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PRACTICA DE INIȚIERE 

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 0731.5 Evaluarea și dezvoltarea imobilului 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învăţământ cu frecvenţă); 
II (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

2 
4 

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 

90 − − − − − 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de 
învăţământ 

Bazele pieții imobiliare; Economica valorii. 

Conform competenţelor  Să cunoască terminologia şi noţiunile de bază legate de piața imobiliară și 
evoluția ei; 

 Să clasifice şi să enumere totalitatea bunurilor imobile; 

 Să efectueze analiza segmentelor peţii imobiliare  din RM; 

 Să stabilească la ce etapă a ciclului de viaţă  se află  piaţa imobiliară în 
momentul de timp în care se petrece practica; 

 Să identifice factorii ce influențează cererea și oferta pe piața imobiliară. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs − 

Laborator/seminar/ 
practicii 

Studenții vor avea nevoie de calculatoare conectate la Internet, acces în bibliotecă, la 
ziarele periodice care cuprind anunțuri de vânzare a bunurilor imobile.  

 
  

http://www.utm.md/
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5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
transversale 

CT 3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de foramre 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. 

 Să comunice eficient utilizând terminologia şi noţiunile de bază legate de piața 
imobiliară și evoluția ei; 

 Să elaboreze pe calculator baze de date cu oferte prezente pe piață, pentru diverse 
categorii de imobile; 

 Să analizeze bazele de date cu prezentarea concluziilor în PowerPoint. 

 
 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Asigurarea studenţilor cu posibilitatea de a efectua analiza şi cercetarea evoluţiei peţii 
imobiliare, ceia ce reprezintă parte componentă a procesului evaluării proprietăţilor 
imobiliare.   

Obiectivele specifice Să înțeleagă importanța aplicativă a analizei pieței 
Să studieze baza legislativă  
Să examineze particularitățile imobilelor cu diferite destinaţii funcţionale, importanţa 
pieţei imobilului pentru dezvoltarea economiei naționale. 
Să ilustreze grafic rezultatele lucrărilor îndeplinite. 

 

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 didactice. Organizarea și cerințele 
de bază. 

4 

2 - 
- 

L.P.2 Perfectarea dării de seamă privind 
petrecerea practicii didactice. 

2 

3 - 
- 

L.P.3  Studierea surselor de informații 
necesare în procesul evaluării. 4 

4 - 
- 

L.P.4 Familiarizarea cu baza informațională a 
bibliotecilor din mun. Chișinău. 

6 

5 - 
- 

L.P.5 Analiza generală a pieții imobiliare din 
Republica Moldova. 

4 

6 - 
- 

L.P.6 Statistica principalelor tranzacţii cu 
bunurile imobile. Evoluția principalelor 
tranzacţii cu bunurile imobile în ultimii 5 ani. 

6 

7 - 
- 

L.P.7 Analiza pieții imobiliare locative 
(apartamente amplasate în blocuri cu mai 
multe nivele) în (municipiul, orașul, raionul)  

6 

8 - 
- 

L.P.8 Analiza pieții imobiliare locative (caselor 
de locuit individuale) în (municipiul, orașul, 
raionul)  

6 

9 - 
- 

L.P.9 Analiza pieții funciare (terenurilor 
destinate pentru construcții) în (municipiul, 

6 
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orașul, raionul) 

10 - 
- 

L.P.10 Analiza pieții funciare (terenurilor cu 
destinație agricolă) în (municipiul, orașul, 
raionul) 

6 

11 - 
- 

L.P.11 Analiza pieții imobiliare comerciale 
(oficiilor) în (municipiul, orașul, raionul) 

6 

12 - 
- 

L.P.12 Analiza pieții imobiliare comerciale 
(spațiilor comerciale) în (municipiul, orașul, 
raionul) 

6 

13 - 
- 

L.P.13. Analiza pieții imobiliare comerciale 
(hotelelor) în (municipiul, orașul, raionul) 

6 

14 - 
- 

L.P.14 Analiza pieții imobiliare industriale în 
(municipiul, orașul, raionul) 6 

15 - 
- 

L.P.15 Analiza pieții imobiliare speciale în 
(municipiul, orașul, raionul) 

4 

16 - 
- 

L.P.16 Piața afacerilor (businessului) în 
(municipiul, orașul, raionul) 

6 

17 - - L.P.17  Ciclul de viață al bunublui imobil 2 

18 - 
- 

L.P.18 Ciclul de viață al pieții imobiliare din 
Republica Moldova 

4 

Total   90 
 

*Notă  - Ore în auditoriu. Pentru fiecate oră în auditoriu se planifică cîte o oră de activităţi  de sinestatator a 
studenţilor. 
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Suplimentare 1.  СТЕРНИК Г.М., Анализ рынка недвижимости для профессионалов. Москва: 
Экономика, 2009. 606 с.  
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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 

- 50% − 50% 

Standard minim de performanţă 

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

 

 


