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F.04.O.014 TEORIA EVALUĂRII 

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 0731.5 Evaluarea și dezvoltarea imobilului 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
II (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

4 
4 E 

F – unitate de 
curs 

fundamentală 

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 

120 30 30  30 30 

120 10 10  70 30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Bazele pieței imobiliare 

Conform competenţelor Abilități pentru realizarea lucrărilor de an, analiza pieței imobiliare 

 
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 Studenţii vor perfecta lucrări de an conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de an – la șfărșitul semestrului. Pentru predarea cu 
întârziere a lucrării aceasta se depunctează. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP4. Definirea conceptelor, teoriilor, modelelor şi metodelor specifice proiectării 
confecţiilor textile 

 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor de 
elaborare a construcţiilor de model 

 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru proiectarea tiparelor de model, în 
condiţii de asistenţă calificată 

 Utilizarea adecvată de criterii şi metode de evaluare a modelelor noi pentru adoptarea 
procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în proiectarea tiparelor de model  

 Elaborarea tiparelor de model de diversă complexitate, utilizând principii, procedee, 
tehnici şi metode de bază consacrate în domeniu 

 
 

Competenţe CP6. Evaluarea şi asigurarea calităţii confecţiilor textile și din piele în relaţie cu procesele 

http://www.utm.md/
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profesionale tehnologice asociate 
 Descrierea procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază necesare pentru asigurarea 

calităţii construcţiilor de model în relaţie cu procesele tehnologice asociate 
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor, 

tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare şi asigurare a calităţii 
construcţiilor de model în relaţie cu procesele tehnologice asociate 

 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
construcţiilor de model în relaţie cu procesele tehnologice asociate 

 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru adoptarea 
procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare şi 
asigurare a calităţii construcţiilor de model în relaţie cu procesele tehnologice asociate  

 Elaborarea tiparelor de model, selectând şi utilizând principii, concepte şi metode 
specifice proceselor de evaluare şi asigurare a calităţii construcţiilor de model în relaţie 
cu procesele tehnologice asociate 

Competenţe 
transversale 

CT1. Realizarea proiectului de an cu utilizarea corectă a surselor bibliografice şi metodelor 
specifice, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată, precum şi 
susţinerea acestora cu demonstrarea capacităţii de evaluare calitativă şi cantitativă  a 
unor soluţii tehnice din domeniu 

CT3. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de 
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de 
comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line 
etc.), inclusiv folosind limbi străine 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/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 
Să cunosacă principiile de bază ale evaluării bunurilor imobile 
Studierea metodelor și metodologiilor teoretice de evaluare a bunurilor imobile 
Să aplice corect  

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 
T1. Întroducere în teoria evaluării bunurilor imobile 2 0,5 

T2. Clasificarea bunurilor imobile 2 0,5 

T3. Valoarea bunurilor imobile și tipurile ei de bază 2 1 

T4. Principiile fundamentale de evaluare a bunurilor imobile 2 0,5 

T5. Procesul de evaluare 2 1 

T6.Structurile tipice și parametrii descrierii bunului imobil 2 1 

T7. Metode matematice în evaluarea bunurilor imobile 2 1 

T8. Abordarea prin cost 4 1 

T9. Abordarea prin piață 4 1 

T10.Abordarea prin venit 4 1 

T11. Reconcilierea rezultatelor evaluării a bunurilor imobile 2 1 

T12 Determinarea variantei celei mai eficiente utilizări (CBU) a bunului imobil 2 0,5 
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Total prelegeri: 30 10 
 

 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Abordări conceptual teoretice ale evaluării bunurilor imobile 1 0,5 

LP2. Tipuri de bunuri imobile și clasificarea lor 1 0,5 

LP3. Necesitatea și scopurile evaluării. Tipurile de valoare 2 0,5 

LP4. Principiile de evaluare a bunurilor imobile 2 0,5 

LP5. Factorii ce influențează valoarea bunurilor imobile 2 0,5 

LP6. Etapele procesului de evaluare a bunului imobil 2 1 

LP7. Identificarea și descrierea obiectului evaluării. Studiu caz 2 1 

LP8. Metode matematice în evaluarea bunurilor imobile. Studii caz 2 1 

LP9. Abordarea prin costuri. Studii de caz 4 1 

LP10. Abordarea prin piață. Studii caz 4 1 

LP11. Abordarea prin venit. Studii de caz 4 1 

LP12. Reconcilierea rezultatelor evaluării a bunurilor imobile. Studiu caz 2 1 

LP13. Cea mai bună și eficientă utilizare a bunurilor imobile. Studiu caz 2 0,5 

Total seminare: 30 10 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994. M.O. al R.M. nr.1 din 27.08.1994. 
2. Codul civil nr.1107-XV din 06.06.2002. M.O. al R.M. nr.82-86 din 22.06.2002 
3. Codul funciar nr. 828 din 25.12.1991. M.O. al R.M.nr 107 din 04.09.2001. 
4. Codul Fiscal al Republicii Moldova (Titlul VI) Nr. 1055-XIII din 16.06.2000. M.O. al R.M. 

nr.127-129/884 din 12.10.2000. 
5. Legea R.M. cu privire la activitatea de evaluare nr. 989 din 18.04.2002. M.O al R.M. nr.102 

din 16.07.2002 
6. Legea R.M cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor Nr.1265 din 

05.10.2000. M.O. nr. 31-34 din 22.03.2001 
7. Hotărârea Guvernului R.M. despre aprobarea Regulamentului provizoriu privind evaluarea 

bunurilor imobile nr.958 din 04.08.2003. M.O. al R.M. nr.177-181 din 15.08.03. 
8. Hotărârea Guvernului R.M. indicilor comasaţi ai valorii de inventariere a bunurilor 

imobiliare pentru calcularea taxei de stat la efectuarea tranzacţiilor gen cumpărare, vînzare, 
schimb, donaţie, gaj, moştenire Nr.156 din 15.06.1997. M.O. al R.M. nr.043 din 03.07.1997. 

9. Standard Moldovean 249:2004 Sistem unic de evaluare a patrimoniului: termeni şi definiţii. 
Chişinău. Departamentul „Moldova – Standard”, 2004. 

10. Standardele Internaţionale de Evaluare ANEVAR, Bucureşti, 2015. 
11. 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, 209.- 184p. 

12. Albu Svetlana. Evaluarea drepturilor asupra proprietăţilor imobiliare: Practicum. Univ. Tehn. 
A Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Evaluarea şi Managementul 
Imobilului. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2014. -171 p. 

13. Buzu Olga. Organizarea activităţii de evaluare / Olga Buzu.-Ch.:S.n., 2002 (F.E.P. „Tipogr. 
Centrală”). – 428p. 

14. Buzu Olga. Evaluarea bunurilor imobiliare: teorie şi practică/Olga Buzu, Angela Matcov.-Ch.; 
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2003 (F.E.P. „Tipogr. centrală”).- 258p. 
15. Асаул А.Н. Экономика недвижимости. – СПб.: Питер, 2004. – 512 с. 
16. Варламов А.А., Комаров С.И. Оценка объектов недвижимостию – M/^ ФОРУМ, 2011. – 

288с.  
17. Иванова Е.Н. Оценка стоимости недвижимости Сборник задач: Учебное пособие. – M.: 

КНОРУС, 2009. – 272 с. 
18. Иванова Е.Н. Оценка стоимости недвижимости: учебное пособие. – 3-е изд., стер. – М.: 

КНОРУС, 2009. – 344с. 
19. Фридман Дж., Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Пер. с 

англ. – М.: Дело, 1997. - 480 с. 

Suplimentare 20. Касьяненко Т.Г. Оценка недвижимости: учебное пособие. –М.: КНОРУС, 1010. – 732 с.  
21. Оценка недвижимости: Учебник/Под htl F/U/ Грязновой, М.А. Федотовой. – М.: 

Финансы и статистика, 2005. – 496 с. 
 

9. Evaluare 

Curentă 
Lucrare de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 30% 40% 

20% 20% 60% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de control; 
Obţinerea notei minime de „5” la lucrare de an; 
Obţinerea notei minime de „5” la examenul final 
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