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FISCALITATE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru  

Catedra/departamentul Inginerie, management şi 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 

III  (învăţământ cu frecvenţă); 
IV (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

5; 
6 

 
E 

S– unitate de 
curs  de 

specialitate 

A- unitate de 
curs opţională 5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs seminar 
Lucrare de 

an/ LG 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

150 45 30 0 30 45 

f/r 150 14 10 65 61 - 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Economia imobiliară;  

Conform competenţelor Abilități de analiză, cunoasterea legislaţiei din domeniu, metodologiei de 
impozitare şi de evaluare a bunurilor imboile în scopul impozitării 

 
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. 

Seminar Studenţii vor elabora referate pe tematica propusă, vor calcula sumele impozitelor pe 
bunurile imobile conform sistemului nou şi sistemului vechi de impozitare; vor efectua 
calculelel impozitului pe venit în cazul încheierii tranzacţiilor cu bunurile imobile, vor 
analiza esenţa şi eficienţa impozitului pe avere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

 
 

Competenţe 
profesionale 

CP6. Bazele sistemului fiscal în Republica Moldova. Specificul impozitării bunurilor imobile, 
tranzacţiilor imobiliare, averii persoanelor fizice  

 Să cunoască cadrul juridic și terminologia în domeniul fiscalităţii; 
 Să poată face o sinteza a sistemului impozitelor generale şi celor locale; 
 Să concepe fiscalitate ca sistem ce integrează bugetul de stat şi bugetele locale, politica 

de impozitare a statului şi sistemul serviciului fiscal de stat; 
 Să cunoască şi să poată aplica tehnicile de planificare a veniturilor fiscal la bugetul de 

stat şi bugetele locale; 
 Să cunoască sistemul de ipozitare a venitului persoanelor fizice şi juridice, inclusive 

veniturilor, ce apar în urma încheierii tranzacţiilor cu bunurile imobile;  
 Să cunoască sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării : procesul de 
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evaluare masivă, etapele prosecului; 
 Să determină avantajele şi desavantajele evaluării nasive a bunurilor imobile în 

comparaţie cu evaluarea individuală; 
 Să aplică corect metodologia de calculare a impozitelor pentru diferite categorii de 

contribuabili şi pentru diferite categorii de bunuri imobile;   
 Să cunoască sistemul de facilităţi acordate de către statul şi de către administraţiile 

publice locale  la achitarea impozitelor pe venit şi impozitelor pe bunurile imobile;,   
 Să poată analiza sistemul ad valorem de impozitare ca un system avansat de impozitare a 

bunurilor imobile 
 

Competenţe 
transversale 

CT2. Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive și 
respectului față de ceilalți, diversități și multiculturalități și îmbunătățirea continuă a 
propriei activități. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Familiarizarea studenților cu bazele impozitării, sistemul fiscal naţional, specificul 
iompozitării bunurilor imobile şi a tranzacţiilor cu bunurile imobile. 

Obiectivele specifice Cunoașterea noţiunilor de bază şi principiilor fiscalităţii  
Cunoașterea specificului noului system de impozitare ad valorem a bunurilor imobile 
Cunoaşterea aspectelor insituţionale de evaluare şi impozitare,  sistemului serviciului 
fiscal de stat 
Cunoaşterea avantajelor şi desavantajelor a diferitor sisteme de impozitare a averii, a 
bunurilor imbile şi a tranzacţiilor imobiliare 
Cunoașterea sistemului de facilităţi şi înlesniri la achitarea imozitului pe bunurile 
imobile 
Cunoașterea metodologiei de evaluare în masă a  bunurilor immobile în scopul 
impozitării. 
Cunoașterea shemei procesului de evaluare şi  a conţinutului fiecărei etape ale 
acestuia;  
Cunoașterea celor mai bune practice internaţionale în domeniul impozitării bunurilor 
imobile. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T.1. Generalităţi. Noţiunile de bază ale fiscalităţii      2 0,5 

T.2. Principiile ale fiscalităţii. Principalelel elemente ce caracterizează impozitele şi 
taxele.i 

2 0,5 

T.3. Codul Fisca al Republicii Moldova ca actul de bază în domeniul. Structura, 
conţinut, actele suplimentare, ce ţin de implementare 

2 1 

T.4. Sistemul impozitelor şi taxelor de stat 2 0,5 

T.5. Sistemul impozitelor şi taxelor locale  2 0,5 

T.6. Drepturile şi obligaţiile contribuabililor  2 0 

T.7. Sistemul Serviciului Fiscal de Stat, funcţiile la diferite nivele  2 0 

T.8. Rolul autorităţilor publice locale în implementarea politicii fiscale. 2 0 

T 9. Impozit pe venit. Sursele venitului impozabil. Specificul achitării impozitului pe 
venit de către persoanele fizice şi juridice.   

2 1 
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T.10. Creşterea şi pierderile de capital. Impozitarea tranzacţiilor cu bunurile 
imobile.  

2 1 

T.11. Accize. Domeniul de aplicare. Politica statului. Specificul aplicării 2 0 

T.12. Taxa pe valoarea adaugată. Domeniul de aplicare, cotele impozitului, 
calcularea şi termenele de achitare. 

2 0 

T.13 Impozit pe bunurile imobile. Noul sistem de impozitare a bunurilor imobile. 2 2 

T.14. Sistemul vechi de impozitare a bunurilor imobile. Legea cu privire la punere 
în aplicare a Titlului VI al Codului Fiscal 

2 2 

T.15. Impozit pe avere. Domeniul de aplicare, termelele de achitare, esenţa şi 
scopul aplicării impozitului. 

2 1 

T.16. Impozitul rutier. Domeniul de aplicare, termelele de achitare, esenţa şi 
scopul aplicării impozitului 

2 0 

T.17. Valoarea estimată în scopul impozitării. Tipurile de valori, care se aplică la 
nivelul mondial. 

2 1 

T.18. Politica de impozitare a bunurilor imobile în ţîrile Uniunii Europene 3 0,5 

T.19. Politica de impozitare a bunurilor imobile în Ţările CSI. 2 0,5 

T.20. Evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării. Procesul de evaluare şi 
etapele ale acestuia. 

2 1 

T.21. Standardele Internaţionale şi Europene de Evaluare a Bunurilor Imobile în 
scopul impozitării 

2 0,5 

T.22. Standardele asociaţiei Internaţionale a evalutorilor în scopul impozitării 
(IAAO). Aplicarea acestora în practica evaluării bunurilor imobile în Republica 
Moldova. 

2 0,5                 

Total prelegeri: 45 14 
 

 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

LP.1. Legislaţia fiscală 2 1 

LP.2. Sistemul impozitelor de stat şi locale 2 1 

LP.3. Sistemul serviciului fiscal de stat  2 1 

LP.4 Impozit pe venit. Calculare 4 1 

LP.5. Impozit pe venit – impozit pe creşterea capitalului 2 1 

LP.6. Accize 2 0 

LP.7 Taxa pe valoarea adaugată 2 0 

LP.8 Impozit pe bunurile im sistemul nou şi sistemul vechi   4 2 

LP.9. Impozitul pe avere 2 1 

LP.10. Procesul de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării 4 1 

LP.11. Aspectele instituţionale ale impozitării bunurilor imobile 2 0 

LP.12. Standardele Internaţionale şi Europene de Evaluare a Bunurilor Imobile în 
scopul impozitării, Standardelel IAAO 

2 1 

Total seminare: 30 10 
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9. Evaluare 

Curentă 
Lucrare de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

f/r 20% - 80% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de control; 
Obţinerea notei minime de „5” la examenul final; 
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