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ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE EVALUARE 

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 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
V (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

6; 
9 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminar 
Lucrare de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

120 30 30 20 20 20 

f/r 120 12 12 48 48 - 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Teoria evaluării, Bazele pieţei imobiliare, Cadastru, Management 

Conform competenţelor Analiza pieței imobiliare, Cunoaşterea caracteristicilor economice ale 
bunurilor imobile, 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. 

Seminar Studenţii vor prezenta referate pe baza temelor studiate 

 
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 
în construcții și a tranzacțiilor imobiliare (inclusiv ipoteca).  

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

Competenţe 
profesionale 

CP5. Evaluarea economică a bunurilor imobile 

 Cunoașterea principiilor, abordărilor, metodelor și procedeelor de estimare a valorii 

http://www.utm.md/
http://utm.md/subdiviziuni-universitare/facultati/facultatea-constructii-geodezie-si-cadastru/catedra-evaluarea-si-managementul-imobilului/
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bunurilor imobile 

 Cunoașterea situațiilor de aplicabilitate a metodelor și procedeelor de evaluare în 
funcție de tipul bunului imobil și destinația evaluării. 

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 Organizarea activităţii de evaluare studiază situaţia actuală în domeniul evaluării 
bunurilor imobiliare, inclusiv reglementarea juridică şi cadrul metodologic al activităţii 
de evaluare. Rolul statului şi sectorului privat în evaluarea imobilului. Partea esenţială 
a cursului aparţine studierii dezvoltării strategice a activităţii de evaluare, problemei 
aplicării Standardelor Europene de evaluare, licenţierii şi certificării evaluatorului. 

Obiectivele specifice  Studiul cerinţelor profesionale faţă de evaluator; 

 Cunoaşterea situaţiei actuale în elaborarea Standardelor Naţionale de Evaluare; 

 Cunoaşterea sistemului de licenţiere şi certificare ale evaluatorului; 

 Cunoaşterea sistemului organizaţiilor de stat implicate în activitatea de evaluare 

 Asigurarea informaţională a activităţii de evaluare. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Generalităţi. Noţiuni de bază ale cursului 1 

2 T2. Formarea şi dezvoltarea pieței bunurilor imobiliare în Moldova 4 

T3. Situaţia actuală pe piaţa serviciilor de evaluare 2 

T4. Rolul statului în organizarea şi efectuarea activităţii de evaluare a bunurilor 
imobile 

4 
2 

T5. Rolul sectorului privat pe piaţa serviciilor de evaluare 5 

T6. Standardele de evaluare 2 2 

T7. Specialitatea de evaluator 3 2 

T8. Organizarea procesului de evaluare 5 2 

T9. Licenţierea şi certificarea evaluatorilor 4 2 

Total prelegeri: 30 12 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Introducere în curs. Rolul activităţii de evaluare în formarea pieței 
bunurilor imobiliare 

1 

2 
LP2. Caracteristica pieței bunurilor imobiliare. Caracterisica pieţii B.I. şi 
problemele în dezvoltarea ei. Intermediari la piaţa B.I. 
Sistemul de intermediari pe piaţa B.I. Organizaţii de stat şi cele private 
implicate în activitatea de evaluare 

4 

LP3. Reglementarea juridică . Cadrul metodologic. Asigurarea informaţională a 
activităţii de evaluare 

2 

2 
LP4. Sistemul organelor de stat implicate în activitate de evaluare. Sfera 
intereselor statului în evaluarea B.I. Funcţiile organelor de stat în organizarea 
evaluării B.I. Rolul Oficiilor teritoriale cadastrale în efectuarea serviciilor de 
evaluare. Organizarea fluxurilor de informaţie între Agenţia Relații Funciare și 
Cadastru şi Serviciul Fiscal Central 

4 

LP5. Caracteristica şi particularităţile sectorului privat în evaluarea B.I. Tipurile 
întreprinderilor private implicate în evaluare B.I. Experienţa mondială în crearea 
asociaţiilor de experţi în evaluarea B.I. TEGOVA – scopul şi istoria creării. 
Direcţiile de activitate 

5 2 

LP6. Standardele de evaluare a B.I. Istoria creării Standardelor TEGOVei, 
obiectivele lor 

2 

2 LP7. Cerinţele faţă de specialişti în acest domeniu. Tipuri de evaluatori 
(evaluatorul extern, intern şi independent). Codul eticii al TEGOVEI, cerințe faţă 
de etica în asociaţiile profesionişti a evaluatorilor 

3 

LP8. Procesul de evaluare. Etapele de bază. Planificarea procesului de evaluare. 
Raport de evaluare. Elaborarea. Conţinutul. Caracteristica de bază a raportului 

5 2 

LP9. Licenţierea şi certificarea evaluatorilor. Regulamentul privind licenţierea 
evaluatorilor. Legea R.Moldova privind licenţierea unor genuri de activitate. 
Certificarea de stat a evaluatorilor – experienţa internaţională, necesitatea 
organizării certificării în Moldova 

4 2 

Total lucrări de laborator/seminare: 30 12 

 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Legea cadastrului Bunurilor Imobiliare, 1543-XIII din 25 februarie 1998 // Cadastrul 
bunurilor imobile, Vol.I.- Chişinău, 1999. (20 ex) 

2. Legea R.Moldova cu privire la asociaţiile obşteşti, nr.837 din 17.05.96 
3. Legea R.Moldova cu privire la activitatea de evaluare nr. 989-XV din 18.04.2004. // 

Cadastrul bunurilor imobile, Vol.V.- Chişinău, 2003 (30 ex). 
4. Hotărîrea Guvernului R.M. privind aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea 

evaluatorilor bunurilor imobile nr.900 din 24.07.2003. // Cadastrul bunurilor imobile, 
Vol.V.- Chişinău, 2003 (30 ex). 

5. Regulamentul Agenţiei Naţionale Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie ( anexa la Hotârîre 
Guvernului RepubliciiMoldova cu privire la aprobarea Regulamentului şi structurii Agenţiei 
Naţionale Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie Nr.538 din 14 iunie 1999 

6. Legea Republicii Moldova cu privire la serviciul fiscal de stat, nr.876-XII din 22 ianuarie 
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1992. 
7. Peter Champness. Standarde Professionale Europene Aprobate pentru Evaluarea 

Proprietăţilor Imobiliare. – Ediţia română, 1998. ( 7 ex.). 
8. Olga Buzu. Organizarea activității de evaluare. Chișinău, 2002 

Suplimentare 9. Экономика и управление недвижемостью П.Грабовый Москва, 1999 
10. Анализ хозяйственной деятельности предприятия Савицкая Г.В. Минск, 1999 

 

1. Evaluare 

Curentă 
Lucrare de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 30% 40% 

20% 20% 60% 

Standard minim de performanţă 

Prezența și activitatea la prelegeri și lucrări practice; 
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; 

 


