.10. Teoria de readucere a investiţiilor diferitor perioade 6 

LP.11. Metode de evaluare a proiectelor investiţionale în bunurile imobile 6 
2 

LP.12. Calcularea eficienţei capitalului propriu şi capitalului împrumutat 6 

Total lucrări de laborator/seminare: 60 18 
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1. 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 seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Obținerea notei minime de „5” la examenul final; 

 


