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REZUMAT 
Varvariuc Inga 

EVALUAREA PATRIMONIULUI AGROINDUSTRIAL DIN REPUBLICA MOLDOVA 

Structura lucrării este elaborată în corespundere cu sarcinile propuse şi ordinea de 

înfăptuire a studiilor și cercetărilor planificate. Teza de master elaborată cuprinde: cuprinsul, 

introducerea, trei capitole, concluzii, bibliografie şi anexe. 

Cuvinte-cheie: patrimoniu agroindustrial, evaluare, abordare, metode, valoare. 

Teza de master „Evaluarea patrimoniului agroindustrial din Republica Moldova” conține 

o abordare a conceptelor teoretice și practice privind evaluarea și valoarea proprietăților – parte 

componentă a patrimoniului agroindustrial și anume estimarea valorii de piață a complexului 

patrimonial cu destinație agroindustrială. 

Cercetarea problematicii din domeniul s-a realizat folosind metodele colectare a datelor și de 

analiză a pieţei imobiliare din mun. Chișinău, analiza oportunităților corecție a valorilor obiectelor 

analogice și analiza SWOT. 

Scopul acestei lucrări constă în analiza pieței imobiliare, aplicarea metodelor de evaluare a 

bunurilor imobile și elaborarea raportului de evaluare. Pentru realizarea scopului au fost formulate 

și realizate următoarele obiective:  

1. Tratarea conceptelor privind importanța evaluării patrimoniului agroindustrial; 

2. Analiza tehnico – economică a domeniului agroindustrial din Republica Moldova; 

3. Analiza specifica a domeniu agroindustrial. Analiza SWOT; 

4. Estimarea valorii de piață a complexului agroindustrial; 

5. Elaborarea raportului de evaluare a proprietăților – obiect al evaluării. 

Domeniul de cercetare este definitivat de analiza pieței bunurilor imobile terenuri cu diferită 

destinație,  de analiza ofertelor cu imobile analogice. La fel din domeniul de cercetare face parte  

realizarea studiului de comparație a calităților și îmbunătățirilor bunurilor imobile studiate, și a 

analizei căilor și soluțiilor de aplicare a metodelor în procesul de evaluare. 

Obiectul de cercetare reprezintă „Complexul agroindustrial SRL VADALEX AGRO, din 

municipiu Chișinău, comuna Stăuceni, strada Alexei Mateevici.  

Rezultatele obținute reprezintă evaluarea complexului agroindustrial și obținerea valorilor 

urmărite. 

Teza de master elaborate are un volum de 62 pagini, 26 tabele, 17 figuri, 19 formule, 

concluzii, 31 surse bibliografie și anexe. 
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SUMMARY 

Varvariuc Inga 

ASSESSMENT OF THE AGROINDUSTRIAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF 

MOLDOVA 

The structure of the paper is elaborated in accordance with the proposed tasks and the order 

of carrying out the planned studies and researches. The master thesis elaborated includes: the 

content, the introduction, three chapters, conclusions, bibliography and annexes. 

Keywords: agro-industrial heritage, evaluation, approach, methods, value. 

The master's thesis „Evaluation of agro-industrial heritage in the Republic of Moldova” 

contains an approach to theoretical and practical concepts on property valuation and value - part of 

the agro-industrial heritage, namely estimating the market value of the agro-industrial heritage 

complex. 

The research of the issue in the field was carried out using the methods of data collection 

and analysis of the real estate market in Chisinau, the analysis of opportunities, the correction of the 

values of analog objects and the SWOT analysis. 

The purpose of this paper is to analyze the real estate market, apply real estate valuation 

methods and prepare the valuation report. The following objectives have been formulated and 

achieved to achieve this goal: 

1. Dealing with the concepts regarding the importance of the evaluation of the agro-

industrial patrimony; 

2. Technical-economic analysis of the agro-industrial field in the Republic of Moldova; 

3. Specific analysis of the agro-industrial field. The SWOT analysis; 

4. Estimation of the market value of the agro-industrial complex; 

5. Elaboration of the property evaluation report - object of the evaluation. 

The field of research is finalized by the analysis of the real estate market lands with different 

destination, by the analysis of the offers with analog real estate. Also in the field of research is the 

realization of the comparison study of the qualities and improvements of the studied real estate, and 

of the analysis of the ways and solutions of application of the methods in the evaluation process. 

The object of research is “The agro-industrial complex SRL VADALEX AGRO, from 

Chisinau municipality, Stăuceni commune, Alexei Mateevici street. 

The results obtained represent the evaluation of the agro-industrial complex and the 

obtaining of the pursued values. 

The elaborated master's thesis has a volume of 62 pages, 26 tables, 17 figures, 19 formulas, 

conclusions, 31 bibliography sources and annexes.  
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INTRODUCERE 

             Reconstrucția masivă a orașului Chișinău în ultimii 10 ani a determinat dezvoltarea pieţei 

terenurilor aferente construcțiilor. Pentru a investi în cumpărarea terenurilor pentru construcții, 

investitorii solicită estimarea valorii terenului care urmează a fi cumpărat. Conceptul valoare 

presupune o sumă de bani asociată unei tranzacții. Deși vânzarea proprietății evaluate nu este o 

condiție necesară pentru estimarea prețului, totuși, valoarea de piață este o reflectare a valorii de 

schimb și presupune existența potențială a schimbului, la data evaluării, în condițiile precizate în 

definiția valorii de piață. 

              Valoarea de piaţă este suma estimată pentru care un obiect al evaluării poate fi schimbat la 

data evaluării între un cumpărător hotărât să cumpere şi un vânzător hotărât sa vândă, după un 

marketing adecvat, într-o tranzacție liberă, în care fiecare parte va acționa competent, cu prudența 

necesară şi neconstrâns; 

            Evaluările pe baza pieţei implică identificarea valorii de piaţă. Valoarea de piaţă reprezintă 

cel mai acceptat şi recunoscut standard de valoare, utilizat în evaluările de întreprinderi și active. 

Conceptul şi definiția valorii de piaţă sunt fundamentale în practica evaluării Ea reprezintă baza 

evaluării majorității resurselor în economiile de piaţă. 

             Scopul tezei de master este orientat spre cercetarea pieţei terenurilor cu construcții și analiza 

metodelor de evaluare a terenurilor pentru construcții, selectând toate avantajele și dezavantajele 

acestora.  Pentru aceasta lucrare sa folosit un patrimoniu agroindustrial drept scop estimarea valorii 

de piață pentru vînzare.Dar scopul solicitarii unui raport de evaluare poate fi diferit deoarece 

bunurile imobile se află în circulație liberă fiind obiectul diferitor tranzacții intr-un moment concret 

de timp. 

             Complexitatea lucrării a dus la o structurare din trei capitole.Teza abordează o sferă 

economică cît și cea agricolă unde analizam complexul agroindustrial pe scurt. 

Obectivele propuse, ce urmează a fi realizate: 

1 Rolul și importanța evaluării patrimoniului agroindustrial din Republica Moldova. 

2 Definitivarea importanței evaluării obiectelor agroindustriale; 

3 Analiza tehnico economică a domeniului de activitate. 

4  Analiza SWOT; 
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5 Analiza și rolul evaluării proprietăților. 

6 Estimarea valorii de piață a complexului agroindustrial. 

Obiect al evaluării va servi patrimoniul Companiei SRL Vadalex Agro, din mun. Chișinău,  

comuna  Stăuceni,  str. Alexei Mateevici 83/1. 
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