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MD-2060, CHIŞINĂU, BD. DACIA, 41 TEL: 022 77-34-88 | FAX: 022 77-39-96, www.utm.md 

 
                              S.05.O.040 (f), S.05.O.038 (f/r) EVALUAREA TERENURILOR 

1. Date despre disciplină/modul 

Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru 

Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului 

Ciclul de studii Studii superioare de licență ciclul 1 

Programul de studii 0731.5 Evaluarea și Dezvoltarea Imobilului  

Anul de studii 
Semestrul 

Tip de 

evaluare 

Categoria 

formativă 

Categoria de 

opţionalitate 

Credite 

ECTS 

III (învățământ cu 

frecvență) 

IV(învățământ cu frecvență 

redusă) 

 

V 

        VII 

E, LA 

E, LA 

F - unitate de 

curs de 

specialitate 

 

O – unitate 

de curs 

obligatorie 

6 

 

 

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 

180 45 45 30 60 - 

180 14 14 30 122 - 

 

 

3. Precondiţii de acces la disciplină/modul 

Conform planului de 

învățământ 

Matematica, Informatica, Statistica, Bazele pieței imobiliare, 

Economica valorii, Teoria evaluării,  

Conform competențelor Analiza pieței funciare și imobiliare, analiza factorilor de influență 

asupra valoarii de piață a terenului și construcțiilor. Aplicarea 

metodelor de evaluare a terenurilor cu defirită destinație 

 

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector 

și calculator, tablă, cretă, marker, internet 

Laborator/seminar Studenții vor aplica materialul teoretic în rezolvarea problemelor și vor realiza 

lucrarea de verificare în baza îndrumarului metodic Practicum pentru  disciplina 

„Evaluarea terenurilor” 

 

 

 

 

 

5. Competențe specifice acumulate 

Disciplina/modulul prevede formarea următoarelor competențe profesionale şi transversale: 

Competențe 

profesionale 

CP6. Gestiunea bunurilor imobile și a afacerilor imobiliare. 
 aplicarea corectă și adecvată limbajului și terminologiei specifică folosite în 

procesul evaluării terenurilor, 

http://www.utm.md/


 

 

 
 

 determinarea și a evidențierea particularităților specifice a terenurilor ca obiectul 

evaluării, 

 cunoașterea structurii fondului funciar al Republicii Moldova, clasificării 

terenurilor pentru identificarea corectă a obiectului evaluării, 

 identificarea drepturilor de proprietate asupra pământului ca obiect al estimării 

valorii, 

 identificarea scopului, tipului de valoare, ipotezelor și condițiilor limitative, 

 identificarea și descrierea corectă proprietății imobiliare, din care face parte 

terenul evaluat, 

 selectarea și analiza informației interne și externe necesară pentru evaluarea 

terenului, 

 analiza corectă factorilor de influență asupra valorii terenului,  

 analiza pieței funciare și pieței bunurilor imobile, 

 selectarea terenurilor analogice,  

 determinarea nivelului de risc pentru terenurile și construcțiile (rata de capitalizare 

și rata de actualizare), 

 argumentarea celei mai bune utilizări (CMBU) a terenului evaluării, 

 selectarea corectă metodelor de evaluare a terenului în dependență de scopul 

evaluării, 

 aplicarea corectă metodelor de evaluare a terenurilor agricole și destinate 

construcției, 

 elaborarea raporturilor de evaluare a terenurilor 

Competențe 

transversale 

CT1. Realizarea proiectului de an cu utilizarea corectă a surselor bibliografice și 

metodelor specifice, în condiții de autonomie restrânsă și asistență calificată, precum 

și susținerea acestora cu demonstrarea capacității de evaluare calitativă și cantitativă a 

unor soluții tehnico-economice din domeniu. 

 

 

6. Obiectivele disciplinei/modulului 

Obiectivul general Pregătirea teoretică în domeniul estimării valorii bunurilor imobile, studiul 

aparatului matematic și metodologic utilizat în activitatea de evaluare a 

bunurilor imobile. 

Obiectivele 

specifice 

Studiere noțiunilor de bază în domeniul evaluării bunurilor imobile, 

Studierea principiilor de bază ale evaluării bunurilor imobile, 

Studierea tipurilor de valori în dependența de scopul evaluării bunurilor 

imobile, 

Studierea metodelor de evaluare a bunurilor imobile 

 

 

7. Conținutul disciplinei/modulului 

 



 

 

 
 

 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 
redusă 

Tematica lucrărilor practice/seminarelor 

S1. Obiectivele şi rolul evaluării terenurilor în dezvoltarea economiei de 

piață a statului. Studii caz 

4 1 

S2. Scopul de evaluare și tipuri de valori, principiile de evaluare a 

terenurilor. Studii caz 

4 1 

S3. Fondul funciar al Republicii Moldova. Studii caz 4 1 

S4. Piața funciară: componente, stare, tendințele de dezvoltare. Studii caz 2 1 

S5. Procesul de evaluare a terenurilor. Studii caz 4 1 

S6. Metoda comparației directe a vânzărilor. Studii caz 4 2 

S7. Metoda alocației și metoda extracției. Studii caz 4 2 

S8..Metode matematice în evaluarea terenurilor. Studii caz 4 1 

S9. Metoda capitalizării directe (rentei funciare). Studii caz 4 1 

S10. Metoda reziduală și metoda parcelării. Studii caz  4 1 

S11. Analiza rezultatelor și concluzia asupra valorii terenului raportate. 

Studii caz 

2 1 

S.12 Determinarea variantei celei mai bune utilizări (CMBU) a terenului. 

Studii caz 

5 1 

Total lucrări practice/seminare: 45 14 

 

 

 

8. Referințe bibliografice 

Principale 1. Albu Svetlana. Valoarea patrimoniului. Probleme aprecierii şi gestiunii: 

(monografie)/Svetlana Albu;Univ.Tehn. a Moldovei Fac. Cadastru, Geodezie şi 

Construcţii, Catedra Evaluarea şi Managementul Imobilului. -Ch.: UTM, 2009.- 

184p. 

2. Albu S. Evaluarea drepturilor asupra proprietăților imobiliare. Practicum. – 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 
redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Obiectivele şi rolul evaluării terenurilor în dezvoltarea economiei de 

piață a statului 

4 1 

T2. Scopul de evaluare și tipuri de valori, principiile de evaluare a 

terenurilor 

4 1 

T3. Fondul funciar al Republicii Moldova 4 1 

T4. Piața funciară: componente, stare, tendințele de dezvoltare 2 1 

T5. Procesul de evaluare a terenurilor 4 1 

T6. Metoda comparației directe a vânzărilor 4 2 

T7. Metoda alocației și metoda extracției 4 2 

T8..Metode matematice în evaluarea terenurilor 4 1 

T9. Metoda capitalizării directe (rentei funciare) 4 1 

T.10. Metoda reziduală și metoda parcelării  4 1 

T.11. Analiza rezultatelor și concluzia asupra valorii terenului raportate 2 1 

T.12 Determinarea variantei celei mai bune utilizări (CMBU)  a terenului 5 1 

Total prelegeri: 45 14 



 

 

 
 

Chișinău: Tehnica-UTM, 2014. – 171 p. 

3. Sanduța Tatiana. Teoria evaluării: Suport de curs. – Chișinău: Tehnica-UTM, 

2019. -228 p. 

4. Sanduța Tatiana. Teoria evaluării. Culegere de teste și probleme. – Chișinău: 

Tehnica-UTM, 2018. -117 p 

5. Sanduța T. Evaluarea terenurilor. Practicum. – Chișinău: Tehnica-UTM, 2017. - 

196 p. 

6. Hotărârea guvernului RM despre aprobarea Regulamentului provizoriu privind 

evaluarea bunurilor imobile nr.958 din 04.08.2003/MO al RM nr. 177-181 din 

15.08.03. 

7. Codul civil nr.1107-XV din 06.06.2002. M.O. al R.M. nr.82-86 din 22.06.2002 

8. Codul funciar. Proiect 

9. IVS, Standardele Internaționale de Evaluare 2011. Editura ANEVAR, 2018. 

 

Suplimentare 1. Regulamentul privind gestionarea resurselor funciare municipale. Decizia 

Consiliului municipal Chișinău nr 3/23 din 02.04.3013. 

2. Bazele evaluării. ANEVAR. IROVAL BUCUREȘTI, 2012. – 95 p. 

3. Антонов В.П. Оценка стоимости земельных участков. Владимир, «Русская 

оценка». 2006. - 364p 

4. Варламов А.А., Севостьянов А.В. Земельный кадастр. Том 5. Оценка земли и 

иной недвижимости. –М.: „КолосС”, 2006. – 166 с. 

5. Петров В.И. Оценка стоимости земельных участков: учебное пособие/В.И. 

Петров; под ред д-ра экон. Наук, проф. Ь.А. Федотовой. – М.: КНОРУС, 

2007. 208 с. 

 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

20% - 80% 

Standard minim de performanţă 

Prezența şi activitatea la prelegeri şi seminare; 

Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de control; 

Obținerea notei minime de „5” la lucrare de verificare; 

Obținerea notei minime de „5” la examenul final 
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