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PRACTICA TEHNOLOGICĂ 

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 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) 

4 
6 

DP (Dosar de 
practică) 

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 Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

120 − − − − − 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de 
învăţământ 

Materiale de construcții, Arhitectura construcțiilor I, Tehnologia construcțiilor, 
Defectologia construcțiilor și elementelor 

Conform competenţelor  Să cunoască materalele de construcții și proprietățile acestora; 

 Să deosebească stilurile arhitecturale; 

 Să cunoască procesul tehnologic de execuție a lucrărilor de construcții; 

 Să cunoască elementele constructive și proprietățile acestora în funcție de 
material; 

 Să cunoască defectele potențiale ale elementelor constructive ale unei 
construcții în funcție de material. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs − 

Laborator/seminar/ 
practicii 

Studenții vor avea nevoie de calculatoare conectate la Internet, metru laser, aparat foto, 
acces în bibliotecă la normativele în construcții.  

 
  

http://www.utm.md/
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5. Competenţe specifice acumulate 

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.  

CT 2. Realizarea activtăților și exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite paliere 
ierarhice. Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive 
și repsectului față de ceilalți, diverșități 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. 

 
CT 3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de foramre 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. 

 Să comunice eficient utilizând terminologia şi noţiunile de bază legate de piața imobiliară 
și evoluția ei; 

 Să elaboreze pe calculator baze de date cu oferte prezente pe piață, pentru diverse 
categorii de imobile; 

 Să analizeze bazele de date cu prezentarea concluziilor în PowerPoint. 

 
 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Căpătarea competențelor privind întocmirea raportului de evaluare tehnică a 
construcţiilor. 

Obiectivele specifice Să comunice coerent utilizând terminologia şi noţiunile de bază legate de evaluarea 
tehnică a diverselor categorii de construcţii;  
Să organizeze activitatea de inspectare a bunurilor imobie;  
Să organizeze activitatea de înregistrare şi evidenţă a datelor tehnice;  
Să aplice în practică etapele procesului de evaluare  tehnică a bunurilor imobile;  
Să aplice în practică etapele procesului de examinare  individuală a elementelor 
constructive ale bunurilor imobile;  
Să analizeze și să colecteze date specifice obiectului evaluării;  
Să întocmească raportul de evaluare tehnică a construcţiilor. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 
 

Nr. Tema prelegerilor 
Realizarea 

în timp 
(ore)* 

Tema lecţiilor practice 
Realizarea în 
timp (ore)* 

1. - 

- 

L.P. 1 Generalități privind desfășurarea 
practicii de evaluare. Organizarea și cerințele 
de bază. Instructajul privind tehnica 
securităţii.  

6 

2 - 
- 

L.P. 2 Stabilirea sarcinilor individuale şi pe 
echipele de lucru în vederea desfăşurării 
practicii tehnologice. 

6 
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3 - 
- 

L.P. 3 Organiizarea activității de masurare  şi 
înregistrare a dimensiunilor, calculul 
suprafeţelor şi volumelor. 

6 

4 - 
- 

L.P. 4 Etapele procesului de evaluare tehnică 
a bunurilor imobile cu destinaţie locativă. 

6 

5 - 
- 

L.P. 5 Etapele procesului de evaluare tehnică a 
bunurilor imobile cu destinaţie industrială. 

6 

6 - 
- 

L.P. 6 Etapele procesului de evaluare tehnică 
a bunurilor imobile cu destinaţie specială.   

6 

7 - 

- 

L.P. 7 Colectarea şi analiza datelor cu caracter 
tehnic, amplasare, retrospectiva exploatării şi 
intervenţiile asupra construcţiei şi elementelor 
constructive.   

6 

8 - 
- 

L.P. 8 Analiza  pieţii imobiliare în ultimii 5 ani, 
comparaţia tehnologiilor folosite în 
construcţii.   

6 

9 - 
- 

L.P. 9 Analiza şi colectarea datelor specifice 
obiectului evaluării. Descrierea obiectului pe 
elemente componente şi starea acestora. 

6 

10 - 

- 

L.P. 10 Aplicarea rezultatelor examinării 
tehnice în scopul evaluarii pentru fiecare 
abordare (costurilor, vânzărilor  comparabile, 
veniturilor)   

6 

11 - 
- 

L.P. 11 Elaborarea schiţelor de proiect în 
programul AutoCAD   

6 

12 - 
- 

L.P. 12 Analiza defectelor înregistrate în urma 
examinării tehnice a elementelor constructive 
ale construcţiilor.   

6 

13 - 
- 

L.P. 13 Studiul actelor legislative şi normative 
privind expertiza şi evaluarea stării tehnice a 
construcţiilor. 

6 

14 - 
- 

L.P. 14 Respectarea actelor legislative şi 
normative privind calitatea construcţiilor. 6 

15 - 
- 

L.P. 15 Raportul de evaluare tehnică. Conţinut 
şi cerinţe de perfectare. 

6 

16 - 
- 

L.P. 16 Elaborarea raportului privind “Practica 
tehnologică”  

12 

17 - 
- 

L.P. 17 Elaborarea prezentării rezultatelor 
privind “Practica tehnologică” în formatul 
PowerPoint 

6 

18 - 
- 

L.P. 18 Verificarea rapoartelor privind 
“Practica tehnologică” 

4 

19  
 

L.P. 19 Susţinerea publică a prezentării 
rezultatelor privind “Practica tehnologică” în 
formatul PowerPoint 

8 

Total   120 
 

*Notă  - Ore în auditoriu. Pentru fiecate oră în auditoriu se planifică cîte o oră de activităţi  de sinestatator a 

studenţilor. 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an 

Examen final 
Sustinerea drii de seamă privind 

petrecerea practicii 
Atestarea 1 

Activitatea în teren 
Atestarea 2 

Activitatea în birou 

- 50% − 50% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea obligatorie la practică; 
Obţinerea notei minime de „5” la activitatea de birou;  
Obţinerea notei minime de „5” la raportului de practică. 
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