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EVALUAREA IMOBILULUI I 

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 licență, ciclul I 

Programul de studiu 584.3 Evaluarea Imobilului 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

III (învățământ cu frecvență); 
IV (învățământ cu frecvență 

redusă) 

6; 
7; E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învățământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs seminar 
Lucrare de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicații 

150 (cu fecvență) 30 45 30 30 15 

150 (cu fecvență 
redusă) 

10 14 76 50 - 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Teoria evaluării, Evaluarea terenurilor, Evaluarea tehnică a imobilului I 

Conform competențelor Cunoașterea teoretică a procesului de evaluare a bunurilor imobile, 
analiza pieței imobiliare, evaluarea terenurilor pentru construcție 

 
4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector și 
calculator, tablă, cretă/ marker, internet 

Seminar Studenții vor elabora referate pe tematica propusă de  titular, vor analiza piața 
imobilului locativ la nivel regional, vor studia cazuri concrete de evaluare a bunurilor 
imobile rezidențiale 

 
5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

CP4. Aplicarea adecvată a cadrului normativ-legislativ în domeniul construcțiilor, imobiliar, 
cadastral pentru soluționarea problemelor profesionale 

 Cunoașterea și aplicarea cadrului legislativ ce reglementează activitatea de evaluare și a 
tranzacțiilor imobiliare 

 Aplicarea corectă a noțiunile cost, preț și valoare 
 Întocmirea contractului de prestare a serviciilor de evaluare 

Competențe 
profesionale 

CP5. Evaluarea economică a bunurilor imobile  
 Aplicarea corectă a principiilor de evaluare în cadrul procesului evaluării 
 Deosebirea principiilor ce fundamentează metodele de evaluare 
 Distingerea metodelor şi a abordărilor evaluării 
 Selectarea surselor informaţionale necesare 

http://www.utm.md/
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                                                                                             FIŞA UNITĂŢ II  DE CURS/MODULULUI  
 
 

 Aplicarea corectă a metodelor de prelucrare a informației necesare 
 Aplicarea corectă a tehnicii de actualizare 
 Determinarea ratei de actualizare și de capitalizare prin diferite metode 
 Aplicarea metodelor și procedeelor incluse în abordarea prin cost, abordarea prin piață, 

abordarea prin venit 
 Elaborarea corectă a unui raport de evaluare a unui bun imobil cu destinație locativă 

Competențe 
transversale 

- 

 

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general Înțelegerea procesului de evaluare a bunurilor imobile cu destinație locativă și 
elaborarea raportului 

Obiectivele specifice Analiza pieței imobiliare – segmentul bunurilor imobile rezidențiale; 
Aplicarea abordărilor și metodelor de evaluare a bunurilor imobile rezidențiale; 
Aplicarea metodelor de prelucrare și analiză a informației; 
Formularea concluziilor privind valoarea bunurilor imobile. 

 

7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 
T1. Noțiuni generale cu privire la evaluarea imobilului  2 

1 
T2. Activitatea de evaluare a imobilului  2 

T3. Principii de evaluare a imobilului locativ 2 
1 

T4. Procesul de evaluare a bunurilor imobile cu destinație locativă 2 

T5. Asigurarea informațională a procesului de evaluare a bunurilor imobile 
rezidențiale 

2 
1 

T6. Acțiunea factorului timp asupra valorii imobilului locativ 2 

T7. Abordări, metode și procedee aplicate în cadrul evaluării imobilului locativ 2 1 

T8. Analiza pieței imobilului locativ 2 1 

T9. Cererea și oferta spațiului locativ  2 1 

T10. Piața fondului locativ și serviciilor comunale 2 
1 

T11. Piața de ipotecă 2 

T12. Factorii de influență asupra valorii imobilului rezidențial 2 1 

T13. Evaluarea imobilului rezidențial 4 1 

T14. Raportul de evaluare 2 1 
Total 30 10 

 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Rolul și necesitatea evaluării imobilului 2 1 

LP2. Activitatea de evaluare. Tipuri de tranzacții cu bunuri imobile 2 1 

LP3. Principiile de evaluare a imobilului locativ 2 1 

LP4. Procesul de evaluare a bunurilor imobile cu destinație locativă  1 
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T5. Asigurarea informațională a procesului de evaluare. Metode de prelucrare și 
analiză a informației 

2 1 

LP6. Acțiunea factorului timp asupra valorii imobilului locativ 2 1 

LP7. Abordări, metode și procedee aplicate în cadrul evaluării imobilului locativ 2 1 

LP8. Analiza pieții imobilului locativ 2 1 

LP9. Cererea și oferta spațiului locativ 2 1 

LP10. Piața fondului locativ și serviciilor comunale 2 1 

LP11. Piața de ipotecă din Republica Moldova 2 1 

LP12. Factorii de influență asupra valorii imobilului rezidențial 2 1 

LP13. Evaluarea imobilului rezidențial 4 1 

LP14. Elaborarea raportului de evaluare 2 1 

Total seminare: 45 14 
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9. Evaluare 

Curentă 
Lucrare de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 30% 40% 

f/r 20% 20% 60% 

Standard minim de performanță 

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; 

 


