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1 Partea I – INTRODUCERE 
 
Către:  S.C. MORETTI PLAZA S.R.L. - Drobeta Turnu Severin  
 YNA CONSULTING SPRL 
Data: 19 februarie 2013 
 
Conform instrucţiunilor evaluării menţionate în acest raport, evaluatorul POPESCU GEORGE a inspectat în teren şi 
realizat evaluarea următoarei proprietăţi: „SPATIU COMERCIAL – INVESTITIE IN CURS ” situat în Drobeta Turnu 
Severin  , str. Crişan nr.148,  jud. Mehedinti. Proprietatea supusă evaluării se compune din spaţii destinate 
activitatilor comercial - administrative , intr-o cladire de tip Spartial + P+1E +M , cu suprafaţa construită de 420,00 
mp (conform masuratori aferente raportului de evaluare din 30.11.2011 intocmit de evaluator Nicolae Ularu – 
leg.4337 pentru executorul judecatoresc Popescu Alin ) şi teren in suprafata totala de 896,00 mp. Proprietatea nu 
este întabulata. Terenul este format din 2 parcele cu suprafata de 448 mp inscrise în cartea funciară 56377 Drobeta 
Turnu Severin , număr topo CAD: 319/2/2 si cartea funciară 54976 Drobeta Turnu Severin , număr topo CAD: 
319/2/1.  
 
Pentru scopul evaluării proprietatea este considerată ca fiind liberă de sarcini.   
 
Scopul evaluării este estimarea valorii de piaţă a proprietăţii subiect . Raportul va fi utilizat în vederea vanzarii. 
Clientul evaluarii este SC MORETTI PLAZA SRL prin Yna Consulting SPRL . 
 
Data de referinţă a evaluării este 08 februarie 2013. Cursul mediu de schimb leu – eur considerat este de 4,4106.  
 
Inspecţia proprietăţii a fost realizată de către evaluator Popescu George în data de 8 februarie 2013. 
Evaluatorul nu a avut acces pentru efectuarea inspectiei . Evaluatorul nu are nici un interes în proprietatea evaluată, 
aşa cum apare şi în certificarea evaluării din acest raport.  
 
In estimările realizate evaluatorul a ţinut cont de:  

••  IIVVSS  ––  CCaaddrruull  ggeenneerraall  
••  IIVVSS  110011  ––  SSffeerraa  mmiissiiuunniiii  ddee  eevvaalluuaarree  
••  IIVVSS  110022  ––  IImmpplleemmeennttaarree    
••  IIVVSS  110033  ––  RRaappoorrttaarreeaa  eevvaalluuaarriiii    
••  IIVVSS  223300  ––  DDrreeppttuurrii  aassuupprraa  pprroopprriieettaattiiii  iimmoobbiilliiaarree  
••  IIVVSS  223333  --    IInnvveessttiittiiaa  iimmoobbiilliiaarraa  iinn  ccuurrss  ddee  eexxeeccuuttiiee  

 
A fost evaluat întregul drept de proprietate considerat valabil, transferabil şi, special pentru utilizarea expusă mai 
sus, liber de orice fel de sarcini. 
  
Rezultatele abordarilor aplicate au fost : 
 
• Abordarea prin cost :                              178.700 EUR echivalent 788.000 lei  

 
• Abordarea  prin venit:                180.700 EUR echivalent 797.000 lei 
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Având în vedere scopul evaluării, precum şi celelalte aspecte menţionate în raport referitor la abordarea în evaluare, 
opinia evaluatorului privind valoarea proprietăţii de piaţă anterior menţionate este: 
 

 

178.700 EUR (echivalent 788.000 lei) 
 
 

din care teren 57.300 EURO (  252.700 RON ) 
 

VVAALLOOAARREEAA  NNUU  EESSTTEE  IINNFFLLUUEENNŢŢAATTĂĂ  DDEE  TT..VV..AA..  LLAA  BBAAZZAA  EESSTTIIMMĂĂRRIIII  AAUU  SSTTAATT  TTRRAANNZZAACCŢŢIIIILLEE  ÎÎNNTTRREE  PPEERRSSOOAANNEE  FFIIZZIICCEE,,  MMAAJJOORRIITTAARREE  PPEE  PPIIAAŢŢAA  
IIMMOOBBIILLIIAARRĂĂ  SSPPEECCIIFFIICCĂĂ 
 
Valoarea este valabilă în limita ipotezelor extraordinare şi condiţiilor limitative şi a celorlalte aspecte prezentate în 
acest raport. Raportul este întocmit în concordanţă cu prevederile Standardelor Internaţionale de Evaluare IVS 
2011.  
 
 
 
POPESCU GEORGE NICUSOR EXPERT EVALUATOR 
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1.1 CERTIFICAREA VALORII 

 
Prin prezenta, în limita cunoştinţelor şi informaţiilor deţinute, certificăm următoarele: 
 

- afirmaţiile prezentate şi susţinute în acest raport sunt adevărate şi corecte.  
- analizele, opiniile şi concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele considerate şi 

condiţiile limitative descrise şi sunt analizele, opiniile şi concluziile noastre personale, fiind 
nepărtinitoare din punct de vedere profesional.  

- nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă în proprietatea care face obiectul prezentului 
raport de evaluare şi nici un interes sau influenţă legată de părţile implicate. 

- suma ce ne revine drept plată pentru realizarea prezentului raport nu are nici o legătură cu 
declararea în raport a unei anumite valori (din evaluare) sau interval de valori care să favorizeze 
clientul şi nu este influenţată de apariţia unui eveniment ulterior. 

- analizele şi opiniile noastre au fost bazate şi dezvoltate conform cerinţelor din standardele, 
recomandările şi metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Uniunea Naţională a 
Evaluatorilor din România) şi standardele Comitetului Internaţional de Standarde în Evaluare 
(IVSC). 

- Proprietatea a fost inspectată personal de către evaluator Popescu George în data de 08.02.2013. 
- În elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistenţă semnificativă din partea nici unei alte 

persoane în afara evaluatorului care semnează mai jos. 
 
Prezentul raport se supune normelor ANEVAR şi poate fi expertizat (la cerere, cu acordul scris şi prealabil 
al evaluatorului) şi verificat, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare. 
La data elaborării acestui raport, evaluatorul care se semnează mai jos este membru ANEVAR, a 
îndeplinit cerinţele programului de pregătire profesională continuă al ANEVAR şi are competenţa 
necesară întocmirii acestui raport. 
 
Evaluatorul care semnează prezentul raport de evaluare are încheiată asigurarea de răspundere 
profesională la ALLIANZ – ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A.  
 
 
Raportul de evaluare cuprinde 25 pagini ( fara anexe ), la care se adauga anexele: 

• ANEXA 1 - Fotografii ale proprietatii - 1 PAGINI 
• ANEXA 2 - Extras de carte funciară - 5 PAGINI 
• ANEXA 3 - Extrase privind oferte de pe piaţa imobiliara - 7 PAGINI 
• ANEXA 4 – Fisa abordare cost – 2 PAGINI 
• ANEXA 5 – Localizare – 1 PAGINI 

 
 
Popescu George 
Expert Evaluator EI,EPI,EBM 
Membru titular ANEVAR 
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2 Partea II-a – PREMISELE EVALUĂRII 

2.1 Misiunea de evaluare 

 
Conform prevederilor contractuale, misiunea de evaluare este următoarea: 
 
Subiectul evaluării: proprietatea comercială - administrativa (SPATIU COMERCIAL – INVESTITIE 

IN CURS  şi teren aferent), str. Crişan nr.148, oraş Drobeta Turnu Severin , jud. 
Mehedinti. 
 

Scopul evaluării: estimarea valorii de piaţă a proprietăţii descrise anterior in vederea vanzarii ;  
 

Drepturi.de 
proprietate: 

s-a evaluat întreg dreptul de proprietate al S.C. MORETTI PLAZA S.R.L. 
Drobeta Turnu Severin  asupra proprietăţii evaluate. Proprietatea nu este 
înscrisă în cartea funciară.  Terenul este format din 2 parcele cu suprafata de 
448 mp si suprafata totala de 896 mp , inscrise în cartea funciară 56377 Drobeta 
Turnu Severin , număr topo CAD: 319/2/2 si cartea funciară 54976 Drobeta 
Turnu Severin , număr topo CAD: 319/2/1. 
 

Destinaţia evaluării:  Estimarea valorii de incepere a licitatiei publice.  
 

Standarde.de 
evaluare: 

••  IIVVSS  ––  CCaaddrruull  ggeenneerraall  
••  IIVVSS  110011  ––  SSffeerraa  mmiissiiuunniiii  ddee  eevvaalluuaarree  
••  IIVVSS  110022  ––  IImmpplleemmeennttaarree    
••  IIVVSS  110033  ––  RRaappoorrttaarreeaa  eevvaalluuaarriiii    
••  IIVVSS  223300  ––  DDrreeppttuurrii  aassuupprraa  pprroopprriieettaattiiii  iimmoobbiilliiaarree  
••  IIVVSS  223333  --    IInnvveessttiittiiaa  iimmoobbiilliiaarraa  iinn  ccuurrss  ddee  eexxeeccuuttiiee  

 
Tipul valorii: Valoarea de piaţă 

 
Definiţia valorii: Conform IVS – „Cadrul general” , valoarea de piaţă este definită astfel: „Valoarea de 

piaţă este suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat, la data 
evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie 
nepartinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile au acţionat fiecare în 
cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere”. 

 
Sfera evaluării:  este limitată de calitatea informaţiilor disponibile privind tranzacţii şi oferte cu 

proprietăţi similare pe piaţa municipiului Drobeta Turnu Severin , în zone 
mediane. Evaluatorul a analizat piaţa locală specifică dar aceasta este relativ 
inactivă în ultima perioadă, informaţiile credibile fiind puţine. 
 

Client:    S.C. MORETTI PLAZA S.R.L. ( prin YNA CONSULTING SPRL ) cu 
sediul în Drobeta Turnu Severin , Str. ORLY nr. 73, date de înregistrare CUI 
RO 23145361, J25/67/2008 
 

Destinatar:   YNA CONSULTING SPRL  - Drobeta Turnu Severin  
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2.2 Data evaluării 
 
Data de referinţă a evaluării este 08 februarie 2013, dată la care se consideră 
valabile ipotezele luate în considerare şi valorile estimate de către evaluator. 
Evaluarea a fost realizată în prima parte a lunii februarie 2013. 
 

2.3 Data inspecţiei 
 
Inspecţia proprietăţii a fost realizată la data de 08 februarie 2013 de către 
evaluator Popescu George. Au fost inspectate construcţia, terenul, amenajările 
acestuia, analizat amplasamentul. Evaluatorul nu a avut acces in interiorul 
proprietatii pentru efectuarea inspectiei. Nu au fost făcute investigaţii privind 
contaminanţii şi nici sondări pentru defecte ascunse ale construcţiilor de pe 
amplasament. 
 

2.4 Moneda 
raportului 

 
Valoarea este exprimată în LEI şi nu cuprinde taxa pe valoare adăugată. Cursul 
mediu de schimb considerat este de 4,4106 lei/1EUR.  
 

2.5 Ipoteze şi condiţii 
speciale, 

neobişnuite sau 

extraordinare 

 
⇒ Evaluatorul nu a examinat Planul de situaţie/schiţa de dezmembrare/fişa 

bunului imobil vizată de ANCPI/OCPI şi a identificat proprietatea împreună 
cu reprezentantul YNA CONSULTING SPRL; locaţia indicată şi limitele 
proprietăţii indicate de proprietar se consideră a fi corecte. Evaluatorul nu 
este topograf/topometrist/geodez şi nu are calificarea necesară pentru a 
măsura şi garanta că locaţia şi limitele proprietăţii aşa cum au fost ele 
indicate şi descrise in raport corespund cu documentele de 
proprietate/cadastrale. Acest raport are menirea de a estima o valoare a 
proprietăţii identificată şi descrisă în raport în ipoteza în care aceasta 
corespunde cu cea din documentele de proprietate. Orice neconconcordanţă 
între proprietatea identificată şi cea din documentele de proprietate 
invalidează corespondenţa dintre valoarea estimată şi proprietatea atestată 
de documentele de proprietate dar păstrează validă valoarea estimata pentru 
proprietatea identificata in raport.  

 
 

2.6 Informaţii şi 
surse de 

informaţii 

utilizate 

 
Informaţiile utilizate au fost: 
 
A. Informaţii puse la dispoziţia evaluatorului de către YNA CONSULTING 
SPRL: 

� Datele de identificare ale proprietăţii evaluate – adresă, 
identificare fizică pe teren împreună cu reprezentantul YNA 
CONSULTING SPRL 

� Documente care atestă situaţia juridică a proprietăţii supuse 
evaluării – extrase de carte funciară. 

� Suprafaţele terenului preluate din documentele de proprietate 
disponibile  

� Scopul evaluării  
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B. Informaţii la care are acces evaluatorul 
� Date privind piaţa imobiliară locală  
� Baza de date a evaluatorului 
� Standardele internaţionale de evaluare – IVS 2011 
� Bibliografie de specialitate. 

 

2.7 Responsabilitatea 

faţă de terţi 

 

 
Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informaţiilor furnizate de 
către reprezentantul YNA CONSULTING SPRL , corectitudinea şi precizia 
datelor furnizate fiind responsabilitatea acestuia.  
 
In conformitate cu standardele din Romania valorile estimate de către evaluator 
sunt valabile la data prezentată în raport şi încă un interval de timp limitat dupa 
aceasta data, in care conditiile specifice ale pietei nu sufera modificari 
semnificative care afecteaza opiniile estimate. 
 
Acest raport de evaluare este destinat scopului precizat şi numai pentru uzul 
destinatarului mentionaţi anterior.  
Raportul este confidenţial, strict pentru destinatar şi evaluatorul nu acceptă nici 
o responsabilitate faţă de altă persoană, în nici o circumstanţă. 
 

2.8 Clauza de 

nepublicare 

 
Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici 
inclus într-un document destinat publicităţii fără acordul scris şi prealabil al 
evaluatorului cu specificarea formei şi contextului în care urmează să apară. 
 
Publicarea, parţială sau integrală, precum şi utilizarea lui de către alte persoane 
decât cele la care s-au făcut referiri anterior, atrage după sine încetarea 
obligaţiilor contractuale.  
 

2.9 Ipoteze generale 

şi condiţii 

limitative 

 
Principalele ipoteze şi limite de care s-a ţinut seama în elaborarea prezentului 
raport de evaluare sunt următoarele: 
 

1. Ipoteze: 

o Valoarea opinată in raportul de evaluare este estimată în condiţiile realizării 
ipotezelor care urmează şi in mod special în ipoteza în care situaţiile la care se face 
referire mai jos nu generează nici un fel de restricţii in afara celor aratate expres pe 
parcursul raportului şi a căror impact este expres scris că a fost luat în considerare. 
Dacă se va demonstra că cel puţin una din ipotezele sub care este realizat raportul 
şi care sunt detaliate în cele ce urmează nu este valabilă, valoarea estimată este 
invalidată; 

o Aspectele juridice (descrierea legală şi aspecte privind dreptul de proprietate) se 
bazează exclusiv pe informaţiile şi documentele furnizate de către destinatar şi au 
fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigaţii suplimentare. Dreptul 
de proprietate este considerat valabil şi transferabil (in circuitul civil). Afirmaţiile 
făcute de evaluator privitoare la descrierea legală a proprietăţii nu se substituie 
avizelor juridice exprimate de specialişti; evaluatorul nu are competenţă în acest 
domeniu;   
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o Se presupune o deţinere responsabilă şi un management competent al proprietăţii. 
o Se presupune că toate studiile inginereşti puse de destinatar la dispoziţia 

evaluatorului sunt corecte. Planurile de situaţie şi materialele ilustrative din acest 
raport au fost incluse doar pentru a ajuta cititorul raportului în vizualizarea 
proprietăţii. 

o Evaluatorul nu are nicio informaţie privitoare la faptul că proprietatea ar fi 
traversată de reţele magistrale de utilităţi sau zone de restricţionare care ar limita 
dezvoltarea acesteia altele decât cele descrise în raport; în urma inspecţiei pe teren 
nu au fost descoperite indicii care să arate o astfel de restricţie; evaluatorul nu a 
facut nicio investigaţie suplimentară pentru a  descoperi aceste restricţii şi nici nu 
are abilitatea de a întocmi eventuale studii care să certifice dacă proprietatea este 
afectată de o astfel de restricţie sau nu.  

o Evaluatorul a estimat valoarea terenului în abordarea pe cost la cea mai buna 
utilizare a sa iar imbunătăţirile sale ca şi contribuţie la valoare. Aceste evaluări 
separate ale terenului şi imbunătăţirilor acestuia nu trebuie utilizate în legătură cu 
alte evaluări şi sunt invalide dacă sunt astfel utilizate. Orice alocare de valori pe 
componente este valabilă numai în cazul utilizării prezentate în raport. Valori 
separate alocate nu trebuie folosite în legătură cu o altă evaluare şi sunt invalide 
dacă sunt astfel utilizate 

o Se presupune că proprietatea se conformează tuturor reglementărilor şi restricţiilor 
de zonare, urbanism, mediu şi utilizare, în afara cazului în care a fost identificată o 
ne-conformitate, descrisă şi luată în considerare în prezentul raport.  

o Nu am realizat o analiză structurală a clădirilor sau construcţiilor speciale, nici nu 
am inspectat acele părţi care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, acestea fiind 
considerate în starea tehnică precizată, conform informaţiilor primite de la 
proprietar/utilizator. Nu ne putem exprima opinia  asupra stării tehnice a părţilor 
neinspectate şi acest raport nu trebuie înţeles ca ar valida integritatea structurii sau 
sistemului clădirilor/construcţiilor; 

o Ca parte a procesului de evaluare evaluatorul a efectuat o inspecţie neinvazivă a 
proprietăţii şi nu s-a intenţionat a se scoate în evidenţă defecte sau deteriorări ale 
construcţiilor sau instalaţiilor altele decât cele care sunt prin execuţie aparente. 
Prezenţa unor astfel de deteriorări care nu au fost puse în evidenţă ar putea afecta în 
mod negativ opinia evaluatorului asupra valorii. Evaluatorul recomandă clienţilor 
preocupaţi de un asemenea potenţial negativ să angajeze experţi tehnici care să 
investigheze astfel de aspecte.   

o Nu am realizat nici un fel de investigaţie pentru stabilirea existenţei 
contaminanţilor. Se presupune că nu există condiţii ascunse sau ne-aparente ale 
proprietăţii, solului, sau structurii care să influenţeze valoarea. Evaluatorul nu îşi 
asumă nici o responsabilitate pentru asemenea condiţii sau pentru obţinerea 
studiilor necesare pentru a le descoperi; Cu ocazia inspecţiei nu am fost informaţi 
despre existenţa pe amplasament a unor contaminanţi; Nu am realizat nici un fel de 
investigaţie suplimentară pentru stabilirea existenţei altor contaminanţi; 

o Se presupune că toate licenţele, autorizaţiile şi acordurile de funcţionare precum şi 
orice alte cerinţe legale necesare funcţionării au fost sau pot fi obţinute şi reînnoite 
pentru orice utilizare considerată pentru evaluare în acest raport; 

o Se presupune utilizarea terenului şi a îmbunătaţirilor terenului în interiorul limitelor 
şi graniţelor proprietăţii aşa cum sunt descrise în acest raport.  

o Situaţia actuală a proprietăţii imobiliare, scopul prezentei evaluări au stat la baza 
selectării metodelor de evaluare utilizate şi a modalităţilor de aplicare a acestora, 
pentru ca valorile rezultate să conducă la estimarea cea mai probabilă a valorii 
proprietăţii în condiţiile tipului valorii selectate; 

o Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare 
au fost rezonabile considerân datele care sunt disponibile la data evaluării;  
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o Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informaţiile si documentele pe care 
le-a avut la dispoziţie, existând posibilitatea existenţei şi a altor informaţii sau 
documente de care evaluatorul nu avea cunoştinţă. 

o Orice referinţă în acest raport de evaluare la rasă, etnie, credinţă, vârstă sau sex sau 
orice alt grup individual a fost făcută în scop informativ. Aceste date prezentate s-a 
considerat că nu au niciun efect asupra valorii de piaţă a proprietăţii evaluate sau a 
oricărei proprietăţi în zona studiată. 

o Se consideră că proprietatea evaluată se conformează tuturor cerinţelor de acces 
pentru persoane cu dizabilităţi. Nu au fost efectuate investigaţii în aces sens şi 
evaluatorul nu are calificarea necesară pentru a face acest demers. 

 

2. Condiţii limitative: 

o Prezenta evaluare a fost întocmită pentru scopul declarat în cadrul raportului şi 
asumat prin contractul de prestări servicii întocmit între evaluator şi 
beneficiar/destinatar. Acest raport de evaluare nu va putea fi utilizat pentru niciun 
alt scop decât cel declarat. 

o Evaluatorul nu a facut nicio măsurătoare a proprietăţii. Dimensiunile proprietăţii au 
fost preluate din descrierea legală a proprietăţii ( extrase de carte funciară); 
evaluatorul nu are calificarea de a valida aceste documentaţii. Toate suprafetele 
construcţiilor din raportul de evaluare intocmit de evaluator Nicolae Ularu – 
leg.4337 pentru executorul judecatoresc Popescu Alin , puse la dispoziţia 
evaluatorului se consideră a fi corecte dar nu se asumă nicio responsabilitate în 
această privinţă. 

o Evaluatorul a  obţinut informaţii, opinii, estimări din surse considerate a fi corecte 
şi de încredere dar nu se asumă nicio responsabilitate în cazul în care acestea s-ar 
dovedi a fi incorecte;  

o Evaluatorul nu are cunoştinţă de posibilele litigii generate de elemente ascunse sau 
vecinătăţi care să afecteze proprietatea evaluată;  

o Opinia evaluatorului este cu referire la proprietate asa cum reiese din documentele 
şi titlurile de proprietate puse la dispoziţie de destinatar/utilizator, fiind limitată 
exclusiv la acestea; 

o Raportul de evaluare este valabil în condiţiile economice, fiscale, juridice şi politice de 
la data întocmirii sale. Dacă aceste condiţii se vor modifica concluziile acestui raport 
îşi pot pierde valabilitatea. 

o Intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a 
acestuia; 

o Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare 
consultanţă sau să depună mărturie în instanţă relativ la proprietatea în chestiune; 

o Nici prezentul raport, nici părţi ale sale (în special concluzii referitor la valori, 
identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul scris 
prealabil al evaluatorului; 

o Orice valori estimate în raport se aplică întregii proprietăţi şi orice divizare sau 
distribuire a valorii pe interese fracţionate va invalida valoarea estimată, în afara 
cazului în care o astfel de distribuire a fost prevăzută în raport. 
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3 Partea a III -a – PREZENTAREA DATELOR 

3.1 Identificarea 

proprietăţii. 

Descriere legală 

 

 
Proprietatea supusă evaluării se 
compune dintr-o SPATIU 
COMERCIAL – INVESTITIE IN 
CURS cu regim de inaltime 
SPARTIAL + P+1E +M , cu aria 
construita de 420,00 mp (conform 
masuratori aferente raportulului de 
evaluare intocmit de evaluator Nicolae 
Ularu – leg.4337 pentru executorul 
judecatoresc Popescu Alin) şi teren 
aferent de 896,00 mp.  Aria utila este 
de 1002,00 mp. 

Adresa este str. Crişan nr.148,  
Drobeta Turnu Severin . 

 

 

 

 
Inscris CF. Documente de intrare in proprietate 
 
Proprietatea nu este întabulata. Terenul este format din 2 parcele cu suprafata 
de 448 mp si suprafata totala de 896 mp , inscrise în cartea funciară 56377 
Drobeta Turnu Severin , număr topo CAD: 319/2/2 si cartea funciară 54976 
Drobeta Turnu Severin , număr topo CAD: 319/2/1. 
 Conform extraselor CF prezentat evaluatorului (anexat), proprietatea a intrat în 
proprietatea S.C. MORETTI PLAZA S.R.L. astfel : 
- în anul 2008 în baza contractului de vânzare-cumpărare 2355 /04.09.2008 
autentificat cu nr. 16265/05.09.2008 si constituire drept de proprietate cu titlu 
de drept de cumparare – CF 56377 Drobeta Turnu Severin , număr topo CAD: 
319/2/2 .  
- în anul 2008 în baza contractului de vânzare-cumpărare 2355 /04.09.2008 
autentificat cu nr. 16265/05.09.2008 si constituire drept de proprietate cu titlu 
de drept de cumparare – CF 54976 Drobeta Turnu Severin , număr topo CAD: 
319/2/1. 
 
Descriere legala. Sarcini, servituti, superficii 

Descrierea legală (conform masuratori) a proprietăţii este următoarea: 
“ Teren intravilan, notat cu 2CC/2/2 ” 

Conform aceluiaşi extras CF proprietatea este ipotecată în favoarea băncii BCR. 
 

Ocupanti. Contracte de concesiune. Contracte de inchiriere 
La data inspecţiei spaţiul de la parter este utilizat , fiind amenajat aici o statie de 
inspectie tehnica periodica ITP si o unitate de alimentatie publica - bar. 
În această ipostază şi cele de mai sus fiind consemnate, proprietatea este 
considerată şi evaluată ca fiind liberă de sarcini. 
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3.2 Istoricul 

proprietăţii 

 
Proprietatea este nou (construită in aprox 2008) si nefinalizata.  

3.3 Date privind 

zona, vecinătăţile 

şi localizarea. 

 

 

 
 
Proprietatea este situată într-o zonă mediana a municipiului Drobeta Turnu 
Severin .  
 
Municipiul Drobeta Turnu Severin  este capitala judeţului  MEHEDINTI  şi al 6-
lea oraş din România ca şi populaţie – cca. 106.237 locuitori. Este un centru 
industrial şi comercial.  
 
Identificarea zonei în localitate. Tipul de dezvoltare al zonei 
 
Proprietatea evaluată este amplasată la intersectia străzii Crişan cu str Pacii, 
într-o zonă mediana denumita generic “Piata Crisan”. Partea de sus a străzii, 
unde este şi spaţiul comercial evaluat are spaţii comerciale de natura 
magazinelor, spaţii de servicii etc. Spaţiul este un imobil tip SPARTIAL + 
P+1E +M .  
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Caracteristicile cladirilor din zona ( nivel de inălţime, vârstă, densitate). 
Vecinătăţi  
 
Vecinătăţile imediate sunt alte imobile , blocuri cu regim P+4E de înălţime, cu 
spaţii comerciale la parter.  
 
 

3.4 Descrierea 

terenului 

 
Identificare. Suprafaţa. Raport laturi. Front stradal  
Terenul aferent proprietăţii este de 896,00 mp . 
Raportul laturilor este 1 la 1 .  
Frontul stradal este – la str Pacii (30 ml) . 
 
Topografie. Amenajări ale terenului  
Terenul este plan . 
 
Reţele de utilităţi exterioare 
Utilităţile aferente existente în spaţiul comercial sunt: apă, canalizare, energie 
electrică. 
 
Acces 
Accesul auto şi pietonal se poate efectua direct din str. Crişan. În zonă există 
mijloace de transport în comun înspre principalele zone ale oraşului. Cele mai 
apropiate locuri de parcare amenajate sunt pe str. Crişan .  
 
 
Teren in exces. Teren in surplus 
Nu a fost identificat teren in exces / surplus. 
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3.5 Descrierea 

construcţiilor 

 

 
Identificare. Arii 
Este o cladire cu finisaje (la parter si subsol) şi dotări normale. Suprafeţele 
clădirii sunt: 

- aria construită (Sc) - 420,00 mp 

- aria desfăşurată (Sd) – 1260,00 mp 

- aria utilă (Su) – 1002,00 mp 

Data construirii. Caracteristici contructive 
Anul de punere in functiune al cladirii este aprox 2008 . Caracteristicile sale 
constructive sunt: 
 

� fundaţii    fundaţii continue din beton armat 
� structura   zidărie portantă de cărămidă si BCA la 

parter iar la mansard – zidarie de caramida 
� planşee    din beton peste nivelele inferioare 
� închideri   cărămidă si bCA 
� compartimentări interioare zidărie de cărămidă si BCA ; la etaj I si 

mansard peretii despartitori nu sunt executati 
� acoperiş   nu este executat 
� pardoseli   executate doar la subsol.  
� tâmplărie   profil aluminiu si geam termopan la subsol 

si parter 
� tencuieli   gletuite la subsol si parter 
� zugrăveli   lavabile 
� instalaţii sanitare   la grupurile sanitare, apa, canalizare – la 

subsol si parter 
� instalaţii electrice  alimentare la surse de curent, prize, 

iluminat,  curenţi slabi -– la subsol si parter 
� încălzire centrala  - lipsa 
� Instalaţii de ventilaţie şi aer condiţionat - fara 
� Instalaţii şi sistem de pază-alarmă, protecţie, anti-incendiu 

(senzori+hidrant) fara  
 
Construcţii speciale , echipamente ataşate 
 Cladire din PVC cu suprafata de aprox 20 mp utilizata ca dispecerat taxi. Nu a 
fost considerata in cadrul evaluarii , fiind o constructie provizorie. 
 
Compartimentări 
Nu avem cunostiinta. Evaluatorul a avut acces limitat si nu a putut investiga 
interiorul proprietatii  
 

Stare fizică. Deprecieri. Necesar de investit 

Starea fizica este buna . Imobilul este partial finalizat. Accesul la etaj I si 
mansarda se asigura pe o scara exterioara din beton.  
S-a estimat un necesar de investit de aprox. 125.400 euro respectiv 100 euro/mp 
/Sc. 
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3.6 Studiu de 

vandabilitate 
(Analiza pieţei) 

 
Tipul de piaţă analizat. Arealul de piaţă analizat 
Proprietatea evaluată este în zona mediana a oraşului pe o artera importanta – 
Str Crişan. Este un spaţiu comercial - administrativ  , cu regim de inaltime 
SPARTIAL + P+1E +M  cu Scd= 1260,00 mp si teren in suprafata de 896,00 
mp. 

Proprietatea este utilizabilă eficient de către mai multi ocupanti.   
 
Astfel piaţa specifică proprietăţii este cea a proprietăţilor comerciale-
administrative cu situate  în zona mediană a municipiului Drobeta Turnu 
Severin . 
 
Evoluţia pieţei. Cererea. Oferta 
 
Piaţa spaţiilor comerciale centrale a cunoscut o lungă perioadă de creştere după 
retrocedarea proprietăţilor (survenită după anul 1990) şi privatizarea 
întreprinderilor cu obiect de activitate comerţ care aveau spaţii centrale. De la 
un an la altul chiriile au crescut şi preţurile de tranzacţionare de asemenea. Cele 
mai ridicate preţuri au fost in a doua parte a anului 2007 când chiriile pentru 
spaţii ultracentrale depăşeau 30 EUR / mp iar pentru tranzacţii se vehiculau 
preţuri care depăşeau 1500 EUR/mp.  
 
Începând cu anul 2008 cererea pentru spaţiile administrative centrale s-a redus.. 
Toate spaţiile comerciale din oraş au avut de suferit dar în special cele centrale. 
Rata de ocupare a început să descrească ceea ce a început să se reflecte în 
preţuri. Criza economică care a început să se simtă la finalul lui 2008 a 
contribuit suplimentar la scăderea cererii. 
 
Nivelul chiriilor a scăzut din 2008 continuu şi au scăzut şi preţurile pentru 
spaţiile comerciale-administrative centrale. Este greu de apreciat nivelul 
scăderilor pentru că proprietăţile au fost afectate în mod diferit, în funcţie de 
tipul proprietăţii, localizare, calitatea proprietăţii. Numărul tranzacţiilor a scăzut 
foarte tare, cererea solvabilă fiind diminuată de dificultatea crescândă a 
accesului la finanţare, de lipsa banilor din piaţă şi de incertitudinile tot mai 
ridicate ale investitorilor.  
 
Pe termen scurt şi mediu se poate preconiza că nivelul preţurilor va continua să 
scadă. Numărul tranzacţiilor va rămâne redus. 
 
Cererea pentru acest tip de proprietăţi de manifestă mai ales pentru închiriere. 
Potenţialii chiriaşi sunt firme care doresc să dezvolte activităţi comerciale sau 
prestatoare de servicii. De menţionat este că prin amplasare spaţiul este mai 
atractiv pentru acest tip de activitate. Această cerere a scăzut în ultima perioadă 
iar multe din firmele care aveau deja închiriate spaţiile au renegociat chiriile în 
jos. Cererea pentru cumpărare pentru un astfel de spaţiu este relevantă dar mai 
puţin solvabilă, potenţialii cumpărători trebuind să aibă putere financiară mare 
pentru achiziţie.  
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Oferta de proprietăţi similare este compusă din proprietăţi aflate în zonele 
centrale şi zona mediană a municipiului dar şi din proprietăţi de substituţie 
localizate în zone similare ca şi atractivitate din Drobeta Turnu Severin . Oferta 
de proprietăţi este însă în continuare limitată la vânzare, dar foarte bogată la 
închiriere. Zonele principale sunt zona comercială de pe str. Crişan , bvd. T 
Vladimirescu , Bvd. Mihai Eminescu , str. Cicero , unde vadul comercial este 
apreciat ca fiind bun.  
 
Din actualele oferte de pe piata amintim: 
 

 

 
Echilibrul pieţei. Date de piaţă 
La data evaluării, piaţa imobiliară specifică este în dezechilibru, oferta fiind mai 
mare decât cererea iar numărul tranzacţiilor încheiate foarte redus. In aceste 
condiţii se poate estima că avem o piaţă a cumpărătorului.  
 
În anexele la raport sunt prezentate extrase din ofertele cu proprietăţi 
comparabile, pentru vânzare şi închiriere.  
 
Chirii. Grade de ocupare. Rate de capitalizare 
Chiriile pentru spaţii comerciale în zona mediană variază de la 2,5 la 5 EUR/mp, 
există încă şi chirii mai ridicate dar mulţi dintre chiriaşi le renegociază în sensul 
scăderii acestora. Ofertele pentru închiriere depăşesc încă 10 EUR/mp.  
 
Date despre tranzactii (terenuri si / sau proprietati) 
Preţurile de ofertă / tranzacţionare variază foarte mult în funcţie de localizare, 
suprafaţa construcţiilor, calitatea acestora, dimensiune, teren aferent etc., un 
interval mai des întâlnit pe piaţă în zona mediană fiind 290 – 520 EUR/mp. 
 
Date despre costurile de construcţie 
Costurile de constructie pentru imobile similare se situeaza in jurul valorii de 
aprox 350 – 450 eur/mp iar profitul dezvoltatorilor imobiliari din zona este 
undeva in jurul valorii de 10% 
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4 Partea a IV -a – ANALIZA DATELOR 

4.1 Cea mai 

bună 

utilizare 

 
Conceptul de cea mai bună utilizare - CMBU - reprezintă alternativă de utilizare a 
proprietăţii selectată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire şi 
va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele 
următoare ale lucrării. 
 
Cea mai bună utilizare - este definită ca „cea mai probabilă utilizare a proprietăţii 
care este fizic posibilă, justificată adecvat, permisă legal şi fezabilă financiar şi care 
conduce la cea mai mare valoare a proprietăţii evaluate” 
 
Cea mai bună utilizare este analizată uzual în una din următoarele situaţii: 

� cea mai bună utilizare a terenului liber 
� cea mai bună utilizare a terenului construit. 

 
In cazul de faţă terenul este in proprietate şi nu se pune problema demolării 
proprietăţii. Cea mai bună utilizare se va estima în ipoteza terenului construit. 
Cea mai bună utilizare a unei proprietăţi imobiliare trebuie să îndeplinească patru 
criterii. Ea trebuie să fie: 

o permisibilă legal 
o posibila fizic 
o fezabilă financiar 
o maxim productivă 

 
Alternativele cele mai probabile de utilizare, având în vedere amplasarea şi 
dimensiunile spaţiului sunt ca proprietate comercial-administrativă. Alternativa 1 
este cea de utilizare ca şi spaţiu comercial de prestare servicii (utilizarea prezentă) 
iar alternativa 2 de rezidentiala etc. Din punct de vedere legal ambele sunt fezabile şi 
sunt posibile fizic. 
 
Tabelul următor prezintă elementele luate în considerare la analiza fezabilităţii 
financiare pentru fiecare alternativă. Pentru fiecare caz s-au luat in considerare 
chiriile obtenabile pe piaţă pentru tipul de utilizare definit, gradul de ocupare 
previzionat, ratele de capitalizare brute aferente de pe piaţă, cheltuielile necesare 
pentru amenajare, reconversie etc. 
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Estimările de mai sus conduc la o maximizare a valorii pentru alternativa de utilizare 
ca spaţiu comercial(prestare de servicii)-administrativ  – astfel, in opinia 
evaluatorului, cea mai bună utilizare este astfel cea de proprietate comercială – 
administrativa pentru prestări servicii si comert. 
 
 

4.2 Evaluarea 

terenului 

In evaluarea terenului se pot utiliza şase tehnici: comparaţia vanzarilor, alocarea, extracţia, 
parcelarea si dezvoltarea, tehnica reziduală şi capitalizarea rentei funciare. Alocarea şi 
extracţia combină metoda costului cu metoda comparaţiei directe; tehnica reziduală combină 
metoda capitalizării cu metoda costului, iar parcelarea combină cele trei metode. 
 
Metoda comparaţiilor directe este o metodă globală care aplică informaţiile culese urmărind 
raportul cerere - ofertă pe piaţa imobiliară, reflectate in mass-media sau alte surse de 
informare. Se utilizează la evaluarea terenului liber sau care se consideră liber pentru scopul 
evaluării. Metoda este cea mai utilizată şi preferată atunci când există date comparabile. Prin 
această metodă, preţurile referitoare la loturi similare sunt analizate, comparate şi corectate în 
funcţie de asemănări sau diferenţieri. Se bazeaza pe valoarea pe metru patrat a terenurilor 
libere expuse pe piata imobiliara locala.  
 
Pentru aplicarea metodei s-a utilizat o analiză comparativă care combină tehnica calitativă şi 
tehnica cantitativă şi care reflectă cel mai bine natura imperfectă a pieţei imobiliare şi tipul 
datelor de piaţă. Sursele de informaţii pentru imobilele de comparaţie au fost din baza proprie 
de date, de la agenţiile imobiliare colaboratoare şi parţial de la instituţiile şi persoanele direct 
implicate în tranzacţii. 
 
Proprietăţile comparabile utilizate în analiză sunt prezentate mai jos: 
 

 
 
Grila de comparaţii este următoarea : 
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Corecţiile cantitative s-au luat în considerare astfel: 
� Tipul comparabilei: S-au corectat negativ comparabilele A, B,C si D pentru oferta cu 

procente identificate in urma discutiilor cu ofertantii; 
� Drept de proprietate :  

o nu au fost necesare corecţii; 
� Restricţii legale :  

o nu au fost necesare corecţii; 
� Condiţii de finantare: 

o nu au fost necesare corecţii; 
� Condiţii de vanzare: 

o nu au fost necesare corecţii; 
� Condiţii de piaţă: 

o nu au fost necesare corecţii; 
� Localizare: 

o S-au aplicat corecţii pentru diferenţa de atractivitate, acces etc. ale zonelor de 
amplasare ale comparabilelor B,C si D 

o Corecţiile aplicate se bazează pe diferenţa procentuală de valoare percepută 
pe piaţă de la o zonă la alta. 

o Pentru comparabila B,C si D corectia este pozitiva localizarea fiind mai 
slaba; 

� Carasteristici fizice : 
o S-au aplicat corecţii pentru diferenţele de suprafaţă, raport al dimensiunilor. 
o Astfel, cuantumul corecţiilor a ţinut cont pe ansamblu de diferenţele de 

formă şi front între parcelele similare ca dimensiune, variaţia valorii unitare 
cu dimensiunea şi influenţa pantei, prin prisma costurilor suplimentare 
necesare pentru construire. 

o Comparabilei C i s-a aplicat o corectie pozitiva pentru un front stradal mai 
mic decat al proprietatii analizate si un raport inferior al laturilor. 

� Utilităţi disponibile 
o S-a aplicat o corectie pozitiva de 2 eur/mp pentru comparabila B,C si D 

pentru lipsa termoficarii si a distantei fata de utilitati; 
o Corectia reprezinta necesarul de investit pentru remediere; 

� Zonarea  
o nu au fost necesare corecţii; 

� Cea mai buna utilizare :  
o nu au fost necesare corecţii; 
 

Valoarea asimilată pentru terenul supus evaluarii a fost estimată ca fiind asimiliabilă valorii 
corectate a terenului comparabilei A deoarece terenului A i-au fost aduse cele mai putine 
corecţii (corecţia brută procentuală cea mai mică) având în vedere caracteristicile analizate. 
In acest context valoarea rezultată pentru teren prin abordarea prin comparaţii de piaţă este de 
57.300 EURO (  252.700 RON ). 
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4.3 Abordarea 

prin cost 

 
Costul de inlocuire brut ( de nou)  
 
Costul de înlocuire este costul estimat pentru a construi, la preţurile curente de la data 
evaluării a unei clădiri cu utilitate echivalentă cu cea a clădirii evaluate, folosind materiale 
moderne, normative, arhitectură şi planuri actualizate. Cheltuielile ce sunt aferente direct 
construirii clădirilor sunt numite costuri directe, iar cele aferente indirect sunt numite costuri 
indirecte. Diferenţa între costul de construire şi valoarea proprietăţii imobiliare după 
terminare, reprezintă profitul promotorului, care trebuie corelat cu informaţiile de pe piaţă. 
 
Se cunosc trei metode tradiţionale de estimare a costului: metoda comparaţiilor unitare, 
metoda costurilor segregate şi metoda devizelor. In ceea ce urmeaza am apelat la o estimare a 
costului de inlocuire de nou (brut) pe o metoda se segregare a costului, respectiv in baza 
“Volumului II – Clădiri industriale,comerciale si agricole-constructii speciale” – din 
cartea COSTURI DE RECONSTRUCŢIE – COSTURI DE ÎNLOCUIRE” editate de catre 
Editura IROVAL in 2010, autor Corneliu Şchiopu. Valorile luate în considerare au fost 
determinate prin metoda devizelor analitice. 
 
Paşii aplicării metodei sunt : 

- stabilirea principalelor tipuri de suprafeţe (suprafaţa construită la sol, suprafaţa 
nivelelor, suprafaţa desfăşurată) 

-  încadrarea localităţii în funcţie de gradul seismic şi stabilirea coeficientului de 
manoperă, stabilirea distanţei medii de transport pentru calculul coeficienţilor 

- Alegerea tipului de infrastructură, suprastructură a clădirii – raportarea preţurilor 
unitare la suprafeţele aferente rezultând costul global 

- Alegerea calităţii finisajelor, învelitorii şi instalaţiior funcţionale– raportarea 
preţurilor unitare la suprafeţele aferente rezultând costul global 

- Insumarea costurilor totale. 
 
In anexele raportului de evaluare se gaseste fisa de calul in abordarea prin cost in care este 
detaliata estimarea costului de inlocuire brut. 
 
Deprecierea - reprezinta o pierdere de valoare fata de costul de inlocuire ce poate apare din 
cauze fizice, functionale sau externe. 

 
Estimarea deprecierii s-a efectuat prin metoda segregarii. Prin aceasta metoda se analizeaza 
separat fiecare cauza a deprecierii, se cuantifica si apoi se totalizeaza o suma globala. 
 Principalele tipuri de depreciere care pot afecta o cladire si cu care opereaza aceasta 
metoda sunt: 
⇒ uzura fizica - este evidentiata de rosaturi, cazaturi, fisuri, infestari, defecte de structura 
etc. Aceasta poate avea doua componente - uzura fizica recuperabila (se cuantifica prin 
costul de readucere a elementului la conditia de nou sau ca si nou, se ia in considerare 
numai daca costul de corectare a starii tehnice e mai mic decat cresterea de valoare 
rezultata) si uzura fizica nerecuperabila (se refera la elementele deteriorate fizic care nu pot 
fi corectate in prezent din motive practice sau economice) 
⇒ neadecvare functionala - este data de demodarea, neadecvarea sau supradimensionarea 
cladirii din punct de vedere a dimensiunilor, stilului sau instalatiilor si echipamentelor 
atasate. Se poate manifesta sub doua aspecte - neadecvare functionala recuperabila (se 
cuantifica prin costul de inlocuire pentru deficiente care necesita adaugiri, deficiente care 
necesita inlocuire sau modernizare sau supradimensionari) si neadecvare functionala 
nerecuperabila (poate fi cauzata de deficiente date de un element neinclus in costul de nou 
dar ar trebui inclus sau un element inclus in costul de nou dar nu ar trebui inclus) 
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⇒ depreciere economica (din cauze externe) - se datoreaza unor factori externi 
proprietatii imobiliare cum ar fi modificarea cererii, utilizarea proprietatii, amplasarea in 
zona, urbanismul, finantarea etc. 

 
In situatia constructiilor din cadrul proprietatii imobiliare care face obiectul prezentei doar 
doua din cele trei tipuri de deprecieri intervin si anume uzura fizica si deprecierea externa. 
 

Stabilirea uzurii fizice 
 

Stabilirea uzurii fizice s-a facut in paralel cu determinarea ponderii valorii elementului din 
total valoare cladire si aplicarea uzurii diferentiat pe element sau grup de elemente 
asemanatoare ca structura. 
 
Pentru exprimarea cat mai corecta a coeficientului de uzura fizica real estimat s-a  procedat la 
“descompunerea” cladirii in categorii de lucrari  unde sunt inglobate materiale cu viata lunga 
si categorii de lucrari unde sunt materiale cu viata scurta.  Pentru determinarea coeficientului 
de uzura cladirile au fost “descompuse” in urmatoarele categorii de lucrari: 

 
Structura de rezistenta   - durata de viata lunga 
Anvelopa   - durata de viata lunga 
Finisaje    - durata de viata lunga combinata cu durata scurta 
Instalatii (sanitare)  - durata de viata scurta 

 

Deprecierea fizica rezultata a fost determinata prin aplicarea coeficientului global de uzura 
rezultat la valoarea de inlocuire. Deducand deprecierea totala din valoarea de inlocuire, 
rezulta valoarea ramasa actuala – cost de inlocuire net. 

 
 
Stabilirea deprecierii fizice 

 
 
Stabilirea uzurii fizice s-a facut in paralel cu determinarea ponderii valorii elementului din 
total valoare cladire si aplicarea uzurii diferentiat pe element sau grup de elemente 
asemanatoare ca structura. 
Pentru exprimarea cat mai corecta a coeficientului de uzura fizica real estimat s-a  procedat la 
“descompunerea” cladirii in categorii de lucrari  unde sunt inglobate materiale cu viata lunga 
si categorii de lucrari unde sunt materiale cu viata scurta.  Pentru determinarea coeficientului 
de uzura cladirile au fost “descompuse” in urmatoarele categorii de lucrari: 

 
Structura de rezistenta    - durata de viata lunga  
Inchideri                         - durata de viata lunga ( 50 ani) 
Finisaje                     - durata de viata lunga combinata cu durata scurta ( 30 de ani) 
Instalatii (sanitare) - durata de viata scurta ( 20 ani) 

 

Uzura fizica a elementelor de structura de rezistenta si anvelopei a fost determinata prin gradului 
de uzura fizica bazat pe varsta efectiva a constructiei raportata la durata totala de viata. 

 

Stabilirea deprecierii functionale: nu s-au identificat elemente de depreciere functionale pentru 
proprietatea evaluata. 
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Stabilirea deprecierii externe 

Stabilirea deprecierii externe s-a realizat pe baza pierderii de castig cauzat de localizarea 
amplasamentului (care implicit determina un grad scazut de atractivitate), procent care reprezinta 
depreciere externa a proprietatii si care s-a alocat costului de inlocuire brut, depreciat fizic  
In tabelul de mai jos este prezentat modul prin care se stabileste procentul de decotare ca urmare 
a depreciereii externe. Astfel,chiria obtenabila in amplasamentul evaluat se compara cu chiria 
obtenabila in zonele urbane (care sunt cele mai atractive) si prin raporul dintre chirii se obtine 
deprecierea externa. 
Stabilirea deprecierii externe s-a realizat pe baza pierderii de castig cauzat de localizarea 
amplasamentului (care implicit determina un grad scazut de atractivitate), procent care reprezinta 
depreciere externa a proprietatii si care s-a alocat costului de inlocuire brut, depreciat fizic; 
astfel,chiria obtenabila in amplasamentul evaluat se compara cu chiria obtenabila in zonele care 
sunt cele mai atractive, iar diferenta de chirie capitalizata reprezinta deprecierea externa. 
 
 
Modalitatea de estimare a deprecierii externe este prezentata in tabelul de mai jos: 
 

 

 
Chiria obtenabila in conditii normale de piata reprezinta chiria obtenabila pentru proprietati 
similare amplasate in zona mediana a municipiului Drobeta Turnu Severin. 

Deducand deprecierea totala din valoarea de reconstructie, rezulta valoarea ramasa actuala – 
cost de inlocuire net. 

 
Sintetic rezultatul abordarii prin cost poate fi prezentat astfel: 
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Rezultatul abordarii prin cost 
 
Prin adaugarea valorii nete a cladirilor si constructiilor speciale la valoarea terenului, 
rezultatul abordarii prin cost este prezentat în tabelul următor: 
  

 
 
 

4.4 Abordarea prin 

venit 

 

 
Evaluarea a fost realizată prin metoda capitalizării directe. Prin acestă metodă venitul 
anual estimat ca fiind generabil de către o proprietate se converteşte în valoare prin 
aplicarea unei rate adecvate de venit. In cazul de faţă am utilizat o rată de capitalizare 
aplicată venitului brut efectiv din exploatare estimat. 
 
Etapele aplicării metodei sunt: 
 

1. Estimnarea venitului net din exploatare (VBE) 
2. Estimarea ratei de capitalizare aferentă veniturilor brute efective R 
3. Convertirea VBE în valoare prin intermediul R cu formula: Vcap = VBE / R 

 
1. Estimarea venitului brut din exploatare (VBE) s-a realizat astfel: 

- s-a estimat o chirie lunară obtenabilă medie de aprox 3,5 EUR/mp Su 
(coroborată cu informaţiile de pe piaţă privind chiriile şi 
caracteristicile şi localizarea spaţiului evaluat) ; 

- s-a estimat venitul brut potenţial VBP ca fiind chiria obtenabilă pe 12 
luni 

- s-a estimat un grad de ocupare de 80% (10 luni din 12) şi s-a estimat 
venitul brut efectiv (VBE)  

 
2. Estimarea R s-a făcut ca şi raport al ratei venitului net supra multiplicatorului 
venitului brut. S-au extras date de pe piaţă privind vânzări şi închirieri de spaţii, s-au 
estimat pentru fiecare gradele de neocupare şi s-a estimat o rată de capitalizare pentru 
fiecare caz: 
 

 
 
Intervalul ratelor de capitalizare totale astfel obţinut este de 10 % - 11%, rate care se 
aplică unor venituri brute efective. Pentru cazul de faţă, având în vedere 
caracteristicile spaţiului, s-a considerat o rată de 11%, spaţiul fiind mai apropiat de 
spatial subiect ca şi caracteristici. 
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3. Din valoarea capitalizata a venitului efectiv s-a scazut necesarul de investit – 
estimat la aprox 125.400 euro respectiv 100 euro/mp /Sc  
Făcând calculele avem: 
 

 
 
Astfel, valoarea proprietăţii obţinută prin abordarea prin venit este (rotund) : 
 

VCB = 180.700 EUR echivalent 797.000 RON 

 

 

4.5 Reconcilierea 

valorilor 

 
In urma aplicării metodelor descrise în acest raport rezultatele (rotunjite) sunt: 
 
Vcost   =   178.700 EUR echivalent 788.000 lei  
Vvenit  =  180.700 EUR echivalent 797.000 lei 
 
Valoarea obţinută prin abordarea prin cost reflectă nivelul potenţialului spaţiului 
analizat. Având în vedere scopul evaluării, precum şi ipotezele luate în calcul se 
consideră că este cea mai relevantă pentru proprietatea în cauză. 
 
Astfel, opinia evaluatorului este că la data evaluării, valoarea de piaţă a proprietăţii 
este: 
 

178.700 EUR (echivalent 788.000 lei) 
din care teren 57.300 EURO (  252.700 RON ) 

  
VVAALLOOAARREEAA  NNUU  EESSTTEE  IINNFFLLUUEENNŢŢAATTĂĂ  DDEE  TT..VV..AA..  LLAA  BBAAZZAA  EESSTTIIMMĂĂRRIIII  AAUU  SSTTAATT  TTRRAANNZZAACCŢŢIIIILLEE  ÎÎNNTTRREE  PPEERRSSOOAANNEE  
FFIIZZIICCEE,,  MMAAJJOORRIITTAARREE  PPEE  PPIIAAŢŢAA  IIMMOOBBIILLIIAARRĂĂ  SSPPEECCIIFFIICCĂĂ 
 

- Valoarea este valabilă în limita ipotezelor şi condiţiilor limitative şi a 
celorlalte considerente prezentate în cadrul raportului 

- Valoarea nu tine seama de responsabilitatile de mediu 
- Valoarea este subiectiva; valoarea este o predicţie; Evaluarea este o opinie 

asupra unei valori. 
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5 PARTEA V - ANEXE 
 
ANEXA 1 - Fotografii ale proprietatii 

ANEXA 2 - Extras de carte funciară 

ANEXA 3 - Extrase privind oferte de pe piaţa imobiliara 

ANEXA 4 – Fisa de cost 

ANEXA 5 – Localizare 
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5.1 ANEXA 1 - Fotografii ale proprietatii 

 
IMAGINI DIN EXTERIOR ŞI ZONA DE AMPLASARE 

 

  
 

 
Anexa PVC  
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5.2 ANEXA 2 - Extras de carte funciară 
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5.3 ANEXA 3 - Extrase privind oferte de pe piaţa imobiliara 

 
OFERTE VANZARE SPAŢII COMERCIALE 
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OFERTE INCHIRIERI: 

 
 
 

 

 
3,5 euro/mp 
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Oferte teren  
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5.4 ANEXA 4 – Fisa de cost 

 
Fisa cost – finalizata 
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5.5 ANEXA 5 – Localizare 

 


