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Sinteza raportului

Executant: expert evaluator inginer Victor Mihail Cugut din Drobeta Turnu Severin str 
Cicero nr 66, tel 0252324263 sau 0745305822, având CIF 19460557, persoană fizică 
autorizată (PFA) de Ministerul Justiţiei ca Expert Tehnic Judiciar în specialitatea construcţii şi 
evaluări imobiliare, având legitimaţia nr 1433-3802 şi Membru titular ANEVAR cu 
legitimaţia nr 11918, certificat în evaluarea proprietăţilor imobiliare (EPI), bunurilor mobile 
(EBM) şi întreprinderilor (El).

Beneficiară: S.C. PROFIAL S.R.L. din Drobeta Turnu Severin, cu J25/65/2004 şi 
CUI R016137641, reprezentată prin d-l ec. Gogu Motoi din partea S.C. YNA CONSULTING 
SPRL Drobeta Turnu Severin.

Date proprietate evaluată: 10 mijloace fixe mobile, proprietatea beneficiarei S.C. 
PROFIAL SRL din Drobeta Turnu Severin.

Scop: Vânzare prin lichidare.

Conţinut raport de evaluare:
1. Sinteza Raportului: pag 2
2. Declaraţia de conformitate: pag 3
3. Raportul de Evaluare: pag 4
4. Fotografii: pag 9
5. ANEXA 1 -  Evaluarea prin metoda costului: pag 10
6. Documente de proprietate: pag 11

Valoarea estimată pentru vânzare prin lichidare este 3.644 lei, astfel:
1. Autoturism DACIA cu nr MH-20-KLY...... 1.008 lei
2. Ferăstrău circular 2005.........................  1.138 lei
3. Maşină de găurit 2008.............................. 566 lei
4. Maşină de găurit 2006..............................  262 lei
5. Ferăstrău circular 2006.............................392 lei
6. Frigider........................................................  0
7. Raft 1225 le i................................................  0
8. Raft 1200 le i................................................  0
9. Imprimantă.................................................60 lei
10. Maşină frezat..........................................292 lei

Valorile de mai sus sunt calculate la cursul de 4,4303 lei/EUR fără includerea nici unui 
impozit sau taxe asociate.

Aceste valori sunt o estimare şi o predicţie şi reprezintă opinia evaluatorului exprimată 
la data evaluării din 23.08.2013 şi ţinând seama de ipotezele şi condiţiile limitative din 
prezentul raport.

Raportul de evaluare este întocmit în vederea utilizării de către beneficiară şi poate fi 
supus verificării ulterioare de către aceasta, având dreptul de a-l accepta sau nu, conform



DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
■

Prin prezenta certific:

• Afirmaţiile susţinute în prezentul raport sunt reale şi corecte. Estimările şi concluziile se 
bazează pe informaţii şi date considerate de către evaluator ca fiind adevărate şi 
corecte, precum şi pe concluziile inspecţiei asupra bunurilor, pe care am efectuat-o la 
data de 23.08.2013

• Analizele, opiniile şi concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele şi concluziile 
limitative menţionate şi sunt analizele, opiniile şi concluziile mele profesionale 
personale, imparţiale şi nepărtinitoare

• Nu am nici un interes actual sau de perspectivă în privinţa bunurilor care fac obiectul 
acestui raport de evaluare şi nu am nici un interes personal privind părţile implicate în 
prezenta misiune, excepţie făcând rolul menţionat aici

• Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau înţelegere care 
să-i confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta, un stimulent 
financiar pentru concluziile exprimate în evaluare

• Nici evaluatorul şi nici o persoană afiliată sau implicată cu acesta nu are alt interes 
financiar legat de evaluarea bunurilor ce fac obiectul acestei lucrări

• Analizele şi opiniile noastre au fost bazate şi dezvoltate în conformitate cu Standardele 
Internaţionale de Evaluare ediţia a Vlli-a ale IVSC, adoptate de ANEVAR începând cu 
1 ianuarie 2012 şi publicate în 2011 prin grija Institutului român de Cercetări în Evaluare 
(IROVAL) şi cu ipotezele şi condiţiile limitative cuprinse în prezentul raport. Evaluatorul 
a respectat codul deontologic al meseriei sale

• La inspectarea personală a bunurilor, beneficiara a colaborat în vederea obţinerii datelor 
tehnice şi juridice necesare

• Posed cunoştinţele şi experienţa necesară îndepliniri misiunii în mod competent.

Data: 23 august 2013



RAPORT DE EVALUARE

A. OBIECTUL EVALUĂRII
10 mijloace fixe mobile, proprietatea beneficiarei S.C. PROFIAL SRL din Drobeta Turnu 

Severin sstfel’
i  Autoturism DACIA BREAK 1310 CL cu nr MH-20-KLY
2. Ferăstrău circular 2005
3. Maşină de găurit 2008
4. Maşină de găurit 2006
5. Ferăstrău circular 2006
6. Frigider
7. Raft 1225 lei
8. Raft 1200 lei
9. Imprimantă
10. Maşină frezat.

B. SCOPUL
Estimarea valorii de piaţă pentru lichidare, pentru vânzarea mijloacelor fixe mobile 

identificate mai sus.
Acest Raport de Evaluare a fost realizat pe baza informaţiilor furnizate de către 

beneficiară, iar corectitudinea datelor furnizate este responsabilitatea acesteia. Ei este valabil 
numai pentru uzul beneficiarei pentru scopul enunţat mai sus şi nu ne asumăm nici o 
responsabilitate pentru utilizarea lui în alte scopuri sau de alte persoane.

C. IDENTIFICAREA MIJLOACELE FIXE MOBILE
S-a făcut pe teren în data de 23.08.2013 împreună cu d-l Nicolae Caliţoiu, din partea 

beneficiarei. Cu ocazia inspecţiei, s-au executat poze care se anexează.
S-au pus la dispoziţie copii după Cartea de identitate a vehiculului.

D. DREPTUL DE PROPRIETATE EVALUAT
Destinatara acestui Raport este în acelaţi timp şi Beneficiara lui şi se identifică cu 

Proprietara bunurilor şi este S.C. PROFIAL S.R.L. din Drobeta Tumu Severin, cu J25/65/2004 
şi CUI R016137641, reprezentată prin d-l ec. Gogu Motoi din partea S.C. YNA CONSULTING 
SPRL Drobeta Turnu Severin.

Prin prezentul raport, se evaluează dreptul deplin de proprietate dobândit prin 
cumpărare în favoarea S.C. PROFIAL SRL din Drobeta Tumu Severin.

E. DATA Şl CURSUL VALUTAR

■ Nu se asumă nici o responsabilitate privind descrierea situaţiei juridice sau a Dr
privind titlul de proprietate, ele fiind cele declarate de beneficiar

F. IPOTEZE Şl CONDIŢII LIMITATIVE

- data inspecţiei: 23.08.2013
- data întocmirii: 23.08.2013
- data evaluării: 23.08.2013
- cursul valutar din 23.08.2013: 4,4303 lei / EUR.



■ Evaluarea a fost realizată pornind de la ipoteza de bază privind cea mai bună utilizare a 
bunului mobil.
■ Afirmaţiile şi proiecţiile din prezenta lucrare s-au efectuat pe baza informaţiilor tehnice 
obţinute din identificările şi observaţiile realizate pe teren şi din studierea documentelor tehnice 
şi contabile puse la dispoziţie de beneficiară.
■ în elaborarea lucrării s-a ţinut seama de preţurile de comercializare a unor bunuri identice 
sau similare, de cursul de schimb valutar de referinţă, de starea reală a bunului inspectat, 
durata normală de funcţionare conform HG 2139/2004 şi de preţurile de piaţă practicate cu 
ocazia altor vânzări forţate.
■ Valoarea de piaţă estimată prin acest raport, este valabilă numai în condiţiile de piaţă găsite 
la data evaluării.

G. BAZA SAU DEFINIŢIA VALORII ESTIMATE
Tipul de valoare estimată este VALOAREA DE PIAŢĂ definită de Standardul 

Internaţional IVS: suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la 
data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie 
nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile au acţionat fiecare în cunoştinţă de 
cauză, prudent şi fără constrângere.

Valoarea de piaţă pentru lichidare nu este o valoare de bază, ea fiind definită conform 
Standard IVS 2 ca o valoare derivată din valoarea de piaţă, ce nu îndeplineşte în totalitate 
cerinţele din definiţia valorii de piaţă, astfel că durata activităţii de marketing nu este 
corespunzătoare, iar vânzătorul este obligat să vândă. în general, această valoare este mai 
mică sau cel mult egală cu valoarea de piaţă, în funcţie de atractivitatea mijlocului fix mobil şi 
de durata disponibilă pentru activitatea de marketing.

Deci, valoarea estimată prin acest raport va fi valoarea de piaţă determinată în mod 
prudenţial şi ţinând cont de ipotezele şi condiţiile limitative esprimate la punctul F.

H. SURSE DE INFORMARE
* Fişa mijloacelor fixe
* Din inspecţia făcută în 23.08.2013 în localitatea Şişeşti, împreună cu reprezentantul 

beneficiarei d-l Nicolae Caliţoiu, când s-au executat şi fotografiile anexate
* Informaţii culese de pe internet, specifice pieţei acestor mijloace fixe.

I. DESCRIEREA BUNURILOR:
1.1. Autoturism DACIA BREAK 1310 CL nr de înmatriculare MH-20-KLY
A fost inspectat la proprietatea d-lui Nicolae Caliţoiu din localitatea Severineşti. 
Caracteristici tehnice:
- Categoria: AUTOTURISM
- Caroseria: 2 VOL, BREAK, 4+1 UŞI
- Marca: DACIA
-Tip: R13311 13010 CL
- Nr omologare / an fabricaţie: ABDA1P1111T9812 /1999
- Nr identificare: UU1R13311X2889618
- Masa proprie (kg): 980
- Masa totală max autorizată (kg): 1380
- Nr locuri: 5
- Dimensiuni de gabarit (mm): L=4391; 1=1636; h=1460
- Motorul
Tip: DACIA 102-13*
Serie: 0363815 
Cilindree (cm3): 1397



Putere (kw)/ Turaţie (min'1): 45,58 / 5000 
Sursă de energie: BENZINA
- Nr de axe: 2
- Dimensiunile anvelopelor 
Fată: 165/70 R 13 
Spate: 165 / 70 R 13
- Viteza de circulaţie maximă (km/h): 140
- Capacitate rezervor (I): 47,50
- Culoare: 01017 gri met
- Certificat de înmatriculare: nr M00061298H
- Seria cărţii de identitate: C 806461
- Deţinător: S.C. PROFIAL SRL
- Dotarea autoturismului supus evaluării este cea standard.
- Starea tehnică: stadiu avansat de uzură, fiind utilizată 14 ani în activitatea de 
transport persoane şi materiale pentru societăţi comerciale. Posedă plăcuţele de 
identificare; sunt urme vizibile de deformaţii, coroziune, deteriorări; nu s-a putut afla 
istoricul utilizării pentru cei 14 ani de viaţă; motorul este în stare de funcţionare. Km la 
bord nu sunt reali utilizării (din declaraţiile reprezentantului beneficiarei, sunt peste 
150.000 mii de km parcurşi).
- durata normală de funcţionare conform HG 2139/2004, grupa 2.3.2.1.1. = 4-6 ani
- valoare de inventar 16.806,72 lei (valoare second hand în 2005)
- stare tehnică: nesatisfăcătoare.

1.2. Ferăstrău circular 2005
Mijloc fix grupa 2.1.8.1. care, conform declaraţiei reprezentantului societăţii, s-a utilizat 

intensiv şi s-a uzat integral înainte de consumarea duratei normale (8-12 ani). Nu s-a vizionat 
la data inspecţiei, urmând ca reprezentantul societăţii d-l Nicolae Caliţoiu să-l predea 
lichidatorului. Bunul a fost achiziţionat în 2005, cu valoare de inventar de 10114,82 lei.

în Raport evaluarea lui se face în funcţie de durata normală de utilizare de 8 ani, 
urmând ca odată cu predarea lui lichidatorului, se să reconfirme valoarea stabilită.

1.3. Maşină de găurit 2008
Mijloc fix grupa 2.1.8.2. care, conform declaraţiei reprezentantului societăţii, s-a utilizat 

intensiv şi s-a uzat integral înainte de consumarea duratei normale (8-12 ani). Nu s-a vizionat 
la data inspecţiei, urmând ca reprezentantul societăţii d-l Nicolae Caliţoiu să îl găsească şi să-l 
predea lichidatorului. Bunul a fost achiziţionat în 2008, cu valoare de inventar de 2.694,73 lei.

în Raport evaluarea lui se face în funcţie de durata normală de utilizare de 8 ani, 
urmând ca odată cu predarea lui lichidatorului, se să reconfirme valoarea stabilită.

1.4. Maşină de găurit 2006
Mijloc fix grupa 2.1.8.2. care, conform declaraţiei reprezentantului societăţii, s-a utilizat 

intensiv şi s-a uzat integral înainte de consumarea duratei normale (8-12 ani). Nu s-a vizionat 
la data inspecţiei, urmând ca reprezentantul societăţii d-l Nicolae Caliţoiu să îl găsească şi să-l 
predea lichidatorului. Bunul a fost achiziţionat în 2006, cu valoare de inventar de 1.663,86 lei.

în Raport evaluarea lui se face în funcţie de durata normală de utilizare de 8 ani, 
urmând ca odată cu predarea lui lichidatorului, se să reconfirme valoarea stabilită.

1.5. Ferăstrău circular 2006



1.6. Frigider
Mijloc fix grupa 3.1.5. cu durata normală de utilizare de (4-6 ani), care a fost inspectat la 

proprietatea d-lui Nicolae Caliţoiu din localitatea Severineşti.
Bunul a fost achiziţionat în 2004, cu valoare de inventar de 1.344,54 lei.

1.7. Raft 1225 lei
Mijloc fix grupa 3.1.1.1. cu durata normală de utilizare de (3-5 ani), care nu a fost 

inspectat deoarece nu mai există. Conform declaraţiei reprezentantului societăţii, s-a utilizat 
intensiv şi s-a uzat integral. S-a constatat că durata normală de utilizare este consumată.

Bunul a fost achiziţionat în 2004, cu valoare de inventar de 1.225 lei.

1.8. Raft 1200 lei
Mijloc fix grupa 3.1.1.1. cu durata normală de utilizare de (3-5 ani), care nu a fost 

inspectat deoarece nu mai există. Conform declaraţiei reprezentantului societăţii, s-a utilizat 
intensiv şi s-a uzat integral. S-a constatat că durata normală de utilizare este consumată.

Bunul a fost achiziţionat în 2004, cu valoare de inventar de 1.200 lei.

1.9. Imprimantă
Mijloc fix grupa 3.2.1. cu durata normală de utilizare de (4-6 ani), care nu a fost 

inspectat deoarece nu mai există. Conform declaraţiei reprezentantului societăţii, s-a utilizat 
intensiv şi s-a uzat integral. S-a constatat că durata normală de utilizare nu este consumată.

Bunul a fost achiziţionat în 2011, cu valoare de inventar de 158,87 lei.

1.10. Maşină frezat
Mijloc fix grupa 2.1.8.2. care, conform declaraţiei reprezentantului societăţii, s-a utilizat 

intensiv şi s-a uzat integral înainte de consumarea duratei normale (8-12 ani). Nu s-a vizionat 
la data inspecţiei, urmând ca reprezentantul societăţii d-l Nicolae Caliţoiu să îl găsească şi să-l 
predea lichidatorului. Bunul a fost achiziţionat în 2007, cu valoare de inventar de 1.588,24 lei.

în Raport evaluarea lui se face în funcţie de durata normală de utilizare de 8 ani, 
urmând ca odată cu predarea lui lichidatorului, se să reconfirme valoarea stabilită.

J. EVALUAREA
Ţinând cont de informaţiile disponibile, de cantitatea şi calitatea lor, a fost aleasă 

abordarea prin cost care se bazează pe costul de reproducţie sau de înlocuire a activului de 
evaluat.

Metoda presupune estimarea valorii de vânzare prin lichidare ( V l )  pornind de la costul 
la nou prezent (actual) numit şi valoare de înlocuire (V;) la data evaluării, din care se deduc o 
serie de elemente de depreciere (fizică, funcţională, economică) exprimate printr-un indice de 
depreciere totală (D). Se obţine astfel o valoare de piaţă pentru lich id a ^^^^^e p lin e ş te  
condiţiile valorii de bază (vezi punctul G.) /p *

în acest caz formula de calcul este: (( ^ tyhftyfo %
Vl  = Vî x D \

unde Vţ = valoare de înlocuire la nou în preţuri fără TVA *
iar D = Du x DfX De = indice de depreciere totală, care se estimează în fuM ţ̂ie'&e: r  J

- uzura fizică reală aferentă, prin Du = indice de depreciere fizică
- uzura morală, prin Df = indice de depreciere funcţională l /~ - \
- condiţiile specifice de piaţă care au în vedere vânzarea prin lichidare şi criza econyomiqa şi 

financiară, prin De = indice de depreciere externă (economică). /  z7
* Indicele de depreciere fizică se calculează funcţie de uzura fizică reală găsita^e teren 

la data inspecţiei sau funcţie de raportul dintre durata utilizării şi durata normală de utilizare 
dată de HG 2139/2004 , cu formula



Du = 1-U/100, unde U = uzura fizică.
Pentru mijloacele fixe mobile cu durata utilizării mai mare decât duratele normale de 

utilizare se estimează uzura (U) în funcţie de uzura fizică reală găsită pe teren sau în cazul 
celor negăsite, uzura scriptică calculată în funcţie de duratele normale de funcţionare stabilite 
conform HG 2139/2004. Valorile efective se găsescc în tabelul de calcul al valorilor de vânzare 
prin lichidare din ANEXA 1.

■ Coeficientul de uzură morală se calculează în funcţie de duratele de cca 4 ani de 
retehnologizare astfel că uzura morală s-a calculat la 20% pentru fiecare ciclu de 4 ani. Pentru 
cele de evaluat, care au durate de utilizare cuprinse între 2 şi 14 ani, s-au estimat coeficienţi 
de uzură morală conform ANEXA 1.

■ Coeficientul de depreciere externă (economică) De, specific acestei perioade ţine cont 
de condiţiile de criză economică şi de condiţiile speciale ale vânzării prin executare silită. Se 
estimează De = 0,75.

în ANEXA 1 se calculează valorile de piaţă pentru lichidare pentru cele 10 mijloace fixe 
mobile, obţinîndu-se suma totală de 3.644 lei.

K. CONCLUZII
Valoarea estimată pentru vânzarea prin lichidare a celor 10 mijloace fixe mobile este de

3.644 lei, astfel:
1. Autoturism DACIA cu nr MH-20-KLY...... 1.008 lei
2. Ferăstrău circular 2005.............................1.138 lei
3. Maşină de găurit 2008.............................. 566 lei
4. Maşină de găurit 2006 ..............................  262 lei
5. Ferăstrău circular 2006.............................318 lei
6. Frigider........................................................  0
7. Raft 1225 le i................................................  0
8. Raft 1200 le i................................................  0
9. Imprimantă.................................................60 lei
10. Maşină frezat..........................................292 lei

Valorile de mai sus sunt calculate la cursul de 4,4303 lei/EUR şi fără includerea nici 
unui impozit sau taxe asociate.
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Data înmatncuJăff| 0 , 0 2 . 2 0 0 5

identificare UUIRI33IIX28896I8
4. ŞT.3̂»£ie C806461_______________
 ̂jĂofesa •' PRORAL SRL
CRISAN Nr.4IA BI.N3 Sc.1 Ap.6 
DR.-TR.SEVERIN

!
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caî ĝ AUTOTURISM
VOLUME 2 VOL.BREAK.4+1 US

Marca DACIA
Nferianta RI33II I3I0CL
g S ftB P A IP I I I IT 9 8 l2

Np980

Maximă auto-
rizată pe axe

Totală max. lO a f )

Remorcarăd.sp.defrânafr7' ^

660
Spal»850

Numărul 
de tocuri

M$oc

12 iNumărulax̂r
to i§

Dimensiunile de 
gabant (mm)__ j439l

1«n
) picioare

1636 1Î460
i 15 Cuioarê yRj

j  Numărul certificatului M0006I298H


