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 08.06.2015 

Către:    Lichidator Juduciar YNA CONSULTING SPRL 

 

Referitor la:  Proprietate imobiliară - BLOC DE LOCUINTE – Constructie 
Nefinalizata situata in Loc. Drobeta Tr. Severin, Str. Traian, nr. 203, Mehedinti 

 

Urmare a solicitării dumneavoastră, am procedat la reevaluarea proprietății 
indicate mai sus. Am efectuat inspecția proprietății, am analizat piața imobiliară 
specifică și am estimat valoarea de piață a proprietății în cauză in vederea 
vanzarii. 

Prezentul raport de evaluare este realizat de catre Fairvalue Consulting, ca si 
evaluator ales de catre Lichidator Juduciar YNA CONSULTING SPRL , prin 
evaluatorul autorizat EPI, Cebuc Marian, membru titular ANEVAR cu legitimația nr. 
11266, a evaluat proprietatea în calitate de evaluator independent, raportul de 
evaluare fiind întocmit în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2014. 

În baza informațiilor disponibile, în urma analizelor, metodelor și raționamentelor 
aplicate, opinia noastră este că valoarea de piață a dreptului deplin de proprietate 
asupra proprietății descrise în acest raport, la 08.06.2015, este: 

 

463.500 EUR, echivalent 2.059.500 LEI 

 
din care: 

  
- valoare teren 

61.800 Euro 

274.600 Lei 

- valoare constructie 
401.700 Euro 

1.784.900 Lei 

 

 

 Valorile au fost exprimate ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile 
limitative și aprecierile exprimate în prezentul raport și este valabilă în 
condițiile economice și juridice menționate în raport; 

 Valorile sint valabile numai pentru destinația precizată în raport. 

 Valorile reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață a 
imobilului; 

 Valoarea este o predicție; 

 

Cu deosebită considerație, 

Cebuc Marian – MAA EPI 

Evaluator Autorizat Anevar EPI, EI, EBM  

Fairvalue Consulting 
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1. Rezumatul faptelor principale şi al concluziilor importante 
 

Client SC IZOLATIA SRL 

Destinatar  Lichidator Juduciar YNA CONSULTING SPRL 

Data raportului de 
evaluare 

08.06.2015 

Data inspecției 24.04.2015  

Data evaluării 08.06.2015 
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Evaluator autorizat Cebuc Marian, Evaluator Autorizat EPI,  Legitimație 11266 

Compania de evaluare Fairvalue Consulting, Membru Corporativ ANEVAR, Autorizație nr. 20 

Reprezentant – funcţia Stan Anuţa – Director 

Tip proprietate   BLOC DE LOCUINTE – Constructie Nefinalizata 

Adresa proprietății Loc. Drobeta Tr. Severin, Str.  Str. Traian, nr. 203, Mehedinti 

Cartier / amplasare Zona semicentrala a Loc. Drobeta Tr. Severin,  la intersectia dintre str. Traian 
cu str. G. Cosbuc 

Anul construirii 2000 - In constructie 

Regim de înalțime S+P+3E (etaj 3 nefinalizat) 

Utilități Energie electrica- la limita, apa – la limita, canalizare- racord la reteau 
urbana, telefonie - la limita,termoficare – la limita 

Finisaje Constructie Nefinalizata – „La rosu” 

Suprafețe 
Construcții Au = 2412,56 mp Ac = 584,36  mp Ad = 2826,37 mp 

Teren St = 642 mp  

Proprietar Persoană juridică: SC IZOLATIA SRL 

Utilizare existentă Bloc de locuinte - constructie nefinalizata 

Curs de schimb valutar 4,4433 

VALOAREA DE PIAȚĂ 
estimată, din care:  463.500 EUR 2.059.500      lei 

- Valoare 
construcții 

399.300 EUR 1.768.060 lei 

- Valoare teren 61.800 EUR 273.640 lei 

Dreptul de proprietate Considerat deplin 

Sarcini înregistrate Conform Extrase Carte Funciara nr. 18319/08.05.2015, 18613/09.06.2015 si 
18616/09.06.2015 se noteaza ipoteca in favoarea BRD GSG – Sucursala 
Mehedinti  Evaluarea s-a efectuat in ipoteza  ca dreptul de proprietate 
asupra imobilului este liber de sarcini. 

Descriere anexe - 

Observații speciale Tinind cont de scopul evaluarii evaluarea imobilului s-a facut luind in 
considerare regimul de inaltime existent la data inspectiei, respectiv 
S+P+1E+2E+3E(nefinalizat) 

Diferențe constatate în 
urma inspecției (față de 
documentele de 
proprietate/ 
documentația 
cadastrală) 

La data inspectiei, regimul de inaltime al constructiei nefinalizate C1, 
edificata pe terenul inscris in CF 50072 era de S+P+3E, ultimul etaj (etajul 3) 
afladu-se in faza de turnare a plafonului (placa turnata din beton armat). 
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2. Certificarea  evaluatorului 
 
Subsemnatul, îmi asum răspunderea privind conținutul și concluziile evaluării numai față de 
clientul și destinatarul lucrării și certific, în cunoştinţă de cauză şi cu bună credinţă, că: 

 

ü Expunerile faptelor din acest raport sunt corecte și adevărate; 
ü Analizele, opiniile și concluziile raportate se limitează numai la ipotezele și condițiile 

limitative prezentate și reprezintă analizele, opiniile și concluziile mele profesionale și 
imparțiale; 

ü Nu am niciun interes prezent sau viitor în proprietatea care constituie obiectul acestui 
raport și niciun interes personal legat de părțile implicate; 

ü Nu am nicio părtinire legată de proprietatea care este obiectul acestui raport sau legată 
de părțile implicate în această evaluare; 

ü Angajarea mea în această evaluare și onorariul pentru această evaluare nu sunt 
condiționate de raportarea unor rezultate predeterminate, de mărimea valorii estimate 
sau de o concluzie favorabilă unuia dintre utilizatorii desemnați ai raportului; 

ü Dețin cunoștințele și experiența necesară pentru efectuarea, în mod competent, a 
acestEPI lucrări; 

ü Nu mi-a fost oferită asistență profesională semnificativă; 
ü Sunt membru al ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România). 
ü La data acestui raport, îndeplinesc cerințele ANEVAR privind programul de pregătire 

continuă. 

 

Cebuc Marian – MAA EPI 

Evaluator Autorizat Anevar EPI, EI, EBM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Termenii de referință ai evaluării 
 

Obiectul evaluării Proprietate imobiliară – BLOC LOCUINTE- constructie nefinalizata 

  

Adresa proprietății Loc. Drobeta Tr. Severin, Str.  Str. Traian, nr. 203, Mehedinti 
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Scopul evaluării Estimarea valorii de piață a proprietății menţionate mai sus‚ aşa cum este 
definită în Standardele de Evaluare ANEVAR 2014, în vederea garantării unui 
împrumut. 

  

Clientul raportului SC IZOLATIA SRL 

  

Destinatarul 
raportului 

Lichidator Juduciar YNA CONSULTING SPRL 

  

Proprietar SC IZOLATIA SRL 

  

Drepturi de 
proprietate evaluate 

În cadrul prezentului raport a fost evaluat dreptul deplin de proprietate 
asupra imobilului analizat, deținut de către SC IZOLATIA SRL în baza 
următoarelor documente: 

ü Contract de vanzare cumparare nr. 59/12.01.1998, 
ü Autorizatie de construire nr. 311/06.07.2000  
ü Autorizatie de construire nr. 104/04.04.2006 
ü Proces verbal de receptie preliminara nr. 14/14.10.2009 
ü Extras CF nr. 12818/25.08.2009 

Dreptul de proprietate asupra imobilului este înscris în: 

 Pentru teren - Cartea Funciară nr. 50072 a Mun. Drobeta Tr. Severin, 
Jud. Mehedinti, cu nr. cadastral 3455.  

 Pentru subsol - Cartea Funciară nr. 50072-C1-U2 a Mun. Drobeta Tr. 
Severin, Jud. Mehedinti, cu nr. cadastral 3455/1/-1/1.  

 Pentru parter - Cartea Funciară nr. 50072-C1-U1 a Mun. Drobeta Tr. 
Severin, Jud. Mehedinti, cu nr. cadastral 3455/1/0/1.  
 

Conform Extrase Carte Funciara nr. 18319/08.05.2015, 18613/09.06.2015 si 
18616/09.06.2015 se noteaza ipoteca in favoarea BRD GSG – Sucursala 
Mehedinti  Evaluarea s-a efectuat in ipoteza  ca dreptul de proprietate asupra 
imobilului este liber de sarcini. 

  

Baza de evaluare. 

Tipul valorii estimate  

Evaluarea executată conform prezentului raport, în concordanţă cu cerinţele 
clientului, reprezintă o estimare a valorii de piață  a proprietății, aşa cum 
este aceasta definită în Standardele de Evaluare ANEVAR 2014 – SEV 100 
Cadrul general.  

Conform acestui standard, valoarea de piață reprezintă 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. 

 

Metodologia de calcul a “valorii de piaţă” a ţinut cont de scopul evaluării, 
tipul proprietăţii şi de recomandările Standardelor de Evaluare ANEVAR. 

  

Data evaluării La baza efectuării evaluării au stat informaţiile privind nivelul preţurilor la 
data de 08.06.2015, data la care se consideră valabile ipotezele luate în 



Raport de reevaluare  BLOC DE LOCUINTE – Constructie Nefinalizata 

 

 
7 

considerare precum şi valorile estimate de către evaluator. Evaluarea a fost 
realizată în luna mai 2015. Data evaluarii este 08.06.2015.  

  

Inspecția proprietății Inspecția a fost efectuată în data de 24.04.2015, de către evaluator autorizat 
Cebuc Marian, legitimație nr. 11266. Inspectia s-a efectuat in prezenta 
reprezentanului SC IZOLATIA SRL. 

  

Moneda în care se 
exprimă valoarea 
estimată 

Opinia finală a evaluarii este prezentata în Lei și EUR. Cursul de schimb 
leu/EUR valabil la data evaluării (08.06.2015) este cel afișat de BNR, și anume 
4,4433 LeiI/EUR. Valoarea a fost estimată în euro, fiind apoi convertită în Lei. 

  

Modalităţi de plată Valoarea exprimată în prezentul raport reprezintă suma care urmează a fi 
plătită în echivalent cash la data tranzacţiei, fără a lua în calcul condiţii de 
plată deosebite. 

  

Conformitatea 
evaluării cu SEV 

Valoarea imobilului a fost determinată în conformitate cu standardele 
aplicabile acestui tip de valoare, ţinându-se cont de scopul pentru care s-a 
solicitat evaluarea, respectiv: 

Standardele de evaluare ANEVAR 2014:  

ü SEV 100 – Cadrul general 
ü SEV 101 – Termenii de referință ai evaluării 
ü SEV 103 – Raportare 
ü SEV 230 - Drepturi asupra proprietăţii imobiliare 
ü SEV 232 – Evaluarea proprietății imobiliare generatoare de afaceri 
ü GME 630 – Evaluarea bunurilor imobile. 

  

Procedura de 
evaluare 

Etapele parcurse pentru determinarea valorii de piață au fost: 

ü documentarea, pe baza unei liste de informaţii solicitate clientului; 
ü inspecţia proprietății; 
ü stabilirea limitelor şi ipotezelor care au stat la baza elaborării 

raportului; 
ü selectarea tipului de valoare estimată în prezentul raport; 
ü deducerea şi estimarea condiţiilor limitative specifice obiectivului de 

care trebuie să se ţină seama; 
ü analiza tuturor informaţiilor culese, interpretarea  rezultatelor din 

punct de vedere al evaluării; 
ü aplicarea metodEPI de evaluare considerate oportună pentru 

determinarea valorii şi fundamentarea opiniei evaluatorului. 

  

Natura şi sursa 
informaţiilor 

Documentele puse la dispoziţie de catre client, respectiv: 

ü Contract de vanzare cumparare nr. 59/12.01.1998, 
ü Autorizatie de construire nr. 311/06.07.2000  
ü Autorizatie de construire nr. 104/04.04.2006 
ü Proces verbal de receptie preliminara nr. 14/14.10.2009 

 

Alte informaţii necesare existente în bibliografia de specialitate, respectiv: 

ü Cursul de referință al monedei naționale afișat de BNR; 
ü Publicații privind piața imobiliară. 
ü Articole din presă 
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Evaluatorii nu îşi asumă nici un fel de răspundere pentru datele puse la 
dispoziţie de către client şi nici pentru rezultatele obţinute în cazul în care 
acestea sunt viciate de date incomplete sau greşite. 

Responsabilitatea 
faţă de terţi 

Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informaţiilor furnizate de 
către client, corectitudinea şi precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea 
acestuia. Acest raport de evaluare este destinat scopului şi utilizării precizate 
în cadrul acestui raport. Raportul este confidenţial, strict pentru client si 
destinatar iar evaluatorul nu acceptă nici o responsabilitate faţă de o terţă 
persoană, în nici o circumstanţă. 

  

Ipoteze  ü Aspectele juridice se bazeaza exclusiv pe informaţiile şi documentele 
furnizate de către proprietarul imobilului şi au fost prezentate fără a se 
întreprinde verificări sau investigaţii suplimentare. Se presupune că titlul 
de proprietate este bun şi marketabil, în afara cazului în care se specifică 
altfel; 

ü Informaţia furnizată de către terţi este considerată de încredere, dar nu i 
se acordă garanţii pentru acurateţe; 

ü Se presupune că nu există condiţii ascunse sau neaparente ale 
amplasamentelor: solulului sau structurii clădirii (părţilor ascunse) care să 
influenţeze valoarea. Evaluatorul nu-şi asumă nici o responsabilitate 
pentru asemenea condiţii sau pentru obţinerea studiilor necesare pentru 
a le descoperi; 

ü Se presupune că amplasamentul este în deplină concordanţă cu toate 
reglementările locale şi republicane privind mediul înconjurător în afara 
cazurilor când neconcordanţele sunt expuse, descrise şi luate în 
considerare în raport; 

ü Din informaţiile deţinute de către evaluator, nu există nici un indiciu 
privind existenţa unor contaminări naturale sau chimice care afectează 
valoarea proprietăţii evaluate sau valoarea proprietăţilor vecine. 
Evaluatorul nu are cunostinţă de efectuarea unor inspecţii sau a unor 
rapoarte care să indice prezenţa contaminanţilor sau materialelor 
periculoase şi nici nu a efectuat investigaţii speciale în acest sens. Valorile 
sunt estimate în ipoteza că nu există aşa ceva. Dacă se va stabili ulterior 
că există contaminări pe orice proprietate sau pe oricare alt teren vecin 
sau că au fost sau sunt puse în funcţiune mijloace care ar putea să 
contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea valorii raportate; 

ü Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor 
de evaluare au fost rezonabile în lumina informatiilor ce sunt disponibile 
la data evaluării;  

ü S-a presupus că legislaţia în vigoare se va menţine şi nu au fost luate în 
calcul eventuale modificări care pot să apară în perioada următoare; 

ü Alegerea metodelor de evaluare prezentate în cuprinsul raportului s-a 
făcut ţinând seama de tipul proprietății, tipul  valorii exprimate și de 
informațiile disponibile; 

ü Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii toate informaţiile pe care le-a 
avut la dispoziţie la data evaluării referitoare la subiectul de evaluat 
neexcluzând posibilitatea existenţEPI şi a altor informaţii de care acesta 
nu avea cunoştinţă; 

ü Valoarea de piaţă estimată este valabilă la data evaluării. Intrucât piaţa, 
condiţiile de piaţă se pot schimba, valoarea estimată poate fi incorectă 
sau necorespunzătoare la un alt moment; 
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ü Dacă nu se arată altfel în raport, se înţelege că evaluatorii nu au 
cunoştinţă asupra stării ascunse sau invizibile a proprietăţii (inclusiv, dar 
fără a se limita doar la acestea, starea şi structura solului, structura fizică, 
sistemele mecanice şi alte sisteme de funcţionare, fundaţia, etc.), sau 
asupra condiţiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în 
cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezenţa substanţelor 
periculoase, substanţelor toxice etc.), care pot majora sau micşora 
valoarea proprietăţii. Se presupune că nu există astfel de condiţii dacă ele 
nu au fost observate, la data inspecţiEPI, sau nu au devenit vizibile în 
perioada efectuării analizEPI obişnuite, necesară pentru întocmirea 
raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de 
mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietăţii, astfel de informaţii 
depăşind sfera acestui raport şi/sau calificarea evaluatorilor. Evaluatorii 
nu oferă garanţii explicite sau implicite în privinţa stării în care se află 
proprietatea şi nu sunt responsabili pentru existenţa unor astfel de 
situaţii şi a eventualelor lor consecinţe şi nici pentru eventualele procese 
tehnice de testare necesare descoperirii lor. 

  
 

Ipoteze speciale § Suprafatele construite ale etajelor au fost preluate din proiectul 
prezentat de catre client, vizat spre neschimbare, care a stat la baza 
edificarii constructiei. Nu au fost facute masuratori ale constructiei, 
evaluatorul neavind competente in acest sens. 

  

Restricții de utilizare, 
difuzare sau publicare 

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

ü Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în 
continuare consultanţă sau să depună mărturie în instanţă relativ la 
proprietăţile în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de 
înţelegeri în prealabil; 

ü 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; 

ü Orice valori estimate în raport se aplică activului evaluat, luat ca întreg 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; 

ü Nici prezentul raport, nici părţi ale sale (în special concluzii referitor la 
valori, identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate 
fără acordul prealabil al Fairvalue Consulting și al evaluatorului autorizat 
care semnează acest raport, cu specificarea formei şi contextului în care 
urmează să apară. Publicarea, parţială sau integrală, precum şi utilizarea 
lui de către alte persoane decât clientul și destinatarul raportului de 
evaluare, atrage dupa sine încetarea obligaţiilor contractuale. 

  

4. Prezentarea datelor 
  

Identificarea 
proprietăţii 

Imobilul  situat in Str. Traian, Nr. 203, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, 
compus din: 
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imobiliare 
subiect. 
Descrierea 
juridică 

 Teren in suprafata totala de 624 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 
50072, cu nr. cadastral  3455; 

 Subsolul constructiei edificata pe terenul de mai sus, avind 
suprafata construita de 584,36 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 
50072-C1-U2 

 Parterul constructiei edificata pe terenul de mai sus, avind suprafata 
construita de 584,36 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 50072-C1-U1 
 

NOTA Etajele 1, 2 si 3 (nefinalizat) nu sint inscrise in Cartea Funciara. 

  

Identificarea 
eventualelor 
bunuri mobile 
evaluate 

Valoarea proprietății imobiliare analizate, estimată prin abordarea prin 
costuri și prin abordarea prin venit, este generată atât de componente 
imobile (teren și construcție), cât și de componente mobile (mijloacele fixe şi 
obiectele de inventar necesare afacerii și fondul de rulment adecvat) și active 
necorporale aferente afacerii. Având în vedere scopul evaluării, valoarea 
raportată trebuie să se refere doar la componentele imobile ale proprietății 
generatoare de afaceri. Pentru a estima această valoare, din valoarea totală 
a proprietății imobiliare generatoare de afaceri trebuie să se deducă valoarea 
componentelor mobile și a activelor necorporale. Din cauza lipsei 
informațiilor cu privire la componentele mobile ale afacerii, valoarea 
acestora a fost estimată pe baza informațiilor referitoare la piața hotelieră, 
pe baza valorilor medii per cameră a elementelor de mobilier și echipamente 
de bucatărie/bar. 

  

Date despre zonă, 
oraş, vecinătăţi şi 
amplasare 

o Proprietatea este amplasată în Zona semicentrala a mun. Drobeta Tr. 
Severin, la intersectia str. Traian cu str. G. Cosbuc 

o Amplasarea proprietății este prezentată în Anexa nr. 3 la prezentul raport. 
o Tipul zonei: semicentrala - zona comerciala si rezidentiala  a Loc. Drobeta Tr. 

Severin,. 
o Accesul în zonă se realizează cu ajutorul mijloacelor de transport în comun și 

a autovehiculelor personale 
o Unităţi comerciale in apropiere: magazine 
o Unităţi de învăţământ: da 
o Unităţi medicale: da 
o Instituţii de cult: nu 
o Sedii de bănci: nu 
o Instituţii guvernamentale: Nu 
o Muzee: da 
o Parcuri: nu 
o Lacuri: Nu 
o Cursuri de apă: nu 
o Altele: - 

  

Informaţii despre 
amplasament. 
Descrierea 
terenului 

Proprietatea este amplasată în Zona semicentrala a mun. Drobeta Tr. 
Severin. 

Caracteristici fizice: 
o Suprafaţa terenului:  S = 624 mp  
o Deschiderea la stradă: Dubla deschidere - la Str. Traian si la str. G. Cosbuc 
o Dimensiuni: 24,82 ml x 25,66 ml 
o Înclinare: plan 
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o Formă: regulata 
o Acces: Str. Traian, cit si din str. G. Cosbuc – drumuri asfaltate; 
o Utilități: 

Reţea urbană de energie electrică: existentă - la limita 
Reţea urbană de apă: existentă – la limita 
Reţea urbană de termoficare: existentă – la limita 
Reţea urbană de gaze: inexistentă 
Reţea urbană de canalizare: existentă – racord  
Reţea urbană de telefonie: existentă- la limita 
 

o Alte observații: - 
 
Caracteristici juridice: 

o Utilizare legală: Comerciala 
o Servituți de trecere: Nu se cunosc 
o Restricții de sistematizare: Nu se cunosc 
o Alte restricții existente: Nu se cunosc 

 
 
Caracteristici economice: 

o Impozite asupra terenurilor: - 
o Taxe locale de construire: - 
o Avantaje fiscale: - 

  

Descrierea 
amenajărilor şi 
construcţiilor 

Clădirea a fost edificată începind cu anul 2000 si este in constructie 
(conservare). Vârsta cronologică a construcției  este de 15  ani, iar vârsta 
efectivă a fost estimată la 15 ani. 
 
Regim de înălțime la data inspectiei: S+P+2E 
Suprafețele construcției   
o Sc= 584,36 mp 
o Sd= 2826,37 mp 
o S terase, balcoane, garaje: Su terase= - 
 

Clădirea - Bloc locuinte cu spatiu comercial la parter, care are următorul 
sistem constructiv: 

o Fundaţii din beton armat 
o Suprastructura stilpi si grinzi beton armat 
o Inchideri si compartimentari  zidarie caramida +BCA 
o Plansee  placa beton armat peste subsol, parter, etaj I si II; lipsa planseu 

peste etaj III (in constructie) 
o Acoperiş – nu este 

Finisaje: 
o Finisaj exterior  -  “La rosu”  
o Inchideri si compartimentari  zidarie caramida +BCA 
o Finisaj interior -Tencuieli la subsol, parter, etaj I si tencuieli partiale la 

etaj II 
o Instalatii: electrice - instalatie electrica ingropata la etajele I si II; sanitare  

- Nu; incalzire – Nu; alte dotari – Nu 
o Starea actuală: buna. 
      Compartimentare:  
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o subsol – garaje, casa scarii, casa lift, grup sanitar, boxe, camera centrala 
termica, sas, rampa de acces 

o parter – spatiu comercial, casa scarii, casa lift, rampa acces, grupuri 
sanitare 

o etaj I – 6 apartamente (Suprafata utila totala 450,65 mp) 
o etaj II – 6 apartamente (Suprafata utila totala 450,65 mp) 
o etaj III – 6 apartamente (Suprafata utila totala 450,65 mp) 

ü plansee  placa beton armat peste subsol, parter, etaj I si II lipsa 
planseu peste etaj III (in constructie),  

ü Pardoseli ciment 
ü Tâmplărie ferestre: nu exista 
ü Tămplărie uşi: nu exista 
ü Finisaje pereți interiori: Tencuieli la subsol, parter, etaj I si 

tencuieli partiale la etaj II 
ü Timplaria interioara  – nu exista 
ü Calitatea finisajelor: nefinalizate 

 
Compartimentare etaje 1-3 
 

Apartament Compartimentare 
Suprafata 

utila 

Suprafata 
utila 

totala 

1 

Camera de zi 25,47 

51,06 
Bucatarie 8,39 

Baie 5,13 

Hol 12,07 

Terasa 4,67   

2 

Camera de zi 29,74 

103,48 

Dormitor 22,54 

Dormitor 17,41 

Bucatarie 12,47 

Baie 5,98 

Hol 15,34 

Terasa 1 4,67   

Terasa 2 21,99   

3 

Camera de zi 23,01 

60,32 

Dormitor 13,64 

Bucatarie 9,21 

Baie 5,02 

Hol 7,96 

Debara 1,48 

Terasa 7,85   

4 

Camera de zi 22,98 

78,8 

Dormitor 18,9 

Bucatarie 10,55 

Baie 5,65 

Hol 20,72 

Terasa 8,46   

5 

Camera de zi 29,23 

79,46 Dormitor 15,96 

Bucatarie 14,68 
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Baie 4,78 

Hol 14,81 

Terasa 7,97   

6 

Camera de zi 29,23 

77,53 

Dormitor 13,11 

Bucatarie 9,42 

Baie 5,49 

Hol 20,28 

Terasa 6,67   

7 Casa scarilor 18,4 18,4 

Suprafata utila totala  450,65 

 
o Starea tehnică a proprietății este buna 
o Garaj independent: Nu este cazul 
o Piscină: Nu este cazul 
o Împrejmuire: Nu este cazul 

  

Date privind 
impozitele şi 
taxele 

- 

  

Istoric, incluzând 
vânzările 
anterioare şi 
ofertele sau 
cotaţiile curente 

Ultimele informații despre tranzacționarea proprietății sunt disponibile în 
Contractul de vânzare-cumpărare pus la dispoziție: 

- Data: 12.01.1998 
- Vânzător: Colibasanu Aurelia 
- Preț vânzare: 400.000.000 ROL 

  

  

Analiza piețEPI 
imobiliare. Studiu 
de vandabilitate 

Piata imobiliara se defineste ca un grup de persoane sau firme care intra in 
contact in scopul de a efectua tranzactii imobiliare. Participantii la aceasta piata 
schimba drepturi de proprietate contra unor bunuri, cum sunt banii. 

 

O serie de caracteristici speciale deosebesc pietele imobiliare de pietele 
bunurilor sau serviciilor:  

ü Fiecare proprietate imobiliara este unica iar amplasamentul sau este fix.  
ü Pietele imobiliare nu sunt piete eficiente: numarul de vanzatori si 

cumparatori care actioneaza este relativ mic; proprietatile imobiliare au 
valori ridicate care necesita o putere mare de cumparare, ceea ce face ca 
aceste piete sa fie sensibile la stabilitatea veniturilor, schimbarea 
nivelului salariilor, numarul de locuri de munca precum si sa fie 
influentate de tipul de finantare oferit, volumul creditului care poate fi 
dobandit, marimea avansului de plata, dobanzile, etc.; in general, 
proprietatile imobiliare nu se cumpara cu banii jos, iar daca nu exista 
conditii favorabile de finantare tranzactia este periclitata; spre deosebire 
de pietele eficiente, piata imobiliara nu se autoregleaza ci este deseori 
influentata de reglementarile guvernamentale si locale; cererea si oferta 
de proprietati imobiliare pot tinde catre un punct de echilibru, dar acest 
punct este teoretic si rareori atins, existand intotdeauna un decalaj intre 
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cerere si oferta; oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvolta greu 
iar cererea poate sa se modifice brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori 
sa existe supraoferta sau exces de cerere si nu echilibru; cumparatorii si 
vanzatorii nu sunt intotdeauna bine informati iar actele de vanzare-
cumparare nu au loc in mod frecvent. 

ü  

Datorita tuturor acestor factori comportamentul pietelor imobiliare este dificil de 
previzionat. Sunt importante motivatiile, interactiunea participantilor pe piata si 
masura in care acestia sunt afectati de factori endogeni si exogeni proprietatii.  

In functie de nevoile, dorintele, motivatiile, localizarea, tipul si varsta 
participantilor la piata pe de o parte si tipul, amplasarea si restrictiile privind 
proprietatile, pe de alta parte, s-au creeat tipuri diferite de piete imobiliare 
(rezidentiale, comerciale, industriale, agricole, speciale). Acestea, la randul lor, 
pot fi impartite in piete mai mici, specializate, numite subpiete, acesta fiind un 
proces de segmentare a pietEPI si dezagregare a proprietatii. 

Piata imobiliara este, fara indoiala, una dintre cele mai dinamice piete, 
cunoscand permanent fluctuatii, dar, cu toate acestea, isi mentine trendul 
crescator. Interesul ridicat fata de aceasta piata este confirmat de o noua 
legislatie in domeniu, de competitia bancilor in ceea ce priveste creditelele 
ipotecare, de investitiile imobiliare ale intreprinzatorilor straini. 

 

Anul acesta, România şi-a continuat etapa recuperării economice, stoparea 
declinului economic şi evoluţia favorabilă a partenerilor comerciali externi 
exercitând un rol important în această direcţie. La nivel naţional, economia a 
traversat un proces amplu de restructurare, se condiţiile pentru dezvoltarea 
ulterioară pe criterii sustenabile.  

 

Sectorul spaţiilor de cazare este de asemenea afectat de criza economică pe care 
o resimt agenţii economici si chiriaşii în aceste spaţii.  

Anul trecut, cele mai cerute produse investiţionale au fost cele comerciale 
(parcuri de retail, centre comerciale sau de tip big box).  

Conform Institutului National de Statistica, in luna iulie 2014, comparativ cu luna 
corespunzătoare din anul precedent sosirile şi înnoptările în structurile de 
primire turistică cu funcţiuni de cazare, au înregistrat creşteri cu 3,7 % , respectiv 
cu 4,1 %. 

 

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna iulie 2014 au 
însumat 1026,6 mii, în creştere cu 3,7% faţă de cele din luna iulie 2013. 

 

Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români în structurile de primire 
turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în luna iulie 2014 79,7%, în timp ce 
turiştii străini au reprezentat 20,3%, ponderi apropiate de cele din luna iulie 
2013. 

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea 
mai mare pondere au deţinut-o cEPI din Europa (78,0% din total turişti străini), 
iar din aceştia 85,5% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene. 

Sosirile în hoteluri deţin în luna iulie 2014 o pondere de 73,7% din totalul sosirilor 
în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare. Faţă de luna iulie 2013, 
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sosirile în hoteluri în luna iulie 2014 sunt în creştere cu 4,0%. 

 

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna iulie 2014 au 
însumat 2985,2 mii, în creştere cu 4,1% faţă de cele din luna iulie 2013. 

 

Din numărul total de înnoptări, înnoptările turiştilor români în structurile de 
primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în luna iulie 2014 85,8%, în 
timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 14,2 %. 

 

În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, 
cea mai mare pondere au deţinut-o cele din Europa (76,4% din total turişti 
străini), iar din aceştia 82,2% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene. 

Durata medie a şederii în luna iulie 2014 a fost de 3,1 zile la turiştii români, şi de 
2,0 zile la turiştii străini. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna 
iulie 2014 a fost de 34,7% pe total structuri de cazare turistică, în creştere cu 1,3 
puncte procentuale faţă de luna iulie 2013. 

 

Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare în luna iulie 2014 s-au înregistrat 
la hoteluri (43,5%), căsuţe turistice (32,9%), vile turistice (29,1%) şi la sate de 
vacanţă (27,3%). 

 

Comparativ cu luna iulie 2013, în luna iulie 2014 la punctele de frontieră s-a 
înregistrat o scădere la sosirile vizitatorilor străini (-1,9%) iar la plecările în 
străinătate ale vizitatorilor români s-a înregistrat o creştere cu 1,6 %. 

 

În perioada 1.I.-31.VII.2014, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 
precedent, atât sosirile cât şi înnoptările în structurile de primire turistică cu 
funcţiuni de cazare, au înregistrat creşteri cu 4,8 % respectiv cu 5,8 %. 

 

Modificările intervenite la nivel economic (nivelul salariilor, al veniturilor în 
general etc.) influenţează mult puterea de cumpărare în domeniul imobiliar, 
piaţa fiind foarte sensibilă la aceste modificări. Astfel, activităţile din domeniul 
imobiliar sunt direct legate de desfăşurarea vieţii economico-sociale şi de cele 
mai multe ori reflectă schimbările apărute în nivelul de trai al populaţiei. 

Oferta  

In Drobeta Turnu Severin oferta de constructii nefinalizate (blocuri de locuinte), 
este inexistenta la data evaluarii . 

În ceea ce privește oferta competitivă pentru apartamente aflate in zone similare 
cu cele existente in cadrul constructiei subiect, este destul de ridicata, ofertele 
unitare de pret situindu-se in jur de 550 euro/mp pentru apartamente cu 
suprafete de aproximativ 50 mp, 525 euro/mp pentru apartamente cu suprafete 
de aproximativ 60 mp, 500 euro/mp pentru apartamente cu suprafete de 
aproximativ 60-80 mp. 

Cererea 
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Cererea pentru proprietatea imobiliară subiect vine în principal din partea 
persoanelor juridice (dezvoltatori) sau a persoanelor fizice, cu venituri medii, insa 
suficiente pentru a contracta un credit ipotecar, angajati in domeniul public sau 
privat, cu putere de cumparare mediu. 

Piata specifica 

În urma discuţiilor purtate cu reprezentanţi ai unor agenţii imobiliare din Loc. 
Drobeta Tr. Severin şi studiind oferta din presă scrisă se poate estima că oferta 
(în scopul vânzării) pentru proprietăţi tip constructii nefinalizate, în zona de 
interes a evaluării este la un nivel scăzut la vanzare. Cererea este în scădere. Pe 
piață există un dezechilibru în favoarea ofertei. 

 

5. Analiza datelor și concluziilor 

  

Cea mai bună 
utilizare 

 

Conceptul de cea mai bună utilizare reprezintă alternativa de utilizare a 
proprietății subiect din diferite variante posibile. Aceasta va constitui baza de 
pornire și va genera ipotezele de lucru necesare procesului de evaluare. 

Cea mai bună utilizare este definită ca fiind utilizarea probabilă rezonabilă şi 

legală a unui teren liber sau a unei proprietăţi construite, care este fizic 

posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar şi care determină cea mai 

mare valoare. 

 

Cea mai bună utilizare este analizată în următoarele situaţii: 

 o Cea mai bună utilizare a terenului liber sau considerat a fi liber; 

 o Cea mai bună utilizare a proprietăţii ca fiind construită. 

 

În plus faţă de a fi probabil rezonabilă, CMBU atât a terenului ca fiind liber, cât 
şi a proprietăţii ca fiind construită, trebuie să îndeplinească patru criterii 
implicite. Astfel, CMBU trebuie să fie: 

 o permisă legal 
 o fizic posibilă 

 o fezabilă financiar 

 o  maxim productivă (să conducă la cea mai mare valoare a terenului 
(considerat) liber sau a proprietății construite) 

Cea mai bună utilizare a unei proprietăţi este determinată după aplicarea celor 
patru criterii şi după eliminarea diferitelor utilizări alternative. Utilizarea 
rămasă, care îndeplineşte toate cele patru criterii, este cea mai bună utilizare. 

 

Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber 

 

Pentru a identifica cea mai bună utilizare a terenului considerat liber, am cules 
de pe piață informații referitoare la terenuri libere amplasate în Zona centrala 
a Mun. Drobeta Tr. Severin.  

 

Pe baza analizei de piață efectuate, am studiat utilizările considerate probabile 
și rezonabile pe baza conformității cu cele 4 criterii ale ceEPI mai bune utilizări 
a terenului considerat liber, ținând cont în același timp de specificul zonei și 
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caracteristicile terenului (formă și dimensiuni).  

 

În vederea stabilirii celei mai bune utilizări, am analizat utilizările posibile ale 
terenului considerat liber, după cum urmează: 

  

Utilizare 
analizată 

Criterii CMBU 

Permisă 
legal 

Posibilă 
fizic 

Fezabilă 
financiar 

Maximum 
productivă 

Birouri da da da nu 

Comercial da da da da 

Rezidențial da da da da 

 

Astfel, cea mai bună utilizare a terenului considerat liber este cea comercială. 

 

Cea mai bună utilizare a proprietății considerată construită 

 

Cea mai bună utilizare a proprietății ca fiind contruită reprezintă utilizarea pe 
care trebuie să o aibă o construcție prin prisma tipului construcției  existente 
pe teren și a utilizării ideale a terenului considerat liber identificate în 
subcapitolul aferent.  

 

Am analizat utilizările posibile ale acestei proprietăţi, pentru a identifica cea 
mai bună utilizare, după cum urmează: 

 

Utilizare  
analizată 

Criterii CMBU 

Permisă 
legal 

Posibilă 
fizic 

Fezabilă 
financiar 

Maximum 
productivă 

Birouri da da nu nu 

Comercial da da da da 

Rezidențial da da da da 

 

Având în vedere cele prezentate mai sus și concluziile rezultate din analiza 
piețEPI specifice, cea mai bună utilizare a proprietății construite este cea 
comerciala. 

 

Având în vedere cele de mai sus, considerăm că terenul este deja construit 
conform celei mai bune utilizări a acestuia. Ca urmare, cea mai bună utilizare a 

proprietăţii considerată construită este cea actuală, de proprietate imobiliară 

cu destinație bloc locuinte cu spatii comerciale la parter. Această utilizare 
îndeplineşte criteriile care definesc CMBU, şi anume: 

 o este fizic posibilă 

 o este permisă legal 

 o este fezabilă financiar 

 o este maxim productivă (conduce la cea mai mare valoare a terenului 

(considerat) liber și a proprietății construite) 
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Evaluarea terenului Valoarea terenului trebuie estimată având în vedere cea mai bună utilizare a 
acestuia. Chiar dacă terenul are amenajări, valoarea acestuia este estimată prin 
luarea în considerare a celei mai bune utilizari a lui, și anume, prin 
considerarea lui ca fiind liber şi disponibil pentru dezvoltare ulterioară, 
respectiv pentru utilizarea cea mai eficientă. 

Comparaţia directă este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului şi 
cea mai adecvată metodă atunci când există informaţii disponibile despre 
tranzacții/oferte comparabile. 

 

În aplicarea acestei metode sunt analizate și comparate informațiile privind 
tranzacțiile/ofertele şi alte date privind loturi similare, în scopul evaluării 
proprietății subiect. 

În cadrul acestei tehnici, vânzările de loturi vacante similare sunt analizate, 
comparate și corectate pentru a obține o indicație asupra valorii terenului 
evaluat. 

 

În anexe sunt prezentate datele despre vânzări sau cotaţii ale unor loturi de 
teren similare sau asemănătoare cu cel evaluat. Aceste date au fost verificate 
pentru valabilitate și corectitudine prin contactarea vânzătorului. 

 

În Anexa nr. 2 este prezentată Grila comparațiilor de piață. În urma aplicării 
corecțiilor asupra prețurilor terenurilor comparabile, a rezultat valoarea de 
piață a lotului de teren analizat. Aceasta a fost estimată la: 

 

61.800 EUR, echivalent a 273.640 Lei 

 

  

Procedura de 
evaluare. Abordări 

Pentru a obţine valoarea definită de tipul valorii adecvat se pot utiliza una sau 
mai multe abordări în evaluare. Cele trei abordări descrise şi definite în SEV 
100 - Cadru general sunt abordările principale utilizate în evaluare. Ele sunt 
fundamentate pe principiile economice ale preţului de echilibru, anticipării 
beneficiilor sau substituţiei. Atunci când nu există suficiente date de intrare 
reale sau observabile încât să se poată obţine o concluzie credibilă din 
aplicarea unei singure metode, se recomandă în mod special utilizarea a cel 
puţin două abordări sau metode 

  

 

Abordarea prin 
piaţă 

Abordarea prin piaţă este procesul de obţinere a unei indicaţii asupra valorii 
proprietăţii imobiliare subiect, prin compararea acesteiIa cu proprietăţi 
similare care au fost vândute recent sau care sunt oferite pentru vânzare. 

 

Abordarea prin piaţă este aplicabilă tuturor tipurilor de proprietăţi imobiliare, 
atunci când există suficiente informaţii credibile privind tranzacţii şi/sau oferte 
recente credibile. 

Atunci când există informaţii disponibile, abordarea prin piaţă este cea mai 
directă şi adecvată abordare ce poate fi aplicată pentru estimarea valorii de 
piaţă. 
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Dacă nu există suficiente informaţii despre tranzacţii recente cu proprietăţi 
comparabile se pot utiliza informaţii privind oferte de proprietăţi similare 
disponibile pe piaţă, cu condiţia ca relevanţa acestor informaţii să fie clar 
stabilită şi analizată critic. 

 

Avand in vedere raritatea informatiilor din piata specifica acestui tip de 
proprietate nu am considerat adecvata aplicarea acestei abordari 

  

Abordare prin venit Abordarea prin venit este procesul de obținere a unei indicații asupra valorii 
proprietății imobiliare subiect, prin aplicarea metodelor pe care un evaluator le 
utilizează pentru a analiza capacitatea proprietăţii subiect de a genera venituri 
şi pentru a transforma aceste venituri într-o indicaţie asupra valorii proprietăţii 
prin tehnici de actualizare. 

Abordarea prin venit este aplicabilă oricărei proprietăţi imobiliare care 
generează venit la data evaluării sau care are acest potenţial în contextul pieţei 
(proprietăţi vacante sau ocupate de proprietar). 

În cadrul acestui raport a fost aplicată metoda capitalizării directe. 

Capitalizarea venitului, numită și capitalizarea directă, se utilizează când există 
informaţii suficiente de piaţă, când nivelul chiriei şi cel al gradului de ocupare 
sunt la nivelul pieţei şi când există informaţii despre tranzacții sau oferte de 
vânzare de proprietăţi imobiliare comparabile. Capitalizarea directă constă în 
împărţirea venitului stabilizat, dintr-un singur an, cu o rată de capitalizare 
corespunzătoare. 

 

În anexa sunt prezentate datele despre închirieri sau cotaţii de închiriere ale 
unor proprietăți similare sau asemănătoare cu cea evaluată. Aceste date au 
fost verificate pentru valabilitate și corectitudine prin contactarea vânzătorului. 

 

În anexa este prezentată aplicarea metodei capitalizării directe.  

În urma capitalizării venitului net din exploatare generat de proprietate, a 
rezultat valoarea de randament a proprietății analizate . Aceasta a fost 
estimată la: 

463.500 EUR, echivalent 2.059.500 Lei 
 

  

Abordarea prin cost Abordarea prin cost este procesul de obţinere a unei indicaţii asupra valorii 
proprietăţii imobiliare subiect prin deducerea din costul de nou al 
construcţiei/construcţiilor a deprecierii cumulate şi adăugarea la acest rezultat 
a valorii estimate a terenului la data evaluării. 

 

Utilizarea abordării prin cost poate fi adecvată atunci când proprietatea 
imobiliară include: 

o construcţii noi sau construcţii relativ nou construite; 
o construcţii mai vechi, cu condiţia să existe date suficiente şi adecvate 

pentru estimarea deprecierii acestora; 
o construcţii aflate în faza de proiect; 
o construcţii care fac parte din proprietatea imobiliară specializată. 
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Metodele de estimare a costului de nou pentru evaluarea proprietăţilor 
imobiliare sunt: metoda comparaţiilor unitare, metoda costurilor segregate şi 
metoda devizelor. 

 

În cadrul acestui raport a fost aplicată metoda costurilor segregate. 

În anexa nr. 3 este prezentată aplicarea metodei costurilor segregate. În urma 
deducerii deprecierii cumulate din costul de nou estimat, a rezultat costul de 
înlocuire net. 

 

În anexa este prezentată aplicarea metodei costurilor. În urma aplicarii 
metodei, a rezultat valoarea de : 

 

466.300 EUR, echivalent 2.071.900 LEI 
  

Analiza rezultatelor 
şi concluzia asupra 
valorii 

Valorile rezultate în urma aplicării metodelor de evaluare selectate sunt 
urmatoarele: 

Abordarea prin piață = Nu s-a aplicat 

Abordarea prin venit = 463.500 EUR 

Abordarea prin cost = 466.300 EUR  

 

Criteriile care au stat la baza estimarii finale a valorii, fundamentată şi 
semnificativă, sunt: adecvarea, precizia şi cantitatea de informaţii. 

 

Adecvarea: 

Prin acest criteriu, evaluatorul judecă cât de pertinentă este fiecare metodă, 
scopului şi utilizării evaluării. Adecvarea unei metode, de regulă, se referă 
direct la tipul proprietăţii imobiliare şi viabilitatea pieţei. 

Precizia: 

Precizia unei evaluări este măsurată de încrederea evaluatorului in 
corectitudinea datelor, de calculele efectuate şi de corecţiile aduse preţurilor 
de vânzare a proprietăţilor comparabile. 

Cantitatea informatiilor: 

Adecvarea şi precizia influenţează calitatea şi relevanţa rezultatelor unEPI 
metode. Ambele criterii trebuie studiate în raport cu cantitatea informaţiilor 
evidenţiate de o anumită tranzacţie comparabilă sau de o anumită metodă. 
Chiar şi datele care îndeplinesc criteriile de adecvare şi precizie pot fi 
contestate dacă nu se fundamentează pe suficiente informaţii. În termeni 
statistici, intervalul de încredere în care va fi valoarea reală, va fi îngustat de 
informaţiile suplimentare disponibile. 

 

Luand în calcul criteriul adecvării, cea mai potrivită metodă, având în vedere 
tipul de proprietate (Proprietate imobiliară rezidentiala) și scopul evaluării 
(vanzare), este abordarea prin venit. Această metodă îndeplinește criteriul 
preciziei și criteriul cantității și calității informatiilor.  
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În urma aplicării celei mai adecvate metode, valoarea de piață a proprietății a 
fost estimată la (rotund): 

 

463.500 EUR, echivalent 2.059.500 LEI 
 

la cursul valutar de 4,4433 Lei/EUR, valabil pentru data de referinta a evaluarii. 
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6. Anexe 
 

Fotografii: 

Acces si vedere exterioara imobil 

 

  
 

  
 

Interioare 
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Localizarea proprietății 

 
 

Anexa nr. 2 – Abordarea prin cost  

 

Prezinta evaluarea constructiei aflata pe amplasament luand in considerare costurile unitare actuale 
de refacere a constructiei si dimensiunile (suprafata construita sau desfasurata, lungime s.a.) fiecarui 
element constructiv analizat. 

Baza valorilor estimate a fost “Indreptarului tehnic pentru evaluarea imediata, la pretul zilei, a 
costurilor elementelor si constructiilor de locuinte” – procentual si valoric si a “Buletinului tehnic de 
preturi in mica constructie si reparatii in constructii” editate de catre Editura MATRIX ROM 
Bucuresti. Prin aceasta procedura s-a estimat un deviz general orientativ, pe categorii de lucrari, in 
functie de caracteristicile tehnico-constructive si gradul de dotare a diverselor categorii de cladiri. 

 

Pe baza acestei metodologii, evaluarea cuprinde urmatoarele etape: 
1.  Stabilirea valorii de inlocuire – cost de inlocuire net 

Costul de înlocuire = costul estimat pentru a construi, la preţurile curente de la data evaluării, o 
clădire cu utilitate echivalentă cu cea a clădirii evaluate, folosind materiale moderne, normative, 
arhitectură şi planuri actualizate 

Deprecierea - reprezintă o pierdere de valoare fata de costul de reconstrucţie ce poate apare din 
cauze fizice, funcţionale sau externe. 

 

Principalele tipuri de depreciere care pot afecta o clădire şi cu care operează această metoda sunt: 

  -  uzura fizică - este evidenţiată de rosături, căzături, fisuri, infestări, defecte de structura etc. 
Aceasta poate avea două componente - recuperabilă (se cuantifica prin costul de readucere a 
elementului la condiţia de nou sau ca şi nou, se ia în considerare numai daca costul de corectare a 
stării tehnice e mai mare decât creşterea de valoare rezultata) şi 

nerecuperabilă (se refera la elementele deteriorate fizic care nu pot fi corectate în prezent din 
motive practice sau economice) 
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  -  neadecvare funcţională - este dată de demodarea, neadecvarea sau supradimensionarea clădirii 
din punct de vedere a dimensiunilor, stilului sau instalaţiilor şi echipamentelor ataşate. Se poate 
manifesta sub doua aspecte - recuperabilă (se cuantifica prin costul de înlocuire pentru deficiente 
care necesita adăugiri, deficiente care necesita înlocuire sau 

modernizare sau supradimensionări) şi -nerecuperabilă (poate fi cauzată de deficienţe date de un 
element neinclus în costul de nou dar ar trebui inclus sau un element inclus în costul de nou dar nu 
ar trebui inclus) 

  -  depreciere economica (din cauze externe) - se datorează unor factori externi proprietăţii 
imobiliare cum ar fi modificarea cererii, utilizarea proprietăţii, amplasarea în zonă, urbanismul, 
finanţarea etc.  

 Metodologie, algoritm de calcul, etape: 

- estimarea costului de înlocuire prin multiplicarea costului unitar ajustat cu suprafaţa de referinţă ; 

- estimarea deprecierii cumulate; 

- estimarea valorii rămase (CIN) prin deducerea din CIB a deprecierii cumulate. 

 

In Anexa nr. 1 este prezentata fisa de calcul pentru estimarea valorii de piata a cnstructiei prin 
metoda costurilor segregate. 

 

V piață teren = 404.500 EURO 
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Anexa 1

ABORDAREA PRIN COST

Fisa nr. 13 Indreptar Matrix Martie 2015

Curs EUR 4,4433

Bloc de locuinte confort sporit P+4 plus demisol

1. ADRESA:

2. DATE DE REFERINTA:

  - suprafata teren aferent (mp) 624,00

  - suprafata construita (mp) Ac 584,36

  - arie desfasurata (mp) Ad. 2.826,37

3. Calculul costului de inlocuire

   3.1. Valoare unitara (lei / mp)

UM Cant./mpADC Cost/UM
Cost lucrare 

(lei/mpAd)
% in total cost

Cost lucrare       

total, fara TVA

Stadiu executie 

lucrare

Cost 

lucrari 

executate

Cost 

lucrari de 

executat

Excavatii mc 0,2870               100,00 28,70 1,13% 65.416,79 100% 65.416,79 0,00

Umpluturi si compactari mc 0,0600               65,00 3,90 0,15% 8.889,39 100% 8.889,39 0,00

Hidroizolatii si lucrari aferente mp 0,1000               183,50 18,35 0,72% 41.825,72 100% 41.825,72 0,00

Beton simplu mc 0,1280               455,00 58,24 2,30% 132.748,22 100% 132.748,22 0,00

Structura dn beton armat mc 0,3100               1.240,00 384,40 15,15% 876.174,70 80% 700.939,76 175.234,94

Scari si podeste din beton ml 0,2000               104,00 20,80 0,82% 47.410,08 100% 47.410,08 0,00

Zidarii mc 0,1880               578,00 108,66 4,28% 247.681,19 100% 247.681,19 0,00

Inchideri si compartimentari mp 0,2800               98,00 27,44 1,08% 62.544,83 100% 62.544,83 0,00

Confectii metalice kg 1,4500               20,00 29,00 1,14% 66.100,59 100% 66.100,59 0,00

Izolatie protectie terasa mp 0,1900               295,00 56,05 2,21% 127.756,48 0% 0,00 127.756,48

Termoizolatii conducte mp 0,1000               36,00 3,60 0,14% 8.205,59 0% 0,00 8.205,59

Tamplarie din lemn mp 0,1300               1.140,00 148,20 5,84% 337.796,80 0% 0,00 337.796,80

Tamplarie din pvc armat mp 0,2000               675,00 135,00 5,32% 307.709,64 0% 0,00 307.709,64

Timplarie metalica kg -                      16,80 0,00 0,00% 0,00 0% 0,00 0,00

Geamuri simple mp -                      37,00 0,00 0,00% 0,00 0% 0,00 0,00

Geamuri termopan mp 0,2000               122,00 24,40 0,96% 55.615,67 0% 0,00 55.615,67

Pardoseli din beton simplu mp 0,1270               104,00 13,21 0,52% 30.105,40 100% 30.105,40 0,00

Pardoseli din mozaic venetian mp 0,1600               283,00 45,28 1,78% 103.208,09 0% 0,00 103.208,09

Pardoseli din marmura mp -                      347,00 0,00 0,00% 0,00 0% 0,00 0,00

Pardoseli din gresie glazurata mp 0,1020               152,00 15,50 0,61% 35.338,74 0% 0,00 35.338,74

Pardoseli din parchet mp 0,3520               160,00 56,32 2,22% 128.371,90 0% 0,00 128.371,90

Tencuieli interioare mp 3,6000               85,55 307,98 12,14% 701.988,25 35% 245.695,89 456.292,36

Zugraveli interioare mp 3,1000               46,80 145,08 5,72% 330.685,29 0% 0,00 330.685,29

Placaje cu faianta la interior mp 0,2000               120,00 24,00 0,95% 54.703,94 0% 0,00 54.703,94

Vopsitorii interioare mp 0,3000               40,00 12,00 0,47% 27.351,97 0% 0,00 27.351,97

Tencuieli exterioare mp 0,8000               190,00 152,00 5,99% 346.458,26 0% 0,00 346.458,26

Placaje exterioare mp 0,0300               449,00 13,47 0,53% 30.702,58 0% 0,00 30.702,58

Trotuare exterioare mp -                      195,00 0,00 0,00% 0,00 0% 0,00 0,00

Alte lucrari de constructii % 2,0000               36,63 1,44% 83.495,80 90% 75.146,22 8.349,58

Bransament apa-canal lei 1,0000               23,80 23,80 0,94% 54.248,07 70% 37.973,65 16.274,42

Coloane si legaturi sanitare ml 1,1000               53,10 58,41 2,30% 133.135,70 0% 0,00 133.135,70

Obiecte si armaturi sanitare lei 1,1000               53,10 58,41 2,30% 133.135,70 0% 0,00 133.135,70

Bransament electric lei 1,0000               11,10 11,10 0,44% 25.300,57 0% 0,00 25.300,57

Cabluri, conductori, tevi electrice ml 3,0500               6,60 20,13 0,79% 45.882,93 35% 16.059,02 29.823,90

Aparate electrice lei -                      11,50 0,00 0,00% 0,00 0% 0,00 0,00

Corpuri de iluminat lei 0,9250               23,40 21,65 0,85% 49.336,11 0% 0,00 49.336,11

Bransament termoficare lei 1,0000               23,50 23,50 0,93% 53.564,27 0% 0,00 53.564,27

Coloane si legaturi de incalzire ml 0,5000               56,00 28,00 1,10% 63.821,26 0% 0,00 63.821,26

Corpuri de incalzire kg 5,0000               16,60 83,00 3,27% 189.184,44 0% 0,00 189.184,44

Alte instalatii comune % 3,0000               9,84 0,39% 22.428,27 90% 20.185,44 2.242,83

Diverse, organizare, proiectare % 15,0000             330,91 13,04% 754.248,48 90% 678.823,64 75.424,85

lei 2.537 100,00% 5.204.300 2.229.800 2.974.500

EUR 1.171.300 501.800 669.400

EUR/mp 414 178 237

5.204.300 lei

1.171.300 EUR

2.974.500 lei

669.400 EUR

Pondere lucrari finalizare 57%

2.229.800 lei

501.800 EUR

Valoare lucrari finalizare constructie

Cost de Inlocuire Brut constructie finalizata

Cost de Inlocuire Brut constructie la stadiul actual

TOTAL 

   FISA DE CALCUL A VALORII CONSTRUCTIEI

Str. Traian, nr. 203, Drobeta Tr Severin, jud. Mehedinti

    Denumirea lucrarii
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Evaluarea terenului  

 

Valoarea proprietatii este estimata in urma studierii preturilor de pe piata ale proprietatilor 
competitive pe segmentul respectiv de piata. Informatiile privind vanzarile comparabile sunt 
corectate, in suma de bani sau in procente, pentru a reflecta diferentele intre fiecare proprietate 
comparabila si proprietatea de evaluat, obtinandu-se astfel un indicator de valoare pentru 
proprietatea analizata. 

 

Tinand cont de informatiile disponibile, amplasamentul in zona, utilitati, posibilitati de acces, 
valoarea unitara (EUR/mp) a terenului luat in considerare se afla in jurul valorii (medii) de 99 
EUR/mp (Anexa 2). 

 

Tinand seama de considerentele prezentate valoarea totala estimata a terenului supus evaluarii 
este: 

 

V teren = 61.800 euro, echivalent 274.600 lei 
 Mai jos este prezentată determinarea valorii de piaţă prin metoda comparaţiei de piaţă. 

5. STABILIREA GRADULUI DE UZURA 

* conditii de exploatare

* starea tehnica

Val ramasa

    5.1. Uzura fizica: 10% 232.602 LEI 52.349 € 1.997.198 LEI

449.485 EUR

5.1.1

DEPRECIERE FIZICA RECUPERABILA (datorata unei intretineri defectuoase)

Element depreciat Cost ramas

0

0

Deteriorare fizica Recuperabila TOTALA (EUR)

5.1.2

Stabilirea ponderii subansamblelor in CIB si Determinarea  DEPRECIERII  FIZICE NERECUPERABILE a elementelor cu viata scurta si 

a elementelor cu viata lunga

Nr.crt Subansamblu
Ponderi in 

total

Varsta 

efectiva 

(ani)

Durata de viata 

(ani)
Grad uzura

Pondere 

uzura

1
Infrastructura 

/Suprastructura
70% 8 100 8% 6%

2 Finisaje 0% 0 10 0% 0%

3 Instalatii 30% 8 50 16% 5%

Total 10%

Val ramasa

    5.2. Neadecvare functionala 0 LEI 0 € 1.997.198 LEI

449.485 EUR

DEPRECIERE FUNCTIONALA  

- 0 LEI

- 0 LEI

Depreciere functionala  0 LEI

    5.3. Depreciere din cauze externe 10% 199.720 LEI 44.949 €

6. VALOAREA RAMASA CONSTRUCTIE 1.797.478 LEI

404.500 EUR

143 EUR/MP

7. VALOAREA TERENULUI 99 EUR/MP

61.800 EUR

8. VALOAREA IMOBILULUI (constructii+teren) 2.071.900 LEI

466.300 EUR

0

677.738

1.552.054

normale

buna

Cost construire (EUR) Cost de reparare (EUR)

0 0

0 0

0

CIB (LEI)
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SUBIECT Comparabila A Comparabila B Comparabila C Comparabila D

0 1 2 3 4 5 6

Suprafata (mp) 624 486 450 528 363

Pret oferta/vanzare (Euro/mp) 144,0 71,0 125,0 300,0

Tipul oferta oferta oferta oferta

Cuantum ajustare % -10% -10% -10% -10% -10%

Cuantum ajustare (Euro/mp) -14,40 -7,10 -12,50 -30,00

PRET CORECTAT (Euro/mp) 129,60 63,90 112,50 270,00

Dreptul de proprietate transmis deplin deplin deplin deplin deplin

Cuantum ajustare % 0% 0% 0% 0%

Cuantum ajustare (Euro/mp) 0,00 0,00 0,00 0,00

PRET CORECTAT (Euro/mp) 129,60 63,90 112,50 270,00

Restrictii de utilizare fara similar similar similar similar

Cuantum ajustare % 0% 0% 0% 0%

Cuantum ajustare (Euro/mp) 0,00 0,00 0,00 0,00

Conditii de finantare la piata la piata la piata la piata la piata (cash)

Cuantum ajustare % 0% 0% 0% 0%

Cuantum ajustare (Euro/mp) 0,00 0,00 0,00 0,00

PRET CORECTAT (Euro/mp) 129,60 63,90 112,50 270,00

Conditii de vanzare independent independent independent independent independent

Cuantum ajustare % 0% 0% 0% 0%

Cuantum ajustare (Euro/mp) 0,00 0,00 0,00 0,00

PRET CORECTAT (Euro/mp) 129,60 63,90 112,50 270,00

Conditii ale pietei mai-15 mai-15 mai-15 mai-15 mai-15

Cuantum ajustare % 0% 0% 0% 0%

Cuantum ajustare (Euro/mp) 0,00 0,00 0,00 0,00

PRET CORECTAT (Euro/mp) 129,60 63,90 112,50 270,00

Localizare
str. Traian - zona 

centrala

str Avram Iancu -

zona Drobeta -

mai favorabil

zona Meva - mai 

putin favorabil

zona Spitalul 

Judetean - mai 

favorabil

Berceni-zona 

Oituz-mai fav

Cuantum ajustare % -20% 25% -20% -10%

Cuantum ajustare (Euro/mp) -25,92 15,98 -22,50 -27,00

PRET CORECTAT (Euro/mp) 103,68 79,88 90,00 243,00

Suprafata (mp) 624 486 450 528 363

Cuantum ajustare % -10% -10% 0% -10%

Cuantum ajustare (Euro/mp) -10,37 -7,99 0,00 -24,30

Destinatia (utilizarea terenului) intravilan / rezidential
intravilan / 

rezidential

intravilan / 

rezidential

intravilan / 

rezidential

intravilan / 

rezidential

Cuantum ajustare % 0% 0% 0% 0%

Cuantum ajustare (Euro/mp) 0,00 0,00 0,00 0,00

Topografia plana similar similar similar similar

Cuantum ajustare % 0% 0% 0% 0%

Cuantum ajustare (Euro/mp) 0 0 0 0

Utilitati en.electrica, canal - 

pe teren; apa la limita

energie electrica, 

apa, canal - la 

limita

energie electrica, 

apa, canal - la 

limita

energie electrica, 

apa, canal - la 

limita

curent si gaz in 

apropiere

Cuantum ajustare % 5% 5% 5% 20%

Cuantum ajustare (Euro/mp) 5,18 3,99 4,50 48,60

Acces
din str. Traian - strada 

principala

din strada 

principala

din strada 

secundara

din strada 

principala

din drum 

neasfaltat

Cuantum ajustare % 0% 10% 0% 10%

Cuantum ajustare (Euro/mp) 0,00 7,99 0,00 24,30

Deschidere dubla deschidere dubla deschidere o deschidere o deschidere d 19 ml

Cuantum ajustare % 0% 5% 5% 0%

Cuantum ajustare (Euro/mp)
0,00 3,99 4,50 0,00

Alti factori nu nu nu nu nu

Cuantum ajustare % 0% 0% 0% 0%

Cuantum ajustare (Euro/mp) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total ajustare caracteristici fizice % -5% 10% 10% 20%

Total ajustare caracteristici fizice 

(Euro/mp) -5,18 7,99 9,00 48,60

PRET CORECTAT (Euro/mp) 98,50 87,86 99,00 291,60

Constructie demolabila pe teren Nu Nu Nu Nu Nu

Cuantum ajustare (%) 0% 0% 0% 0%

Cuantum ajustare (Euro/mp) 0,00 0,00 0,00 0,00

PRET CORECTAT (Euro/mp) 98 88 99 292

41,47 35,94 27,00 124,20

32% 56% 24% 46%

C

99  €               / mp 4,4433 lei/euro

61.800  €               echivalent a

Ajustare totala procentuala absoluta (%)

Ajustarea bruta cea mai mica s-a efectuat la comparabila:

VALOAREA PROPUSA (Euro/mp) - rotund

Valoare de piata : 274.600 lei                                

Ajustare totala bruta absoluta (Euro)

Caracteristici fizice

8

9

10

11

12

13

14

11

7

Nr. 

Crt.
ELEMENTE DE COMPARATIE

TERENURI COMPARABILE

Elemente specifice tranzactiei

1

2

3

4

5

6

Elemente specifice proprietatii
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In consecinta, valoarea rezultata in urma Abordarii prin cost este de: 

 

466.300 Euro, echivalent a 2.071.900 Lei 

JUSTIFICAREA AJUSTARILOR APLICATE:

Ajustare pentru tip oferta sau tranzactie

Comparabilele  A,  B, C ,D utilizate  pentru  estimarea  valorii  de  piata  sunt  oferte. Astfel, acestea au fost decotate cu un procent de

intrucat in urma discutiilor telefonice cu proprietarii acestia sunt dispusi sa negocieze. Valoarea corectiei a fost stabilita pe baza observatiilor

 istorice referitoare la marja de negociere pentru acest tip de proprietate.

Dreptul de prop. transmis

Dreptul de proprietate a comparabilelor este deplin - Nu sunt necesare ajustari.

Restrictii de utilizare

Deoarece nu avem cunostinta despre restrictii de utilizare atat pentru proprietatea de evaluat , cat si pentru comparabilele utilizate 

 nu sunt necesare ajustari.

Conditii de finantare

Deoarece conditiile de finantare sunt similare, nu sunt necesare ajustari.

Conditii de vanzare

Conditii de vanzare similare - pentru acest element de comparatie nu au fost necesare ajustari.

Conditii de piata (data)

In aplicarea metodei comparatiilor pentru evaluarea terenului s-au utilizat informatii privind oferte recente - nu sunt necesare ajustari pentru conditii de piata.

Ajustarea pentru localizare

Zona de amplasare a proprietatii subiect este:str. Traian - zona centrala

Valoarea ajustarii a fost calculata intre comparabila A si comparabila C =( 129,60 - 112,50 )/ 112,50 = 15%

Avand in vedere pozitionarea proprietatilor comparabile fata de proprietatea subiect s-au avut in vedere urmatoarele:

Locatie comparabile vs. locatie subiect: A: mai buna B: mai slaba C: mai buna D: mai buna

Ajustarile  aplicate pentru localizare: pt A: pt. B: pt. C: si pt. D:

Ajustarile procentuale se stabilesc in urma analizei de piata pt. zona de amplasare a proprietatii subiect si zonele unde se afla proprietatile comparabile,

tinand cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul platit intre zona unde se afla proprietatea de evaluat si  zona in care se afla comparabilele.

Ajustarea pentru suprafata

Comparabila A, cu suprafata mai mare, a fost ajustat cu Comparabila B, cu suprafata mai mica, este corectata cu

Comparabila C, nu necesita ajustari. Comparabila D, cu suprafata  mai mica,  o corectata  cu 

Valoarea ajustarilor  s-a stabilit pe baza observatiilor istorice referitoare la efectul asupra valorii dat de diferenta de suprafata dintre

suprafata comparabilelor si suprafata proprietatii de evaluat. (S-a considerat ca se recunoaste o diferenta in pretul platit doar pentru o diferenta semnificativa intre 

suprafata comparabilelor si suprafata proprietaii de evaluat)

Ajustari pentru destinatia terenului

In mod normal comparabilele utilizate trebuie sa aiba aceeasi utilizare cu cea a proprietatii de evaluat - dar, exista si situatii cand  nu se gasesc informatii 

despre comparabile cu acceasi CMBU aflate in aceeasi zona, dar se gasesc in zone din imediata apropiere informatii despre comparabile asemanatoare ca si caracteristici 

doar ca au CMBU diferita. Se fac ajustari pentru acest element, tinand cont de diferenta in pretul platit fata de un teren cu o utilizare diferita de cea a proprietatii de evaluat.

Destinatia terenului A - - similara  cu  a  proprietatii  subiect. - Nu se impun ajustari.

Destinatia terenului B - - similara  cu  a  proprietatii  subiect. - Nu se impun ajustari.  

Destinatia terenului C - - similara  cu  a  proprietatii  subiect. - Nu se impun ajustari.

Destinatia terenului D - - similara  cu  a  proprietatii  subiect. - Nu se impun ajustari.

Ajustari  pentru topografie

Deoarece comparabila A are aceeasi forma ca si proprietatea subiect, nu au fost aplicate ajustari.

Deoarece comparabila B are aceeasi forma ca si proprietatea subiect, nu au fost aplicate ajustari.

Deoarece comparabila C are aceeasi forma ca si proprietatea subiect, nu au fost aplicate ajustari.

Deoarece comparabila D are aceeasi forma ca si proprietatea subiect, nu au fost aplicate ajustari.

Valoarea ajustarilor  tine cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul platit fata de un imobil ce are o forma

diferite fata forma terenului de evaluat.

Ajustari pentru utilitati

Deoarece comparabila A este mai putin favorabila decat proprietatea subiect, am  aplicat  o  ajustare  de :

Deoarece comparabila B este mai putin favorabila decat proprietatea subiect, am  aplicat  o  corectie  de :

Deoarece comparabila C este mai putin favorabila decat proprietatea subiect, am  aplicat  o  ajustare  de :

Deoarece comparabila D este mai putin favorabila decat proprietatea subiect, am  aplicat  o  ajustare  de :

Valoarea ajustarilor  tine cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul platit fata de un imobil ce dispune de utilitati

diferite fata de cele care sunt prezente la proprietatea subiect.

Corectii pentru starea terenului (liber/construit)

Comparabila A - Teren construit: - similar cu cel al prop. subiect - Nu se aplica corectii.

Comparabila B - Teren construit: - similar cu cel al prop. subiect - Nu se aplica corectii.

Comparabila C - Teren construit: - similar cu cel al prop. subiect - Nu se aplica corectii.

Comparabila D - Teren construit: - similar cu cel al prop. subiect - Nu se aplica corectii.

Valoarea corectiilor tine cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul platit pentru  un teren afectat de o constructie demolabila

fata de terenul subiect evaluat in ipoteza ca este liber de constructii

Corectii pentru acces

Deoarece comparabila A are acces din acelasi tip de drum ca si proprietatea subiect, nu au fost aplicate ajustari.

Deoarece comparabila B are acces dintr-un drum mai slab amenajat decat proprietatea subiect, am  aplicat  o  ajustare  de :

Deoarece comparabila C are acces din acelasi tip de drum ca si proprietatea subiect, nu au fost aplicate ajustari.

Deoarece comparabila D are acces dintr-un drum mai slab amenajat decat proprietatea subiect, am  aplicat  o  ajustare  de :

Valoarea ajustarilor  tine cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul platit fata de un imobil ce dispune de acces

dintr-un drum amenajat diferit fata de drumul pe care se face accesul catre proprietatii subiect.

Ajustari pentru deschidere

Deoarece comparabila A are aceleasi deschidere ca si proprietatea subiect, nu au fost aplicate ajustari.

Deoarece comparabila B  are o deschidere mai putin favorabila decat proprietatea subiect, am  aplicat  o  corectie  de :

Deoarece comparabila C  are o deschidere mai putin favorabila decat proprietatea subiect, am  aplicat  o  ajustare  de :

Deoarece comparabila D are aceleasi deschidere  ca si proprietatea subiect, nu au fost aplicate ajustari.

Valoarea ajustarilor  tine cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul platit fata de un imobil ce dispune de o deschidere

diferita fata de deschiderea proprietatii subiect.

Ajustari pentru alti factori

Deoarece comparabila A prezinta aceleasi amenajati ca si proprietatea subiect, nu au fost aplicate ajustari.

Deoarece comparabila B prezinta aceleasi amenajati ca si proprietatea subiect, nu au fost aplicate ajustari.

Deoarece comparabila C prezinta aceleasi amenajati ca si proprietatea subiect, nu au fost aplicate ajustari.

Deoarece comparabila D prezinta aceleasi amenajati ca si proprietatea subiect, nu au fost aplicate ajustari.

Valoarea ajustarilor  tine cont de cat ar recunoaste un cumparator tipic ca diferenta in pretul platit fata de un imobil ce dispune de amenajari

diferite fata de proprietatea subiect.
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Anexa nr. 3 – Abordarea prin venit – Capitalizarea venitului generat de proprietate 

 

Valoarea de rentabilitate a proprietatii imobiliare (subsol si parter) a fost determinata prin metoda 
capitalizarii directe. Esenta acestei metode deriva din teoria utilitatii, care confera o anumita valoare 
unui bun (sau proprietati) cumparat(e) numai in masura in care cumparatorul (investitorul) realizeaza o 
satisfactie din achizitia respectiva. In cazul proprietatii, aceasta satisfactie se reflecta prin castigurile 
viitoare realizabile din exploatarea obiectului proprietatii. 

 In cadrul evaluarii trebuie rezolvate doua probleme metodologice si practice: 

 determinarea marimii fluxului anual reproductibil (in cazul nostru castigul disponibil prin 
inchiriere) 

 stabilirea ratei de capitalizare . 

Capitalizarea directa este o metoda utilizata in abordarea pe baza de venit pentru a converti 
venitul anual obtinut din exploatarea unei proprietati imobiliare intr-un indicator de valoare de piata 
a acestei proprietati. 

La aplicarea acestei metode se presupune ca un investitor mediu isi propune obtinerea de 
venituri numai din exploatarea proprietatii dezvoltate prin inchirierea spatiilor create. 

Estimarea veniturilor  
§ Venitul brut potential (VBP) – materializeaza venitul total estimat a fi generat de 

proprietatea imobiliara supusa evaluarii, in conditii de utilizare maxima. In cazul analizat chiriile 
practicate pe piata imobiliara specifica pentru spatii comerciale in zona sunt la un nivel mediu de 
5-7 EUR/mp/luna, respectiv 2-3 euro/mp pentru subsoluri (spatii depozitare). Efectuand corectiile 
pentru suprafata, localizare, finisaje, rezulta un nivel al chiriei obtenabile pentru proprietatea 
evaluata, de 4300 EUR/luna (6 euro/mp-parter si 2 euro/mp-subsol). 

§ Venitul brut efectiv (VBE) – venitul anticipat al proprietatii imobiliare, ajustat cu 
pierderile aferente gradului de neocupare; 

§ Venitul net efectiv (VNE) – rezulta prin deducerea cheltuielilor aferente 
proprietarului din totalul venturilor brute, si anume: cheltuieli aferente proprietarului (impozit pe 
proprietate, intretinere, reparatii, amortizari, management, paza, curatenie etc.).  

Estimarea  ratei de capitalizare 

 

Rata de capitalizare (c) reprezinta relatia dintre castig si valoare si este un divizor prin intermediul caruia 
venitul realizat din inchirierea proprietatii imobiliare se transforma in valoarea proprietatii respective. 
Calculul ratei de capitalizare se face in cel mai corect mod pornind de la informatii concrete furnizate de 
piata imobiliara privind tranzactii (inchirieri, vinzari, cumparari) incheiate. Daca aceste informatii lipsesc 
estimarea ratei de capitalizare poate fi efectuata pornind de la o rata de baza deflatata la care se adauga 
prime de risc aferente investitiei. 

 

In analiza pietei studiile intreprinse au dus la concluzia ca ratele de capitalizare aferente veniturilor nete 
se situeaza intre 8-10% pentru tipul de proprietate evaluat. In cadrul prezentei lucrari, tinand cont de 
conditiile locale specifice si de valoarea de piata a chiriilor la proprietati imobiliare comparabile, precum 
si de riscurile aferente unei asemenea activitati pe fondul trendului crescator al pietii imobiliare, valorile 
de randament rezultate trebuie analizate in contextual rentabilitatii solicitate pe piata specifica. 

Pentru proprietatea analizata s-a utilizat o rata de capitalizare aferenta veniturilor nete de 9%. 

 

Calculul efectuat pentru determinarea valorii de randament a proprietatii este prezentat in 
tabelul urmator: 
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Valoarea rezultata in urma Abordarii prin venit, a subsolului si a parterului imobilului (spatii 
comerciale) este de:  

  

460.000 Euro, echivalent a 2.043.900 lei 

 

Suprafata inchiriabila(mp) cca. Subsol 524

Chiria lunara (EUR/mp/luna) Subsol 2,0

Suprafata inchiriabila(mp) cca. Spatiu comercial parter 537

Chiria lunara (EUR/mp/luna) Spatiu comercial parter 6,0

Chiria lunara (EUR/luna) rotund 4.300

Venit brut potential VBP (EUR/an) 51.600

Grad de ocupare 85%

Venit brut efectiv VBE (EUR/an) 43.860

Chetuieli de exploatare

   - Fixe LEI EUR

            - Taxe proprietate 6500 1.463

            - Asigurare 500 113

            - Altele 50 11

Subtotal cheltuieli fixe 1.587

   - Variabile %

            - Management 0,0% 0

            - Administrator 0,0% 0

            - Salarii personal intretinere 0,0% 0

            - Utilitati spatii comune 0,0% 0

            - Reparatii-intretinere 1,0% 439

            - Altele 1,0% 439

Subtotal cheltuieli variabile 877

Total cheltuieli de exploatare (EUR/an) 2.464

Rata cheltuielilor de exploatare 6%

Venit net din exploatare (EUR/an) 41.396

Rata venit net din exploatare 94%

Rata de capitalizare 9%

Valoare randament (eur) (constructii- subsol si spatiu comercial parter) 459.957

rotund 460.000 €

2.043.900 lei

VALOAREA DE PIATA ESTIMATA PE BAZA 

CAPITALIZARII VENITULUI 

GENERAT DE PROPRIETATE DIN CHIRIE
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In urma Analizei de piata valorile de tranzactionare pentru apartamente aflate in zone similare cu 
cele existente in componenta constructiei subiect (zone semicentrale) se situeaza in jur de 550 
euro/mp pentru apartamente cu suprafete de aproximativ 50 mp, 525 euro/mp pentru 
apartamente cu suprafete de aproximativ 60 mp, 500 euro/mp pentru apartamente cu suprafete 
de aproximativ 60-80 mp. 

In consecinta, valoarea apartamentelor situate la etajele 1-3 este de: 

 

Apartament Compartimentare 
Suprafata 

utila 
Suprafata 
utila totala 

Valoare 
de piata  
unitara 

(euro/mp) 

Valoare de 
piata 

apartament 
(Euro) 

1 

Camera de zi 25,47 

51,06 
550 28.100 

Bucatarie 8,39 

Baie 5,13 

Hol 12,07 

Terasa 4,67   

2 

Camera de zi 29,74 

103,48 

450 46.600 

Dormitor 22,54 

Dormitor 17,41 

Bucatarie 12,47 

Baie 5,98 

Hol 15,34 

Terasa 1 4,67   

Terasa 2 21,99   

3 

Camera de zi 23,01 

60,32 
525 31.700 

Dormitor 13,64 

Bucatarie 9,21 

Baie 5,02 

Hol 7,96 

Debara 1,48 

Terasa 7,85   

4 

Camera de zi 22,98 

78,8 
500 39.400 

Dormitor 18,9 

Bucatarie 10,55 

Baie 5,65 

Hol 20,72 

Terasa 8,46   

5 

Camera de zi 29,23 

79,46 
500 39.700 

Dormitor 15,96 

Bucatarie 14,68 

Baie 4,78 

Hol 14,81 

Terasa 7,97   

6 

Camera de zi 29,23 

77,53 
500 38.800 

Dormitor 13,11 

Bucatarie 9,42 

Baie 5,49 

Hol 20,28 

Terasa 6,67   

7 Casa scarilor 18,4 18,4   TOTAL 
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Suprafata utila totala  531,33 450,65   224.300 

 

Valoarea de piata totala a apartamentelor situate la etajele 1-3 este de: 

 

Valoare apartamente/etaj 224.300 € 

Valoare totala apartamente 672.900 € 

 

Valoarea totala a imobilului (subsol + parter + apartamente etaje 1-3) este de: 

 

Valoare imobil (subsol+spatiu comercial parter + apartamente) 1.132.900 € 

 

Valoarea lucrarilor de finalizare imobil (Anexa 1) este de: 

 

Valoare lucrari finalizare imobil 669.400 € 

 

Rezulta ca valoarea imobilului Bloc de locuinte cu spatii comerciale la parter – constructie 
nefinalizata, reprezinta Valoarea imobilului – Valoarea lucrarilor de finalizare imobil, si este de: 

 

Valoare actuala imobil 
463.500 € 

2.059.500 lei 

 

din care: 
  

- valoare teren 
61.800 Euro 

274.600 Lei 

- valoare constructie 
401.700 Euro 

1.784.900 Lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea evaluatorului 
 

FairValue Consulting este o companie de evaluare înființată în 2005, care oferă următoarele servicii: 

- Evaluare de: 

§ Proprietăți imobiliare, mașini și echipamente, active intangibile, pentru garantare 
credite, tranzacții (vânzare-cumparare), înscriere în contabilitate, impozitare, 
stabilire aport în natură, asigurări, cofinanțări, lichidări etc.; 

§ Întreprinderi, pentru tranzacții, divizări, fuziuni sau lichidări 

- Asistență și training în evaluare 



Raport de reevaluare  BLOC DE LOCUINTE – Constructie Nefinalizata 

 

 
38 

- Consultanţă financiară (proiecte de finanţare, planuri de afaceri, studii de fezabilitate, 
studii de fuziune şi divizare, analiză diagnostic); 

Până în prezent, evaluatorii FairValue au evaluat peste 60.000  de proprietăți imobiliare şi au 
întocmit peste 30.000 de rapoarte de evaluare pentru mașini, echipamente şi bunuri mobile.  

FairValue Consulting este agreată ca evaluator extern, la nivel național sau local, de către 
următoarele instituții financiar-bancare: RAIFFEISEN BANK, RAIFFEISEN BANCA PENTRU LOCUINȚE, 
ING BANK, BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, ALPHA BANK, NEXTEBANK, B.C. CARPATICA, BANCA 
ROMANEASCĂ, GARANTI BANK, CEC BANK, EXIMBANK, OTP BANK, VOLKSBANK, VERIDA CREDIT, 
PATRIA CREDIT. 

De asemenea, am întocmit numeroase rapoarte de evaluare având ca scop estimarea valorii juste în 
vederea raportării financiare, precum și în vederea listării/delistării la Bursă sau pentru 
fuziuni/divizări. 
 

ECHIPA 

Echipa FairValue este formată din profesioniști cu experiență în domeniul evaluării, toți evaluatori 
autorizați membri ai ANEVAR, dintre care 7 sunt membri acreditați ai ANEVAR (MAA), Recognised 
European Valuer (TEGoVA) și Member of RICS. FairValue a dezvoltat o vastă rețea de colaboratori în 
majoritatea județelor țării, pentru a raspunde cu maxim de promptitudine solicitărilor clienților, 
indiferent de zona din care provin. 

FairValue are 28 de angajați permanenți, 9 puncte de lucru în teritoriu și un număr de peste 40 de 
colaboratori, reușind astfel să acoperim toate zonele din țară.  
 

CERTIFICARE  

Evaluările sunt întocmite în conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR (Asociația Națională a 
Evaluatorilor Autorizați din România), asociație în care societatea noastră este Membru Corporativ. 
În urma monitorizării activității de evaluare de către ANEVAR, compania noastră a obținut 
calificativul maxim (A). De asemenea, FairValue Consulting este firmă Regulated by RICS. 

FairValue Consulting deține o poliță de asigurare profesională pentru pragul maxim de 1.000.000 
euro, iar evaluatorii FairValue dețin la rândul lor polițe individuale de asigurare cu limita de cel puțin 
10.000 euro. 

FairValue Consulting a implementat Sistemul de Management al Calității conform cerințelor 
standardului ISO 9001:2008, Certificat seria C nr. 01349. 

FairValue Consulting a pus la punct un sistem privat de comunicații securizat, utilizat de către toți 
angajații și colaboratorii FairValue, acest sistem contribuind decisiv în reducerea timpilor de raspuns 
în relația cu clienții, precum și la eficientizarea managementului datelor utilizate în procesul de 
evaluare. 


