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Development 

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 521.8.1 Inginerie şi Management în Construcţii 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

IV (învăţământ cu frecvenţă); 
V (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

7; 
          9; E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs opțională 5 

 
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 

150 45 30 45 30 - 

150 14 10 63 63  

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Bazele pieței în construcții, Arhitectura, Tehnologia construcțiilor, 
Marketing, Finanțe imobiliare, Fezabilitatea prețurilor, Economia 
construcțiilor I și II 

Conform competenţelor Analiza pieței imobiliare, selectarea stilului arhitectural și a tehnologiei 
adecvate tipului construcției, aplicarea cerințelor normative pentru 
diverse tipuri de construcții, selectarea surselor de finanțare, formarea 
prețurilor în construcții, analiza indicatorilor economici de bază.  

 
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, internet 

Seminar Studenţii vor perfecta lucrări de an conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de an – după calendarul universitar.  

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP5. Planificarea, organizarea, cordonarea și monitorizarea execuției lucrărilor de 
construcție. Darea în exploatare a construcțiilor. 

Studentul trebuie să fie capabil: 
 a planifica, organiza și coordona procesul unui proiect de dezvoltare a bunului imobil. 
 a determina corect sursele de finanțare în funcție de condiții și domeniul de activitate a 

dezvoltatorului 
 a determina nivelul de risc a proiectelor de dezvoltare aplicând corect metodele de 

analiză a riscurilor 
 a argumenta propunerea de investire în anumită direcție 

http://www.utm.md/
http://utm.md/studii/planuri/zi/FCGC/plan2011-imc-zi.pdf
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 a determina locul amplasării obiectivelor investiționale 
 a aplica corect, în funcție de condiția concretă, indicatorii de evaluare a proiectelor și a 

explica valorile căpătate formulând concluzii pentru decidenți 
 a selecta corect metodologia evaluării proiectului de investiții în funcție de obiectul de 

investiții și a explica alegerea metodologiei concrete 
 a elabora proiecte, a selecta proiectele investiționale eficiente și a argumenta decizia de 

selectare a anumitor proiecte 
 a evalua oportunitatea economică a proiectului 

Competenţe 
profesionale 

CP6. Managementul de proiect, a bunurilor imobile și afacerilor în construcții. 
Studentul trebuie să fie capabil: 
 a gestiona activitatea de dezvoltare  
 a aplica corect postulatele risc-managementului 
 a gestiona costurile proiectului de dezvoltare 
 a aplica corect metodele de finanțare în funcție de situație 
 a deosebi activitatea de development de activitățile analogice 
 a organiza procesul de dezvoltare a imobilului  
 a crea sistemul de monitorizare a proiectelor și programelor investiționale 
 a cunoaște și realiza activitățile prevăzute în property management  
 a cunoaște și monitoriza activitățile cuprinse în facility management  

Competenţe 
transversale 

CT1. Realizarea proiectului de an cu utilizarea corectă a surselor bibliografice şi metodelor 
specifice, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată, precum şi 
susţinerea acestora cu demonstrarea capacităţii de evaluare calitativă şi cantitativă a 
unor soluţii tehnico-economice din domeniu. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Familiarizarea studenților cu posibilitățile de prognoză, analiză, gestiune și evaluare a 
investițiilor în domeniul imobiliar 

Obiectivele specifice Formarea abilităților, deprinderilor de aplicare a metodelor de evaluare; 
apreciere și gestiune a activității investiționale, în funcție de scopul și tipul investiției. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 
 

 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Dezvoltarea imobilului 2 0,5 

T2. Organizarea procesului de dezvoltare a imobilului 4 0,5 

T3. Riscuri, probleme și perspective 4 1 

T4. Particularitățile developmentului locativ și comercial 4 1 

T5. Aspectele financiare ale developmentului 4 1 

T6. Amplasarea obiectivelor investiționale 2 1 

T7. Aprecierea eficienței proiectelor de dezvoltare 4 1 

T8. Evaluarea proiectelor de investiții în construcții 4 1 

T9. Selectarea proiectelor de investiții 2 1 

T10. Legislația internațională privind developmentul. Dreptul de proprietate. 2 1 

T11. Expertiza judiciară 2 1 

T12. Forme contractuale de activitate comună pentru dezvoltarea imobilului. 2 1 



                                                                                             FIŞA UNITĂŢ II  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

T13. Reducerea riscurilor în development 2 1 

T14. Gestiunea proiectelor 4 1 

T15. Managementul exploatării imobilului 3 1 

Total prelegeri: 45 14 
 

 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățămâ
nt cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica seminarelor 

S1. Noțiuni. Tipuri de development. Participanții la dezvoltarea imobilului. 
Eficiența developmentului. 

2 0,5 

S2. Ciclul de viață a proiectului de dezvoltare. Etapele procesului de dezvoltare: 
faza preinvestițonală, faza de proiectare, gestiunea imobilului, faza de 
comercializare.   

2 0,5 

S3. Metode de determinare a nivelului de risc. Gestiunea riscurilor 2 0,5 

S4. Particularitățile developmentului pe piața imobilului locativ. Particularitățile 
developmentului pe piața imobilului comercial.  

2 0,5 

S5. Gestiunea costurilor proiectului de dezvoltare. Particularitățile organizării 
finanțării proiectelor de dezvoltare a imobilului. Metode de finanțare a 
proiectului de dezvoltare. Creditarea ipotecară. Evaluarea oportunității 
economice a proiectului de development 

2 1 

S6. Dezvoltarea terenurilor. Amplasarea imobilului locativ. Amplasarea imobilului 
comercial.  

2 0,5 

S7. Indicatorii de eficienţă economică a investiţiei unei firme. Angajamentul de 
capital. Analiza venituri / costuri. Valoarea netă actuală totală (VNAT). Indicele 
de profitabilitate. Rata internă de rentabilitate (RIR). Cursul de revenire net 
actualizat 

2 0,5 

S8. Evaluarea economică a proiectelor de investiții. Evaluarea financiară a 
proiectelor de investiții. Analiza riscurilor proiectului investițional 

2 1 

S9. Selectarea proiectelor investiţionale. Metoda utilității globale maxime 2 0,5 

S10.  Dreptul de proprietate. Restricții ale dreptului de proprietate.  2 0,5 

S11.  Administrarea expertizei. Reguli procedurale privind expertiza tehnică 
judiciară 

2 1 

S12. Contractul – instrument esențial pentru tranzacții imobiliare. Procurarea 
dreptului asupra bunului imobil.  

2 0,5 

S13. Asigurarea tranzacțiilor cu imobil. Rezervarea dreptului de proprietate și 
tranzacții condiționate. Protecția drepturilor subiectului developmentului.  

2 1 

S14. Elaborarea planului calendaristic de realizare a proiectului investiţional. 
Elaborarea graficului - reţea de realizare a proiectului de investiţii. Metoda PERT. 
Formarea sistemului de monitorizare a programelor investiționale 

2 0,5 

S15.  Managementul exploatării imobilului în cadrul proiectului de dezvoltare. 
Gestiunea financiar - comercială a bunului imobil. Gestiunea administrativ-
gospodărească a bunului imobil. Managementul exploatării imobilului în funcție 
de destinația acestuia. Bazele activității de surveying 

2 1 

Total seminare: 30 10 
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9. Evaluare 

Curentă 
Lucrarea de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 30% 40% 

20% 20% 60% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Obţinerea notei minime de „5” la lucrarea de an; 
Obţinerea notei minime de „5” la examenul final. 
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