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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 710.1 Inginerie şi Management în Construcţii
Anul de studii Semestrul Tip de

evaluare
Categoria
formativă

Categoria de
opţionalitate

Credite
ECTS

II (învățământ cu
frecvență)

II (învățământ cu frecvență
redusă)

IV
        IV

E
E, lv

F - unitate de
curs de

specialitate

O – unitate
de curs

obligatorie
4

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

120 30 30 - 60 -
120 10 10 lv 100 -

3. Precondiţii de acces la disciplină/modul

Conform planului de
învăţământ

Matematica superioară, Tehnologii informaționale, Bazele pieței
imobiliare, Topografie, Economica valorii, Materiale de construcții,
Drept civil

Conform competenţelor Abilități pentru rezolvarea studiilor de caz: cunoașterea aparatului
mathematic, lucrului la calculator, bazelor formării valorii bunurilor
imobile, structurii și analizei pieței imobiliare, cadrului legislativ privind
proprietatea bunurilor imobile

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 Culegere de teste și
probleme.

5. Competenţe specifice acumulate
Competențe
profesionale

CP1. Operarea cu fundamente științifice inginerești, economice și de drept
ü Cunoașterea noțiunilor fundamentale în evaluarea bunurilor imobile: preț, cost,

valoare,
ü Cunoașterea tipurilor de valori estimate în dependență de scopul evaluării a

construcțiilor,
ü Cunoașterea principiilor fundamentale ce stau la evaluarea construcțiilor
ü Cunoașterea cadrului legislativ și metodologic pentru estimarea diferitor tipuri de

http://www.utm.md/


valori a construcțiilor.
CP2. Culegerea, analiza și interpretarea informației necesare pentru soluționarea

problemelor profesionale
ü Cunoașterea cadrului informațional necesar procesului de evaluare a

construcțiilor,
ü Identificarea factorilor de influență asupra valorii construcțiilor,
ü Cunoașterea etapelor necesare procesului de evaluare a construcțiilor și acțiunile

executate la fiecare etapă,
ü Cunoașterea procedurii de identificare a construcției subiect,
ü Să selecteze și să analizeze informația necesară de piață procesului de evaluare a

construcțiilor,
ü Analiza și utilizarea informației despre construcțiile analogice,
ü Să fie capabilă se descrie construcția subiect.
CP5. Evaluarea economică a construcțiilor
ü Cunoașterea aplicării metodelor matematice în evaluarea construcțiilor,
ü Cunoașterea situațiilor de aplicabilitate a metodelor și procedeelor de evaluare

economică în funcție de tipul construcției și scopul evaluării,
ü Cunoașterea regulilor de bază de aplicare a metodei costului,
ü Cunoașterea etapelor de estimare a valorii prin metoda comparației directe a

vânzărilor,
ü Cunoașterea unităților și elementelor de comparație a construcțiilor,
ü Cunoașterea metodelor cantitative și calitative de estimare a mărimii corecțiilor,
ü Cunoașterea algoritmului de calcul a venitului operațional net,
ü Cunoașterea metodelor de estimare a valorii prin abordarea venitului,
ü Cunoașterea metodelor de estimare a ratei de capitalizare și actualizare,
ü Cunoașterea estimării valorii finale a construcției în urma reconcilierii,
ü Cunoașterea celei mai bune utilizări a unei construcției

Competențe
transversale

CT1. Realizarea lucrării de verificare cu utilizarea corectă a surselor bibliografice și
metodele de evaluare, precum și susținerea acestora cu demonstrarea capacității
de evaluare.

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. Întroducerea în teoria evaluării bunurilor imobile 2 0,5
S2. Principiile fundamentale de evaluare a bunurilor imobile. 2 0,5
S3. Valoarea bunurilor imobile și tipurile ei. Studii caz 2 0,5
S4. Procesul de evaluare a bunurilor imobile. Studii caz 2 0,5
S5. Acțiunea factorului timp asupra valoarea. Studii caz 4 1
S6. Abordarea prin piață. Studii caz 6 2
S7. Abordarea prin venit. Studii caz 6 2
S8.Abordarea prin cost. Studii caz 4 2
S9. Reconcilierea rezultatelor evaluării a bunurilor imobile. Studii caz 1 0,5
S10.Determinarea variantei celei mai bune utilizări (CMBU). Studii caz 1 0,5

Total lucrări practice/seminare: 30 10

8. Referinţe 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. –
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

Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ

cu
frecvenţă

învăţământ
cu

frecvenţă
redusă

Tematica prelegerilor
T1. Întroducerea în teoria evaluării bunurilor imobile 2 0,5
T2. Principiile fundamentale de evaluare a bunurilor imobile. 2 0,5
T3. Valoarea bunurilor imobile și tipurile ei 2 0,5
T4. Procesul de evaluare a bunurilor imobile 2 0,5
T5. Acțiunea factorului timp asupra valoarea 4 1
T6. Abordarea prin piață 6 2
T7. Abordarea prin venit 6 2
T8.Abordarea prin cost 4 2
T9. Reconcilierea rezultatelor evaluării a bunurilor imobile 1 0,5
T10.Determinarea variantei celei mai bune utilizări (CMBU) 1 0,5

Total prelegeri: 30 10



8. IVS, Standardele Internaționale de evaluare 2011. Editura ANEVAR, 2018.
Suplimentare 1. Фридман Дж., Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей доход

недвижимости. Пер. с англ. – М.: .Дело, 1997. - 480 с.
2. ВСН 53-86(р). Ведомственные строительные нормы: Правила оценки

физического износа жилых зданий.
3. ВСН 57-88(р). Ведомственные строительные нормы. Положение по

техническому обследованию жилых зданий. Утверждены приказом
Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при
Госстрое СССР от 6 июля 1988 г. № 191.

4. ВСН 57-88(р). Ведомственные строительные нормы. Положение об
организации и проведении реконструкции, ремонта и технического
обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного
назначения (утв. Приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23
ноября 1988 г. № 312).

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

30% 30% - 40%
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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