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S.06.A.048 EVALUAREA TEHNICĂ A 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 licență, ciclul I 

Programul de studiu 0731.5 Evaluarea și Dezvoltarea Imobilului 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

III (învățământ cu frecvență); 
III (învățământ cu frecvență 

redusă) 

6; 
7 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs opțională 4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învățământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs seminar PA/LA/LGC 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicații 

120 (cu 
frecvență) 

30 30 - 30 30 

120 (cu frecvență 
redusă) 

10 10 50 50 - 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Evaluarea tehnică a imobilului I 

Conform competențelor Să poată evalua din punct de vedere tehnic un bun imobil, să 
deosebească tipurile de deprecieri ale construcțiilor 

 
4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector și 
calculator, tablă, cretă/ marker, internet 

Seminar Studenții vor elabora referate pe tematica propusă de titular, vor rezolva probleme, vor 
analiza clădirile din punct de vedere al performanței energetice 

 
5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

CP1. Operarea cu fundamente științifice inginerești, economice și de drept 
 Dobândirea deprinderilor de operare liberă cu noțiunile: inspectare, examinare, evaluare 

tehnică, urbanizare, clasificarea construcțiilor, diagnostic, gestiune, raport de stare 
tehnică, grad de depreciere, rezultatul examinării, factori de influență, modificarea 
rezultatelor și factorilor, influență, gradul și intensitatea influenței factorului, perioada 
de comparație, elemente de construcții, îmbunătățire, eficiență energetică, punct de 
pouă, „Casă pasivă”, mentenanțe, reabilitare termică, depreciere recuperabilă etc 

CP2. Culegerea, analiza și interpretarea informației necesare pentru soluționarea 
problemelor profesionale 
 Dezvoltarea deprinderilor de măsurare, colectare, selectare și sistematizarea informației 

necesare pentru efectuarea evaluării tehnice, din diverse surse de informație 

http://www.utm.md/
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Competențe 
profesionale 

CP3. Evaluarea tehnică a construcțiilor (aprecierea gradului de uzură fizică și funcțională) 
 Însușirea metodelor de efectuare a evaluării tehnice a construcțiilor și a elementelor 

acestora; 
 Însușirea metodelor de efectuare a inspectării tehnice după diferite criterii de clasificare 

a elementelor componente; 
 Însușirea metodelor de evaluare a factorilor de influență asupra construcțiilor; 
 Însușirea metodelor de relevare a rezervelor de îmbunătățire a calității elementelor 

constructive ale construcțiilor. 

Competențe 
transversale 

- 

 

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general pregătirea teoretico-metodologică și practică în problematica examinării și evaluării 
calității execuției lucrărilor de construcție montaj și respectării cerințelor sanitaro-
tehnice 

Obiectivele specifice  studiul teoretic și metodologic a activității de examinare și evaluare tehnică a 
construcțiilor; 

 studiul teoretic și practic al fizicii construcțiilor; 
 cunoașterea cerințelor de urbanizare și amenajarea teritoriului; 
 însușirea metodelor de diagnosticare tehnică a elementelor constructive ale 

construcțiilor; 
 estimarea influenței factorilor de mediu asupra valorii construcțiilor; 
 căpătarea deprinderilor practice în folosirea algoritmelor de inspectare a 

construcțiilor sub aspect al fizicii construcțiilor; 
 formarea deprinderilor practice de a efectua inspectarea elementelor clădirilor, 

edificiilor și construcțiilor speciale; 
 îndeplinirea și realizarea obiectivelor și sarcinilor trasate; 
 evidențierea gradului de depreciere prin comparație. 

 

7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 
T1. Obiectul, conținutul și sarcinile cursului evaluarea tehnică a imobilului II 2 1 

T2. Alcătuirea generală și clasificarea construcțiilor 2 1 

T3. Planul urbanistic general 4 1 

T4. Performanța energetică a clădirilor 4 1 

T5. Factorii de influență asupra valorii construcțiilor 3 1 

T6. Fizica construcțiilor 5 1 

T7. Punctul de rouă  2 1 

T8. Rezistența termică a construcțiilor 4 1 

T9. Proiectul „Casa pasivă” 2 1 

T10. Igiena spațiului locativ 2 1 

Total 30 10 
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Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Obiectul, conținutul și sarcinile cursului Evaluatea tehnică imobilului II 2 1 

LP2. Alcătuirea generală și clasificarea construcțiilor 2 1 

LP 3. Planul urbanistic general 3 1 

LP 4. Performanța energetică a clădirilor 4 1 

LP 5. Metode de măsurare a factoriilor de influență asupra valorii construcțiilor 4 1 

LP 6. Fizica construcțiilor și valoarea imobilului 4 1 

LP 7. Punctul de rouă 4 1 

LP8. Rezistența termică a construcțiilor 2 1 

LP9. Proiectul „Casa pasivă” 3 1 

LP10. Igiena spațiului locativ 2 1 

Total seminare: 30 10 
 

8. Referințe bibliografice 
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2. NCM E 04.02-2006 Protectia contra zgomotului. (constructii civile). ACDT, Chisinau, 2007. 
79 p. 
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Romania. 2015. 81 p. 
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10. Афонкин С. Всё о чудесах архитектуры. СЭКЭО «Кристалл», Санкт-Петербург, 2009. 175 
стр. 

11. Овсянников Ю. Чудеса архитектуры. «АКТ-ПРЕСС», Москва. 2008. 207 стр. 
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2009. 575 стр. 
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Suplimentare 1. Confortul in cladiri. http://www.scritub.com/stiinta/arhitectura-constructii/Fizica-
constructiilor25844.php 
2. Executarea lucrarilor de invelitori la constructii. http://www.scritub.com/stiinta/arhitectura-
constructii/EXECUTAREA-LUCRARILOR-DE-INVEL71131222.php 
3. Calcularea punctului de roua. http://www.kefa-international.com/ro/taupunktberechnung. 
html 

http://www.scritub.com/stiinta/arhitectura-constructii/Fizica-constructiilor25844.php
http://www.scritub.com/stiinta/arhitectura-constructii/Fizica-constructiilor25844.php
http://www.scritub.com/stiinta/arhitectura-constructii/EXECUTAREA-LUCRARILOR-DE-INVEL71131222.php
http://www.scritub.com/stiinta/arhitectura-constructii/EXECUTAREA-LUCRARILOR-DE-INVEL71131222.php
http://www.kefa-international.com/ro/taupunktberechnung.%20html
http://www.kefa-international.com/ro/taupunktberechnung.%20html
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

Zi 30% 30% - 40% 

f/r 20% - 80% 

Standard minim de performanță 

Prezența și activitatea la prelegeri și lucrări practice; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Obținerea notei minime de „5” la examenul final 
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