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I. Preliminarii 

Stagiile de practică realizate de către elevii specialităţii ˮEvaluarea imobiluluiˮ au 
scopul să asigure continuitatea _i interdisciplinaritatea cuno_tinţelor teoretice _i practice 
asimilate la disciplinele de studii cu perspectiva formării specialistului ˮevaluatorˮ. Instruirea 
practică a elevilor la specialitatea 73250 ,,Evaluarea Imobilului’’ este o parte importantă _i 
componentă a programei de pregătire a tehnicienilor evaluatori pentru economia naţională. 

Practica de iniţiere are scopul de a forma studenţilor competenţe generale pentru 
specialitatea dată, a oferi informaţii referitor la direcţiile de dezvoltare care se conturează la 
ora actuală în dezvoltarea procesului de estimare a valorii bunurilor imobiliare, la procesele 
care determină evoluţia pieții imobiliare. Pe parcursul practicii studenţii se familiarizează cu 
direcţiile de cercetare _i tendinţele actuale în evaluarea bunurilor imobiliare. Reie_ind din 
interesele _i motivaţia personală studenţii î_i determină tehnica de învățare _i de acumulare a 
cuno�tințelor pentru continuarea studiilor în cazul satisfacerii criteriilor de eligibilitate _i a 
motivării personale. Totodată reprezintă o etapă fundamentală în formarea viitorilor 
tehnicieni, speciali_ti, în acest domeniu _i contribuie la înţelegerea _i aprofundarea în anii 
superiori a celorlalte practici de specialitate. 

Stagiului de practică urmăre�te cre�terea �anselor de ocupare �i integrare cu succes în 
cîmpul muncii, de dezvoltare a aptitudinilor de muncă �i tranziție de la �coală, la viața activă, 
ce duce în mod direct la îmbunătățirea inserției pe piața muncii. Pentru accentuarea 
caracterului practic-aplicativ al stagiului de practică se recomandă corelarea teoriei cu 
experienţa de viaţă a elevilor; exemple din economia naţională. Practica de iniţiere va pune la 
dispoziţia elevilor informaţii generale cu privire la noţiuni generale de evaluarea imobilului. 

Practica de iniţiere prevede 30 de ore de contact direct _i se realizează pe parcursul 
semestrului unu, finalizîndu-se cu susţinerea portofoliului. Perioada practicii, aspectul 
lucrărilor, conţinutul lor, se reglementează conform curriculumului practicii de studiu. 

II. Motivaţia, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

În ultimul deceniu printre multitudinea de profesiuni din ţara noastră este cunoscută 
_i cea de tehnician/tehniciană în evaluarea imobilului cu obținerea calificării de nivelul patru 
ISCED.  

Activitatea practică de estimare a valorii de piață a bunurilor imobiliare odată cu  
procesul de privatizare din anul 1992 �i dezvoltarea pieții imobiliare devine o activitate 

actuală. Trezirea interesului față de specialitate �i domeniul dat de activitate poate fi efectuat 
doar prin studierea locului de lucru a unui specialist în domeniu �i cunoa�terea atribuțiilor 
personale.   

Scopul fundamental a practicii de inițiere este cunoa�terea competențelor 
generale/profesionale �i valorificarea abilităților corespunzătoare programului de formare 
profesională tehnică postsecundară.  

Pe parcursul practicii de inițiere elevii vor analiza importanța specialității pe piața 
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muncii �i tipurile de activități ale tehnicianului în evaluarea imobilului după finalizarea 
studiilor. Despre tehnicile �i metodele contemporane de masurare �i introducere a datelor cu 
utilizarea sistemelor informaționale vor fi informați elevii chiar de la începutul studierii 

specialității. 

Pentru elevii care studiază la specialitatea "Evaluarea Imobilului", practica de iniţiere 
reprezintă valorificarea complexului de cuno�tințe �i abilități  necesare pentru executarea 
anumitor operațiuni �i prestarea serviciilor corespunzătoare domeniului.  

III. Competenţele profesionale specifice stagiului de practică: 

Competența profesională din standardul de pregătire profesională: 
CP1. Utilizarea terminologiei de specialitate în comunicarea cu beneficiarii serviciilor de 
evaluare �i înstrăinare a bunului imobil. 

CP3. Inspectarea bunului imobil evaluat în vederea descrierii bunului imobil, elementelor de 
construcție �i corelării datelor din documentele tehnice cu cele din natură. 

CP6. Colectarea datelor necesare procesul de evaluare a bunului imobil din documentele 

tehnice �i juridice �i de pe piața imobiliară. 

Competenţe profesionale specifice stagiului de practică: 

CS1.  Valorificarea oportunităților în dezvoltarea personală �i profesională. 

CS2.  Analiza dosarului tehnic a bunului imobil �i fondului național de date spațiale.  

CS3.  Descoperirea elementelor cheie ale procesului de evaluare a bunurilor imobiliare. 

CS4.  Comunicarea în diverse circumstanțe în raport cu membrii echipei de lucru. 

IV. Administrarea stagiului de practică 
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V. Descrierea procesului de desfă�urare a stagiului de practică 

Activităţi/Sarcini de lucru Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 

Durata 

de 

realizar

e 

AS1. Valorificarea oportunităților în 
dezvoltarea personală �i profesională. 
● Analiza istoricului activității de evaluare 

a bunurilor imobiliare în Republica 
Moldova 

● Descrierea ocupației conform 
clasificatorului ocupațional al R.M. 

● Valorificarea stagiilor de practică în 
formarea profesională (tipuri, lucrări, 
procese)  

● Argumentarea disciplinelor de cultură 
generală în formarea viitorilor speciali�ti 
în domeniu 

● Aprecierea importanței tehnicii  
securității muncii tehnicianului în 
evaluarea imobilului. 

 

 

 

1.1. Harta conceptuală  
 

1.2. Analiza SWOT 

 

 

 

1.3. Graficul T 

 

 

1.4. Rezumatul scris 

 

 

 

Comunicare 

orală 

 

Prezentarea 

produselor 

 

 

Prezentarea 

constatărilor 
 

Prezentarea 

rezumatului 

8 ore 

AS2. Analiza dosarului tehnic a bunului 

imobil �i fondului național de date 
spațiale 

● Definirea noțiunilor generale utilizate în 
procesul de evaluare a bunurilor 

imobiliare 

● Recunoa�terea tipurilor de bunuri 
imobile tipurilor de bunuri imobiliare 

după destinație �i modul de folosință. 
● Calcularea parametrilor tehnici  ai 

terenului, clădirii �i încăperii izolate, etc. 
● Examinarea  conținutului dosarului 

cadastral/tehnic al bunului imobil. 

● Accesarea Fondului național de date 
geospațiale.  

2.1. Rezumat scris 

 

2.2. Fotografii ale bunului 

imobil 

 

2.3 Exerciții de 
determinare a 

parametrilor tehnici 

 

2.4 Fi�a de observație a 
datelor despre bunul 

imobil. 

2.5 Graficul conceptual 

2.6 Diagrama Venn 

 

 

 

 

Prezentarea  

rezumatului 

 

Prezentarea 

fotografiilor 

bunului imobil 

 

Argumentarea  

 

 

8 ore 

AS3. Descoperirea elementelor cheie ale 

procesului de evaluare a bunurilor 

imobiliare. 

● Înțelegerea corelației dintre cost, preț �i 
valoare a bunurilor imobiliare. 

● Enumerarea  aspectelor cheie a 

raportului de evaluare a bunurilor 

imobiliare. 

● Analiza dimensiunii pieței pe care 

bunurile imobiliare se comercializează, 
arendează. 

● Studierea instrumentelor de lucru a 

evaluatorului. 

3.1  Diagrama de 

comparație a costului, 
prețului �i valorii. 
 

3.2 Graficul conceptual al 

raportului de evaluare  

 

3.3 Diagrame de analiză a 
pieței imobiliare 

 

3.4 Graficul T 

Argumentarea 

 

Prezentarea 

diagramei 

 

Raportarea 

rezultatelor 

 

Prezentarea 

constatărilor 
 

 

8 ore 
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Activităţi/Sarcini de lucru Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 

Durata 

de 

realizar

e 

● Utilizarea rațională a resurselor 
energetice în timpul lucrului la 
computator. 

AS4. Comunicarea în diverse circumstanțe 
în raport cu membrii echipei de lucru. 
● Identificarea instituțiilor publice �i 

private implicate în procesul de 
evaluare. 

● Vizitarea instituțiilor de profil. 
● Descrierea atribuțiilor �i sarcinilor de 

lucru a instituțiilor de profil. 
● Inspectarea locației �i vecinătățile 

bunurilor imobile.  

● Prezentarea conținutului portofoliului 

 

4.1 Agenda cu notițe 
paralele 

 

4.2. Poze al grupului la 

instituțiile vizitate 

 

4.3 Graficul T 

 

 

4.4 Rezumat 

Prezentarea 

comentariilor 

 

Prezentarea 

pozelor 

 

Prezentarea 

constatărilor 
 

Susținerea 
portofoliului 

6 ore 

VI. Sugestii metodologice 

Conţinuturile practicii de iniţiere în specialitate trebuie să fie abordate într-o manieră 
integrată, corelate cu particularităţile _i nivelul iniţial de pregătire al elevului prin cultivarea 
unor norme de menire instructiv-educaţională.  

Practica se va petrece în cadrul Centrului de Excelență în Construcții, coordonată �i 
monitorizată de conducătorul de practică din cadrul instituției prin ie�iri în teritoriu cu scopul 
de a vizita instituțiile de profil �i a identifica tipurile de bunuri imobiliare. La ie�irea în afara 
auditoriului elevii vor semna instrucțiuni privind securitatea muncii �i respectarea regulilor de 

circulație. 

În elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui să țină cont de următoarele 
principii ale educației:  
- Elevii învață în moduri diferite, cu viteze diferite �i din experiențe diferite; 
- Elevii învață mai bine prin cooperare �i activitatea comună în rezolvarea sarcinilor;  
- Elevii învață cel mai bine atunci când sunt implicați activ în procesul de învățare �i realizare 

a sarcinilor. 

Curriculum poate încorpora în orice moment noi mijloace, tehnici sau resurse 
didactice. Metodele �i tehnicile interactive aplicate de cadrul didactic implică o învățare 
participativă, facilitând dezvoltarea competențelor specific stagiului de practică. Elevii vor 

participa la propria lor formare, î�i vor etala ideile, părerile, pe care le pot compara cu 
colegii, vor face schimb de cuno�tințe, realizând progrese pe parcursul stagiului de practică. 

Metodele �i tehnicile interactive aplicate pot fi clasificate ca: 

● metode de predare-învățare: Mozaicul, Agenda cu notițe paralele, jocul didactic, etc.; 
● metode de fixare, consolidare �i evaluare: Harta de idei, Diagrama Venn, 

Turul galeriei, R.A.I., Posterul,  Graficul conceptual,etc.; 
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● metode de creativitate: Brainstorming, Brainwriting, Philips; 

● de cercetare în grup: Proiectul, Investigația, Reportajul, Cercetarea; 
● metode de rezolvare de probleme: Explozia stelară, GPP, Graficul T, studiu de caz �i 

exemplele pot continua. 

Pentru a face față provocărilor timpului �i a răspunde nevoilor educaționale 
contemporane se vor aplica tehnologii �i instrumente digitale diferite în procesul de predare 
- învățare. Tranziția din sala de clasă către mediul online presupune �i  dezvoltarea instant a 

competențelor profesionale �i aprofundarea unor abilități digitale, elevii pot apela la 

instrumente de lucru utilizate sincron sau asincron: Google Classroom, Google Slides, 

Jamboard, Menti Meter. Avantajul acestor instrumente constă în aceea că profesorul poate 

oferi feedback pe loc sau se poate asigura că însu�i elevul este cel care realizează cerinţele 
propuse. La fel instrumentele digitale acoperă golul de lipsă a manualelor  de specialitate prin 
utilizarea conspectului de lecții a cadrului didactic. 

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică 

Evaluarea este actul didactic complex, integrat întregului proces de formare a competențelor 
profesionale, care asigură evidenţierea cantităţii cuno_tinţelor �i calității abilităților dobândite _i 
valoarea (nivelul, performanţele _i eficienţa) acestora la un moment dat, oferind soluţii de 
perfecţionare a stagiului de practică. 

Prin procesul de evaluare ne pronunţăm asupra stării unui fapt sau proces la un anumit 
moment, din perspectiva informaţiilor pe care le selectăm cu ajutorul unui instrument, ce ne permite 
să măsurăm în raport cu o anumită normă. 

Portofoliul completat în timpul practicii de inițiere contribuie plenar �i nemijlocit la 
dezvoltarea abilităților de documentare �i de procesare a informațiilor  referitoarea 

domeniului de formare. Pe durata stagiului de practică cadrul didactic va oferi elevilor sarcini 
pentru portofoliu, care vor reflecta lucrul independent al elevilor �i criteriile de evaluare.  

Portofoliul se va prezenta pe hârtie �i va cuprinde  produse imprimate sau scrise de 

mână, aranjate într-o mapă cuprinzând: acte normative, fi�e tehnologice, ghiduri de 
performanță, referate, conspecte, forme grafice, tabele, imagini ale bunurilor imobiliare �i 
instrumentelor de lucru. 

Fiecare produs din portofoliu va fi  evaluat în baza următoarelor criterii: 
1. Produsul prezentat corespunde sarcinii; 

2. Informațiile acumulate �i incluse în prezentare sunt corecte; 
3. Sunt respectate limitele cantitative (timpul) de prezentare a produselor; 

4. Produsul prezentat este original �i demonstrează creativitate: 
5. Produsul are aspect estetic; 

6. Prezentarea produsului este corectă din punct de vedere lingvistic. 

Produsele elaborate vor fi evaluate în baza criteriilor �i descriptorilor de evaluare. 
Tehnicile de evaluare trebuie să fie adecvate scopului urmărit _i să ofere oportunitate elevilor 
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să-�i demonstreze competenţele formate. Se vor utiliza următoarele metode: observarea 
sistematică a comportamentului elevilor, urmărind progresul personal - procedură realizată în 
mod continuu; autoevaluarea – prin aplicarea jocurilor de rol prin prezentări �i comunicări; de 
referate, rapoarte; realizarea proiectelor în grup – prin susţinerea în grupuri etc. Metodele 
utilizate vor fi orientate spre formarea competenţelor specifice �i profesionale prin 
valorificarea achiziţiilor teoretice �i a abilităţilor praxiologice ale elevilor, corespunzător �i 
stimularea lucrului în echipă. Pentru fiecare metodă utilizată, cadrul didactic va elabora �i 
utiliza tehnicile specifice pentru evaluare.  

Nota finală la stagiul de practică se determină ca medie aritmetică a notelor curente 
accumulate din prezentarea produselor (evaluări formative) �i nota pentru numărul 
produselor prezente în portofoliu. 

Provocările timpului ne fac să înțelegem că tehnologiile ne propun instrumente web 
de evaluare ce vor fi aplicate în mod adecvat:   

Google Jamboard - folosit în evaluările formative unde elevii pot vedea toate 
răspunsurile date pe ”fi�e cu lipici” virtuale.  

Quiz  - utilizat în evaluările formative �i pentru feedback la sfâr�itul activității.  
Kahoot - utilizat în evaluările formative prin diversitatea itemilor tipizat, elevii  pot  

construi în�u�i teste. 

Actualitate o are �i portofoliul digital sau portofoliul electronic care poate fi utilizat în 
cazul cînd elevii operează u�or cu programele digitale. De regulă plasat online pe o platformă 
de instruire (classroom), portofoliul digital înlocuie�te, în unele sisteme de învățământ, cu tot 
mai mult succes, portofoliul tradițional pe hârtie. Dar speciali�tii avertizează că păstrarea 
acestuia pe un purtător la care are acces doar proprietarul/autorul conferă mai multă 
siguranță în raport cu plagierea. Condiţia de promovare este nota 5. Prezenţa la practică este 
obligatorie. Dacă elevul a absentat mai mult de două zile de la practică, are posibilitatea de a 
recupera cu grupele ce urmează să efectueze practica de inițiere.  

VIII. Cerințe față de locurile de practică 

Practica de inițiere va fi efectuată în cadrul Instituției  Publice Centru de Excelență în 
Construcții în sală de clasă special amenajată cu utilaje de specialitate, calculatoare �i alte 
utilaje digitale. 

Pe parcursul practicii de inițiere elevii împreună cu conducătorul practicii vor vizita 
instituțiile de profil în domeniu. Scopul vizitei este familiarizarea elevilor cu amplasarea, 
responsabilitățile �i atribuțiile instituților. Mai jos sunt recomandate unele instituții ce pot fi 
vizitate. 

1. Agenția Relații Funciare �i Cadastru. 
2. Agenția Servicii Publice, Departamentul Cadastru �i Serviciile Cadastrale Teritoriale 

3. Agenții private de evaluare: ProEstim Imobil, S.A Lara, etc. 
4. Alte instituții specializate în evaluarea proprietății imobiliare. 
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Lista orientativă a locurilor de muncă la care se va desfă_ura practica: 

Nr. 

crt. 

Locul de muncă/postul Cerinţe faţă de locul de muncă/postul propus practicantului* 

1 Laborator/ Tehnician în 
evaluarea imobilului 

● Elevul va fi obligat să participe la efectuarea instructajului general de 
securitatea _i sănatate în muncă _i să semneze ”Fi_a de instructaj privind 
securitatea _i sănătatea în muncă”. 
● Elevul va fi obligat să respecte reglementările specifice 
locului/compartimentului/entităţii unde efectuează practica de inițiere. 
● Elevul va fi obligat să respecte cu strictețe orarul  

● Elevul va dispune de următoarele condiții: 
⮚ Masă. 
⮚ Mapă. 
⮚ Aparate de măsurat: rulete clasice, rulete digitale. 
⮚ Dosare cadastrale / Planuri cadastrale. 

⮚ Registre a bunurilor imobile. 

⮚ Rapoarte de evaluare. 

2 La instituțiile de profil 
/elev 

● Elevul va fi obligat să respecte reglementările specifice 
locului/compartimentului/entităţii unde efectuează vizita.  

 

IX. Resurse didactice recomandate elevilor 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 

disponibile 

1.  

Legea Republicii Moldova cu privire la activitatea de evaluare 

Nr.989-XV din 18.04.2002. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122848&lang=ro 

Internet - 

2.  

Regulamentul provizoriu privind evaluarea bunurilor imobiliare 

Nr.958 din 04.08.2003. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=28063&lang=ro   

Internet - 

3.  
Buzu O., Matcov A. „Evaluarea Bunurilor Imobiliare: teorie _i 
practică", Chi_inău, 2003; Bibliotecă IP CEC 10 

4.  Buzu O., „Organizarea activității de evaluare”. Chi_inău 2003 Bibliotecă IP CEC 8 

5.  
Guţu V. Gh. „Cadastrul Bunurilor Imobiliare. Evaluarea Bunurilor 
Imobile", voi. V, Chi_inău, 2003; 

Bibliotecă IP CEC 10 

6.  Classroom la stagiul de practică ,,Practica de inițiere”. Internet - 

7.  www. justice.md Internet - 

8.  www.cadastru.md Internet - 

9.  www.geoportal.md Internet - 

 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122848&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=28063&lang=ro
http://www.statistica.md/
http://www.statistica.md/
http://www.statistica.md/
http://www.cadastru.md/
http://www.geoportal.md/

