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ECONOMIA IMOBILIARĂ II 

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 licență, ciclul I 

Programul de studiu 584.3. Evaluarea imobilului 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

III (învățământ cu frecvență); 
III (învățământ cu frecvență 

redusă) 

5; 
6 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învățământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminar 
Lucrare de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicații 

120 30 30 20 20 20 

f/r 120 12 12 58 38 - 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Economia imobiliară I 

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

 
4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

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

Seminar Studenții vor prezenta referate pe baza temelor studiate, vor efectua calcule ce țin de 
domeniul economic studiat.  

 
5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
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. 

Competențe 
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 
în construcții și a tranzacțiilor imobiliare (inclusiv ipoteca). 

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

Competențe 
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 unității de curs/modulului 

Obiectivul general Formarea cunoștințelor privind structura și componența mijloacelor fixe și 
mijloacelor circulante, studierea resurselor umane și modului de salarizare, 
determinarea costului producției și stabilirea profitului întreprinderii. 

Obiectivele specifice 1. Definiția și clasificarea mijloacelor fixe, amortizarea mijloacelor fixe metodele de 
evaluare tradiționale a mijloacelor fixe. Clasificarea mijloacelor circulante, 
eficiența mijloacelor circulante 

2. Clasificarea resurselor umane, formele și sistemele de salarizare, principiile 
generale ale sistemului de salarizare, modul de calculare a productivității  muncii, 
salarizarea angajaților din sectorul bugetar și salarizarea angajaților din unitățile cu 
autonomie financiară 

3. Componența consumurilor și cheltuielilor la întreprindere, modul de calculare a 
prețului de cost în construcții și căile de reducere a lui. 

4. cum se formează  profitul la întreprindere și care sunt indicatorii ce caracterizează 
rentabilitate întreprinderii 

5. Esența și principiile autogestiunii, autofinanțarea. Modelul de gospodărie bazat pe 
repartizarea beneficiului, avantaje și neajunsuri. Formarea și repartizarea vetului și 
beneficiului la întreprindere. 

 
7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 

cu 

frecvență 

învățământ 

cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T 1. Potențialul tehnic al întreprinderii 8 4 

T 2. Resursele umane ale întreprinderii 6 2 

T 3. Prețul de cost și cheltuielele întreprinderilor 6 2 

T 4. Profitul și rentabilitatea întreprinderii 2 2 

T 5. Bazele economice ale activității întreprinderilor 8 2 

Total prelegeri: 30 12 
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Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 

cu 

frecvență 

învățământ 

cu frecvență 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP 1. Mijloace fixe ale întreprinderii 6 2 

LP 2. Mijloace circulante ale întreprinderii 4 
2 

LP 3. Evaluarea mijloacelor fixe și circulante 4 

LP 4. Calcularea. Calcularea prețul de cost în construcții 4 2 

LP 5. Determinarea profitului la întreprindere 4 2 

LP 6. Rentabilitatea întreprinderii 2 2 

LP 7. Determinarea numărului lucrătorilor a întreprinderii 2 
2 

LP 8. Întocmirea schemei de încadrare 4 

Total lucrări de laborator/seminare: 30 12 

 
 

8. Referințe bibliografice 

Principale 1. Cod fiscal nr. 1163 din 24.04.1997 , MO din 25.03.2005 
2. Legea salarizării, nr 847 din 14.02.02. MO 50-52 din 11.04.2002 
3. Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, nr 355 din 23.12.05 în MO Nr. 
35-38 art Nr : 148 din 03.03.2006. 
4. Hotărârea Guvernului RM nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților din 
unitățile cu autonomie financiară,MO nr 79-81, art. Nr: 841 
5. Hotărârea Guvernului RM nr.165 din 09.03.2010 cu privire la cuantumul minim garantat al 
salariului în sectorul real. 
6. Hotărârea Guvernului RM nr. 338 din 21. 03.2003 cu privire la aprobarea Catalogului 
mijloacelor fixe și activelor nemateriale, MO nr 62-66 , art. nr: 379 din 04.04.2003 în vigoare 
din 01.01.2004 
7. Hotărârea Guvernului RM nr. 165 din 09.03.2010 cu privire la cuantumul minim garantat al 
salariului în sectorul real 
8. Ciornîi N., Blaj I. Economia firmelor contemporane. Manual universitar. Chișinău: Prut 
internațional, 2003,  310 p 
9. Usturoi L. Fezabilitatea economică a investițiilor. Ciclu de prelegeri. Chișinău, 2005 
10. Usturoi L,Vascan G.ECONOMIA ÎNTREPRINDERII. Curs universitar. Chișinău: UTM, 2006, 
162p. 
11. Usturoi, L.. Economia intreprinderii : Culegere de probleme pentru lectii practice / L. 
Usturoi, L. Novicov, A. Stratila ; Universitatea Tehnica a Moldovei, Facultatea Cadastru, 
Geodezie si Constructii, Catedra Evaluarea si Managementul Imobilului. - Chisinau: U.T.M., 
2010. - 111 p.; 
12. Бузу О. Экономика строительства. Методы оценки эффективности инвестиций. 
Сhișinău: UTM. 1997. 18 p. 
13. Экономика и управление недвижимостью / Под ред. П.Г.Грабового. – Москва: 
Прогресс, 1996, 382 с. 
14. Albu, Svetlana. Eficienta investițiilor: Curs universitar / Svetlana Albu, Valeriu Capsizu, Ion 
Albu; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Stiinte Economice. - Chisinau : CEP USM, 
2005. - 139 p. 

Suplimentare 1. Managerii si managementul resurselor umane / coord.: Ovidiu Nicolescu. - Bucuresti : 
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Editura economica, 2004. - 464 p.; fig.. - (Biblioteca de management). - Bibliogr. dupa cap.. - 
ISBN 973-709-034-9. CZU 658.3:005 [000089283] 
2. Экономика и управление недвижемостью П.Грабовый Москва, 1999 
3. Жилищная экономика Г.Поляковский Москва, 1996 
4. Анализ хозяйственной деятельности предприятия Савицкая Г.В. Минск, 1999 

 

1. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 30% 40% 

f/r 20% 20% 60% 

Standard minim de performanță 

Prezența și activitatea la prelegeri și seminare; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Obținerea notei minime de „5” la lucrarea de an; 
Obținerea notei minime de „5” la examenul final; 

 


