
E.	ÎNSCRIEREA	ÎN	CADRUL	PROGRAMULUI	
	
1.	Perioada	de	înscriere	
25	–	27	iulie	2016,	între	orele	9:00-16:00		
2.	Taxa	de	înscriere	
200	RON.	Se	achită	la	casieriile	A.S.E.	
3.	Taxa	de	şcolarizare	
4.000	 lei/an.	 În	 perioada	 02-03	 august	 2016	 se	 achită	 la	 casieriile	 A.S.E.	 taxa	
aferentă	primului	semestru.	
4.	Acte	necesare	pentru	înscriere	
! Diploma	de	 licenţă	 (sau	 echivalentă),	 în	 original	 sau	 copie	 legalizată	 (pentru	

absolvenţii	promoţiei	2016,	adeverinţă	de	absolvire);	
! Foaia	 matricolă	 sau	 suplimentul	 de	 diploma	 de	 la	 programul	 de	 licenţă,	 în	

original	sau	copie	legalizată	(cu	excepţia	absolvenţilor	promoţiei	2016);	
! Diploma	de	bacalaureat	în	original	sau	copie	legalizată;	
! Adeverinţă	medicală;	
! Certificat	de	naştere	(copie	legalizată);	
! Certificat	de	căsătorie,	dacă	este	cazul	(copie	legalizată);	
! Copie	după	cartea	de	identitate;	
! Două	fotografii	¾;	
! Bonurile	valorice	reprezentând	taxa	de	înscriere	(se	achită	la	casieria	ASE).	
	
F.	ACTIVITATEA	DE	PREGĂTIRE	
	
1.	Durata	programului	
Doi	ani,	respectiv	patru	semestre.	
	
2.	Program	de	cursuri	şi	seminarii	
De	patru	ori	pe	săptămână,	între	orele	18,00	–	21,00;		
! Semestrul	I:		 între	1	octombrie	2016	şi	15	ianuarie	2017		
! Semestrul	II:		 între	15	februarie	2017	şi	1	iunie	2017	
! Semestrul	III:		 între	1	octombrie	2017	şi	15	ianuarie	2018	
! Semestrul	IV:		 între	15	februarie	2018	şi	1	iunie	2018		
	
Pentru	detalii	suplimentare:	www.ase.ro	
	
Prof.	univ.	dr.	Ion	ANGHEL	
Director	program	Master	„Economia	Proprietăţilor	Imobiliare”	
email:	ion.anghel@cig.ase.ro	
	
Conf.	univ.	dr.	Mihaela	Diana	OANCEA-NEGESCU	
Secretar	ştiinţific	program	Master	„Economia	Proprietăţilor	Imobiliare”	
email:	mihaela.oancea@cig.ase.ro	
		
	

	

PREZENTAREA		PROGRAMULUI		DE	MASTER	„EPI”	
	

„„ECONOMIA	PROPRIETĂŢECONOMIA	PROPRIETĂŢILOR	IMOBILIAREILOR	IMOBILIARE ”	”	 		
	
	

Am	plăcerea	să	vă	prezint	o	foarte	bună	oportunitate	de	educaţie.	Începând	
cu	toamna	anului	2005	Academia	de	Studii	Economice	din	Bucureşti	(A.S.E.)	a	lansat	
un	 proiect	 ambiţios	 şi	 anume	 programul	 de	 Master	 „Economia	 Proprietăţilor	
Imobiliare”,	acesta	dovedindu-şi	pe	deplin	utilitatea	şi	succesul.	

	
Piaţa	 imobiliară	 românească	 a	 fost	 în	 ultimii	 20	 de	 ani	 una	 dintre	

provocările	 investitorilor,	 developerilor,	 constructorilor,	 finanţatorilor,	 brokerilor,	
evaluatorilor,	managerilor,	consultanţilor,	contabililor,	specialiştilor	 în	taxe	etc.	dar	
şi	 o	 revelaţie	 pentru	 public.	 În	 ultima	 perioadă	 această	 piaţă	 a	 devenit	 una	 dintre	
cele	mai	atractive	și	provocatoare	pentru	 investitori	(români	sau	străini)	şi	 tot	mai	
multe	persoane	calificate	sunt	solicitate	în	sectorul	imobiliar.	Studiile	statistice	arată	
că	acum	în	România	peste	200.000	de	persoane	lucrează	în	domeniul	imobiliar.	
	

Cei	care	deja	lucrează	în	acest	sector	au	acumulat	o	experienţă	specializată	
semnificativă	şi	în	multe	cazuri	sunt	interesaţi	să-şi	dezvolte	bagajul	de	cunoştinţe	şi	
abilităţi.		

	
Cei	 care	 doresc	 să	 lucreze	 în	 această	 industrie	 au	 nevoie	 de	 acces	 la	 un	

program	 de	 instruire	 care	 să-i	 califice	 conform	 cerinţelor	 actuale	 ale	 pieţei	 şi	
aşteptărilor	investitorilor	din	domeniul	imobiliar.	
	

Programul	beneficiază	de	suportul	unor	companii	 importante,	dar	și	de	un	
acord	cu	Asociația	Națională	a	Evaluatorilor	Autorizați	din	România	(ANEVAR).	
	

În	 paginile	 următoare	 vă	 este	 prezentat	 pe	 scurt	 programul	 nostru	 de	
master.	 Reamintindu-vă	 că	 cea	 mai	 rentabilă	 investiţie	 este	 în	 calificarea	 şi	
competenţa	 oamenilor,	 în	 măsura	 în	 care	 sunteţi	 interesat	 de	 oferta	 noastră	 nu	
ezitaţi	să	ne	contactaţi.	
	

Cu	prietenie,	
	

Prof.	univ.	dr.	Ion	ANGHEL,	FRICS,	REV,	MAA	
Presedinte	European	Real	Estate	Society	(ERES)	
Director	program	Master	„Economia	Proprietăţilor	Imobiliare”	

	
	
	
	



	
	
	
A.	INTRODUCERE	
	
1.	Misiunea	programului	
Să	ofere	cel	mai	valoros	program	de	pregătire	din	domeniul	imobiliar	din	România.	
	
2.	Scopul	programului	
Pregătirea	 de	 profesionişti	 în	 industria	 imobiliară,	 cu	 un	 nivel	 de	 cunoştințe	 şi	
abilităţi	comparabil	cu	cel	vest-european	şi	nord-american.	
	
3.	Obiectivele	programului	
a)	 să	 formeze	 specialişti	 şi	 manageri	 de	 vârf	 pe	 piaţa	 imobiliară,	 în	 domeniul	
finanţării	 imobiliare	 (credit	 ipotecar	 etc.)	 sau	 în	 cadrul	 departamentelor	
guvernamentale	şi	locale	ce	vizează	domeniul	imobiliar;	
b)	să	ofere	oportunităţi	de	educaţie	pentru	absolvenţii	care	urmăresc	o	carieră	în:	

! dezvoltarea	 afacerilor	 în	 domeniul	 finanţării,	 dezvoltării,	
managementului	şi	intermedierii	de	proprietăţi	imobiliare;		

! evaluarea	şi	consilierea	în	domeniul	imobiliar;		
! analiza	şi	selectarea	locaţiilor	optime;		
! departamentele	 specializate	 în	 evaluarea	 şi	 analiza	 proprietăţilor	

imobiliare	din	bănci	comerciale	şi	instituţii	de	investiţii;	
! diviziile	 specializate	 în	 ipotecare	 din	 cadrul	 companiilor	 de	 asigurări,	

fondurilor	de	pensii	etc.;	
! departamentele/agenţiile	 guvernamentale	 specializate	 în	 domeniul	

imobiliar	sau	administrării	proprietăţilor	imobiliare;		
! consultanţă	şi	cercetare	în	domeniul	imobiliar.	

	
B.	AVANTAJE.	CARIERA	PROFESIONALĂ	
	
! obţinerea	cunoştințelor	şi	abilităţilor	aşteptate	de	investitorii	români	şi	străini,	

ca	 urmare	 a	 faptului	 că	 programul	 de	 cursuri	 şi	 seminarii	 se	 bazează	 pe	
experienţa	unui	grup	de	practicieni	şi	a	unor	universităţi	de	prestigiu;	

! contactul	 şi	 relaţiile	 cu	 lumea	 practicienilor	 pieţei	 imobiliare	 din	România	 şi	
din	Europa;	

! accesul	la	una	dintre	cele	mai	noi	şi	complete	biblioteci	din	domeniul	imobiliar	
(biblioteca	masterului	EPI),	creată	în	cursul	celor	peste	10		ani	de	funcţionare	
a	masterului;	

! posibilitatea	 obţinerii	 unor	 stagii	 de	 practică	 la	 companii	 româneşti	 de	
prestigiu;	

! posibilitatea	obţinerii	unor	burse	de	studiu	din	partea	partenerilor;	
! o	diplomă	care	atestă	pregătirea	complexă	în	domeniul	imobiliar.	
	
	

	
C.	ACREDITARE	PROFESIONALĂ	
	
Programul	 beneficiază	 de	 suportul	 ANEVAR	 privind	 echivalarea	 formării	
profesionale	 în	 domeniul	 evaluării	 pentru	 absolvenţii	 cursurilor	 Programului	 de	
studii	universitare	de	masterat	“Economia	Proprietăților	Imobiliare”.	
Absolvenţii	 care	 au	 urmat	 cursurile	 Programului	 de	 masterat	 “Economia	
Proprietăților	Imobiliare”,	pot	obţine	o	diplomă	de	absolvire	a	cursului	de	formare	
în	specializarea	evaluator	de	proprietăţi	imobiliare,	eliberată	de	către	ANEVAR	
în	baza	acordului	cu	asociaţia	profesională.	
	
D.	CORP	PROFESORAL	ŞI	DISCIPLINE	
	
Programul	de	master	beneficiază	de	un	grup	de	 tineri	profesori,	precum	şi	de	un	
corp	de	specialişti	ai	pieţei	imobiliare.		
	
În	 cadrul	 derulării	 activităţii	 vor	 fi	 invitaţi	 să	 conferenţieze	 specialişti	 din	 ţară	 şi	
din	străinătate.		
	
Disciplinele	incluse	în	cadrul	programului	de	master	au	la	bază	cele	mai	cunoscute	
cărţi	de	specialitate	pe	plan	internaţional	şi	oferă	o	pregătire	complexă	în	domeniul	
imobiliar,	 incluzând	o	pregătire	similară	cu	cea	oferită	de	universităţi	occidentale	
sau	nord-americane:		
a)	discipline	din	zona	construcţii,	arhitectură,	urbanism,	
b)	discipline	din	zona	economică,	
c)	discipline	juridice,	
d)	discipline	complexe.	
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Bazele	evaluării	
proprietăţilor		
Imobiliare	

Evaluarea		
proprietăţilor		
imobiliare	

Managementul	
proprietăţilor	
	imobiliare	

Dezvoltarea	
proprietăţilor	
	imobiliare	

Drepturile		
de	proprietate	

	şi	celelalte	drepturi	

Piaţa	imobiliară.	
Piaţa	de	capital	

Analiza,	contabilitatea		
şi	fiscalitatea	
proprietăţilor		
imobiliare	

Seminar		
ştiinţific	

Economia	utilizării	
	Terenului	

Analiza		
investiţiilor		
imobiliare	

Finanţarea		
proprietăţilor		
imobiliare	 Practică		

de		
specialitate	

	
Fundamentele		
arhitecturii			

şi	urbanismului	

Inspecţia	şi		
descrierea		

proprietăţilor	
	imobiliare	

Consultanţă		
imobiliară	

	
	


