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Data evaluani: 28 august 2015 
Data raportului: 28 august 2015

Stimaţi Domni,

Fortis Global Management

Sos. Gh. Ionescu Sisesti, \Tr. 
260A

Sector 1, Bucureşti, Romania 
Tel: 021 / 233 96 52 
E-mail: ofnceta fortisa-1ob.il.ro

R E: T E R E N  CU CASA S+P+M , GARAJ SI A N EX E , SITU A TE IN  TIM IŞO A RA , STR. 
A L B IN E L O R , N R . 110A, COD PO ŞTA L 300244, JU D E Ţ U L  TIM IŞ.

La cererea dumneavoastra am realizat acest raport de evaluare, in conformitate cu Standardele de Evaluare 

(SEY 2015) publicate de Comitetul pentru Standarde de Evaluare (SEYC), pe baza Valorii de Piaţa, pentru 

proprietatea mentionata mai sus.

Acest raport de evaluare a fost întocmit strict pentru garantarea unui împrumut bancar. Acest raport de 

evaluare a fost intocmit in conformitate cu SEV 310 “Evaluari ale dreptului asupra proprietatii imobiliare 

pentru garantarea imprumutului”.

Având in vedere rezultatele obtinute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanta acestora, informaţiile de 

piaţa care au stat la baza aplicarii lor precum si scopul evaluaţii si caracteristicile proprietatii imobiliare 

supuse evaluarii, in opinia noastra, valoarea de piaţa estimata, pentru proprietatea imobiliara descrisa mai sus, 

la data evaluani este:

VALOAREA D E  PIAŢA

€ 317.000 (trei sute şaptesprezece mii)

Echivalent a

Din care:

Lei 1.404.000 (un milion patru sute patru mii)

: Denumire
Nr. Cad 
/Nr. Top. Valoare EU R O Valoare L E I

Teren intravilan 3491/1/1/1 1.820 73.400 325.200

Constructia C 1
3491/1/1/1-

C1
435,31 243.600 1.078.800

TO TA L 317.000 € 1.404.000 lei

Aceasta concluzie se supune Condiţiilor Limitative si a Declaraţiilor Prezumtive prezentate mai jos in acest 

raport precum si Reprezentantelor noastre la care se face referire, de asemenea, mai jos in acest raport. Nu 

avem obligaţia de a completa acest raport sau valoarea noastra concluzionala cu informaţii care ne-au fost 

puse la dispoziţie dupa data întocmirii acestui raport.
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R E Z U M A T  (STR IC T  C O N F ID E N Ţ IA L  -  IN A T E N U A  D E ST IN A T A R U L U I)

TEREN CU  C A S A  5+P+M , G A R A J  $,' ANEXE, SITUATE IN TIM IŞO A RA , ST!?. ALBINELOR, NR. I10A , C O O  PO STA I 

300244. JUDEŢUL TIMIŞ.

28 august 2015 

PIRA EU S BANK ROMANIA 

S.C. IZ O M ETA L MAGELLAN S.R.L . TIM IŞOA RA

D ATA  EVALUARII:

RAPORT ADRESAT:

PROPRIETAR:

LOCALIZARE: Proprietatea evaluata este situata m I :

DESCRIERE:

SUPRAFEŢE:

Zona este mixta (rezidentiala/industriala/.

Imobilul supus evaluam este format din 
terenul intravilan in suprafaţa de 1.820 mp, cu 
constructia CI care consta din Corpul"A" - 
casa in regim de inaltime S+P+M  - aria 
construita la sol 259 mp, CorpuTB" - garaj cu 
2 garsoniere in regim de inaltime P - aria 
construita la sol 131,67 mp si corpul"C" - 
anexa lemne aria construita la sol 44,64 mp. 
Total Constructia CI aria construita la sol = 
435,31mp.

A r ia  constr, dcs f .  Corp" A" 663 mp 

Aria c»mstr. dcsf. Corp” IV 131,67 mp 

.■Vria constr. dt -if. C«rp”C" 44,67 mp

Supraf. Teren Intravilan; 1.820 mp

NR C A D A STR A L  / CF: 3491/1/1/1 

3491/1/1/1 (II

419597

419597

DREPTUL DE 

PROPRIETATE:

SIT'UATIE ACTUALA:

C E A  MAS BU NA  
U ÎH J IA RE '

MENŢIUNI SPECIALE:

Drept de proprietate: S.C. IZOMETAL MAGELLAN S.R.L. TIMIŞOARA, cu 
interdictie de instrainare, inchiriere, grevare, in favoarea PIRAEUS BANK 
RAMANL\, conform Carte Funciara nr 419597; număr cerere 148559 din 
20.08.2015.

La data inspecţiei imobilul era liber, locuit ocazional de către proprietari. 

Rezidenţiala

V A LO A R E A  D£ PIAŢA: £ 317.000 1.404.000 Lei
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R E Z U M A T  (STRICT CONFIDENŢIAL -  IN ATENT1A DESTINATARULUI)

TEREN CU  C A S A  S+P+M, G A R A J  SI ANEXE, SITUATE IN TIMIŞOARA. STR. ALBINELOR, NR. 110A, C O D  PO STA I

300244 JUDEŢUL TIMIŞ.

♦Valoarea de piaţa nu este afectata de TVA, aceasta taxa fiind un element de fiscalitate care apare sau nu in momentul realizarii unei 
txanzacrii, in condiţiile si la valorile- specificare de lege si in funcţie de caiitatca persoanelor implicate in tranzacrie (hzice sau juridice), iar 
in cazul persoanelor juridice in funcţie de înregistrarea fiscala a acestora (ca platitoarc sau nu de IA'A).
**Curs Valutar la data de 19Iunie2015: 1 Kuro — 4,4882 Lei_______________________________________________________________
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A. INTRODUCERE SI EVALUARE

1. INSTRUCŢIUNI

In concordanta cu instrucţiunile primite de la dumneavoastra in AUGUST 2015, am inspectat proprietatea 

mentionata mai sus si am realizat toate demersurile necesare pentru a va furniza opinia noastra cu privire 

la valoarea de piaţa si la valoarea de vanzare fortata a proprietarii supuse evaluam. Scopul acestui raport 

este garantare imprumut. Data efectiva a evaluam este AUGUST 2015.

2. INSPECŢIE

Inspecţia proprietarii in vederea întocmirii Raportului de evaluare a fost facuta in data de 25 august 2015 si 28 

august 2015, in prezenta reprezentanţilor YNA CONSULTING SPRL şi CONSULTANT INSOLVENTA 

SPRL. Proprietatea evaluata nu a fost masurata. Suprafeţele mentionate au fost preluate din documentele 

puse la dispoziţie de către client fara a se efectua măsurători suplimentare. Am presupus ca măsurătorile au 

fost realizate in concordanta cu normele locale privind executarea de măsurători.

3. BA ZELE EVALUARII

Analizele, opiniile si concluziile exprimate au fost realizate in conformitate cu cerinţele din standardele, 

recomandările si metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociaţia Naţionala a 

Evaluatorilor din Romania) in conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2015.

Standardele de Evaluare ANEVAR 2015 sunt adaptate din ediţia 2013 a Standardelor Internationale de 

Evaluare (IVS 2013) care se completeaza cu Ghidurile Metodologice de Evaluare ANEVAR (GME), 

ediţia 2013, Glosarul IVS 2013 si Abordarea metodologica a unor definiţii si termeni din IVS 2013 in 

interpretarea ANEVAR.

Opinia evaluatorului trebuie analizata in contextul economic general (august 2015) cand are loc exerciţiul 

evaluarii. Raportul de evaluare isi pastreaza valabilitatea numai m situaria in care condiţiile de piaţa, 

reprezentate de factorii economici, sociali si politici, raman nemodificate in raport cu cele existente la data 

evaluam.

Tipul de valoare

In prezentul raport s-a urmant o estimare a valoni de piaţa a obiectivului asa cum este definita in 

standardele internaţionale de evaluare. Conform standardului SEV Cadru General, definiţia valorii de 

piaţa este urmatoarea:
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. J 'alo are a de piaţa reprezintă suma estimata pentru care un activ sau o datorie ar putea f i  schimbat (a) la data evaluarii, 

intre un cumpărător hotarat si un van^ator hotarat, intr-o tran^actie nepărtinitoare, dupa un marketing adecvat si in care 

părţile au actionat fiecare in cunoştinţa de cau^a, prudent sijara constrângere".

Tinand cont de scopul evaluam, s-au urmant recomandanle standardului International de aplicaţie in 

evaluare: SEV310 - “Evaluan ale drepturilor asupra proprietarii imobiliare pentru garantarea 

împrumutului”.

Reglementari si cadrul legal

Standardele de Evaluare AN EVAR 2015

> SEV 100 — Cadru general
> SEV 101 -  Sfera misiunii de evaluare
> SEV 103 — Raportarea evaluam
> SEV 230 -  Drepturi asupra asupra proprietarii imobiliare
> SEV 310 -  Evaluari ale drepturilor asupra proprietarii 

imobiliare pentru garantarea imprumutului
> Ghiduri metodologice de evaluare (GME) ANEVAR 

2014
> Glosar IVS 2013
> Abordarea metodologica a unor definirii si termeni din 

IVS 2013, in interpretarea ANEVAR

4. DOCUM ENTAŢIE

In întocmirea raportului de evaluare, ne-am bazat pe inspecţia proprietarii si pe informaţiile furnizate de 

către Client, precum si pe rezultatul propriilor noastre investigaţii. Am inclus aceste referinţe in partea C a 

raportului.

5. CON SIDEREN TE GEN ERALE

O evaluare este o predictie a preţului, nu o garanţie. Prin necesitate este cerut evaluatorului sa faca judecări 

subiective. Acestea, chiar daca sunt logice si adecvate, pot fi diferite de cele făcute de către cumpărător sau 

un alt evaluator. In trecut a fost considerat faptul ca este corect ca evaluatorul sa stabileasca o serie de 

valon posibile.

Scopul evaluarii nu modifica modul de abordare a evaluarii.

Valoarea proprietatn se poate schimba substantial, chiar si ln penoade scurte de timp, si prin urmare 

opinia noastra asupra valoni ar putea diferi semnificativ daca data evaluarii s-ar schimba. Daca doriţi sa va 

bazaţi pe evaluarea noastra ca fiind valabila la orice alta data, trebuie sa ne consultări pe noi mai intai.

Daca preconizaţi o vanzare, va recomandam ca proprietatea sa beneficieze de o expunere adecvata la 

piaţa.
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6. CONFIDENŢIALITATE

Acest raport de evaluare este confidenţial, destinat numai scopului precizat. Nu acceptam nici o 

responsabilitate daca este transmis unei alte persoane, fie pentru scopul declarat, fie pentru alt scop, in nici 

o circumstanţa. Continutul acestui raport de evaluare nu trebuie dezvăluit către o terta persoana sub nici o 

forma fara consimtamantul nostru scris cu privire la forma si contextul propunerii de dezvăluire. Acordul 

nostru trebuie obtinut indiferent daca numele nostru este precizat sau nu si indiferent daca raportul nostru 

de evaluare este combinat cu altele. Nu vom aproba nici o dezvăluire care nu se refera in mod suficient la 

orice ipoteze speciale sau abordare pe care le-am făcut.

7. CERTIFICARE

Pnn prezenta, in limita cunoştinţelor si informaţiilor detinute, certificam ca afirmaţiile prezentate si 

sustinute in acest raport sunt adevarate si corecte. De asemenea, certificam ca analizele, opiniile si 

concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele considerate si condiţiile limitative specifice si sunt 

analizele, opiniile si concluziile personale, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional.

In plus, certificam ca nu avem nici un interes prezent sau de perspectiva in proprietatea imobiliara care 

face obiectul prezentului raport de evaluare si nici un interessau influenta legata de părţile implicate.Suma 

ce ne revine drept plata pentru realizarea prezentului raport nu are nici o legătură cu declararea tn raport a 

unei anumite valori (din evaluare) sau interval de valori care sa favorizeze clientul si nu este influentata de 

apariţia unui eveniment ulterior. Analizele, opiniile si concluziile exprimate au fost realizate in 

conformitate cu cerinţele din standardele, recomandările si metodologia de lucru recomandate de către 

ANEVAR (Asociaţia Naţionala a Evaluatorilor din Romania).

In elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistenta semnificativa din partea nici unei alte persoane in 

afara evaluatorului care semneaza raportul.Prezentul raport a fost efectuat ln concordanta cu Standardele 

de Evaluare ANEVAR 2015 compuse din ediţia 2013 a Standardelor Internationale de Evaluare (IVS 

2013) la care se adauga Ghidurile Metodologice de Evaluare ANEVAR (GME), ediţia 2014, Glosarul IVS 

2013 si Abordarea metodologica a unor definiţii si termeni din IVS 2013 in interpretarea ANEVAR si 

poate fi expertizat (la cerere) si verificat in conformitate cu SEV 400 — Verificarea evaluarilor. La data 

elaborani acestui raport, evaluatorul care se semneaza este membru ANEVAR, a indeplimt cerinţele 

programului de pregătire profesionala continua al ANEVAR si are competenta necesara întocmirii acestui 

raport. Evaluatorul a incheiat asigurare de răspundere profesionala la societatea de asigurare-reasigurare.

Raportul de evaluare este realizat cu respectarea procedurilor interne de calitate ale companiei Fortis 

Global Management.
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®  B. PREZENTAREA DATELOR

1. LOCALIZARE

1.1 General — Context regional

Tim işoara este cel mai vestic mare oraş al Rom âniei, situat în apropierea graniţelor cu Iugoslavia şi Ungaria, 

al doilea oraş din tara ca număr de locuitori (peste 3 1 0 .0 0 0  locuitori conform  IN S). Tim işoara este unul din cele mai 

dezvoltate oraşe, atât din punct de vedere econom ic, cât şi cultural şi educaţional.

T im işoara este un oraş de referinţă, cu o industrie d iversificată şi productivă, cu un nivel al ratei şomajului sub 

media pe ţară si un nivel foarte mare al investiţiilor străine pe cap de locuitor. Oraşul de pe B ega este recunoscut şi 

apreciat ca o locaţie preferată de către investitorii străini, firm e din peste 70 de ţări demarând afaceri aici, m ajoritatea 

din Germ ania. Italia şi Statele Unite ale Am ericii.

Dezvoltarea econom ică a oraşului se datorează intr-o mare măsura poziţionării sale. T im işoara este situată spre 

periferia Sud-Estică a Uniunii Europene, la o distanţă de sub 7 0 0  km de 13 capitale europene. Aproxim ativ o treim e din 

lim itele judeţului T im iş, a cărui reşedinţă de judeţ este, sunt şi frontiere ale Rom âniei cu Serbia şi Ungaria.

Tim işoara este în acelaşi timp un important nod de circulaţie rutieră (acces la Drumul European E 70 , localizare 

în apropiere de Coridorul nr. 4 de circulaţie paneropeană cu porţiunea de autostradă A l :  T im işoara - Arad - Ungaria 

fiind dată în folosinţă), feroviară (este zona cu cea mai mare densitate de căi ferate din ţara - 90 ,5  km CF/ 100 kmp 

teritoriu), aeriană (dispune în partea de N -E. la 12 km distanţă, de un aeroport internaţional care este principala poartă 

aeriană de intrare în partea de V est a Rom âniei), având şi posibilitate de a relua circulaţia navală pe Canalul B ega 

(lucrările fiind în desfăşurare).

Pentru a îmbunătăţi infrastructura Tim işoarei şi a fluidiza traficul într-un oras de o asem enea dimensiune, a 

fost finalizată şoseaua de centura dintre C alea Lugojului şi C alea Aradului (centura în partea de nord a municipiului), 

fiind în curs de desfăşurare proiectul pentru realizarea centurii pe partea de sud a oraşului între C alea Lugojului şi Calea 

Şagului.

Alte proiecte importante care au demarat sunt reprezentate de reabilitarea clădirilor istorice din centrul 

T im işoarei, oraşul de pe B ega  având cea mai extinsă zonă protejată de monumente istorice din Rom ânia. Interesul 

autorităţilor pentru modernizare şi dezvoltare este m anifestat şi în privinţa infrastructurii rutiere şi a m ijloacelor de 

transport în comun. în ultimii ani au fost demarate o serie de investiţii în infrastructura din care amintim B-dul Tinereţii 

(zona Pieţei Iosefin), zona Pieţei Badea Carţan, zona Pădurea Verde, Bulevardul Liviu Rebreanu, pasajul de la podul 

M ichelangelo. etc.

Oraşul de pe B ega este în acelaşi timp un centru cultural şi educaţional de prestigiu. N ivelul ridicat de instruire 

a populaţiei, oraşul fiind un centru universitar de tradiţie a contribuit la atragerea investitorilor - dezvoltarea industriei 

software, alături de industria de automotive, reprezintă unul din dom eniile de interes pentru com paniile cu capital străin.

Având toate caracteristicile unui oraş european şi piaţa im obiliară a Tim işoarei a cunoscut aceeaşi dinamicitate 

precum econom ia sa: clădiri moderne de birouri, noi proiecte rezidenţiale de mari dimensiuni, platforme industriale cu 

dotări moderne, toate indică potenţialul im obiliar al oraşului.

1.2 Vecinatati / împrejurimi / Comunicaţie

Proprietatea care face obiectul prezentei analize este situata la periferia de Nord - Est a municipiului

Timişoara, in ZONA LIPOVEI, pe strada Albinelor.
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Zona este mixta, rezidentiala/industriala. Investirii semnificative in zona sunt: producătorul de anvelope 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS, TRW, LINDE GAZ, PROMPT S.A., societati de 

transport si depozitare, diverse magazine, Muzeul Satului, Gradina zoologica, zona de agrement Padurea 

Verde etc. Strada Albinelor se mvecineaza spre vest cu platforma industriala UMT, iar spre est cu platforma 

comercial/industriala STRADA CONSTRUCTORILOR.

Zona este racordata la toate utilitatile edilitare.

1.3 A cces

Accesul se face de pe o strada asfaltata (Albinelor) cu o singura banda pe direcţia de mers.

1.4 Transport public

Transportul public in zona este asigurat de către autobuze si tramvaie.

2. DESCRIEREA PROPRIETATII EVALUATE

2.1 GENERAL

Imobilul Imobilul supus evaluarii este format din terenul intravilan in suprafaţa de 1.820 mp, cu 

constructia CI care consta din Corpul"A" - casa in regim de inaltime S+P+M - aria construita la sol 

259 mp, Corpul"B" - garaj cu 2 garsoniere in regim  de inaltime P - aria construita la sol 131,67 mp si 

corpul"C" - anexa lemne - aria construita la sol 44,64 mp. Total Constructia C 1 aria construita la sol =

435,3 lmp.

An constructie: 2000-2005, conform discuţiilor cu reprezentanţii beneficiarului.

2.2 DESCRIEREA CONSTRUCŢIILOR

Constructia CI consta din:

1. Corpul"A" - casa (duplex - cu 2 apartamente identice in oglinda) in regim de inaltime S+P+M  - aria 

construita la sol = 259 mp, ana construita desfasurata = 663 mp, aria utila = 463,78 mp. Structura: 

fundam continue din beton, zidane portanta din cărămidă, compartimentan si închideri perimetrale din 

cărămidă (termoizolate), tamplane din lemn si PVC, plansee din beton, şarpanta din lemn, invelitoare din 

ţigla ceramica, finisaje economice spre medii cu unele deprecieri (subsol inundat cu infiltratii de apa si 

igrasie). Gazul metan este întrerupt atat la bucatane cat si la centrala termica. Constructia necesita reparaţii.

2. C orpul"B" - garaj cu 2 garsoniere in regim de inaltime P - ana construita la sol 131,67 mp, aria utila —

72,^4 mp. Structura: fundaţii continue din beton, zidărie portanta din cărămidă, compartimentan si 

închideri penmetrale din cărămidă (termoizolate), tamplane din PVC, plansee din lemn, şarpanta din lemn, 

invelitoare din tigla ceramica, finisaje economice. Constructia nu necesita reparaţii
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3. Corpul"C" - anexa lemne - ana construita la sol 44,64 mp, ana utila = 28,48 mp, cu suprastructura in 

totalitate din lemn si invelitoare din ţigla ceramica.

4. Langa Corpul"C" - se afla 2 constructii neintabulate: o toaleta de gradina in buna stare de funcţionare si 

in mijlocul grădinii o piscina total degradata.

Propnetatea este total împrejmuita, cu grilaj metalic in fata si zidărie din cărămidă si beton in rest, in foarte 

buna stare de intretinere .

UTILITATI:

Instalatii si dotări electrice:

Instalatii si dotări incalzire:

A lim entare cu apa:

A lim entare cu gaze:

C analizare:

Da.

Da.

Da, din sursa proprie (put de apa) 

Da, momentan intrerupt.

Da.

3. SUPRAFEŢE  

3.1.TOTAL SUPRAFEŢE

Proprietatea evaluata este formata dintr-un teren intravilan in suprafaţa de 1.820 mp, cu constructia CI 

care consta din:

1. CorpuTA" - casa in regim de inaltime S+P+M  - aria construita la sol 259 mp, aria construita desfasurata 

663 mp, aria utila desfasurata 463,68 mp.

2. Corpul"B" - garaj cu 2 garsoniere in regim de inaltime P - aria construita la sol 131,67 mp, aria utila 

72,74 mp.

3. CorpuF'C" - anexa lemne - ana construita la sol 44,64 mp, ana utila 28,48 mp

In cadrul evaluarii am luat in calcul aria utila a corpurilor de proprietate, atat pentru 

proprietatea subiect cat si pentru comparabile. Aria utila folosita la calcul a fost de 392,98 

mp. 

4. CO N SIDEREN TE DE MEDIU

Nu am desfasurat investigaţii sau teste si nici nu ne-au fost furnizare de către proprietar informaţii de la un 

expert in domeniu care sa semnaleze prezenta sau absenta poluării sau contaminării terenului (inclusiv a 

pânzei de apa freatica).
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Tinand cont de caracteristicile si de istoria proprietatu nu ne aşteptam sa existe constrângeri legate de 

mediu sau de situa arheologice.

Ca surse de poluare a aerului in zona, se poate menţiona polarea aerului prin noxele de gaz din

activitatea de vulcanizare a cauciucului al producătorului CONTINENTAL AUTOMOTIVE

PRODUCTS care se afla la cca 150 de metri spre vest. Acest producător de cauciucuri este cel mai mare

investitor dm Timişoara, dar si cel mai mare poluator din zona. Pnmaria se lupta cu ei de ani buni, dar

rezultatele inca se lasa aşteptate.

“Continental este în curs de implementare a două proiecte mari pe aria de vulcanizare, fiindcă acolo, ăsta este adevărul, miroase şi nu 

contestă nimeni, şi pe aria unde se produce, practic, cauciucul. E i sunt în curs de derulare şi finalizare a două investiţii de zece 

milioane de euro. Specialiştii spun că această finalizare a celor două investiţii va lămuri problema cu mirosul. Mirosul este o 

problemă. S-au făcut monitorizări şi se fac în continuare, dar măsurătorile făcute de laboratoare acreditate nu au fost depăşite 

niciodată ”, a explicat Gelu Cădariu, comisar Serviciul Comisariatului Judeţean Timş al Gărzii de Mediu.

Potrivit comisarului de la Garda de Mediu, nu se măsoară niciodată mirosul, ci substanţa care produce mirosul. “A m  primit foarte 

multe sesizări din cauza mirosului şi mai ales în anumite perioade, în funcţie de vreme, când mirosul se simte mai puternic. Nimeni 

nu neagă acest aspect”, a mai precizat Gelu Cădariu. Citatul este din TIM IŞO A RA  online

5. CON SIDEREN TE URBANISTICE/INFORM ATII FURNIZATE

Ne-au fost puse la dispoziţie urmatoarele documente:

• Extrasul de Carte Funciara nr 419597 - număr cerere 148559/ 20.08.2015

• C o n tra ct de vanzare cu m parare nr. 1 0 1 6 / 2 3 .1 1 .2 0 0 7 ;

Precizam faptul ca nu a fost verificata autenticitatea documentelor prezentate si nu s-au 

făcut investigaţii privind statutul juridic al proprietăţii in cauza.

6. DREPTURI D E PROPRIETATE

Drept de proprietate: S.C. IZOMETAL MAGELLAN S.R.L. TIMIŞOARA, cu interdictie de mstrainare, 

închiriere, grevare, in favoarea PIRAEUS BANK RAVL\NIA, conform Carte Funciara nr 419597; număr 

cerere 148559 din 20.08.2015

7. CHIRIAŞI

L a  data insp ecţie i pro p rietatea era libera , ocu p ata  o caz io n a l de proprietari.

8. TAXARE

Raportul de evaluare nu tine cont de taxele notariale sau de taxele si impozitele implicate de un transfer de 

proprietate.
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Timişoara este singurul oraş unde, începând cu 2013, preţurile s-au înscris pe vin trend ascendent atât la 
apartamentele noi, cât şi la cele vechi, fund în prezent cu 1° o mai scumpe decât în perioada similară a anului 
trecut (2014). în aceste condiţii, indicele Imobiliare.ro s-a situat la o medie de 793 de euro pe metrul pătrat 
(faţă de 785 de euro pe metrul pătrat la începutul lui 2012). Avansul a fost dictat în mod exclusiv de 
proprietarii locuinţelor vechi, care şi-au majorat pretenţiile cu 2,2° o, până la 786 de euro pe metrul pătrat (de 
la 769 de euro pe metrul pătrat). La polul opus, unităţile locative nou-construite au consemnat un declin 
substanţial, de 5,3%, de la 879 la 832 de euro pe metrul pătrat

în ianuarie 2015 a avut loc un uşor declin, de 0,9%, de la un nivel de 84" de euro pe metru pătrat util la 
finele lui decembrie 2014, până la 839 de euro pe metru pătrat util. Locuinţele din blocurile vechi au 
înregistrat o scădere de 0,5° o, de la 837 la 833 de euro pe metru pătrat util, iar cele nou-construite s-au 
depreciat cu 2,9%, de la 892 la 866 de euro pe metru pătrat.

Locuinţele noi din Bucureşti s-au ieftinit peste media pieţei

Preţul proprietarilor noi (livrate in ultimii trei ani) a înregistrat o creştere peste medie in ultimul trimestru la 

nivel naţional, in timp ce preţul proprietarilor noi dm Bucureşti a scăzut in ntm mai rapid comparativ cu 

media Capitalei. De asemenea, indicii EPS sugereaza ca diferenţa de pret a proprietarilor noi comparativ cu 

cele vechi, cu caracteristici similare, a crescut in ultimii patru ani la nivel naţional, excepţie facand Bucurestiul 

unde diferenţa dintre cele doua tipuri de proprietari s-a micşorat.

Regiunile cu cele mai mari creşteri de preturi

La nivelul zonelor geografice, Sud si Moldova au înregistrat cele mai relevante creşteri de preturi, cu niveluri 

cuprinse intre maxim 7,8% si, respectiv, 3,9% pe parcursul trimestrului. Majoritatea celorlalte divizii au 

înregistrat, de asemenea, creşteri de preturi cuprinse intre 1,2% si 3,4%, cu excepţia zonelor Bucuresti-Ilfov 

si Dunare-Marea Neagra, care au înregistrat scaden de preturi. Pe de alta parte, zona de Vest a inregistrat cea 

mai mica scădere a preţului mediu din ultimii cinci am, totalizand -24,5%, comparativ cu primul trimestrul al 

lui 2008, sau -5,5% in medie pe an.

Craiova si Oradea, cele mai mari creşteri trimestriale

Manie oraşe ale României au înregistrat o diferenţa si mai mare de creştere pozitiva si respectiv negativa a 

preţului, comparativ cu zonele geografice. Craiova si Oradea au inregistrat cele mai man creşteri trimestriale, 

fiecare cu peste 10%. In plus fata de surclasarea celorlalte oraşe cu privire la vanaua trimestriala a preturilor, 

cea mai mica scădere a preţului mediu din ultimii 5 ani, a fost înregistrata de Oradea si Iasi, ambele sub 

media naţionala de -7,6% pe an, devenind pieţele de proprietari rezidenţiale cele mai performante din rândul 

celor mai mari 10 oraşe din Romania.

Cele mai recente rezultate ale principalilor indici aferenţi primului trimestru din 2013 susţin tendinta stabila 

observata in ultimele 4-6 trimestre, atat la nivel naţional, cat si in Bucureşti. Fluctuaţiile pozitive si negative



F O R T tS  GLOBAL
M A >  U . t M f V J

devin obişnuite pentru plata rezidenţiala din Romania, reflectând atat condiţiile economice dificile de pe 

continentul european, cat st nivelul de încredere de pe piaţa locala care ar putea permite, in viitorul apropriat, 

o revenire a nivelului tranzacţiilor de pe piaţa rezidenţiala.

10. M E T O D O L O G IE , EVALUARE SI C O M EN TA R II 

Comentarii

Raportul de evaluare trebuie considerat ca fiind cea mai buna estimare a unei valori realizabile. Nu putem 

garanta estimările prezentate in acest raport, cu toate ca subliniem faptul ca evaluarea a fost pregătită cu 

atentie pe baza informaţiilor puse la dispoziţia noastra de către Client si pe baza propriilor investigării. 

Date pe care ne-am bazat sunt prezentate in acest raport.

Evaluarea este o opinie asupra valorii, cu caracter oficial, elaborata pe baza unui contract cu clientul, pe 

care se pot baza părţile identificate si pentru care evaluatorul îsi asuma raspunderea. Evaluarea presupune 

cercetarea selectiva a pieţelor relevante, asamblarea datelor concludente, folosirea metodelor analitice 

corespunzătoare, ca si aplicarea cunoştinţelor, experienţei si raţionamentelor profesionale in scopul găsirii 

celei mai potrivite soluţii la o problema de evaluare. Evaluatorul pune la dispoziţia clientului o opinie 

asupra valorii unei proprietari imobiliare, opinie care reflecta toate realitatile pertinente de pe piaţa.

10.1CEA MAI BUN A U T IL IZ A R E  este un concept fundamental pe plata imobiliara fiind conturata de 

forţele competitive de pe piaţa, forte care fundamenteaza si valoarea de piaţa. Pentru a estima valoarea de 

piaţa, analiza CMBU identifica cea mai profitabila utilizare competitiva in care poate fi pusa proprietatea.

Cea mai buna utilizare se defineşte ca:

..Utilizarea rezonabila, probabila si lemla a unui teren liber sau construit care este fizic posibila, fundamentata adecvat, 

iezabila financiar si are ca rezultat cea mai mare valoare”.

Caracteristicile esenţiale ale amplasamentului raman neschimbate chiar daca pe teren se afla sau nu un imobil (destinaţia 

imobilului poate fi schimbata ). Prin urmare, valoarea terenului este elementul conducător iar valoarea proprietăţii imobiliare 

este in funcţie de venitul adus de acest teren.

CM BU a terenului construit

Cea mai buna utilizare a unei proprietari ca fiind construita poate fi continuarea utilizării existente, 

renovarea sau reabilitarea, extinderea, adaptarea sau conversia la o alta utilizare, demolarea parţiala sau 

totala, on o combinaţie a acestor alternative.



Din aceleaşi considerente ca la ternul liber si aici, cea mai buna utilizare a terenului construit este actuala 

lui folosinţa, adica teren pentru constructii rezidenţiale.

Cea mai buna utilizare a unei proprietari imobiliare trebuie sa indeplineasca patru criterii. Ea trebuie sa fie: 

permisibila legal, posibila fizic, fezabila financiar, maxim productiva

Tinand seama de aceste considerente cea mai buna utilizare va fi determinata in situatia terenului construit 

pentru proprietatea imobiliara analizata — proprietate de tip rezidenţial.

Imobilul s-a evaluat in ipoteza utilizam in continuitate, in scopul proiectat iniţial, respectiv proprietate de 

tip rezidenţial, considerata a fi si cea mai buna utilizare. Pnn prisma criteriilor ce definesc noţiunea CMBU 

aceasta abordare este permisibila legal, îndeplineşte condiţia de fizic posibila, este fezabila financiar si este 

maxim productiva.

10.2 Evaluarea proprietatii imobiliare

Prezentul raport de evaluare a proprietatii imobiliare are ca scop determinarea valorii de piaţa a acesteia. 

Pentru stabilirea valorii de piaţa a proprietatii imobiliare in cauza, situata pe str. Albinelor formata din 

teren cu casa (duplex), garaj si anexe, s-au folosit abordarile prin piaţa si prin capitalizarea venitului, 

acceptata de standardele ANEVAR, precum si de cele internaţionale. Astfel, abordarile in evaluare utilizate 

sunt:

• Abordarea prin plata

• Abordarea prin venit

Evaluarea s-a făcut in condiţiile deţinerii dreptului de proprietate complet. Etapele parcurse in evaluarea 

proprietatii imobiliare au fost:

- Identificarea si inspecţia proprietatii, incadrarea sa ca tip de proprietate;

- Identificarea drepturilor de evaluat;

- Stabilirea limitelor si ipotezelor care stau la baza elaborarii proiectelor;

- Deducerea si stabilirea condiţiilor limitative;

- Analiza pieţei imobiliare specifice (cererea, oferta, echilibrul pieţei);

- Stabilirea celei mai bune utilizări a proprietatii imobiliare.

Toate aceste etape au fost parcurse analizand cu atentie toate informaţiile culese si interpretandu-le din 

punctul de vedere al evaluaţii.

10.3 Abordarea prin piaţa

Metoda comparaţiei directe utilizeaza procesul in care estimarea valoni de plata se face pnn analizarea 

pieţei pentru a gasi proprietari similare si comparand apoi aceste proprietari cu cea de evaluat. Estimările 

chinei pe plata, a costurilor, deprecierii si alti parametrii ai valorii pot fi făcute prin alte metode de evaluare,
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folosind tehnici comparative. De multe on, aceste elemente sunt analizate ln metoda comparaţiei directe 

pentru a determina corecţiile ce trebuie făcute la preturile de vanzare ale proprietarilor comparabile.

Premisa majora a acestei metode este ca valoarea de piaţa a unei proprietari imobiliare este in relaţie 

directa cu preturile unor proprietari competitive si comparabile.

Metoda comparaţiei directe este aplicabila la toate tipurile de proprietari imobiliare cand exista suficiente 

tranzactii sau oferte recente, cu date sigure, care sa indice caracteristicile valorii sau tendintele de pe plata.

Pentru a asigura credibilitatea concluziilor rezultate din aplicarea metodei comparaţiei directe, evaluatorul 

a verificat datele de piaţa obrinute si a confruntat unele date pentru eliminarea erorilor. Au fost cercetate 

cu atentie preturile, drepturile de proprietate transmise, condiţiile de finanţare, motivaţiile vanzatorilor si 

cumpărătorilor, precum si data efectuării tranzacţiilor. S-a analizat ln detaliu fiecare amplasament, starea 

fizica si funcţionala, precum si caracteristicile economice.

Pentru a realiza o comparaţie intre o proprietate comparabila vanduta si proprietatea evaluata, va trebui sa 

se ia in considerare posibile corecţii bazate pe diferentele dintre elementele de comparaţie. Corecţiile pot 

fluctua in funcţie de diferentele intre fiecare element comparat. Se vor aplica metode cantitative si/sau 

calitative pentru analizarea diferentelor si estimarea corecţiilor.

Criteriile de comparaţie ce stau la baza aplicarii acestei metode, necesare pentru identificarea diferentelor 

intre proprietari, sunt:

- drepturile de proprietate transmise (proprietate inchinata sau nu); 

condiţiile de finanţare (plata cash, credite, etc.);

- condiţiile de vanzare (la valoarea de piaţa sau nu, din diferite motive);

- condiţiile pieţei (diferenţa intre momentele tranzacţiilor);

- localizarea (variaţii ale valorii datorate amplasarii in zona);

- caracteristicile fizice (dimensiunile clădirii, terenului, calitate, varsta, etc.);

- caracteristicile economice (la proprietatile aducatoare de profit);

- posibilitatea de utilizare (cea existenta sau CMBU);

- componentele non-imobiliare ale valoni (mobilierul, inventarul si echipamentele existente in clădire).

Instrumentul de lucru pentru efectuarea corecţiilor este grila datelor, reprezentata de un tablou ce are pe 

orizontala liniile elementelor de comparaţie, pe verticala avand coloanele ce reprezintă proprietatea 

evaluata si proprietatile comparabile.

S-au analizat proprietatile comparabile pentru a determina daca acestea au caracteristici inferioare, 

superioare sau similare fata de proprietatea analizata. Trebuie precizat ca preturile proprietăţilor imobiliare 

din zona analizata sunt influentate in principal de amplasamentul in zona, vechimea si starea tehnica a 

imobilului, dotările, compartimentarea, suprafaţa utila si amenajarile de care dispune aceasta.

Datele complete privind proprietatile si tranzacţiile efectuate sunt prezentate in continuare, in fisele 

tehnice ale proprietarilor imobiliare considerate comparabile.
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E L E M E N T  D E 
COM PARA ŢIE subiect P R O P R IE T Ă Ţ IL E  COM PARA BILE

A B C

Tipul Proprietatii P+1E D + P + E + M

Preţ de oferta (EU RO ) 270,000 300,000 400,000

Pret EUR/m p 900 694 885

Tipul tranzactiei oferta oferta oferta

Corecţie (%) -5% -5% -50/o

Valoare corecţie (EURO) -13,500 -15,000 -20,000

Pret corectat (EU RO ) 256,500 285,000 380,000
Drepturi de proprietate 
transmise Integral Integral Integral Integral

Corecţie (%) 0% 0% 0%

Condiţii de finanţare La piaţă La piaţă La piaţă La piaţă

Corecţie (%) 0% 0% 0%

Condiţii de piaţa Actuale Actuale Actuale Actuale

Corecţie (%) 0% 0% 0%

Localizare
Str. Albinelor, 

nr.llOA, 
Timişoara

zona Lipovei zona Lipovei
Dumbrăvi ta- 

Kauland

Corecţie (°/o) 0% 0% 0%

Valoare corecţie (EURO) 0 0 0

Preţ corectat (EU RO ) 256,500 285,000 380,000

Vechime (ani) 2005 2003 2003 2008

Corecţie (%) 0% 0% 0%

Valoare corecţie (EURO) 0 0 0

Pret corectat (EU RO ) 256,500 285,000 380,000

Suprafaţa utila 392.98 300 432 452
Diferenţa suprafaţa utila 
(mp) 92.98 -39.02 -59.02

Valoare corecţie (EURO) 73,003 -30,636 -46,339

Pret corectat (EU RO ) 329,503 254,364 333,661

Etaj S+P+M P+1E D + P + E + M

Corecţie (%) 0% 0% 0%

Valoare corecţie (EURO) 0 0 0

Preţ corectat (EU RO ) 329,503 254,364 333,661

Finisaje Interioare econom ice Medii Medii Medii

Corecţie (%) -5°o -5% -5%

Valoare corecţie (EURO) -16,475 -12,718 -16,683

Preţ corectat (EU RO ) 313,028 241,646 316,978

Sistem incalzire CT proprie CT proprie CT proprie CT proprie

Corecţie (%) 0% 0% 0%

Valoare corecţie (EURO) 0 0 0

Preţ corectat (EU RO ) 313,028 241,646 316,978
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Loc de parcare da da da da

Corecţie (%) 0% 0% 0%

Valoare corecţie (EURO) 0 0 0

Pret corectat (EU R O ) 313,028 241,646 316,978

Caracteristici teren (mp) 1820 457 500 850

Corecţie (%) 10% 10% 0%

Valoare corecţie (EURO) 31,303 24,165 0

Preţ corectat (EU RO ) 344,330 265,810 316,978
•

Mob «lat / N emobilat
mobilat parţial

da nemobilat
mobilat
parţial

Corecţie (%) -2% 2% 0%

Valoare corecţie (EURO) -6,887 5,316 0

Preţ corectat (EU R O ) 337,444 271,126 316,978
Corecţie totală netă
(EURO) 67,444 -28,874 -83,022

Corecţie totală netă (° o) 25% -10% -21%
Corecţie totală brută
(EURO) 141,167 87,835 83,022

Corecţie totală brută (%) 52% 29% 21%

VALOARE ESTIM A TA 316,978 € 1,404,276 lei
VALOARE ESTIM A TA  
(rotunjit) 317,000 € 1,404,000 lei

* cea mai mica corecţie totala bruta s-a a efectuat pentru comparabila: C

Valoarea estimată a proprietarii, prin metoda comparaţiei directe, este de:

V = 317.000 echivalent a 1.404.000 Lei

10.4 Abordarea prin cost

Abordarea prin cost este bazata pe ipoteza ca participanţii pe plata fac legătură intre valoare si cost. In 

aceasta abordare, valoarea unei proprietari imobiliare se estimeaza pnn adaugarea valorii terenului la 

valoarea costului de constructie pentru reproducerea sau inlocuirea construcţiilor existente si apoi scazand 

deprecierea aparuta din diferite cauze. In practica, abordarea presupune o estimare a deprecierii pentru 

proprietatile mai vechi si/sau cu deficiente in funcţionare, cand o estimare a costului de nou ar depasl 

nepermis preţul cel mai probabil platibil pentru proprietatea evaluata.

Fundamental pentru metoda costului este principiul substituţiei, care arata ca niciun cumpărător prudent 

nu va plaţi mai mult pentru o proprietate imobiliara decât costul de a achiziţiona imediat un teren si o 

clădire cu o utilitate si o atractivitate similara.

Estimarea valoni prin metoda costului se bazeaza pe comparaţia costului de reconstrucţie a unei 

proprietati cu valoarea unei propnetati existente sau a uneia similare in constructie. Metoda reflecta faptul 

ca participanţii pe plata recunosc o relaţie intre valoare si cost.
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Cu alte cuvinte, preţul unei proprietari stabilit pe o plata data, este limitat de preturile plătite in mod 

frecvent pentru proprietari competitive pe acelaşi segment de piaţa, de alternativele financiare pentru 

investirea banilor in altceva si de costul de construire a unei noi proprietari sau de adaptare a unei 

proprietari vechi pentru o utilizare similara cu cea a proprietatii evaluate.

Metoda costurilor, este abordata pnn Costul de înlocuire Net (CIN), folosit in circumstanţe specifice.

Costul de înlocuire net (CIN) este o metoda acceptabila pentru estimarea unui surogat pentru valoarea de 

plata a propnetatilor specializate. Metoda este aplicata, de obicei, in situatia evaluarii unei proprietari 

pentru care nu exista informării disponibile sau pertinente pentru estimarea valorii de piaţa.

Cotatule unitare (pret/mp) s-au obtinut pornind de la o analiza comparativa cu preturile si tanfele 

practicate pe piaţa specifica de către firme specializate, precum si de firme cu profil de distributie a 

matenalelor de constructii.

Suplimentar acestora s-au utilizat cataloage existente pe piaţa (preturi medii — Editura IROVAL Bucureşti 

2012), Costuri de Reconstrucţie — Costuri de înlocuire Clădiri comerciale, industnale si agricole.

Site-un dedicate publicitarii si statisticii in constructii : www.deviz.ro;www.rodev.ro; www.ghid- 

constructii.ro; www.bursaconstructnlor.ro

Metoda consta in adaugarea la valoarea de piaţa a terenului amplasamentului a valoni construcţiei de pe 

amplasament, afectata de toate deprecierile existente.

Estimarea costului de înlocuire a clădirii se determina prin stabilirea costului prezent (de înlocuire) din 

care se deduc o serie de elemente de deprecien : fizica, funcţionala si externa.relatia de calcul este :

Valoarea bunului = Cost de înlocuire - (Depreciere fizica+Depreciere functionala+Depreciere externa)

Estimarea deprecierii s-a efectuat prin metoda segregării. Prin aceasta metoda se analizeaza separat fiecare 

cauza a deprecierii, se cuantifica si apoi se totalizeaza o suma globala.

Estimarea valoni prin metoda costurilor s-a efectuat pnn deducerea deprecierii acumulate din valoarea de 

reconstrucţie, rezultând valoarea ramasa actuala a construcţiilor.

In determinarea valoni de plata pnn aceasta metoda am folosit ana construit desfasurata regăsită in 

documentaţia pusa la dispoziţie de către reprezentanţii proprietarului cat si estiman realizate de către 

evaluator la inspecţie.

Din cauza ca piaţa nu recunoaşte in totalitate costurile făcute cu 10 - 15 ani in urma, abordarea prin cost 

nu a fost folosita.

10.5 Abordarea prin venit

Metoda Capitalizaţii Veniturilor (chiriilor)

Proprietăţile imobiliare pot fi pnvite Şi ca proprietăţi generatoare de venitun, acestea se achiziţionează ca 

investiţii, iar din punct de vedere al investitorului, capacitatea de a produce venit este un element esenţial care 

influenţează valoarea propnetăţii. O premisă de bază a abordării investiţionale este relaţia direct proporţională 

între capacitatea de a genera profit Şi valoarea unei propnetăţi.
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Un investitor care cumpără o proprietate imobiliară care generează venituri schimbă în fapt o sumă 

prezentă de bani pentru dreptul de a primi câştiguri în viitor.

In principiu, orice proprietate imobiliară nespecializată, este în măsură să genereze venituri din 

exploatare.

Această abordare ia în considerare informaţiile referitoare la veniturile Şl cheltuielile aferente proprietăţii 

evaluate Şl estimează valoarea printr-un proces de capitalizare. Capitalizarea leagă venitul, (de obicei, venitul net), 

de un anumit tip de valoare prin convertirea lui intr-o estimare de valoare. Acest proces poate lua în considerare 

relaţionănle directe, cunoscute ca rate de capitalizare, rate de actualizare (care reflectă rentabilitatea investiţiei), 

sau ambele. In general, principiul substituţiei arată că fluxul de venit care produce cel mai mare profit, 

corespunzător unui anumit nivel de nsc, conduce la cea mai probabilă mărime a valorii.

In cazul abordăm pnn capitalizarea venitului, valoarea de piaţă a proprietăţii imobiliare este determinată 

pe baza capacităţii proprietăţii de a genera venit. Abordarea prin capitalizarea venitului se bazează pe principiul 

anticipării, conform căruia valoarea este creată de beneficiile viitoare anticipate (veniturile obţinute din 

exploatare).

în cadrul metodei capitalizării venitului trebuie parcurşi următorii paŞi:

• Determinarea venitului brut potenţial (în cazul proprietăţii analizate — venituri din închiriere);

• Determinarea venitului brut efectiv, pnn scăderea pierderilor din neocupare Şl din neîncasarea 

chiriei;

• Analiza cheltuielilor de exploatare;

• Determinarea venitului net din exploatare;

• Stabilirea ratei de capitalizare;

• Estimarea valorii de piaţă a propnetăţii.

Formula generală de lucru utilizată în metodele de randament este:

V = W „ / c,
unde: V = valoarea justă

Vnet = venitul net din exploatare 
c = rata de capitalizare

Estim area veniturilor si cheltuielilor

Pentru determinarea venitului brut potenţial s-a utilizat nivelul mediu al chinei pe care o percepe piaţa 

propnetăţilor imobiliare similare Şi cheltuielile aferente propnetăţii imobiliare. A fost estimat un venit brut 

efectiv, avându-se in vedere un grad de neocupare Şi pierden din neîncasarea chinei pentru proprietăţile de tipul 

celei analizate de 80%. S-a luat în calcul chiria medie a zonei de 5,5 euro/mp, care rezultă Şi din comparabilele 

ataŞate în anexe.

Rata de capitalizare utilizată a fost rata aferentă veniturilor nete din închinere aferentă proprietăţilor 

comparabile de pe piaţa imobiliară, respectându-se astfel corelaţia între tipul de venit utilizat Şl rata de 

capitalizare.

Nivelul chiriei a fost stabilit luându-se în calcul chiriile pe piaţă în zonă, la comparabile similare, 

atractivitatea amplasam, suprafaţa terenului Şl ana utilă a propnetăţii, starea sa tehnică, dotările ofente. Valorile 

sunt prezentate în următorul tabel:

Nr.

Crt.
Element ! UM Valoare

• 1 ^

1 i Suprafaţa utila mp 392.98



2 Chirie unitara ; EUR/mp/luna 5.5

3=1*2 Venit brut potential EUR/luna 2,161

4=3*12 Venit brut potential EUR/an 25,937

5 Grad de ocupare ;  % \ 80%

6=4  *5 Venit brut efectiv EUR/an 20,749

7 Chetuieli exploatare: EUR/an 2,580

7.1 Impozite, taxe, asigurari EUR/an 500

7.2 Rezerve înlocuire (cca. 5% din VBE) EUR/an 1,040

7.3
Alte cheltuieli: management, administrative (cca. 5% 

din VBE)
EUR/an 1,040

8=6-7 Venit net EUR/an 18,169

; 9 Rata de capitalizare % 6.0%

: 10=8/9 Valoare estimata randament EUR 302,822

11=10 Valoare estimata randament - rotunjit EUR j

L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  1 .

303,000

12=11/1 Valoare unitara
?

EUR/mpu 771.03

Valoarea estimată a proprietatii, prin metoda capitalizarea veniturilor, este de:

V = 303.000 euro, echivalent a 1.342.000 Lei

10.6 Reconcilierea Valorilor

Intr-un raport de evaluare, estimarea finala a valorii poate fi exprimata fie ca o singura cifra, fie ca un 

interval de valori sau in ambele moduri. Tradiţional, o estimare exprimata ca o singura valoare se numeşte 

estimare punctuala si reprezintă cea mai buna estimare a evaluatorului. Estimarea punctuala trebuie sa fie 

rotunjită, astfel incat ea sa reflecte gradul de precizie asociat cu o anumita valoare.

In urma abordărilor prezentate în cadrul raportului, au rezultat următoarele valori de piaţa estimate 

pentru proprietatea analizata:

Abordarea utilizata Valoarea estimata (euro)

Abordarea prin piaţa proprietate 317.000

Abordarea pnn venituri proprietate 303.000

Abordarea pnn plata teren 73.400
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Pentru reconcilierea rezultatelor s-a procedat la revederea întregii evaluan pentru a avea siguranţa ca datele 

disponibile, tehnicile analitice, raţionamentul si logica aplicata au condus la judecaţi consistente.Datele

utilizate sunt autentice, pertinente si suficiente, fund obtinute din surse considerate de încredere.

In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere urmatoarele principii:

-Valoarea este predictie;

-Valoarea este subiectiva;

-Evaluarea este o comparare;

-Orientarea spre plata - evaluarea trebuie sa reflecte plata.

Estimarea Valorii de Plata a Proprietarii Subiect s-a realizat pnn metoda comparaţiilor, aceasta fund cea 

mai indicata in condiţiile in care exista date de piaţa cu propnetati similare.

In concluzie, in opinia evaluatorului, valoarea de plata estimata la data evaluam — 28 august 2015 -  

pentru proprietatea imobiliara situata in Timişoara, str. Albinelor, nr. 110A, jud. Timiş:

317.000 €

(trei sute şaptesprezece mii)

Valorile prezentate nu includ TVA sau alte taxe legate de cedarea dreptului de propnetate.

11. EVALUARE

In opinia noastra, Valoarea Estimata de Plata a propnetatii evaluate, la data evaluarii este:

VALOAREA ESTIM A TA  D E  PIAŢA

€ 317.000(trei sute şaptesprezece mii Euro)

Echivalent a

Lei 1.404.000 (un milion patru sute patru mii)

VALOAREA D E PIAŢA IN  PREM IZ A  VANZARI1 FO R Ţ A T E  

€ 238.000 (doua sute treizecisiopt mii euro)

Echivalent a

Lei 1.053.000 (un milion cincizeci si tre mii Lei) 

Curs valutar la data de 28.08.2015:1 Euro= 4,4302 Lei

*1 'alorile prezentate nu includ T \ rj \  sau alte taxe legate de cedarea dreptului de proprietate.
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12. IP O T E Z E  SI C O N D IŢ II L IM ITA TIV E

■ aspectele juridice se bazeaza exclusiv pe informaţiile si documentele furnizate de către proprietar si au 

fost prezentate fara a se întreprinde verificări sau investigaţii suplimentare. Dreptul de proprietate este 

considerat valabil si marketabil. Evaluatorul nu a avut cunoştinţa de eventuale litigii legate de dreptul de 

proprietate supus evaluam;

■ se presupune ca proprietatea imobiliara se conformeaza tuturor reglementarilor si restricţiilor urbanistice 

si de exploatare/utilizare;

■ situatia actuala a proprietatii imobiliare si scopul prezentei evaluari au stat la baza selectării metodelor de 

evaluare utilizate si a modalitatilor de aplicare a acestora, pentru ca valorile rezultate sa conducă la estimarea 

cea mai probabila a valorii proprietatii;

■ evaluatorul considera ca presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile in 

lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluarii;

■ suprafeţele mentionate au fost preluate din documentele puse la dispoziţie de către client fara a se 

efectua măsurători suplimentare;

■ evaluatorul a utilizat in estimarea valorii numai informaţiile pe care le-a avut la dispoziţie, existând 

posibilitatea altor informaţii de care evaluatorul nu avea cunoştinţa la data evaluarii.

■ intrarea in posesia unei copii a acestui raport nu implica dreptul de publicare a acestuia;

■ evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat sa ofere in continuare consultanta sau sa depună 

mărturie in instanta relativ la imobilul supus evaluarii, in afara cazului in care s-au încheiat in prealabil astfel 

de înţelegeri;

■ nici prezentul raport, nici parti ale sale (in special studiul de piaţa, metodologia abordata, identitatea 

evaluatorului s.a.) nu vor fi copiate, transmise, publicate sau mediatizate fara acordul prealabil al 

evaluatorului;

■ once valon estimate in raport se aplica întregii proprietari si orice divizare sau distribuire a valorii pe 

interese fractionate va invalida valoarea estimata, in afara cazului in care o astfel de distribuire a fost 

prevăzută in raport.
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Anexa 2
Grila pentru teren:

Date de intrare

1 2 3
Data 27.08.2015 20.08.2015 05.08.2015

Tip proprietate
Teren

intravilan
Teren intravilan

Teren
intravilan

Localizare
zona Lipovei

str.
Constructorilor 
zona Lipovei

zona Lipovei

Destinatie rezidenţial rezidenţial rezidenţial

Suprafaţa teren 3250 1480 1450

Valoare 178750 69560 65000

Valoare unitara 55 47 45

POT N/a N/a n/a

CUT N/a N/a n/a

Deschidere 0 37 36

Imprejmuit/neimprejmuit da da da

Utilitati toate toate toate

Altele N/a N/a N/a

Grila de comparaţii Teren

Corecţii Imobil evaluat 1 2  3

Tranzacţii 
Valoare corecţie 

Euro/mp

Valoare unitara 
rezultata

Oferta

Integral

La piaţa

Actual

zona Lipovei 

rezidenţial

-10%

-6

50

■10%

-5

42

-10%

-4

40

Dreptul de proprietate 
transmis

%
Valoare corecţie 

Euro/mp 
Valoare unitara 

rezultata

Similar

0%

0

50

Similar

0%

0

42

Similar

0%

0

40

Condiţii de finanţare
%

Valoare corecţie 
Euro/mp 

Valoare unitara 
rezultata

Similar

0%

0

50

Similar

0%

0

42

Similar

0%

0

40

Condiţiile pieţei
%

Valoare corecţie 
Euro/mp 

Valoare unitara 
rezultata

Similar

0%

0

50

Similar

0%

0

42

Similar

0%

0

40

Localizare
%

Valoare corecţie 
Euro/mp 

Valoare unitara 
rezultata

Similar

0%

0

50

Similar

0%

0

42

Similar

0%

0

40

Destinatie S im ila r S im ila r S im ila r
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% 0% 0% 0%

Valoare corecţie
0Euro/mp 0 0

Valoare unitara 
rezultata 50 42 40

Suprafaţa teren Inferior Similar Similar

% 5% 0% 0%

Valoare corecţie 
Euro/mp

1820 2 0 0

Valoare unitara 
rezultata

52 42 40

Reglementari
urbanistice

Similar Similar Similar

% 0% 0% 0%

Valoare corecţie
0Euro/mp u 0

Valoare unitara 
rezultata 52 42 40

Deschidere Similar Similar Similar

% 0% 0% 0%

Valoare corecţie 
Euro/mp

17 0 0 0

Valoare unitara 
rezultata 52 42 40

Imprejmuit/neimprejmui
t Similar Similar Similar

% 0% 0% 0%

Valoare corecţie Da
0 0Euro/mp 0

Valoare unitara 
rezultata 52 42 40

Utilitati Similar Similar Similar

% 0% 0% 0%

Valoare corecţie 
Euro/mp

toate 0 0 0

Valoare unitara 
rezultata 52 42 40

Altele Similar Similar Similar

% 0% 0% 0%

Valoare corecţie
0Euro/mp u 0

Valoare unitara 
rezultata 52.0 42.3 40.3

TOTAL CORECŢII BRUTE 15% 10% 10%

TOTAL CORECŢII NETE -6% -10% -10%

VALOARE UNITARA CORECTATA 52 42 40

V. unitara {€/mp) 40

Valoarea estimată a terenului, prin metoda com paraţiei directe, este de: 

V  =  73.400 ech ivalent a 325.200 L ei

Abordarea prin venit:



F0 K11S GfjQBAL
MANAGEMENT

Nr.
Crt.

Element UM Valoare

1 Suprafaţa utila mp 392.98

■; 2 Chirie unitara EUR/mp/luna 5.5

! 3=1*2 Venit brut potential EUR/luna 2,161

■ 4=3*12 Venit brut potential EUR/an 25,937

; 5 Grad de ocupare % 80%

i 6=4*5 Venit brut efectiv EUR/an 20,749

1
7 Chetuieli exploatare: EUR/an 2,580

......... ....... .

; 7.1 Impozite, taxe, asigurari EUR/an 500

; ; Rezerve înlocuire (ccti. 5% din VBE) EUR/an 1,040

: :
Alte cheltuieli: management, administrative (cca. 5% 

i 1 VBE)
EUR/an 1,040

: 8=6-7 Venit net EUR/an 18,169

9 Rata de capitalizare % 6.0%

i 10=8/9 Valoare estimata randament EUR 302,822

: 11=10

“  ................................................ ........ ..................

Valoare estimata randament - rotunjit EUR 303,000

: 12=11/1 Valoare unitara EUR/mpu 771.03

Valoarea estimată a clădirilor, prin metoda capitalizarea veniturilor, este de:

V = 303.000 euro, echivalent a 1.342.000 Lei

Curs bnr 1 eur=4.4302ron
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