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S.06.O.042 EVALUAREA IMOBILULUI II 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru 

Catedra/departamentul Inginerie, Drept şi Evaluarea Imobilului 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0731.5 Evaluarea și dezvoltarea imobilului 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

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

redusă) 

7; 
8; E 

S – 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 seminar 
Lucrare de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

180 45 45 - 20 20 

180 f/r 14 14 - 48  

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Bazele pieții imobiliare, Teoria evaluării, Evaluarea terenurilor, Evaluarea 
imobilului I 

Conform competenţelor Analiza pieței imobiliare și evaluarea terenurilor 

 
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 Studenții vor rezolva probleme, vor analiza cazuri concrete de evalure a imobilului cu 
destinație comercială 

 
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 legate de Evaluarea 

imobilului cu destinaţie comercială ; 

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 

Competenţe 
profesionale 

CP4. Aplicarea adecvată a cadrului normativ-legislativ în domeniul construcțiilor, imobiliar, 
cadastral pentru soluționarea problemelor profesionale. 

http://www.utm.md/
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 Cunoașterea cadrului legislativ ce reglementează activitatea de evaluare; activitatea în 
construcții și a tranzacțiilor imobiliare (inclusiv ipoteca). Cunoașterea cadrului normativ 
în construcții. 

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

Competenţe 
profesionale 

CP 5. Evaluarea economică a bunurilor imobile 
 Cunoașterea principiilor, abordărilor, metodelor și procedeelor de estimare a valorii 

bunurilor imobile. 
 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 Însuşirea modalității de evaluare a unui bun imobil comercial 

Obiectivele specifice Să comunice eficient utilizând terminologia şi noţiunile de bază legate de Evaluarea 
imobilului cu destinaţie comercială 
Să clasifice şi să enumere totalitatea factorilor de influenţă asupra valorii bunurilor 
imobile comerciale 
Să efectueze analiza amplă a pieței imobilelor comerciale din RM 
Să stabilească la ce etapă a ciclului de viaţă se află piaţa imobiliară în momentul de 
timp în care se studiază disciplina 
Să efectueze analiza amplă a situaţiei curente în sectorul ipotecar 
Să efectueze analiza amplă a etapelor  procesului de evaluare 
Să aplice abordarea cheltuielilor la evaluarea imobilelor comerciale 
Să aplice abordarea vânzărilor comparabile la evaluarea imobilelor comerciale 
Să aplice abordarea veniturilor la evaluarea imobilelor comerciale 
Să determine rezultatul evaluării 
Să determine valoarea de lichidare a unui imobil comercial 
Să întocmească raportul de evaluare a bunului imobil comercial 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 
T1. Generalizari privind caracteristica imobilului comercial 4 1 

T2. Evaluarea imobilelor comerciale în scopul întocmirii situaţiilor financiare 2 1 

T3. Evaluarea în scopul obţinerii creditelor bancare garantate cu proprietăţi 4 1 
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imobiliare 

T4. Definirea misiunii de evaluare a imobilelor comerciale. Conţinutul certificatului 
calităţii evaluării 

2 
1 

T5. Analiza şi colectarea datelor cu caracter economic şi social ale regiunii şi 
localităţii amplasării obiectului evaluării 

4 
1 

T6. Analiza pieței imobiliare 4 1 

T7. Analiza şi colectarea datelor specifice obiectului evaluării 4 1 

T8. Metodologia evaluării imobilului cu destinaţie comercială. Abordarea 
cheltuielilor 

4 
1 

T9. Specificul de evaluare a bunurilor imobiliare comerciale prin abordarea 
vânzărilor comparabile 

4 
1 

T10. Abordarea veniturilor la evaluarea imobilului cu destinaţie comercială 4 2 

T11. Reconcilierea valorilor şi estimarea valorii finale 2 1 

T12. Metodologia de apreciere a valorii de lichidare 4 1 

T13. Elaborarea raportului de evaluare 3 1 

Total prelegeri: 45 14 
 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

LP1. Particularităţile imobilului comercial. Exemple de acest tip de imobil şi rolul 
lui în dezvoltarea urbană 

4 
1 

LP2. Generalizări privind caracteristica imobilului comercial 2 1 

LP3. Evaluarea imobilelor comerciale în scopul întocmirii situaţiilor financiare. 
Studiu de caz 

4 
1 

LP4. Evaluarea în scopul obţinerii creditelor bancare garantate cu proprietăţi 
imobiliare. Studiu de caz 

2 
1 

LP5. Definirea misiunii de evaluare a imobilelor speciale. Conţinutul certificatului 
calităţii evaluării. Studiu de caz 

4 
1 

LP6. Analiza şi colectarea datelor cu caracter economic şi social ale regiunii şi 
localităţii amplasării obiectului evaluării. Studiu de caz 

4 
1 

LP7. Analiza pieței imobiliare 4 1 

LP8. Analiza şi colectarea datelor specifice obiectului evaluării. Studiu caz 4 1 

LP9. Metodologia evaluării imobilului cu destinaţie comercială. Abordarea 
cheltuielilor. Studiu caz 

4 
1 

LP10. Specificul de evaluare a bunurilor imobiliare comerciale prin abordarea 
vânzărilor comparabile. Studiu caz 

4 
2 

LP11. Abordarea veniturilor la evaluarea imobilului cu destinaţie comercială. 
Studiu caz 

2 
1 

LP12. Reconcilierea valorilor şi estimarea valorii finale. Studiu caz 4 1 

LP13. Metodologia de apreciere a valorii de lichidare. Elaborarea raportului de 
evaluare. Studiu caz 

3 
1 

Total seminare: 45 14 
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Publicate de 
titularul 
disciplinei 

1. „Corelaţia valorii de lichidare şi a perioadei de expunere pe piaţă a imobilelor” editat în 
volumul 2 al Culegerii de lucrări a Conferinţei Tehnico-Ştiinţifice a Doctoranzilor şi 
Studenţilor consacrată Anului Fizicii, UTM,   17 noiembrie, 2005.  

2. „Clasificarea factorilor de influenţă asupra valorii de lichidare” editat în volumul 2 al 
Culegerii de lucrări a Conferinţei Tehnico-Ştiinţifice a Doctoranzilor şi Studenţilor 
consacrată Anului Fizicii, UTM,  17 noiembrie, 2005.  

3. „Influenţa perioadei de expunere pe piaţă a imobilelor asupra valorii estimate” editat în 
revista practico-ştiinţifică „Contabilitate şi audit” nr. 7/2006. 

4. „Determinarea valorii de lichidare a proprietăţilor imobiliare în baza principiilor abordării   
veniturilor” editată în volumul I al Culegerii de lucrări a Conferinţei Tehnico-Ştiinţifice a   
Colaboratorilor, Doctoranzilor şi  Studenţilor, octombrie, UTM, 2007.  

5. „Modalităţi de evaluare a obiectelor ipotecii”, Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a 
Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, UTM, 27 noiembrie, 2008. 

6. „Caracteristica sistemului ipotecar din Republica Moldova”, Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică  a 
Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, UTM,  noiembrie, 2009. 

7. “Determinarea valorii de lichidare în baza conjucturii pieţii şi a elasticităţii cererii”, 
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, UTM,  
noiembrie, 2010. 

8. “Specificul evaluării bunurilor imobile în scop de ipotecă”, Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a 
Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, UTM, noiembrie, 2011. 

9. “Evaluarea bunurilor imobile în scopul creditării ipotecare – situaţia actuală şi perspective 
de dezvoltare”, editat în volumul Culegerii de lucrări a Conferinţei Internaţionale ştiinţifico-
practice cu tema: ”Activitatea de evaluare: realizări şi perspective de dezvoltare”, Chişinău, 
Republica Moldova, 7- 8 iunie 2012. 

10. “Evaluarea obiectelor ipotecii în faza executării silite”, Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a 
Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, UTM, noiembrie, 2013. 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Lucrare 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 de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Obţinerea notei minime de „5” la examenul final; 
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