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ÎNTRODUCERE 
 

Actualitatea MP* se deduce din considerabilele evoluţii ale mediului socio-economic drept 

răspuns la crize economico-financiare și sociale, globalizare, rapidele schimbări tehnologice, care 

generează nevoia de a fi competitiv prin modele şi metode moderne de dezvoltare a calitații și 

productivității.Inovaţia reprezintă un motor al lumii în care trăim, iar MP creează condiţii ca rezultatele 

unei gândiri inovatoare să fie materializate în practică. MP a devenit în toată lumea o parte componentă 

a modulelor de studii adresate inginerilor, economiștilor, activiștilor societații civile și altor specialiști, 

Republica Moldova nefiind o excepţie în acest sens. 

Metoda comparației este recomandată de specialiști pentru a evalua valoarea de piață a 

bunurilor imobiliare.Valoarea de piață reflectă cel mai obiectiv atitudinea pieței față de produsul sau 

bunul imobil scos de vânzare.Vânzătorul vrea să scoată un preț cât mai mare, iar cumparătorul, la 

rândul sau – un preț cât mai mic.Piață este locul și mecanismul care stabilește echilibrul dintre cerere și 

ofertă și astfel se află prețul tranzacției sau valoarea de piață. 

     Scopul lucrării este de a studia aprofundat metoda comparației datelor despre vânzări și a 

elabora un raport de evaluare cu utilizarea acestei metode.Standardele de evaluare recomandă , pe cât e 

posibil, de utilizat și celelalte metode/abordări.Deacea se studiază și metoda costului, și metoda 

venitului. 

     Metoda costului ne oferă răspuns la întrebarea cât ar costa bunul imobil dacă  ar fi fost construit 

sau edificat din materiale moderne, cu tehnologii contemporane, de o anumită utilitate. 

    Metoda venitului reflectă valoarea imobilului prin prisma provitabilitații: cu cât obiectul de 

evaluat aduce mai mult venit – cu atît el este mai prețios pentru proprietar. 

     Metoda comparației datelor despre vânzări se rezumă la aflarea informației privind aprecierile 

consumatorilor de imobile in sens larg.Cu cât mai multe tranzacții au loc la anumite imobile și anumit 

preț, cu atât mai aproape aceste prețuri se afla față de valoarea de piață. 

     Evaluarea valorii de piață poate fi efectuată dacă se cunosc principiile de evaluare, factorii de 

influență asupra valorii și tehnica de ajustare a diferenților dintre imobilile la care se cunosc datele 

despre vânzări la impobilile care se evaluiază. 

      Pentru atingerea scopului lucrării în capitolul 1 se examinează aspectele generale ale evaluării 

din punct de vedere teoretic și metodele de evaluare. În capitolul II aprofundat se examinează metoda 

comparației. În cap. III se face studiu de caz privind evaluarea unui bun imobil care are piață, adică 

sunt tranzacții suficiente și se cunosc datele despre vînzări. 
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