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S.07.A.059  IMPOZITAREA IMOBILULUI

1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea Construcții Geodezie şi Cadastru

Catedra/departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului
Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I
Programul de studiu 710.1 Inginerie şi Management în Construcţii
Anul de studiu Semestrul Tip de

evaluare
Categoria
formativă

Categoria de
opţionalitate

Credite
ECTS

IV(învăţământ cu frecvenţă);
V (învăţământ cu frecvenţă

redusă)

7;
9 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 Laborator/seminar PA/LA/LGC Studiul materialului
teoretic Pregătire aplicaţii

120 30 30 - 30 30
120 10 10 - 50 50

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de învăţământ Bazele pieţei imobiliare, Economia imobiliară, Evaluarea terenurilor,

Cadastru, Evaluarea tehnică a imobilului I
Conform competenţelor Analiza pieții imobiliare, inspectarea bunurilor imobile, aprecierea

calităţii tehnice a construcţiilor, cunoașterea indicilor comasați, etc.

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi

calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în
timpul cursului.

Laborator/seminar Studenţii vor prezenta referate pe baza temelor studiate, vor efectua calcule ce țin de
domeniul impozitării.

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.
Competenţe
profesionale

CP3. Evaluarea tehnică a construcțiilor (aprecierea gradului de uzură fizică și funcțională)
· Cunoașterea elementelor constructive, a stilurilor arhitecturale, a materialelor de

construcții, a tehnologiilor aplicate, a metodelor de evaluare tehnică
· Identificarea aplicabilității metodelor de evaluare tehnică în funcție de situație
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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).

· Identificarea actelor legislative și normative sub incidența cărora cad situațiile tipice
domeniului de studiu.

Competenţe
profesionale

CP5. Evaluarea economică a bunurilor imobile
· Cunoașterea principiilor, abordărilor, metodelor și procedeelor de estimare a valorii

bunurilor immobile
· Cunoașterea situațiilor de aplicabilitate a  metodelor și procedeelor de evaluare în

funcție de tipul bunului imobil și destinația evaluării.
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 Studierea metodologiei de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării,

precum și organizării acestei activităţi constituie compartimente de bază ale cursului.
De asemenea, este important de conştientizat avantajele şi dezavantajele a noului
sistem de impozitare a bunurilor imobile, prin studierea experienţei internaţionale în
acest domeniu.

Obiectivele specifice Să cunoască metodologia de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării
Să înţeleagă procesul de evaluare masivă a bunurilor imobile în scopul impozitării
Să selecteze modelul de evaluare masivă specific bunurilor imobile evaluate
Să calculeze corect valoarea bunurilor imobile
Să aplice cotele de impunere conform legislației în vigoare

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului

Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ

cu
frecvenţă

învăţământ
cu frecvenţă

redusă
Tematica prelegerilor

T1. Introducere în curs 2 2
T2.Sistemul fiscal al Republicii Moldova 2
T3. Codul Fiscal al Republicii Moldova 2
T4.Bugetul RM pe anul curent 2 2
T5. Impozit pe bunurile imobile și impozitul pe avere 2
T6. Impozitarea bunurilor imobile. Experienţa internaţională 4
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T7. Evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării 4 2
T8. Modele de evaluarea masivă 4
T9. Elementele sistemului de evaluare masivă 2 2
T.10.Funcţiile evaluării masive 2
T.11. Implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul
impozitării

2 1

T.12. Soluţionarea litigiilor 2 1
Total prelegeri: 30 10

Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ

cu
frecvenţă

învăţământ
cu frecvenţă

redusă
Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor

LP1. Introducere în curs 2 4
LP2. Sistemul fiscal al Republicii Moldova 2
LP3. Codul fiscal al Republicii Moldova 6
LP4. Bugetul RM pe anul curent 2
LP5.Noul sistem de impozitare a bunurilor imobile 2 2
LP6. Practica impozitării bunurilor imobile. Studii de caz 2
LP7.Sistemul nou şi sistemul vechi de evaluare în scopul impozitării 4
LP8.Modele de evaluarea masivă. Studii de caz 2 2
LP.9. Elementele sistemului de evaluare masivă 2
LP.10. Funcţiile evaluării masive 2
LP.11. Programul de măsuri privind implementarea noului sistem de evaluare a
bunurilor imobile în scopul impozitării

2 2

LP.12. Procedura de apel şi soluţionarea litigiilor 2
Total lucrări de laborator/seminare: 30 10

8. Referinţe bibliografice
Principale 1. Codul Fiscal al Republicii Moldova Nr. 1163 din 24.04.1997

2. Legea nr.1056 din 16.06.2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal
3. Legea Nr. 989 din 18.04.2002 cu privire la activitatea de evaluare
4. Legea Nr. 154 din 01.07.2016 bugetului de stat pe anul 2016
5. Hotărîrea Guvernului Nr. 670 din 09.06.2003 despre aprobarea Programului de măsuri

privind implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării
6. Hotărîrea Guvernului Nr. 1303 din 24.11.2004 despre aprobarea Regulamentului cu privire

la evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării
7. INSPECTORATUL FISCAL DE STAT INSTRUCŢIUNE Nr. 11 din  04.09.2001 cu privire la modul

de calculare şi achitare la buget a impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare
8. MINISTERUL FINANŢELOR HOTĂRÎRE Nr. 156 din 15.06.1997 Culegerea indicilor comasaţi

ai valorii de inventariere a bunurilor imobiliare pentru impozitare"
9. Sarcov, Petru. Impozitarea si facilitatile fiscale pentru micul business din Republica

Moldova : ghid pentru intreprinzatori / Petru Sarcov, Ghenadie Ipati. - Chisinau, 2003. -
136 p.. - Bibliogr. p. 133.. - ISBN 9975-928-37-4. CZU 334.7(478)(036)  [000083289]

10. Impozite si taxe in bugetul local : In ajutorul functionarului public si alesului local. Partea 1
/ Vladimir Tudose, Viorel Dandara, Ion Echim, ... ; Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare
Internationala (USAID) ; Asociatia Primarilor si Colectivitatilor Locale din Republica
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Moldova. - Ed. a 3-a, rev. si complet. /Executata de Asociatia Primarilor si Colectivitatilor
Locale din Republica Moldova in cadrul Proiectului "Reforma Autoritatilor Publice Locale".
- Chisinau, 2004. - 164 p.. - ISBN 9975-9803-1-7. CZU  336.226.14  [000083946]

11. Impozite si taxe in bugetul local : In ajutorul functionarului public si alesului local. Partea 2
/ Vladimir Tudose, Igor Fondos, Lucia Sop, ... ; Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare
Internationala (USAID) ; Asociatia Primarilor si Colectivitatilor Locale din Republica
Moldova. - Ed. a 3-a, rev. si complet. /Executata de Asociatia Primarilor si Colectivitatilor
Locale din Republica Moldova in cadrul Proiectului "Reforma Autoritatilor Publice Locale".
- Chisinau, 2004. - 116 p.. - Bibliogr. p. 115.. - ISBN 9975-9803-2-5. CZU 336.226.14
[000083951]

12. Bucur, Vasile. Contabilitatea impozitelor : Contabilitatea impozitului pe venit.
Contabilitatea taxei pe valoare adaugata. Contabilitatea accizelor, altor impozite si taxe /
V. Bucur, V. Turcanu, A. Graur ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chisinau :
ASEM, 2005. - 564 p. ; tab.. - ISBN 9975-78-438-0. CZU  657:336.22(075.8)  [000096803]

13. Бузу О.В.  Стоимостная оценка недвижимого имущества:  теория,  реальность,
перспективы: (монография) / О.В.Бузу. Техн. ун-т Молдовы,ф-т кадастра, геодезии и
строительства. -  Кишинэу: Tehnica-Info, 2012. – 274 p., ISBN 978-9975-63-338-3.

14. Оценка недвижимого имущества: социально-экономические, правовые и
политические аспекты. (Научное издание)/ О.Бузу, В.Г.Гуцу, Д.Гуцу. – Кишинев: НИЭи,
2004. 84 с.

15. Оценка недвижимого имущества для налогообложения как составная часть кадастра
недвижимого имущества: Монография./О.В.Бузу, В.Г.Гуцу, О.В.Гуцу. – Chişinău: CEP
USM, 2004. 222 c.

Suplimentare 16. Коростелев С.П. Кадастровая оценка недвижимого имущества: Учебное пособие. –
М.: Маросейка, 2010. – 356 с. ISBN 978-5-903271-53-5

17. Организация оценки и налогообложения недвижимости / Под общей ред. Джозефа
К.Эккерта. – М.: Российское общество оценщиков. Академия оценки. Стар ИНТЕР,
1997. 443 с. ISBN 5-89272-005-5 (т.II)

18. Evaluare
Curentă Proiect de an Examen finalAtestarea 1 Atestarea 2

30% 30% - 40%
20% - 80%

Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator;
Obținerea notei minime de „5” la examenul final;
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