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 12.06.2015 

Către:  LICHIDATOR JUDUCIAR YNA CONSULTING SPRL 

Referitor la:  CONSTRUCȚIA -  HALA FABRICA CERAMICA, Com. Sisesti, jud. 
Mehedinti 

 

Stimați Domni / Stimate Doamne, 

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

 

Prezentul raport de evaluare este realizat de catre Fairvalue Consulting, ca si 
evaluator ales de catre  LICHIDATOR JUDUCIAR YNA CONSULTING SPRL. 
Fairvalue Consulting, membru corporativ ANEVAR, prin evaluatorul autorizat  
EPI, Cebuc Marian, membru titular ANEVAR - EPI 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 12.06.2015, estimata prin Abordarea prin Cost, este: 

 

2.100 EUR, echivalent a 9.400 LEI 

 

 Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele, 
condițiile limitative și aprecierile exprimate în prezentul raport și 
este valabilă în condițiile economice și juridice menționate în raport. 

 Valoarea este valabilă numai pentru destinația precizată în raport. 

 Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață a 
dreptului de proprietate asupra imobilului, în ipoteza că este liber de 
sarcini. 

 

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 12.06.2015 

Data inspecției 09.06.2015 

Data evaluării 12.06.2015 

Evaluator autorizat Cebuc Marian, Evaluator Autorizat EPI, EBM, EI -  Legitimație 11266 

Compania de evaluare Fairvalue Consulting, Membru Corporativ ANEVAR, Autorizație nr. 20, Polița de 
asigurare de răspundere profesională 9880 / 06.01.2015 

Reprezentant – funcţia Stan Anuţa – Director 

Tip proprietate   CONSTRUCȚIA - HALA FABRICA CERAMICA  

Adresa proprietății Com. Sisesti, jud. Mehedinti 

Cartier / amplasare Loc. Sisesti,  

Anul construirii 1980 

Regim de înalțime Parter 

Utilități Fara utilitati 

Finisaje Calitate inferioara 

Suprafețe 

Construcție C1 Au = 509,05  mp Ac = 810,00 mp Ad = 810,00  mp 

Teren St = 0 mp ; Nu face obiectul evaluarii 

Proprietar Persoană juridica: SC IZOLATIA SRL 

Utilizare existentă In conservare   

Curs de schimb valutar 4,4696 

VALOAREA DE PIATA - 
COSTUL DE INLOCUIRE NET 
estimată, din care :  

2.100 EUR 9.400 LEI 

- Valoare constructii 2.100 EUR 9.400 LEI 
- Valoare teren 0 EUR 0 LEI 

Dreptul de proprietate Considerat deplin 

Sarcini înregistrate Nu se cunosc 

Descriere anexe - 

Observații speciale Datorita faptului ca proprietatea este o proprietate industriala specializata, 
amplasata in mediul rural, pentru care nu exista informatii relevante privind 
vanzari/inchirieri, precum si a faptului ca terenul aferent constructiei este 
proprietatea unei persoane fizice, valoarea estimata reprezinta Costul de Inlocuire 
Net al constructiei - Hala Fabrica Ceramica rezultat in urma Abordarii prin cost. 

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

Nu a fost prezentata documentatia cadastrala. Din declaratiile proprietarului 
imobilul nu are documentatie cadastrala si nici nu este inscris in Cartea Funciara. 



Raport de evaluare   TEREN ȘI CONSTRUCȚII 

 5 

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 
acestei 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  
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3. Premisele evaluării 
 

Obiectul evaluării Proprietatea imobiliară industriala - CONSTRUCȚIE - HALA FABRICA 
CERAMICA 

  

Adresa proprietății Com. Sisesti, , jud. Mehedinti 

  

Scopul evaluării Estimarea Valorii de piata a proprietății menţionate mai sus‚ aşa 
cum este definită în Standardele de Evaluare ANEVAR 2014, în 
vederea vanzarii. 

  

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. 3581/03.03.1995;  
ü Contract de vanzare cumparare nr. 3168/28.02.1995 
ü Extras CF nr. – Nu a fost prezentat 
ü Documentatie cadastrala – Nu a fost prezentata 

Evaluarea s-a efectuat in ipoteza ca proprietatea este libera 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. 
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Costul de înlocuire este costul estimat pentru a construi, la 
preţurile curente de la data efectivă a evaluării, o clădire cu 
utilitate echivalentă cu cea a clădirii evaluate, utilizând materiale 
moderne şi normativele, proiectele şi planurile actuale. 

 

Costul de înlocuire net reprezinta costul curent de înlocuire a unui 
activ cu un activ modern echivalent, din care se scade cota 
aferentă uzurii fizice şi a tuturor formelor relevante de depreciere 
şi optimizare. 

  

Data evaluării La baza efectuării evaluării au stat informaţiile privind nivelul 
preţurilor la data de 12.06.2015, data la care se consideră valabile 
ipotezele luate în considerare precum şi valorile estimate de către 
evaluator. Evaluarea a fost realizată în luna Iunie 2015. Data 
evaluarii este 12.06.2015.  

  

Inspecţia 
proprietăţii 

Inspecția a fost efectuată în data de 09.06.2015, de către 
evaluator autorizat Cebuc Marian, legitimație nr. 11266, în 
prezența cumparatorului 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 (02.03.2015)  este cel 
afișat de BNR, și anume 4,4696 lei/EUR. 

  

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-SEV 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 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; 
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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 metodei de evaluare considerate oportună 
pentru determinarea valorii şi fundamentarea opiniei 
evaluatorului. 

  

Natura şi sursa 
informaţiilor 

Documentele şi schiţele puse la dispoziţie de catre proprietarul  
terenului, respectiv: 

ü Contract de vanzare cumparare nr. 3581/03.03.1995;  
ü Contract de vanzare cumparare nr. 3168/28.02.1995 
ü Extras CF nr. – Nu s-a prezentat 
ü Documentatie cadastrala – Nu s-a prezentat 

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 

Evaluatorii nu îşi asumă nici un fel de răspundere pentru datele 
puse la dispoziţie de către client si proprietar 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 și de către proprietarul terenului, 
corectitudinea şi precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea 
acestora. 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 
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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 şi din discuţiile 
purtate cu proprietarul, 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 existenţei 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; 

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 inspecţiei, sau 
nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei 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 
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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 Nu sunt 

  

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 
imobiliare 

subiect. 

Descrierea 

juridică 

Identificarea proprietatii s-a facut in baza Contractului de 
vanzare/cumparare nr. 3168/28.02.1995 (prin care SC IZOLATIA SRL a 
devenit proprietarul constructiei) si a declaratiilor reprezentantului 
SC IZOLATIA SRL, respectiv dl. Zaharia Panaete  

  

Identificarea 

eventualelor 

bunuri mobile 

evaluate 

Nu au fost identificate / evaluate bunuri mobile. 
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Date despre 

zonă, oraş, 
vecinătăţi şi 
amplasare 

Sisești este o comună în județul Mehedinți, Oltenia, România. 

 

o Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei 
Șișești se ridică la 2.959 de locuitori, în scădere față de 
recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 3.210 
locuitori.[1] Majoritatea locuitorilor sunt români (97,36%). Pentru 
2,6% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.[2] Din 
punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt 
ortodocși (96,25%). Pentru 2,6% din populație, nu este cunoscută 
apartenența confesională.[3]Tipul zonei: Zona preponderent  de 
terenuri libere, proprietati de tip rezidential si comercial in 
constructie sau construite. 

o Accesul în zonă se realizează cu ajutorul mijloacelor 
autovehiculelor personale, maxi taxi.  

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

  

Informaţii despre 
amplasament. 

Descrierea 

terenului 

Proprietatea este amplasată în Zona periferica Com. Sisesti  
Caracteristici fizice: 

o Suprafaţa terenului:  S = 2475  
o Deschiderea la stradă: da 
o Dimensiuni: - 
o Înclinare: plat 
o Formă: neregulata  
o Acces: pe drum comunal (asfaltat). 
o Utilități: 

Reţea urbană de energie electrică: inexistentă  
Reţea urbană de apă: inexistentă 
Reţea urbană de termoficare: inexistentă  
Reţea urbană de gaze: inexistentă  
Reţea urbană de canalizare: inexistentă  
Reţea urbană de telefonie: inexistentă 

o Alte observații: - 
Caracteristici juridice: 

o Utilizare legală: Industriala 
o Servituți de trecere: Da – drum de acces
o Restricții de sistematizare: Nu este cazul 



Raport de evaluare   TEREN ȘI CONSTRUCȚII 

 12 

o Alte restricții existente: Nu este cazul 
Caracteristici economice: 

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

 
NOTA La cererea clientului/destinatarului terenul nu face 

obiectul evaluarii, acesta fiind proprietatea dlui Zaharia Panaete. 

  

Descrierea 

amenajărilor şi 
construcţiilor 

Clădirea a fost construită în anul 1980 conform declaratie 
proprietar. Vârsta cronologică a construcției este de 35 ani, iar 
vârsta efectivă a fost estimată este de 35 ani. 
Regim de înălțime: P 
Suprafețele construcției C1 conform Contract de vanzare 
cumparare nr. 3168/28.02.1995: 

ü Sc=810,00 mp 
ü Sd=810,00 mp 

La data inspectiei o parte din aceasta cladire era intro stare avansata 
de degradare fizica (100%), a carei suprafata construita este de 
327,12 mp (cca. 11,6 m x 28,2 m)  

Clădirea are următorul sistem constructiv: 
ü Fundaţii continui din beton 
ü Structura de rezistenţă este din zidarie portanta din 

caramida 
ü Pereţi de compartimentare din zidarie caramida 
ü Pereţi de închidere perimetrală din zidarie caramida 
ü Fara planșee 
ü Acoperiş – sarpanta lemn si invelitoare din placi 

azbociment 
ü Finisaje exterioare: tencuieli degradate 
ü Finisaje interioare: tencuieli degradate 
ü Pardoseli din ciment - degradate 
ü Instalaţii - inexistente 
ü Starea actuală: in conservare 
ü Finisaje inferioare 

  

Date privind 

impozitele şi 
taxele 

Valorile impozabile, impozitele şi taxele locale și alte taxe 
asimilate acestora sunt stabilite prin hotarari ale consiliilor locale. 

  

Istoric, incluzând 

vânzările 

anterioare şi 
ofertele sau 

cotaţiile curente

Ultimele informații despre tranzacționarea proprietății sunt 
disponibile în Contract de vanzare cumparare pus la dispoziție: 

- Data: 28.02.1995 
- Vânzător: Ebetiuc Constanta 
- Preț vânzare: 30.517.389 ROL
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Analiza pieței 
imobiliare. Studiu 

de vandabilitate 

Piaţa imobiliară se defineşte ca un grup de persoane sau firme 
care intră în contact în scopul de a efectua tranzacţii imobiliare. 
Participanţii la această piaţă schimbă drepturi de proprietate 
contra unor bunuri, cum sunt banii. 
 
Spre deosebire de pieţele eficiente, piaţa imobiliară nu se 
autoreglează ci este deseori   influenţată de reglementările 
guvernamentale şi  locale. Cererea şi oferta de proprietăţi 
imobiliare pot  tinde către un punct de echilibru, dar acest punct 
este  teoretic şi rareori atins, existând întotdeauna un decalaj 
între cerere şi ofertă. 
 
Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă greu, iar 
cererea poate să se modifice brusc, fiind posibil astfel ca de multe 
ori să existe supraofertă sau exces de cerere şi nu echilibru. 
Cumpărătorii  şi  vânzătorii  nu  sunt  întotdeauna  bine  informaţi,  
iar  actele  de vânzare-cumpărare nu au  loc în mod frecvent. De 
multe ori,  informaţiile despre preţuri de tranzacţionare sau 
nivelul ofertei nu sunt imediat disponibile.  
Proprietăţile imobiliare sunt durabile şi pot fi privite ca investiţii. 
Sunt puţin lichide şi de obicei procesul de vânzare este lung. 
 
Definirea pieţei specifice 
 
În cazul proprietăţii evaluate, pentru identificarea pieţei sale 
specifice, s-au analizat o serie de factori, începând cu tipul 
proprietăţii. 
Astfel, ținând cont de specificul zonei (preponderent rezidențial) 
și de tipul proprietății, piața specifică pentru proprietatea care 
face subiectul prezentului raport de evaluare este cea a caselor 
unifamiliale edificate în Zona rezidentiala mediana a com. Sisesti,  
Analiza efectuată s-a bazat pe identificarea proprietăților 
imobiliare similare cu proprietatea subiect, amplasate în Zona loc. 
Sisesti 
 
Nivelul cerererii pentru un anumit tip de proprietate determină 
atractivitatea proprietăților similare. 
 
Diminuarea prețurilor pentru proprietăți imobiliare similare 
proprietății subiect din anii anteriori a fost generată de situația 
economică. Deși față de anii imediat următori izbucnirii crizei 
financiare, piața specifică nu a prezentat fluctuații negative 
semnificative, prețurile continuă să scadă pentru acest tip de 
proprietate, ritmul de scădere fiind unul mai puţin accentuat.
 
În analiza acestei pieţe am investigat și aspecte legate de situaţia 
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economică a localității, populaţia sa, tendinţe ale ultimilor ani, 
cererea specifică şi respectiv oferta competitivă pentru tipul de 
proprietate mai sus menţionat.  
 
Generalităţi  
 

Sisești este o comună în județul Mehedinți, Oltenia, România. 
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Șișești 
se ridică la 2.959 de locuitori, în scădere față de recensământul 
anterior din 2002, când se înregistraseră 3.210 locuitori. Majoritatea 
locuitorilor sunt români (97,36%). Pentru 2,6% din populație, 
apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere 
confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (96,25%). Pentru 
2,6% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 

 

Oferta competitivă 
 
Pe piaţa imobiliară, oferta reprezintă cantitatea dintr-un tip de 
proprietate care este disponibilă pentru vânzare sau închiriere la 
diferite preţuri, pe o piaţă dată, într-o anumită perioadă de timp. 
Existenţa ofertei pentru o anumită proprietate la un anumit 
moment, anumit preţ şi un anumit loc indică gradul de raritate a 
acestui tip de proprietate.   
În ceea ce privește oferta competitivă pentru proprietatea 
imobiliară subiect, aceasta este aproape inexistenta. Începând cu 
anul 2009, datorită condițiilor tot mai restrictive de pe piață, 
numărul și valoarea tranzacțiilor au cunoscut o scădere 
semnificativă.  
 
Cererea solvabilă 
 
Cererea reprezintă cantitatea dintr-un anumit tip de proprietate 
pentru care se manifestă dorinţa pentru cumpărare sau închiriere, 
la diferite preţuri, pe o anumită piaţă, într-un anumit interval de 
timp. 
Pentru că pe o piaţa imobiliară oferta se ajustează încet la nivelul 
şi tipul cererii, valoarea proprietăţilor tinde să varieze direct cu 
schimbările de cerere, fiind astfel influenţată de cererea curentă.  
În general, nivelul cererii solvabile a scăzut în ultima perioadă, 
scăderea fiind cauzată de criza economică, diminuarea interesului 
investiţional şi scăderea nivelului creditării. 
Cererea pentru proprietatea imobiliară subiect vine în principal de 
la proprietarul terenului sau din partea persoanelor fizice/juridice 
care doresc sa-si extinda activitatea în această locație. Deoarece 
achiziționarea unei proprietăți de acest tip presupune 
disponibilitatea unei sume de bani relativ mare, cererea pentru 
proprietăți similare este scăzută. Mai mult, o bună parte a 
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potențialilor cumpărători solvabili preferă achiziționarea unui 
teren liber și edificarea unei constructii după preferințele și 
nevoile proprii.. 
În ceea ce priveşte închirierea acestui tip de propritate, cererea 
este mică, aproape inexistenta. 
 
Echilibrul pieţei. Previziuni 
 
Ținând cont de informațiile existente pe piață, se poate afirma că 
la acest moment piața este una a cumpărătorului, oferta fiind 
superioară cererii. 
 
La nivelul localității, la momentul actual numărul tranzacțiilor care 
au drept obiect proprietăți imobiliare de acest tip este foarte mic, 
aproape inexistent.  

 

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. 
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Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber – nu s-a aplicat 
(terenul nu are acelasi proprietar ca si constructia). 

 

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 nu nu 

Industrial da da da da 

Rezidențial da da nu nu 

 

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

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 industriala. 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) 

 

  

Evaluarea 

terenului 

La cererea clientului/destinatarului terenul nu face obiectul 
evaluarii fiind proprietatea Dlui Zaharia Panaete (conform Contract 
de vanzare/cumparare nr. 3581/03.03.1995 

  

Abordarea prin 

piaţă 

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

Abordarea prin piaţă este aplicabilă tuturor tipurilor de proprietăţi 
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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. 

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. 

Pentru proprietatea subiect, datorita caracterului specializat, precum 

si a faptului ca nu exista informatii suficiente de piata, Abordarea 

prin piata nu a putut fi aplicata. 

  

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). 

 

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. 

Aceasta metoda nu s-a aplicat deoarece nu au fost identificate oferte 

de inchiriere pentru proprietati similare pe piata analizata. 

  

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 unitare. 

 

În anexa nr. 1 este prezentată aplicarea metodei costurilor unitare. În 
urma deducerii deprecierii cumulate din costul de nou estimat, a 
rezultat costul de înlocuire net. Aceasta a fost estimată la: 

 

2.100 EUR, echivalent 9.400 LEI 

  

Analiza 

rezultatelor şi 
concluzia asupra 

valorii 

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

 

Abordarea prin piață-analiza pe perechi de date = nu s-a aplicat 

Abordarea prin venit-capitalizarea directă = nu s-a aplicat 

Abordarea prin cost-metoda costurilor unitare = 2.100 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 
unei 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 (industriala) și scopul evaluării (vanzare), 
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este metoda costurilor unitare din cadrul abordării prin cost. Această 
metodă îndeplinește criteriul preciziei și criteriul cantității și calității 

informatiilor.  

 

Luând în considerare cele de mai sus, opinia evaluatorului este că 
abordarea  cea mai adecvată în cazul de față este abordarea prin cost, 
în urma aplicării căreia valoarea de piață a proprietății a fost estimată 
la (rotund):  

 

2.100 EUR, echivalent a 9.400 LEI,  
 

la cursul valutar de 4,4696 lei/EUR, valabil pentru data de referinta a 
evaluarii. 
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6. Anexe 
 

Harta amplasament 
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Anexa nr. 1 - Fotografii: 
Acces  
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Anexa nr. 3 - 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 “ Reevaluarea cladirilor si constructiilor din Ind. materialelor de constructii” 
editat de catre Editura MATRIX ROM Bucuresti. Prin aceasta procedura s-a estimat un deviz general 
orientativ, 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) 

  -  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 cladirii prin metoda 
costurilor segregate.  
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Anexa 1

1. DATE DE IDENTIFICARE 

Denumire  
Amplasament 

Numar inventar -

Poz plansa CF -

Data PIF 1980

2. CARACTERISTICI TEHNICE 

Tipul constructiei Cladire de productie pt caramida

Regim de inaltime P

Aria desfasurata (Ad) mp 810,00

Arie desfasurata uzura 100% 327,12

Arie desfasurata luata in calcul 482,88

Arie utila (Au) mp 410,45

Inaltime medie (m/nivel) 2,4

Specificatie Descriere Starea tehnica 

fundatii continui din beton satisfacatoare

satisfacatoare

Elemente satisfacatoare

structurale si -

nestructurale Pardoseli ciment nesatisfacatoare

Finisaje interioare tencuieli simple satisfacatoare

Finisaje exterioare tencuieli simple nesatisfacatoare

Specificatie Descriere Starea tehnica 

Electrice -

Instalatii Termice -

Utilitati Sanitare -

Telecomunicatii nu -

3. DETERMINAREA COSTULUI DE INLOCUIRE BRUT
Metoda  Reevaluarea cladirilor si constructiilor din Ind. materialelor de constructii

comparatiilor  unitare Catalog nr. 108, f isa 108

Constructii lei/mp Ad 313

Estimarea costului Instalatii electrice lei/mp Ad 25

unitar la nivel 01.01.1965 Instalatii sanitare lei/mp Ad 10

Instalatii incalzire lei/mp Ad 0

       Total lei/mp Ad 348

Corectii 

     - pt inaltime lei/mp Ad -80

     - pt inst. Sanitare lei/mp Ad 0

Pret barem (Pb) lei/mp Ad 268

Determinarea  costului de CIB = Pb x Ad x K1 x K2x(1-24/100)

     inlocuire brut K1-cf aviz INCERC la 2014 20731,682

     (CIB) K2-cf evol curs leu/dolar 1

CIB  (lei) 193.707 CIB/mp( lei ) 239

CIB  (euro ) 43.339 CIB/mp(euro) 54

Estimarea Inst electrice Uzura f izica

deprecierilor pondere % uzura pondere % uzura globala

6 100 2 100 86,20%

Depreciere f izica 86,20% 26.732

Depreciere functionala 30,00% 18.712

Depreciere externa 50,00% 9.356

4. DETERMINAREA COSTULUI DE INLOCUIRE NET
Determinarea  costului de CIN=CIB - deprecieri CIN CIN/mp

     inlocuire net (CIN) CIN (RON) - rotund 9.400

CIN (euro) - rotund 2.100 3

Hala de fabricatie
loc. Sisesti, jud. Mehedinti

Structura 
zidarie portanta din caramida

Invelitoare sarpanta lemn si invelitoare din placi 

Timplarie nu

nu

nu

nu

Constructii Inst de sanitare

pondere % uzura

92 85
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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 

- 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. 


