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 MARKETING IMOBILIAR  

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 0710.1 Inginerie și management în construcții 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
IV (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

6; 
          7; E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs opțională 4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs seminar 
Proiect de 

an/LGC 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

Zi 120 30 30 - 30 30 

F/r 120 10 10 - 102  

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Teorie economică, Bazele pieții imobiliare, Teoria evaluării 

Conform competenţelor  Analiza  pieţii imobiliare  și a serviciilor de evaluare 

 
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 – o săptămână după finalizarea acesteia. Pentru 
predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de 
întârziere. 

 
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. 
 să comunice eficient, utilizând terminologia şi noţiunile de bază ce caracterizeaza piata 

imobiliara 
 
 

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). Cunoașterea cadrului normativ 
în construcții. 

http://www.utm.md/
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 Identificarea actelor legislative și normative sub incidența cărora cad situațiile tipice 
domeniului de studiu. 

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 Analiza de marketing a pieţii imobiliare și a serviciilor de evaluare 

Obiectivele specifice  să comunice eficient, utilizând terminologia şi noţiunile de bază a marketinglui 
imobiliar 

 care sunt aspectele teoretice ale sistemul informaţional de marketing  
 să explice specificul Mediului  Macroeconomic şi Microeconomic şi care sunt 

necesităţile clienţilor 
 să explice esenţa, specificul conceptului şi să cunoască instrumentele de 

analiză a competivităţii produsului. 
 să descrie funcţiile canalelor de distribuţie şi Factorii ce influenţează asupra 

cererii şi formei distribuţiei. 
 să descrie funcţiile canalelor de distribuţie şi Factorii ce influenţează asupra 

cererii şi formei distribuţiei 
 să efectueze analiza nivelului de concurenţă. Să fie capabil de a segmenta 

piaţa  conform cererii 
 să elaboreze Algoritmul şi etapale de elaborare a producţiei noi. 
 să utilizeze  Strategii de elaborare a preţurilor. 
 să efectuieze  analiza de marketing a pieţii imobiliare . 
 să efectuieze  analiza SWOT, şi să elaboreze planul de marketing 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 
T1. Noţiuni generale despre marketing 2 1 
T2. Sistemul informaţional de marketing 2 

T3. Mediul  de marketing 4 1 

T4. Produsul şi competivitatea lui 2 1 

T5. Ciclul de viaţă al produsului 2 1 

T6. Politica de distribuţie 4 1 

T7. Strategiile pieţii imobiliare            4 1 
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 T8. Elaborarea strategiei de produse noi 2 1 

T9. Politica de preţuri.  Elaborarea strategiilor de stabilire a preţurilor 2 1 

T10. Politica de promovare 2 1 

T11. Analiza de marketing a pieţii imobiliare. 2 
1 

T12. Planificarea marketingului imobiliar 2 

Total prelegeri: 30 8 
 

 

 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Premisele apariţiei ştiinţei marketinglui imobiliar 2 1 
LP2. Evoluţia Sistemul informaţional de marketing 2 

LP3. Utilizarea sistemului informaţional. 4 1 

LP4. Studii de caz 2 1 

LP5. Competivitatea produsului 2 1 

LP6. Etapele ciclului de viaţă al produsului, al bunului imobil, al pieţii imobiliare 4 1 

LP7. Strategiile pieţii imobiliare 4 1 

LP8. Elaborarea strategiei de produse noi. 2 1 

LP9. Politica de preţuri. Elaborarea strategiilor de stabilire a preţurilor 2 1 

LP10. Promovarea produsului 2 1 

LP11. Organizarea expoziţiilor şi licitaţiilor. 2 1 
LP12. Analiza SWOT 2 

Total lucrări de laborator/seminare: 30 10 

 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. F.Cotler  “Основы маркетинга” /  Per. s angl. Bobrova V.P., obs.red. Penicovoi 
E.M.-Novosibirsc: Nauca, 1992                                                    

2. Avans A “Marketing”.- M.: 1993                                                 
3. P. Florescu “Marketing”.- B.:1992                                              
4. N.Turcanu  “Strategiile  de  pret  in  constructii”, indicatii  metodice, Chisinau 1997                                                                                               
5. Chiril  Soroceanu “Marketing - baza bussinesului”, Chisinau, “Arc”, 1999.   
6. O.Buzu. Organizarea activităţii de evaluare.  
7. O.Buzu, A. Matcov. Evaluarea bunurilor imobiliare: teorie şi practică 
8. Svetlana Albu, Ion Albu, ,,Piaţa imobiliară’’, lucrare științifico-metodică privind 

analiza pieții imobiliare (exemplul mun. Chișinău)  Tehnica-UTM Chişinău 2014; 
9. Svetlana Albu ‘’Evaluarea drepturilor asupra proprietăţilor imobiliare’’ Tehnica-

UTM Chişinău 2014; 
10. Svetlana Albu, Ion Albu, Nicolae Ţurcanu, ‘’Analiza factorială a valorii de piaţă a 

imobilului rezedenţial’’, Chişinău U.T.M 2007; 
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Suplimentare 1. Marinova E “Marketing” Princet.-Varna, 1993                           
2. СТЕРНИК Г.М., Анализ рынка недвижимости для профессионалов. Москва: 

Экономика, 2009. 606 с.  

Publicate de 
titularul 
cursului 

1. Bejenaru Mariana “Analiza pieţii imobiliare” Tehnica-UTM Chişinău 2009 

  

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

Zi 30% 30% - 40% 

f/r 20% - 80% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări practice; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Obţinerea notei minime de „5” la examenul final 

 


