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PRACTICA 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); 
IV (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

6 
8 

DP (Dosar de 
practică) 

F – unitate de 
curs 

fundamentală 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
3 

 

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 

“Teoria evaluării”, „Evaluarea terenurilor” și „Evaluarea imobilului I” 

Conform competenţelor  Să comunice coerent utilizând terminologia şi noțiunile de bază legate de 
evaluarea diverselor categorii de imobile; 

 Să organizeze activitatea de evaluare în cadrul unei companii imobiliare; 

 Să organizeze activitatea de evaluare în cadrul oficiului cadastral 
teritorial; 

 Să aplice în practică etapele procesului de evaluare  în masă a bunurilor 
imobile; 

 Să aplice în practică etapele procesului de evaluare  individuală a 
bunurilor imobile; 

 Să definească misiunea de evaluare a unui apartament amplasat în bloc 
cu mai multe nivele; 

 Să efectueze analiza amplă a situației social-economice în zona 
amplasării obiectului evaluării; 

 Să analizeze și să colecteze date specifice obiectului evaluării; 

 Să aplice în practică abordările costurilor, vânzărilor  comparabile și 
veniturilor;  

 Să participe la elaborarea rapoartelor de evaluare a: unui apartament, a 
unui teren, a unei case de locuit individuale. 

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs − 

Laborator/seminar/ 
practicii 

- 

 

http://www.utm.md/


                                                                                             FIŞA UNITĂŢ II  DE CUR S/MODULULUI  
 
 

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. 

 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Asigurarea studenţilor cu posibilitatea de a participa la desfășurarea lucrărilor de 
evaluare a bunurilor imobile în cadrul Agențiilor imobiliare, întreprinderilor de 
construcții, Băncilor comerciale și a Oficiilor Cadastrale Teritoriale, în activitatea de 
organizare a procesului de evaluare a proprietăţilor imobiliare, cercetarea evoluţiei 
pieţii imobiliare, studierea bazei legislative, însuşirea particularităţilor de evaluare a 
imobilelor cu diferite destinaţii funcţionale, precum și modalitatea inspectării 
imobilelor în teren 

Obiectivele specifice Să înțeleagă importanța fiecărei etape a procesului de evaluare. 
Să analizeze activitatea unei instituții care prestează servicii pe piața imobiliară. 
Să elaboreze individual un raport de evaluare.  

 

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. 

6 

2. - - L.P. 2 Organiizarea activității de evaluare în cadrul 
companiilor imobiliare 

6 

3. - - L.P. 3 Organiizarea activității de evaluare în cadrul 
oficiilor cadastrale teritoriale 

6 

4 - - L.P. 4 Etapele procesului de evaluare  în masă a 
bunurilor imobile. 

6 

5 - - L.P. 5 Etapele procesului de evaluare  individuală a 
bunurilor imobile. 

6 

6 - - L.P. 6 Definirea misiunii de evaluare a imobilelor. 
Studiu de caz privind evaluarea apartamentului 
amplasat în bloc cu mai multe nivele (compus din 
una, două, trei odăi) 

6 

7 - - L.P. 7 Analiza şi colectarea datelor cu caracter 
economic şi  social ale regiunii şi localităţii amplasării 
obiectului evaluării 

6 

8 - -  L.P. 8 Analiza  peţii imobiliare locative în ultimii 5 ani 6 

9 - -  L.P. 9 Analiza şi colectarea datelor specifice obiectului 6 
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evaluării. Descrierea obiectului evaluării în cadrul 
raportului de evaluare. Analiza celei mai bune şi 
eficiente utilizări 

10 - - L.P. 10 Aplicarea abordărilor de evaluare (costurilor, 
vânzărilor  comparabile, veniturilor) 

6 

11 - - L.P. 11 Reconcilierea valorilor şi estimarea valorii 
finale. Conținutul raportului de evaluare a 
apartamentului. 

6 

12 - -  L.P. 12 Definirea misiunii de evaluare a imobilelor. 
Studiu de caz privind evaluarea terenului destinat 
pentru construcții amplasat în (municipiul, orașul, 
raionul) 

6 

13 - - L.P. 13 Analiza  peţii   terenurilor destinate pentru 
construcții în ultimii 5 ani 

6 

14 - - L.P. 14 Analiza şi colectarea datelor specifice 
obiectului evaluării. Descrierea obiectului evaluării în 
cadrul raportului de evaluare. Analiza celei mai bune 
şi eficiente utilizări 

6 

15 - - L.P. 15 Aplicarea abordărilor de evaluare (vânzărilor  
comparabile, veniturilor) 

6 

16 - - L.P. 16 Reconcilierea valorilor şi estimarea valorii 
finale. Conținutul raportului de evaluare a terenului 
destinat pentru construcții 

6 

17 - -  L.P. 17 Definirea misiunii de evaluare a imobilelor. 
Studiu de caz privind evaluarea casei de locuit 
individuale amplasate în (municipiul, orașul, raionul) 

6 

18 - - L.P. 18 Analiza peţii caselor de locuit individuale   în 
ultimii 5 ani 

6 

19 - - L.P. 19 Analiza şi colectarea datelor specifice 
obiectului evaluării. Descrierea obiectului evaluării în 
cadrul raportului de evaluare. Analiza celei mai bune 
şi eficiente utilizări 

6 

20 - -  L.P. 20 Aplicarea abordărilor de evaluare (costurilor, 
vânzărilor  comparabile, veniturilor). Reconcilierea 
valorilor şi estimarea valorii finale. Conținutul 
raportului de evaluare a casei de locuit individuale. 

6 

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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18. РОДИОНОВА Н.В., Специфика ценообразования на рынке жилья и факторы, 
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Suplimentare 1. Agenția Relații Funciare și Cadastru, Conferința Internaționala științifico-practică, 
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2. Д. Фридман, Н. Ордуэй. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Mосква, 
ДЕЛО, 1997 

3. Болдырев В. С., Галушка А. С., Федоров А. Е. Введение в теорию оценки                                           
недвижимости. Конспект учебного курса. Изд. Второе. – М. 1998;  

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an 

Examen final 
Sustinerea dării de seamă privind 

petrecerea practicii 
Atestarea 1 

Activitatea în teren 
Atestarea 2 

Activitatea în birou 

- - − 100% 

Standard minim de performanţă 

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

 

 


