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Data evaluam: 28 august 2015 
Data raportului: 28 august 2015

Stimate Domn,

Fortis Global Management

B-dul. Aviatorilor, Nr. 106

Sector 1, Bucureşti, Romania 
Tel: 021 / 233 96 52 
E-mail: officei'a: fortisglohal. ro 

\uv\v. fo rti s d  oh al. r< >

RE: TEREN CU CONSTRUCTII INDUSTRIALE APARTINAND S.C. IZOMETAL MAGELLAN  
S.R.L., localizate in Timişoara, str. A. Bacalbasa, nr. 2/C, Judeţ Timiş

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

ANEVAR 2015 publicate de către Asociaţia Naţionala a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR), pe baza 

Valorii de Plata, pentru proprietăţile mentionate mai sus.

Acest raport de evaluare a fost întocmit stnct pentru garantarea unui imprumut bancar. Acest raport de 

evaluare a fost întocmit in conformitate cu SEV 310 “Evaluan ale dreptului asupra proprietarii imobiliare 

pentru garantarea împrumutului”.

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 evaluam si caracteristicile proprietarii imobiliare 

supuse evaluam, in opinia noastra, valoarea de plata estimata, pentru proprietatea imobiliara descrisa mai sus, 

la data evaluarii este:

VALOAREA DE PIAŢA 

€ 275.700 (doua sute şaptezeci si cinci mii şapte sute euro^

Echivalent a

Lei 1.221.600 Tun milion doua sute douăzeci si unu mii sase sute Leit’t

din care:

Teren 90.000 EURO 398.700.LEI

Constructii 185.700 EURO 822.700 LEI

VALOAREA DE LICHIDARE

€ 206.800 (Doua sute sase mii opt sute Euro'l
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Echivalent a

Lei 916.000 (nouasute şaisprezece mii Lei-)

Teren 67.500 EURO 299.000 LEI

Constructii 139.300 EURO 617.000 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 intocmini acestui raport.

Semnat in numele Fortis Global Mim^gemarnt,

Georeeta Ancuta Cailean. M R jtS  / Sergiu Cristian Lica, MANEVAR

Evaluai
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REZUMAT (STRICT C O N FID E N Ţ IA L -  IN  ATENŢIA DESTINATARULUI)__________________________________________

TEREN CU CONSTRUCTII INDUSTRIALE APARTINAND S.C. IZOMETAL MAGELLAN S.R.L.,
LOCALIZATE IN TIMIŞOARA, STR. A. BACALBASA, NR. 2IC, JUDEŢ TIMIŞ

DATA EVALUARI1: 28.08. 2015

RAPORT ADRESAT: YNA CONSULTING SPRL şi 

CONSULTANT INSOLVENTA SPRL

PROPRIETAR: S.C. IZOMETAL MAGELLAN S.R.L

LOCALIZARE: Propnetatea evaluata este situata in Timişoara, 
str. A. Bacalbasa, nr. 2/C, Judeţ Timiş, in 
zona Freidorf - Calea Sagului, fara activitate in 
prezent.

Zona este preponderent industriala, 
împrejurimile fiind ocupate de hale industriale 
si multe terenuri goale intravilane construibile 
etc.

DESCRIERE: Imobilul evaluat este format din teren in 
suprafaţa de 6.000 mp si urmatoarle 
constructii: CI — constructii depozitare utilaje 
tipografice.

SUPRAFEŢE: Suprafaţa teren: 6.000 mp 

Supraf. Constr. Dcsf.: 1153 mp

NR CADASTRAL /  CF: 649/b/l/3/2, 649/a/2/3/2, 421157, 
649/b/1/4, 649/b/2/4, 21160, 421211
6 5 0 / a / 4 / 2 ,

DREPTUL DE Drept de proprietate deplin: S.C. IZOMETAL ^L\GELLAN S.R.L. TIMIŞOARA,
PROPRIETATE: cu mterdictie de instrainare, inchiriere, grevare, in favoarea PIRAEUS BANK 

RAMANIA, si S.C. ANA OIL S.R.L., conform estras Carte Funciara 421157 număr 
cerere 148533/20.08.2015 si. Carte Funciara 421160 număr cerere 
148532/20.08.2015, Carte Funciara 421211 număr cerere 148535/20.08.2015

SITUATÎE ACTUALA: La data inspecţiei imobilul era liber si cu paza din partea proprietarului.

CEA M AI BUNA Industrial
UTILIZARE:

MENŢIUNI SPECIALE: Consideram ca verificările făcute pe teren in baza releveelor primite si a extraselor de 
C.F. prezintă o baza rezonabila pentru concluziile cuprinse in acest raport de 
evaluare. Recomandam ca in momentul instrainani sa fie refăcute măsurătorile 
terenului si verificarea poziţiei gardului împrejmuitor de la Nord-Est.

VALOAREA DE PIAŢA: € 275.700 1.221.600_Lei

♦Valoarea de piaţa nu este afectata de TVA, aceasta taxa fund un clement de fiscalitate care apare sau nu tn m omentul realizarii unei
tranzactii, m condiţiile si la valarile specificate de lege si m funcţie de calitatea persoanelor implicate in tranzactie (fizice sau juridice), iar
tn cazul persoanelor juridice in funcţie de înregistrarea fiscala a acestora (ca platitoare sau nu de 1A A).
**Curs V alutar la data de 28.08.2015: 1 F’.uro — 1,4302 Lei
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A. INTRODUCERE SI EVALUARE

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

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

la valoarea de plata a proprietarilor supuse evaluarii. Scopul acestui raport este estimarea valorii de piaţa 

pentru garantare imprumut. Data efectiva a evaluarii este 28 AUGUST 2015.

2. INSPECŢIE

Inspecţia proprietarii in vederea intocmim Raportului de evaluare a fost facuta in data de 25 AUGUST 

2015, in prezenta proprietarului. 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. BAZELE 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 (IYS 2013) la care se Ghidurile Metodologice de Evaluare ANEVAR (GME), ediţia 2015,

Glosarul IVS 2013 si Abordarea metodologica a unor definiţii si termeni din IYS 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 in situatia in care condiţiile de 

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

la data evaluarii.

Tipul de valoare

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

standardele Internationale de evaluare. Conform standardului SEV - Cadru General, definiţia valoni de 

piaţa este urmatoarea:
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, , I 7alourea de piaţa reprezintă suma estimata pentru care un activ sau o datorie ar putea f  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 caut^a, prudent si fa ra  constrângere

Tinand cont de scopul evaluarii, s-au urmărit recomandările standardului internaţional de aplicaţie in 

evaluare: SEY 310 - “Evaluan ale drepturilor asupra propnetatii imobiliare pentru garantarea 

imprumutului”.

Reglementari si cadrul legal

Standardele de Evaluare ANEVAR 2012

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

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

2014
> Glosar IYS 2013
> Abordarea metodologica a unor definiţii si termeni din 

IYS 2013, in interpretarea ANEVAR

4. DOCUMENTAŢIE

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. CONSIDERENTE GENERALE

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

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 

valori posibile.

Scopul evaluarii nu modifica modul de abordare a evaluarii.

Valoarea propnetatii se poate schimba substanţial, chiar si in perioade scurte de timp, si pnn urmare 

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

bazaţi pe evaluarea noastra ca fund valabila la once 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 

plata.
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7. CERTIFICARE

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

sustinute tn 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 interes sau influenta legata de părţile implicate. Suma 

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

unei anumite valori (din evaluare) sau interval de valon 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 

ANE VAR (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 in concordanta cu Standardele 

de Evaluare ANE VAR 2015 compuse din ediţia 2013 a Standardelor Internationale de Evaluare (IVS 2013) 

la care se adauga Ghidurile Metodologice de Evaluare ANE VAR (GME), ediţia 2015, Glosarul IVS 2013 

si Abordarea metodologica a unor definiţii si termeni din IVS 2013 in interpretarea ANE VAR si poate fi 

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

acestui raport, evaluatorul care se semneaza este membru ANEVAR, a îndeplinit cerinţele programului de 

pregătire profesionala continua al ANEVAR si are competenta necesara întocmirii acestui raport. 

Evaluatorul a incheiat asigurare de răspundere profesionala.

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

Global Management.
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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 sens 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 mei o dezvăluire care nu se refera in mod suficient la 

once ipoteze speciale sau abordare pe care le-am făcut.
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B. PREZENTAREA DATELOR

1. LOCALIZARE 

1.1 General — Context regional

Timişoara este cel mai vestic mare oraş al României, situat în apropierea graniţelor eu Iugoslavia şi Ungaria, 
al doilea oraş din tara ca număr de locuitori (peste 310.000 locuitori conform INS), Timişoara este unul din cele mai 
dezvoltate oraşe, atât din punct de vedere economic, cât şi cultural şi educaţional.

Timişoara este un oraş de referinţă, cu o industrie diversificată şi productivă, cu un nivel al ratei şomajului sub 
media pe ţară si un nivel foarte mare ai investiţiilor străine pe cap de locuitor. Oraşul de pe Bega este recunoscut şi 
apreciat ca o locaţie preferată de către investitorii străini, firme din peste 70 de ţări demarând afaceri aici, majoritatea 
din Germania. Italia şi Statele Unite ale Americii.

Dezvoltarea economică a oraşului se datorează într-o mare măsura poziţionării sale. Timişoara este situată spre 
periferia Sud-Estică a Uniunii Europene, la o distanţă de sub 700 km de 13 capitale europene. Aproximativ o treime din 
limitele judeţului Timiş, a cărui reşedinţă de judeţ este, sunt şi frontiere ale României cu Serbia şi Ungaria.

Timişoara este în acelaşi timp un important nod de circulaţie rutieră (acces la Drumul European E70. localizare 
în apropiere de Coridorul nr. 4 de circulaţie paneropeană cu porţiunea de autostradă A l: Timişoara - 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 Vest a României), având şi posibilitate de a relua circulaţia navală pe Canalul Bega 
(lucrările fiind în desfăşurare).

Pentru a îmbunătăţi infrastructura Timişoarei şi a fluidiza traficul într-un oras de o asemenea dimensiune, a 
fost finalizată şoseaua de centura dintre Calea Lugojului şi Calea Aradului (centura în partea de nord a municipiului), 
fiind în curs de desfăşurare proiectul pentru realizarea centurii pe partea de sud a oraşului între Calea Lugojului şi Calea 
Şagului.

Alte proiecte importante care au demarat sunt reprezentate de reabilitarea clădirilor istorice din centrul 
Timişoarei, oraşul de pe Bega având cea mai extinsă zonă protejată de monumente istorice din România. Interesul 
autorităţilor pentru modernizare şi dezvoltare este manifestat şi în privinţa infrastructurii rutiere şi a mijloacelor de
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transport în comun. în ultimii ani au fost demarate o serie de investiţii în infrastructura din care amintim B-dul Tinereţii 
(zona Pieţei losefin). zona Pieţei Badea Carţan, zona Pădurea Verde, Bulevardul Liviu Rebreanu, pasajul de la podul 
Michelangelo, etc.

Oraşul de pe Bega este în acelaşi timp un centru cultural şi educaţional de prestigiu. Nivelul 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 domeniile de interes pentru companiile cu capital străin.

Având toate caracteristicile unui oraş european şi piaţa imobiliară a Timişoarei a cunoscut aceeaşi dinamicitate 
precum economia sa: clădiri moderne de birouri, noi proiecte rezidenţiale de mari dimensiuni, platforme industriale cu 
dotări moderne, toate indică potenţialul imobiliar al oraşului.

1.2 Vecinatati / împrejurimi / Comunicaţie

Proprietatea evaluate este situatae in Timişoara, in zona industriala a Freidorf, str. Bacalbasa nr. 2/C, Judeţ 

Timiş.

Zona este preponderent industriala, imprejunmile fiind ocupate de hale industriale si multe terenuri goale 

(agricole) intravilane construibile etc.
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1.3 Acces

Accesul la proprietatea evaluata se face de pe strada Ovidiu Cotrus deoarece nu se poate intra dinspre 

strada A. Bacalbasa din cauza unui canal de desecare care se afla intre proprietate si marginea străzii 

asfaltate A. Bacalbasa. Accesul auto si pietonal se realizeaza direct din strada Ovidiu Cotrus, care este 

asfaltata cu o singura banda pe direcţia de mers. Strada Ovidiu Cotrus face legătură zona intre zona 

industriala Calea Sagului si zona industriala Freidorf.

1.4 Transport public

Transportul public in zona se face cu tramvaie si autobuze din cartierul Freidorf.

2. DESCRIEREA PROPRIETATII EVALUATE

2.1 GENERAL

Proprietatea supusa evaluarii este formata din: teren intravilan in suprafaţa totala de 6.000 mp, pe care este 

edificata o hala industriala cu arie construita la sol de 1.050 mp.

Proprietatea a fost construita in perioada 1985 conform celor relatate de către client, este racordata la 

curent electric, apa si canalizare in fosa septica - in prezent toate utilitatile sunt intrerupte. Proprietatea 

NU ESTE IN STARE DE FUNCŢIONARE a fost vandalizata, s-au furat cablurile electrice, tamplaria, 

obiectele sanitare, fier vechi etc.
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2.2 DESCRIEREA TERENULUI:

Suprafaţa:

Front stradal:

Forma, Topografie: 

Indici constructivi:

Teren:

Teren intravilan in suprafaţa totala de 6.000 mp. Proprietatea are teren in 

exces.

75 ml la strada O. Cotrus si o deschidere de 60 ml la strada A. Bacalbasa 

care este blocata de un canal de desecare.

Plana, trapezoidala.

Regim de inaltime P pentru Hala industriala si cabina portar. Birourile din 

in tenorul halei au un regim de inaltime P+1E.

împrejmuit cu gard din prefabricate de beton si poarta metalica, 

platforma betonata intre hala si strada O. Cotrus.

2.3 DESCRIEREA CONSTRUCŢIILOR:

Identificare, Tip Constructii cu regim de inaltime P si P+1E, cu urmatoarele destinaţii:

CI — constructii depozitare utilaje tipografice (hala industriala). In 

interiorul halei s-au construit birouri si grupun sociale cu regim de 

inaltime P+1E. Proprietatea conţine si cateva constructii neintabulate cum 

ar fi: cabina poarta, gard din prefabricate de beton, platforma betonata.

Anul construirii: 1985

Structura halei industnale: fundaţii pahar sub stâlpi si fundaţii continue sub ziduri, suprastructura: stâlp cu 

consola pentru grinzi rulare, stâlp central fara grinda pod rulant, acopens din ECP - uri, închideri 

perimetrale din zidărie de cărămidă si fasii industnale de BCA, pardoseli din beton.

Instalaţiile, tamplana, cablurile electrice din pereţi etc au fost vandalizate si furate.

La data evaluani imobilele nu se aflau in stare de funcţionare.

a. UTILITATI:

Instalatii si dotări electrice: 

Instalatii si dotări incalzire: 

Alim entare cu apa: 

Alim entare cu gaze:

Da, in prezent întrerupt. 

Nu.

Da, in prezent intrerupt. 

Nu.
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Canalizare: Da, fosa septica.

3. SUPRAFEŢE 

3.1. Total suprafeţe

Suprafeţele mentionate au fost preluate din documentele puse la dispoziţie de către proprietar fara a se 

efectua măsurători suplimentare. Am presupus ca măsurătorile au fost realizate in concordanta cu normele 

locale privind executarea de măsurători.

CI -  Constructii depozitare utila|e tipografice (hala industriala) Sc de 1 050 mp

Birourile cu grupuri sociale au Sc de 103 mp in interiorul halei. Sd = 103 + 103 fund in regim P+1E.

Suprafaţa construita totala = 1.050 + 103 = 1153mp.

4. CONSIDERENTE 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 contaminam terenului (inclusiv a 

pânzei de apa freatica).

Tinand cont de caracteristicile si de istona proprietarii nu ne aşteptam sa existe constrângeri legate de 

mediu sau de situn arheologice.

5. CONSIDERENTE URBANISTICE/INFORMATII FURNIZATE

Ne-au fost puse la dispoziţie urmatoarele documente:

•  Extras de Carte Funciara Nr. 421157 număr cerere 148533/20.08.2015 nr. top. 64  » ii ! 3 2. 

Carte Funciara 421160 număr cerere 148532/20.08.2015, nr. top 64 9  \i ' 2  ' v  2,  Carte Funciara 

421211 număr cerere 148535/20.08.2015 nr. top 64'/. b l, 4, <>¥)■ l>. 2.- 4. ;>5< ’ ' ' 4 '2 ,

• Contract de Yanzare -  Cumparare Nr. 1334 / 19.11.2007;

• Contract de Vanzare — Cumparare cu drept de ipoteca si interdictie de instrainare si grevare Nr. 

1335 / 19.11.2007;

• Plan de situatie si plan de încadrare si delimitare a imobilului, plan parcelar.

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

făcut investişatii privind statutul juridic al proprietăţii in cauza.

6. DREPTURI DE PROPRIETATE

Drept de proprietate S.C. IZOMETAL AL\GELLAN S.R.L. TIMIŞOARA, cu interdictie de instrainare, 

închiriere, grevare, in favoarea PIRAF.US BANK RA\ IA \  I \ si S.C. ANA OIL S.R.L., conform
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extraselor de Carte Funciara 421157 număr cerere 148533/20.08.2015 nr. top. 64‘C b'T. '■>, 2, Carte 

Funciara 421160 număr cerere 148532/20.08.2015, nr. top 64V 'a/2, '■> -2. Carte Funciara 421211 număr 

cerere 148535/20.08.2015 nr. top V4V• b, I / 4. 64‘.» lw 2 ' 4. <,5<! ':t 4 '2.

7. C H IR IAŞI

La data inspecţiei proprietatea era libera si cu paza plătită de proprietar.

8. TAXARE

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

proprietate.

9. PIAŢA SPATIILOR INDUSTRIALE

Având în vedere proprietatea prezentată anterior, piaţa imobiliară specifică se defineşte ca fund piaţa 
proprietăţilor imobiliare de tip industrial — constructii industriale în regim parter, piaţă a cărei arie 

geografică se defineşte ca fiind jumatatea de Sud si de Sud-Vest a intravilanului oraşului Timişoara, jud. 

Timiş.

O caracteristică importantă a sectorului industrial o constituie faptul că tinde să se localizeze în afara 

localităţilor, iar variaţiile de preţ diferă de alte tipuri de proprietăţi imobiliare.

In ultima perioada, piaţa de spatii industriale a trăit mai mult din relocările companiilor ce desfasoara 

afaceri industriale, acestea vazand odata cu terminarea unui contract oportunitatea de a încheia o înţelegere 

mai buna, preturile de de vanzare si inchinere al spatiilor industriale scazand considerabil de peste 6 ani. 

Acest trend descrescător al preturilor de la periferia oraşelor se continua si in anul 2015.

Piaţa de spatii industriale de vanzare din jumatatea de Sud si de Sud-Vest a intravilanului oraşului 

Timişoara se aflata intr-o scădere continua mai mare decât piaţa de spatii industriale din jumatatea de 

Nord si Nord-Est a intravilanului oraşului, datorita faptului ca autostrada A l trece pe la Nordul si Estul 

Timisoru. Acest fapt este amplificat si de finalizarea centurii ocolitoare Nord, in timp ce in Sud nu se 

intrevede nici o speranţa de începere a centurii ocolitoare Sud, sau a autostrazii spre Belgrad.

Cu toate ca in ultimul deceniu ZONA INDUSTRIALA CALEA ŞAGULUI (care este in apropiere si 

care are constructii cu destinaţie industrială Şl comercială), a fost cea mai dinamica zona industrială a 

judeţului Timiş, in prezent acest statut s-a pierdut in favoarea zonelor din Nord si Nord - Est.

Investiţii semnificative in zona Sud ar fi: hipermarket AUCHAN , GENERAL BETON, IVECO - dealer 

auto, parcul industrial INCONTRO, supermarket METRO CASH & CARRY, PRAKTIKER, 

COLTERM, CET SUD etc
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In analiza acestei pieţe am investigat aspecte legate de situaţia economico-socială Şi dezvoltarea 

urbanistica a zonei Şl subzonei, populaţia sa, trenduri ale ultimilor am, cererea specifică Şl oferta competitivă 

pentru tipul de proprietate delimitat.

10. METODOLOGIE, EVALUARE SI COMENTARII 

Comentarii

Raportul de evaluare trebuie considerat ca fiind cea mai buna estimare a unei valon 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 investigaţii.

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

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

care se pot baza părţile identificate si pentru care evaluatorul isi 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 potnvite soluţii la o problema de evaluare. Evaluatorul pune la dispoziţia clientului o opinie 

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

10.1 CEA MAI BUNA UTILIZARE - este un concept fundamental pe piaţa imobiliara fiind conturata 

de forţele competitive de pe plata, forte care fundamenteaza si valoarea de plata. 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 lernla a unui teren liber sau construit care este fizic posibila, fundamentata adecvat, 

fezabila financiar s i are ca rezultat cea mai mare valoare ”,

Caracteristicile esenţiale ale amplasamentului raman neschimbate chiar daca p e  teren se afla sau nu un im obil (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.

CMBU a terenului liber

Cea mai buna utilizare a terenului sau amplasamentului ca fiind liber poate fi utilizarea prezenta, 

constructia subimpartirea sau unirea; in mod alternativ, terenul poate fi pastrat ca investiţie.

Cea mai buna utilizare a terenului considerat liber presupune ca terenul este liber sau poate fi eliberat prin 

demolarea construcţiilor. In aceasta ipoteza pot fi identificate utilizan care creeaza valoare, evaluatorul 

putând incepe selecţia de la proprietari comparabile si sa estimeze valoarea terenului. Referitor la 

proprietatea de evaluat se mentioneaza urmatoarele aspecte:
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terenul detinut in propnetate exclusiva este localizat intr-o zona industriala/comerciala;

- imobilele existente 111 zona sunt de natura industriala/comerciala.

Având in vedere aspectele mentionate mai sus, evaluatorul apreciaza cea mai buna utilizare a terenului 

liber este cea actuala.

CMBU a terenului construit

Cea mai buna utilizare a unei propnetati 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 ternului construit este actuala Iui 

folosinţa, adica teren pentru constructii industriale/comerciale.

Cea mai buna utilizare a unei proprietari imobiliare trebuie sa îndeplinească 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 — propnetate de tip industnala/comerciala.

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

tip industriala/comerciala considerata a fi si cea mai buna utilizare. Prin prisma criteriilor ce definesc 

noţiunea CMBU aceasta abordare este permisibila legal, îndeplineşte condiţia de fizic posibila, este fezabila 

financiar si este maxim productiva.

Comparabila 1 -teren
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Date de intrare

1 2 3
Data actual actual 03 .08.2015

Tip proprietate
Teren

intravilan
Teren intravilan Teren intravilan

Localizare

Calea Sagului 
-Freidorf

Calea Sagului Calea Sagului

Destinatie ind/ comercial ind/comercial ind/comercial

Suprafaţa teren 10000 10000 5342

Valoare 150000 180000 80130

Valoare unitara 15 18 15

POT N/a N/a 55%

CUT N/a N/a 80%

Deschidere 84 40 106

Imprejmuit/neimpreimuit nu nu nu

Utilitati in apropiere in apropiere in apropiere

Altele N/a N/a N/a

Grila de comparaţii Teren
Corecţii Imobil evaluat 1 2 3

T ranzactie 

Valoare corecţie Euro 

Valoare corecţie 
Euro/mp 

Valoare unitara 
rezultata

Oferta

-10%

-15 ,000

-2

14

-10%

-18 ,000

-2

16

-10%

-8,013

-2

14

Dreptul de proprietate 
transmis

%

Valoare corecţie Euro 

Valoare corecţie 
Euro/mp 

Valoare unitara 
rezultata

Integral

Similar

0%

0

0

14

Similar

0%

0

0

16

Similar

0%

0

0

14

Condiţii de finanţare

%

Valoare corecţie Euro 

Valoare corecţie 
Euro/mp 

Valoare unitara 
rezultata

La piaţa

Similar

0%

0

0

14

Similar

0%

0

0

16

Similar

0%

0

0

14

Condiţiile pieţei

%

Valoare corecţie Euro 

Valoare corecţie 
Euro/mp 

Valoare unitara 
rezultata

Actual

Similar

0%

0

0

14

Similar

0%

0

0

16

Similar

0%

0

0

14

Localizare

%

Valoare corecţie Euro 

Valoare corecţie 
Euro/mp 

Valoare unitara 
rezultata

Calea Sagului -Freidorf

Similar 

0 %

0

0

14

Similar

0%

0

0

16

Similar

0%

0

0

14
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Destinatie Similar Similar Similar

% 0% 0% 0%

Valoare corecţie Euro 0

Valoare corecţie industrial
0 n n

Euro/mp
u \J

Valoare unitara 
rezultata

14 16 14

Suprafaţa teren Inferior inferior Similar

% 5% 5% 0%

Valoare corecţie Euro 0 0 0

Valoare corecţie 6000
1 1 n

Euro/mp
\J

Valoare unitara 
rezultata

14 17 14

Reglementari
urbanistice

Similar Similar Similar

% 0% 0% 0%

Valoare corecţie Euro 0 0 0

Valoare corecţie n n n
Euro/mp

u U

Valoare unitara 
rezultata

14 17 14

Deschidere Similar Similar Similar

% 0% 0% 0 %

Valoare corecţie Euro 0 0 0

Valoare corecţie n n n
Euro/mp

U U U

Valoare unitara 
rezultata

14 17 14

Imprejmuit/neimprejmu
it

Inferior Inferior Inferior

% 10% 10% 10%

Valoare corecţie Euro
Da

0 0 0

Valoare corecţie
1 0 1

Euro/mp
C

Valoare unitara 
rezultata

16 19 15

Utilitati Similar Similar Similar

% 0% 0% 0%

Valoare corecţie Euro 0 0 0

Valoare corecţie da
n n

Euro/mp
u U

Valoare unitara 
rezultata

16 19 15

Altele Sim ilar Sim ilar Similar

% 0% 0% 0%

Valoare corecţie Euro 0 0 0

Valoare corecţie
0 0 n

Euro/mp
Valoare unitara 

rezultata
15.6 18.7 14.9

TOTAL CORECŢII BRUTE 24% 24% 19%

TOTAL CORECŢII NETE 4% 4% -1%
VALOARE UNITARA CORECTATA 16 19 15

V. unitara (€Jmp) 15



RMCTB GLOBAL
% m v«.tw *vr

Comparabila 3 are cele mai mici corecţii brute

C o n s id e re n te  j s t ip r *  m e to d e /  c a m p jfjto e f  d ire c te

-  Corecţiile pentru tipul tranzacţiei:
-S -a  luat in calcul marja de negociere necesara pe piaţa pentru transformarea preţului de oferta in cel de tranzactie.

Au fost stabilite corecţii diferite luând in considerare diferentele dintre preturile de oferta.

-  Corecţiile pentru Dreptul de proprietate transmis:

-Nu au fost necesare corecţii,

-  Corecţiile pentru Condiţii de finanţare:
-Nu au fost necesare corecţii.

-  Corecţiile pentru Condiţiile pieţei cuantifica schimbările aparute pe piaţa de la data ofertei/tranzactiei comparabile pana la data evaluarii:

^-Comparabila 1: nu au fost necesare corecţii.

^-Comparabila 2: nu au fost necesare corecţii.

^-Compar abila 3: nu au fost necesare corecţii.

-  Corecţiile pentru Localizare reflecta creşterea sau descreşterea in valoare a proprietarii in funcţie de zona in care este amplasata:

F-Comparabila 1: nu au fost necesare corecţii.
^-Comparabila 2: nu au fost necesare corecţii.

^-Comparabila 3: nu au fost necesare corecţii.

-  Corecţiile pentru Suprafaţa teren tine cont de faptul ca pe piaţa, in general odata cu creşterea suprafeţei proprietatii, scade valoarea unitara, respectiv invers:

r-Comparabila 1: a fost considerata ca avand un parametru unitar inferior imobilului evaluat din cauza suprafeţei semnificativ mai mari. 
r-Comparabila 2: a fost considerata ca avand un parametru unitar inferior imobilului evaluat din cauza suprafeţei semnificativ mai mari. 

r-Comparabila 3: nu au fost necesare corecţii.

-  Corecţiile pentru Reglementari urbanistice cuantifica diferente de randament ale subiectului din prisma potenţialului edificator al terenului in relaţie cu compar*
r-Comparabila 1: nu au fost necesare corecţii. 

r-Comparabila 2: nu au fost necesare corecţii.
^-Comparabila 3: nu au fost necesare corecţii.

-  Corecţiile pentru Deschidere cuantifica diferentele de acces la strada:

r-Comparabila 1: nu au fost necesare corecţii. 

r-Comparabila 2: nu au fost necesare corecţii.
^-Compar abila 3: nu au fost necesare corecţii.

-  Corecţiile pentru Imprejmuit/neimpreimuit:
^-Comparabila 1: a fost considerata inferioara deoarece terenul nu dispune de gard. 

r-Comparabila 2: a fost considerata inferioara deoarece terenul nu dispune de gard.

^-Comparabila 3: a fost considerata inferioara deoarece terenul nu dispune de gard.

-  Corecţiile pentru Utilitati reflecta aprecierea pe piaţa a prezentei sau lipsei uneia sau mai multor utilitati urbane:

r-Comparabiia 1: nu au fost necesare corecţii. 

r-Comparabila 2: nu au fost necesare corecţii.
-Comparabila 3: nu au fost necesare corecţii.

-  Corecţiile pentru componente non imobiliare (Altele) cuantifica eventualele costuri de aducere a proprietăţilor la stadiul de teren liber:

^■Comparabila 1: nu au fost necesare corecţii.
^-Comparabila 2: nu au fost necesare corecţii.
^-Comparabila 3: nu au fost necesare co i f g f e ^  .-^s^

Valoarea estimată terenului, prin comparaţii, este de:

V = 6.000 euro * 15 euro/mp = 90.000 euro

Observaţii: Proprietatea are teren in exces cca 3.000 - 3.500 mp.

10 Abordarea prin cost a construcţiei

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 prin adaugarea valoni terenului la 

valoarea costului de constructie pentru reproducerea sau înlocuirea construcţiilor existente si apoi scazand
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deprecierea aparuta din difente cauze. In practica, abordarea presupune o estimare a deprecierii pentru 

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

nepermis preţul cel mai probabil platibil pentru proprietatea evaluata.

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

nu va plăti 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 proprietati existente sau a uneia similare in constructie. Metoda reflecta faptul 

ca participanţii pe piaţa recunosc o relaţie intre valoare si cost.

Cu alte cuvinte, preţul unei propnetati stabilit pe o piaţa data, este limitat de preturile plătite ln mod 

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

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

proprietati vechi pentru o utilizare similara cu cea a proprietarii evaluate.

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

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

piaţa a proprietarilor specializate. Metoda este aplicata, de obicei, in situatia evaluarii unei proprietati 

pentru care nu exista informaţii disponibile sau pertinente pentru estimarea valoni de plata.

Cotatiile unitare (pret/mp) s-au obtinut pornind de Ia 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), Costun de Reconstrucţie -  Costuri de înlocuire Cladin comerciale, industnale si agncole.

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

constructii.ro; www.bursaconstructiilor.ro

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

amplasament, afectata de toate deprecierile existente.

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

se deduc o serie de elemente de deprecieri : fizica, funcţionala si externa.relaţia 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 pnn metoda costurilor s-a efectuat prin deducerea deprecierii acumulate din valoarea de 

reconstrucţie, rezultând valoarea ramasa actuala a construcţiilor.

In determinarea valorii de plata prin aceasta metoda am folosit ana construit desfasurata regăsită in 

documentaţia pusa la dispoziţie de către reprezentanţii propnetarului cat si estimări realizate de către 

evaluator la inspecţie.
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întrucât cladirea este fara finisaje si instalatii s-a calculat deprecierea fizica ca raport intre varsta de 30 ani 

si o durata de viata ramasa de 25 adica si s-a obtinut 30aru/(30+25)ani = depreciere 55%. Costurile sunt 

urmatoarele:

Denumirea Simbol
Suprafeţe
/Ani

Val unit CIB D
Valoarea estimata prin 
costuri

(mp) (euro/mp) (euro) % (euro) (Lei)

1 [ala
suprastructura 7STR2D12116 1153 138.7 159,921 55% 72,691 322,037

acoperiş 12LCPPIIT5 1153 132.4 152,637 55% 69,390 307,410
inchideri IFIBCA20G1I6 83.3 96,045 55% 43,657 193,408

Total constructie 408,600 55% 185,700 822,700

Teren 6000 15 | 90,000 0 90,000 398,700

T ota l proprietate 498,600 275,700 1,221,600

Valoarea estimată a proprietarii (teren+constructii) prin costuri, este de:

V = 275.700 euro

10.1 A b ordarea prin  com paraţii constructii

Aceasta abordare s-a realizat ca o a 2-a abordare, doar pentru verificare, grila de calcul fiind prezentata 

la Anexa 2. întrucât nu s-au găsit comparabile asemanatoare cu constructia de evaluat, adica fara instalatii si 

finisaje. Cele mai mari corecţii s-au aplicat la finisaje si instalatii. Comparabile 2 are cele mai mici corecţii brute. 

Comparabila 1 - este o constructie noua, unde estimam costul finisajului interior la 32 euro/mp, costul

instalaţiilor la 58 euro/mp, care impreuna reprezintă cca 20% corecţie in jos la valoarea unitara, valonle 

conform cu (Editura IROl-^LL Bucureşti 2012), Costuri de Reconstrucţie — Costuri de înlocuire Clădiri comerciale, 

industriale si agricole. Aceste corecţii au fost scăzute din valoarea unitara 

Comparabila 2 are cele mai mici corecţii brute

Comparabila 3 - are instalatii specializate pe domeniul de activitate, care pot fi comparate intr-o mai mica 

masura cu proprietatea de evaluat.

Valoarea estimată a proprietarii (inclusiv terenul), prin comparaţii, este de:

V = 277.000 euro

10.2 Reconcilierea Valorilor

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

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

Pnn aplicarea celor doua metode de evaluare au rezultat urmatoarele valon:

Abordarea utilizata Valoarea estimata (euro)

Abordarea prin cost constructie + 

teren
185.700 +90.000=275.700

Abordarea prin comparaţii a 

proprietarii (cu teren)
277.000

Abordarea prin comparaţii - Teren 90.000 (15euro/mp)

TOTAL PROPRIETATE 275.700

întrucât imobilul nu este in stare de funcţionare si nu exista o plata pentru hale industriale vandalizate, 

evaluatorul a considerat ca Metoda Costului De înlocuire Net (CIN) prezintă mai multa acuratete, in 

special pentru ca se bazeaza pe valon unitare care provin din cataloagele de preturi.

Pentru reconcilierea rezultatelor s-a procedat la revederea intregii evaluari 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, fiind 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;

-Onentarea spre piaţa - evaluarea trebuie sa reflecte plata.

Estimarea Valorii de Piaţa a Proprietatii Subiect s-a realizat prin Metoda Costului De înlocuire Net (CIN) 

care este cea mai indicata in condiţiile in care NU exista suficiente date de piaţa pnvind tranzactu cu 

proprietari similare, adica fara finisaje si instalatii.

In concluzie, in opinia evaluatorului, valoarea de piaţa estimata la data evaluarii — 28 august 2015 — 

pentru proprietatea imobiliara situata in Timişoara, str. A. Bacalbasa nr. 2/C, Judeţ Timiş, este:

275.700 €

(Doua sute noua zeci si patru mii Euro)

* Valorile prezentate nu includ TVA sau alte taxe legate de cedarea dreptului de proprietate.
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11. EVALUARE

In opinia noastra, Valoarea de Plata a proprietarii evaluate, la data evaluam este:

VALOAREA DE PIAŢA 

€ 275.700 (doua sute şaptezeci si cinci mii şapte sute eurot

Echivalent a

Lei 1.221.600 (un milion doua sute douăzeci si unu mii sase sute Leiţi

din cate:

Teren 90.000 EURO 398.700.LEI

Constructii 185.700 EURO 822.700 LEI

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

*1ralorile pre-^entate nu includ TI'A sau alte taxe legate de cedarea dreptului de propnetate.

12. IPOTEZE SI CONDIŢII LIMITATIVE

■ 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 

propnetate supus evaluarii;

* se presupune ca propnetatea imobiliara se conformeaza tuturor reglementarilor si restricţiilor urbanistice 

si de exploatare/utilizare;

■ situatia actuala a proprietarii 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 proprietarii;

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

lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluarii;
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■ 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 tn instanta relativ la imobilul supus evaluarii, in afara cazului in care s-au incheiat in prealabil astfel 

de intelegeri;

■ 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;

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

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

prevăzută in raport.
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Anexa 2

Abordarea prin comparaţii constructii

Comparabila 1

Exclusivitate, spaţiu depozitare/productie, artera, acces TIR
20na Su<J .x-z: "-.xr-j. f i  SODOLESCU IMOBILIARE 

« »  S ICO N STRU Cm  SRL

Cere d-etafti despre această ^ropr^îate

fyifa M areu  tC o n su llsn i fmc

0743.299.299
Alîe telefoane:
0356.113.333 

0371.110.110 

D35S 113 344 ,tm

ijs Mumete îău:
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Staţi autobuî

Sfat» Peco ES-. A33 

Star* Real *23, £5 

Statice A T M . A E£

Stat* Gara Timişoara Sud A32 

Stat* Etenitstii A32

Staţfi tren

Tmiseara Seu* Railway Statior ;en. 

Gara Timişoara Sus

Gara Timişoara Vest

EF
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A’
A

Si atk- Gara Timişoara Sud A32

/
&

AM

Distanţă

aprox. 410 m 

aprex 670 m 

aprex. 930 m

aprox 122  km 

aprex t 39 km

Distanţa

aprex 1 20 hm 

aprox 1 24 km 

aprex 1 S5 km

o
Q  %* n

ţ

<r
%

%

Str,



Comparabila 2

imobil cu 2ciadiri si teren

T .n m o jrn .  îo n a  rra te iia  

ţa te r c i t fa n e  Hr.39 ,-«a fran j

O t vârcare Epsşn

; ; 3  c g o  ~~~- 

i 0%

1 02 0  ~ip 

1.020 ̂ ip
Producţie/Servicii 
(complex deserv>rs(2 
clădirii cuîefsn;

903 Tip

i ' m m i s

& ■
PtMffTBOLiDNBAL
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SOCIETATE COOPCRATÎVA 

IMCALTÂMINTEA

Cere deîate despre  aceasta  p

- 0744.639.685 
0256.222.041

SS Humete tâîi

Telefon

Email

Vâ rcq s l  mă c
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imobilul este fornst „m 2 cla<îirt.p+et.,Su=1G20mp,si teren de 9C2~.p Clădirile sunt dotate cu.gas, curer 

.încălzire eeni.canaiizare apa,grupuri sanitare.

Localizare şi puncte de interes

i s i v  a  *  M f i o a c e  d e  t r a n s p o r t

l l f r

Staţii autobuz

Sîatie Hercuiane A32 

Stat» E Zcla a ’ 2 Tv7 

Sîatie Calea C^csorfei A 32

Sîatie Eucrfer £8 

Sîase Bujorilor .122

Distanţi

aprsx. 30C m

» p rsx  37C <n 

aprcx 4 !C m 

aprox, «SC m

ap rsx  530 m

SDji tram/ai Distanţă

aprcx.
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Comparabila 3

Hala depozitare/productie de 600 mp
uşoara, vsm  -osenn L o u m  THE HOUSE

>2 vânz are >03î̂  *:&&&■&

&’~isS:CP. ;G%  îsn vaîcarea ane-- k<r-i 2e ancmnerj

SCO mp

Cepoatars

easta
3 ICO mp 

4. T*

... Fafericadg 

24,03/2015

Cere detalii despre -aceasîa propneta

A i

Mireta Brani (Consultai

0735.444,407

0258.444499

0735.444 403

0256.444 490 îfax;-

\ v-Vv:.-.'- .
jc.:” rt"?.#vCP V.: '

gg  Mumete tău:
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Construcţia este realizata pe structura de fceter, cu cărămidă, a v a n t f  o inaltime u ita  de 4 m, constituita din doua

incapen.detata cu grupuri sanitare, geamuri si usi termcpart podeaua acesteia Fiind cu gresie,dotata cu grupuri

sanitare, dispune de curent monofazat si trifazic, apa. încălzire cu centrala pe jac

Structura rezistenta. Caraffittfa

Nr grupuri sanitare 2

Suprafaţa construita 720 mc

Suprafaţa curte: SCO mp

Vicii cunoscute- Nu exista

Ut încăperi. 2

Pret negociabil

« le  detalii zona - Amenajare străzi (Asfaltate; Mijloace de transport; luminat stradal 

UtiBati - Sistem «calare (Termcficare): Utilităţi generate (CurentCurent trifazic, Apa.CanaSzare.Gaz.Teiefon > 

Finisaje - Podele (Gresie} Junrwiat Jlamp^Extericr clădire,Lumina naturala). Ferestre c« geam termopan (PVC;- 

Cotari - Dotări mcbS (Curte comuna;

Afe caractenstici - A le  caracteristici i Locaţie împrejmuia cu gard.-; Acces (Auto Marfa,Persoane »

An construcţie, mante de 1990 

p-retvanzare:. tiOCOO 

mc-nedavanzare: EUR 

pretvanzaremp: 233 

moMNJr^Bnzaremp: EUR 

Dfflpenfoiltate proprietate- La cerere

Localizare şt puncte de interes

Detalii tocaîizare, vecmâtaţi. .

©
U T V  1 N
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Date de Intrare

1 2 3

Data 28.08.2015 13.08.2015 24.08.2015

Tip proprietate Hala industriala Hala industriala Hala industriala

Localizare zona Sud zona Fratelia zona losefin

Destinatie industriala industriala industral

Aria hala 410 1020 600

Aria birouri 0 0 0

Aria totala 410 1020 600

Valoare 240000 298000 140000

Valoare unitara 585 292 233

Chirie/an N/a N/a N/a

Utilitati Toate Toate Toate

Inaltime 0 0 4

Finisaje noi 0 0

Teren 2190 903 3100

An de construire nou inainte de 1990 inainte de 1990

Tip acces acces TIR acces TIR acces TIR

Altele (AC, alarma, CT) 0 0 0

Grila de comparaţii

Corecţii (*) Imobil evaluat 1 2 3

Tranzacţie % -10% -10% -10%

Valoare corecţie 
Euro/mp 

Valoare unitara 
rezultata

Oferta -59

527

-29

263

-23

210

Dreptul de proprietate 
transmis

Similar Similar Similar

% 0% 0% 0%

Valoare corecţie 
Euro/mp 

Valoare unitara 
rezultata

Integral
0

527

0

263

0

210

Condiţii de finanţare Similar Similar Similar

% 0% 0% 0%

Valoare corecţie 
Euro/mp 

Valoare unitara 
rezultata

La piaţa 0

527

0

263

0

210

Condiţiile pieţei Similar Similar Similar

% 0% 0% 0%

Valoare corecţie 
Euro/mp 

Valoare unitara 
rezultata

Actual 0

527

0

263

0

210

Localizare Localizare Superior Similar Superior
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% -5% 0% -5%

Valoare corecţie 
Euro/mp -26 0 -11

Valoare unitara 
rezultata

500 263 200

Aria totala Superior Similar Similar

% -5% 0% 0%

Valoare corecţie 
Euro/mp

1153 -25 0 0

Valoare unitara 
rezultata

475 263 200

An constructie Superior Similar Similar

% -10% 0% 0%

Valoare corecţie Euro 

Valoare corecţie 
Euro/mp

inainte de 1991
0

-48

0

0

0

0

Valoare unitara 
rezultata

428 263 200

Caracteristici fizice Similar Similar Similar

% 0% 0% 0%

Valoare corecţie Euro 0 0 0
Valoare corecţie

Euro/mp

Gradul de finisare Superior Superior Superior

% -20% -10% -5%

Valoare corecţie degradat -86 -26 -10Euro/mp
Valoare unitara 

rezultata 342 237 190

Teren Similar Similar Similar

% 0% 0% 0%

Valoare corecţie 6000 0 0
Euro/mp u

Valoare unitara 
rezultata

342 237 190

Utilitati Similar Similar Similar

% 0% 0% 0%

Valoare corecţie Toate 0Euro/mp
Valoare unitara 

rezultata 342 237 190

Altele Similar Similar Similar

% 0% 0% 0%

Valoare corecţie platforma betonata f) n 0Euro/mp
Valoare unitara 

rezultata 342 237 190

TOTAL CORECŢII BRUTE 42% 18% 19%

TOTAL CORECŢII NETE -42% -18%  S -19%

VALOARE UNITARA CORECTATA 340 240 H 190

V, unitara (€/mp) 240

Comparabila 2 are cele mai mici corecţii brute
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Considerente asuora metodei comparaţiei directe

-  C orecţiile  pen tru  tipul tranzactie i:
-S -a  lua t in ca lcu l marja de  negoc ie re  n ecesa ra  pe p ia ţa  pen tru  transform area preţu lu i de o fe rta  in ce l de tran;

r-  C orecţiile  pentru  D reptu l de  proprie ta te  transmis:

-N u  au fost necesa re  corecţii.

r-  Corecţiile  pentru  C ondiţii de  finanţare:

-N u  au  fost n ecesa re  corecţii.

r-  Corecţiile  pen tru  C ondiţiile  p ie ţe i cu a n tif ica  schim bările aparu te  pe  p ia ţa  de la data  o fe rte i/tranzactie i com parab ile  pana  la data  

evaluarii:

r-C om parab ila  1: nu  au  fost necesa re  corecţii. 

r-C om parab ila  2: n u  au  fost n ecesa re  corecţii. 

r-C om parab ila  3: nu  au  fost n ecesa re  corecţii.

r-  Corecţiile  pen tru  L oca lizare  re flec ta  c reş te rea  sau descreşterea  in va loare a proprie tatii in fu n c ţie  de  zona  in ca re  este  am plasata : 

^-C om parabila  1: a fost cons ide ra ta  ca  fiind am plasata  in tr-o  zona superioara.

^-C om parabila 2: nu  au fost necesa re  corecţii.

^-C om parabila  3: a fost cons ide ra ta  ca  fiind am plasata  in tr-o  zona superioara.

r-  C orecţiile  pen tru  Aria to ta la  tine co n t de fap tu l ca  pe p ia ţa , in genera l o da ta  cu  creşte rea  supra feţei p roprie tatii, s ca de  va loarea 

un ita ra , respectiv  invers:

^-C om parabila  1: a fost cons ide ra ta  ca  avand  un  param etru unitar superior im obilului eva lua t d in  ca uza  suprafe 

sem nifica tiv mai mici.

r-C om parab ila  2: nu  au  fost necesa re  corecţii. 

r-C om parab ila  3: nu  au fost necesa re  corecţii.

-  Corecţiile  pentru  An construc tie :

^-C om parabila  1: a U s t c o fe ioM m ici a imobilului.

^-C om parabila  2: n jgauTost n j  

r-C om parab ila  3: n§  au  fost r

-  C orecţiile  pen tru  C aracteris tic i fiz ice  re flec ta  m odul in ca re  p ia ţa  recunoaş te  anum ite  ca rac te ris tic i fiz ice  ale spatiilor industria le  os  

tipul de a c c e s , ina ltim ea libera interioara, existen ta  unu i pod  ru lant, a unor ram pe de inca rca re , s .a . :

^-C om parabila  1: nu  au  fost necesa re  corecţii.

^-C om parabila  2: nu  au  fost n ecesa re  corecţii. 

r-C om parab ila  3: nu  au  fost n ecesa re  corecţii.

r-  Corecţiile  pen tru  G radul de  fin isare exprim a deoseb irea  d in tre  2 proprie tati prin prisma d iferen ţe i de ca lita te  d in tre  fin isa je , diferente 

^-C om parabila 1: a fost cons ide ra ta  superioara  d in  p u n c t de  vedere  al finisajelor. 

r-C om parab ila  2: a fost cons ide ra ta  superioara d in  p u n c t de  vedere al finisajelor.

^-C om parabila 3: a fost cons ide ra ta  superioara d in  p u n c t de vedere al finisajelor.

r-  C orecţiile  pen tru  Teren cu a n tif ica  d ife ren ţa  de  va loare d in tre  imobilul eva lua t si ce le  com parab ile  prin prisma d iferen te lor d intre 

supra feţe le  de  te ren  aferente:

r-C om parab ila  1: nu  au fost necesa re  corecţii. 

r-C om parab ila  2: nu  au  fost n ecesa re  corecţii.

^-C om parabila  3: nu  au fost n ecesa re  corecţii.

Valoarea estimată a proprietatii (inclusiv terenul), prin comparaţii, este de:

V = 277.000 euro

C INFORMAŢII FURNIZATE
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D TERMENI SI CONDIŢII DE NUMIRE CA EVALUATORI 

PREAMBUL

1.1 Aceşti termeni si condiţii generale se vor aplica tuturor formelor de servicii profesionale (evaluau si consultanta), 
furnizate de l'ortis Global Management clientului caruia i s-a trimis confirmarea primirii scrisorii de intentie. Se vor 
aplica separat pentru fiecare serviciu furnizat către client.

1.2 Termenii si condiţiile vor fi cititi in conjuncţie cu instrucţiunile Contractului de reprezentare trimis de către echipa 
fortis Global Management către client. In cazul in care apar ambiguitati sau conflicte intre Contractul de 
reprezentare si aceşti termeni si condiţii, atunci clauzele prevăzute in Contractul de reprezentare vor fi aplicate.
Aceşti termeni si condiţii si Contractul de reprezentare vor fi aporbate in scris de către ambele parti.

2. PERFORMANTA SERVICIILOR

2.1 Ne angajam sa utilizam toate abilitatile necesare in furnizarea serv iciilor si consultantei descrise mai sus.
2.2 Ar putea fi nevoie sa angajam o terta parte pentru furnizarea unei subcategorii de servicii, iar acest lucru va fi agreat 

in scris.
2.3 Atunci cand cauze care nu tin de noi determina intarzierea serviciilor, vom notifica clientul de indata ce vom deveni 

conştienţi de situatie. Clientul este de acord ca nu vom fi responsabili pentru nicio astfel de intarziere.

3. BAZELE ONORARIILOR
3.1 Bazele onorariilor pentru serviciile noastre sunt stabilite in Contractul de prestări servicii.
3.2 Cand se aplica, TVA-ul va fi plătit pentru orice comision sau decontare facturata la care se aplica taxa.
3.3 Clientul va plaţi comisionul la finalizarea serviciilor, in conformitate cu contractul (chiar daca o terta parte va 

furniza servicii) sau atunci cand comisoanele se refera la instrucţiuni cu o durata mai marc de trei luni, cu scadenta 
trimestriala.

3.4 In cazul in care evaluarea se face pentru un creditor, din motive de securizare a unui imprumut, si se agreeaza asupa 
faptului ca debitorul este cel care va plăti comisionul, clientul este cel care va avea obligaţia sa plateasca serviciile 
oferite atunci cand debitorul se afla in imposibilitate de plata.

3.5 Daca ne este solicitat de către Client sa intreprindem activitati suplimentare, atunci vor fi plătite taxe suplimentare 
bazate pe tarifele care sunt practicate in general de compania noastra. Clientul va fi notificat privind valoarea unor 
astfel de taxe suplimentare.

3.7 Atunci cand exista o modificare a scopului declarat pentru care se intocmeste raportul de evaluare iar Fortis Global 
Management considera ca acest lucru conduce la o creştere a responsabilitatii noastre (de exemplu, evaluarea 
conturilor anuale in vederea securizării împrumuturilor), ne rezervam dreptul de a solicita o taxa suplimentara.

3.8 In cazul in care Clientul va retrage instrucţiunile înainte de completarea unui raport de evaluare, acesta va fi obligat 
sa ne plateasca o proporţie egala a comisoanelor noastre, precum si orice alte plaţi agreate. Daca Clientul a primit 
deja un model al raportului de evaluare, atunci comisoanele reprezintă cel puţin 80% dm cele stabilite iniţial.

ASOCIAŢI / TERTE PARTI ALE CLIENTULUI
3.10 In cazul in care ne sunt solicitate servicii de către unul dinte subsidiarii sau asociaţii/tertc personae ale Clientului, 

nu vom putea obţine plata servciilor noastre sau orice alta recompense de orice fel de la aceştia, Clientul este cel 
care are obligaţia sa plateasca servciciile noastre.

4. TAXE
4.1 Clientul trebuie sa plateasca taxe pentru suma facturata, in conformitate cu clauzele prevăzute in contract.

5. PLAŢI
5.1 Clientul va rambursa plătite efectuate in conformitate cu clauzele prevăzute in contract. Aceste cheltuieli pot 

include: harţi, planuri, studii, fotografii, copii ale documentelor, costuri expediere scrisori, costuri in urma obţinerii 
de informaţii despre companii, proprietati sau demografice din surse externe, costuri legate de calatorii in interes de 
serviciu.

6. INFORMAŢII PRIMITE DE LA CLIENT

Vom face orice vom crede necesar pentru a ne asigura ca informaţiile despre proprietate sunt exacte. In cazul in 
care Clientul este cel care ne va pune la dispoziţie informaţii despre proprietate, atunci acesta trebuie sa stie ca noi 
ne vom baza pe acuratetea, consistenta si totalitatea acestora, si nu vom face nicio investigaţie pe cont propriu 
pentru obţinerea de informaţii, decât in cazul in care vom fi instruiri in scris de către Client.
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Nu vom avea mcio responsabilitate pentru mcio inexactitate sau omisiune continuta de informaţiile puse la 
dispoziţie de către Client sau in numele Clientului de către o terta parte. In cazul in care ne este incredintata 
efectuarea unei evaluari m scopul securizării unui imprumut. Clientul este de acord ca toate investigaţiile asupra 
titului de propnetate sau alte documente sunt responsabilitatea avocaţilor sai.

7. CONFLICT DE INTERESE
Fortis Global Management are proceduri in ceea ce priveşte conflictul de interese, intocmite astfel incat acţiunile 
noastre pentru un anumit Client sa nu intre in conflict cu acţiunile pe care le intreprindem pentru un alt Client.
Daca cunoaşteri sau vi se aduc la cunoştinţa cauze pentru care poate aparea un astfel de conflict, va rugam sa ni-1 
aduceţi la cunoştinţa imediat. Daca apare un conflict de interese, atunci vom decide, in conformitate cu legile in 
vigoare si cu interesele Clientului nostru daca vom continua destasurarea procesului. In cazul in care credem ca un 
conflict de interese nu poate fi administrat corect, va vom anunţa cat mai curând posibil.

8. ADMINISTRAREA PROPRIETATII
Nu vom ti răspunzători de administrarea proprietatii Clientului si nici nu vom avea nicio responsabilitate (precum 
reparaţii) legata de proprietate. Proprietatea este responsabilitatea completa a Clientului. De aceea, recomandam 
luarea tuturor masurilor necesare pentru protectia proprietatii de la orice fel de riscuri.

9. BAZELE EVALUARII SI IPOTEZE 

Data evaluarii
9.1 In cazul m care nu este prevăzut altfel in contract, data terminam raportului de evaluare va fi considerata data 

evaluarii.
Bazele evaluarii

9.2 In cazul in care nu este prevăzut altfel in contract, raportul de evaluare va fi pregătit in conformitate cu ANEVAR, 
de către evaluatori care se supun regulilor sale.

9.3 Fiecare proprietate va fi evaluata pe bazele adecvate scopului evaluarii. Bazele care vor fi adoptate in întocmirea 
raportului de evaluare sunt specificate m Scrisoarea de Intentie.
Proprietari speciale
In cazul proprietarilor speciale (atunci cand metode precum comparaţii de piaţa sau testul profitului nu pot fi 
aplicate), putem folosi metoda Costului de înlocuire Depreciat ca metoda estimativa a Valorii de I’iata. In cazul 
proprietăţilor private, se va analiza profitabilitatea afacerii, acordandu-se o atentie sporita tuturor activelor folosite.
Daca proprietatea este in sectorul public, raportul va include un prospect al viabilitatii continuării ocupării si 
utilizării spaţiului.

Proprietari comerciale specializate

9.5 Unde este cazul, proprietăţile comerciale specializate (precum locuri de depozitare, hoteluri si porturi de agreement) 
vor fi evaluate conform Valorii de Piaţa ca o entitate complet echipata, avandu-se in vedere potentialul comercial al 
acestora.

9.6 Atunci cand suntem instruiri sa evaluam o proprietate specializata, vom tine cont de toate informaţiile care ne vor fi 
puse la dispoziţie de către operator precum si de cele pe care le-am obtinut prin propriile investigaţii. Ne vom baza 
pe acestea ca fiind complete si corecte, fara elemente ascunse care ar putea afecta raportul de evaluare. Acesta se va 
baza pe opinia noastra privind potentialul comercial viitor al unitatii, nivelul venitului, profitul net etc.

9 7 In cazul in care nu este prevăzut altfel in Contract:
- raportul de evaluare va fi făcut pe baza faptului ca fiecare proprietate va fi vanduta ca un tot unitar, incluzând 
echipamente tehnice, stocuri etc.
- vom presupune ca toate activele si documentele sunt in proprietatea Clientului si nu fac subiectul unor finantari 
separate sau sarcini;

Prezumţii evaluare

9.8 In cazul in care nu suntem altfel instiintati in scris, vom oferi serviciile pentru evaluarea proprietatii plecând de la 
ipoteza ca: proprietatea sau orice alta clădire existenta sunt libere de orice sarcina;
- toate clacirile au fost construite in conformitate cu solul din regiunea respectiva; acesta nu va afecta costurile de 
constructie, valoarea proprietatii sau viabilitatea oricărei clădiri existente;
- toate serviciile clădirii (precum lifturi, gaze, instalatii, sistem incalzire, canalizare si instalatii aer conditionat) si ale 
proprietatii (precum zona deşeuri, scurgeri, utilitati) sunt in buna stare, fara nciun defect de orice natura;

- drumurile si canalizarea care deservesc proprietatea sunt funcţionale, iar accesul către si dinspre proprietate este 
facil;
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- nu sunt probleme legate de mediu (incluzând, dar nelimitandu-se la: teren, contaminarea apei sau a aerului, 
substante periculoase) care sa afecteze proprietatea;
- orice clădire se supune regulilor actuale m vigoare (inclusiv reguli privind incediile sau sanatatea).

Structura

9.9 Nu vom intreprinde investigaţii privind structura proprietarii si nici nu vom testa serviciile acesteia. Nu vor fi 
efectuate inspecţii privind structurile din lemn, acoperite, neexpuse sau inaccesibile. In cazul in care nu exista 
informaţii care sa arate contrariul, evaluarea se va face pe baza ca proprietatea nu are niciun defect. Cu toate 
acestea, valoarea ce apare in raport va reflecta starea generala a proprietarii, reparaţiile necesare etc. Raportul de 
evaluare nu trebuie considerat ca garantand condiţiile structurale sau stadiul de reparaţii al proprietarii.

Măsurători

9.10 In cazul in care nu ne este solicitat altfel, ne vom baza pe informaţiile oferite noua de către proprietar, dar evaluarea 
se va face in conformitate cu regulile ANKVAR, Codului de Măsurători si in conformitate cu practicile locale.
Trebuie specificat faptul ca suprafeţele cuprinse in raportul de evaluare sunt aproximative, cu abateri de 50/o. In 
cazul in care configuraţia podelei nu permite o masurare exacta, atunci aceste abateri pot fi mai mari.

9.11 Nu putem efectua măsurători acolo unde accesul nu ne este permis. In aceste cazuri, putem sa aproximam 
suprafeţele din planuri sau prin extrapolare.

Planuri si reglementari legale

9.12 In cazul in care nu suntem înştiinţaţi in scris sa facem investigaţii formale in cadrul instituţiilor acreditate, atunci ne 
vom baza pe informaţiile oferite de către autoritatilc locale sau angajaţii lor. Recomandam ca avocaţii Clientului sa 
faca investigaţii pentru confirmarea poziţiei proprietarii si pentru revederea comentariilor noastre despre planuri, 
comparativ cu ceea ce ei au aflat.

9.13 In cazul in care Clientul nu ne informeaza altfel, vom presupune ca toate clădirile evaluate sunt cosntruite in 
conformitate cu planurile si cu regulile de constructie aplicabile in zona respectiva.

închiriere si drepturile chiriaşului

9.14 Nu vom face inevstigatii privind titlurile de proprietate, aşadar ne vom baza numai pe informaţiile oferite de Client.
In absenta unor astfel de informaţii, vom presupune ca proprietatea este libera de sarcini, contracte etc. In cazul in 
care ni se vor pune la dispoziţie documente, vom tine cont de ele, insa nu le vom analiza din punct de vedere legal. 
Informaţiile vor fi obtinute de la Oficiul de Cadastru si Proprietate imobiliara.

9.15 Vom fi instiintati in scris daca Clientul doreşte ca noi sa intram in posesia contractelor de închiriere, si daca da, 
atunci ni se vor pune la dispoziţie toate documentele relevante pentru a fi analizate. Cu toate acestea, in cazuri de 
acest gen, trebuie cerut avizul avocaţilor. Vom lua in considerare orice informaţii ne vor fi oferite referitor la 
imbunatatiri aduse de chiriaşi.

Contracte

9.16 Raportul nostru de evaluare va lua in considerare opiniile unor potentiali cumpărători. Totuşi, nu vom intreprinde 
investigaţii asupra clauzelor cuprinse in contractul de inchirierc. In cazul in care nu suntem informaţi altfel, vom 
presupune ca nu exista clause speciale in contract.

Altele

9.17 Orice planuri punem la dispoziţia Clientului sunt pentru informare. Ne vom baza pe inspecţia si informaţiile oferite 
noua de către Client.

9.18 Acolo unde in raportul de evaluare sunt incluse proprietati comparabile, informaţiile notate sunt bazate pe 
investigaţiile noastre personale si nu se poate garanta intotdeauna confidenţialitatea acestora.

9.19 Pentru o proprietate a cărei dezvoltare a fost recent finalizata, nu vom tine cont de costurile de constructie sau 
taxele plătite pentru aceasta. Pentru proprietăţile aflate in curs de dezvoltare, vom tine cont de stadiul de 
constructie, de costurile care au fost deja suportate de proprietar, precum si pe cele care au avut loc in momentul 
întocmirii raportului de evaluare si se vor avea in vedere orice obligaţii contractuale.

9.20 Nu vom face indemnizaţii ale Serviciilor noastre in cazul in care exista ipoteci sau piedici financiare asupra 
proprietarii si nici nu vom tine seama de contractele de inchiriere intre subsidiari.

9.21 In cazul in care nu a fost agreat altfel in contract, orice proprietate va fi evaluat separat; in cazul unui portofoliu, 
presupunem ca proprietăţile vor h lansate pe piaţa una cate una si nu in acelaşi timp.
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l^valuarea se va tace dc obicei in euro. In cazul in care am  agreat ca evaluarea sa he facuta udizand o alta m oneda, 
se va considera valoarea de închidere de la data întocm irii raportului.

REGLEMENTAREA SCOPURILOR EVALUARII

In cazurile in care o evaluare este furnizata unui client, dar poate fi, de asem enea, folosita de terte parti (ca de 
exem plu, acţionari in tr-o  com pan ie), ANK VAR solicita descrierea politicii com paniei de către cel care pregăteşte 
raportul de evaluare.
Indiferent de scopul evaluarii, vom alege evaluatorul adecvat, a  cărei experien ţa si obiectiv itate vor duce la 
elaborarea uunui raport de evaluare com plet si corect.

REZILIEREA PRIN NOTIFICARE

In cazul in care nu s-a agreat n iciun term en, orice parte poate notifica in scris rezilierea contractulu i in term en de 14 
zile.
In cazul rezilierii contractu lu i prin notificare scrisa, C lientul este obligat sa p lateasca in avans toate com isioanele 
prevăzute pentru term inarea contractu lu i, tinandu-se cont de stadiul raportulu i de evaluare in m om entul respectiv.

RASPUNDEREA PROFESIONALA

D aca contractul de reprezentare nu prevede altfel, nu vom  fi răspunzători de orice alte contracte, p rejud icii, 
declaraţii false, care pot reieşi din:

. 1 orice p ierdere directa de profit;

.2 pentru orice p ierderi indirecte, speciale sau consecventialc provocate de, dar nelim itandu-se:
(î) p ierderi de profit indirecte;
(ii) p ierdere afacere;
(iii) p ierdere bani;
(iv) p ierdere oportunitati

In cazul m care o terta parte a contribu it la p rovocarea p ierderilor, stricăciunilor, costurilor, cereri sau cheltu ie li, nu 
vom fi răspunzători.
Nu vom fi responsabili de serviciile oferite de către terte parti si n ici nu vom  supraveghea acţiunile unor terte parti, 
ind iferent de serv iciile pe acestea le-au propus C lientului nostru.
N u vom  avea nicio obligaţie in m asura in care executarea raportului de evaluare va fi intarziata, îm p ied icata sau 
p revenita de circum stanţe dincolo de contro lu l nostru rezonabil (greve, calam itati naturale, acte de terorism ). De 
indata ce vom  deveni conştienţi ca unul dintre evenim ente enum erate m ai sus ar putea duce la in tarzierea raportului 
de evaluare, vom  anunţa C lientul in cel m ai scurt timp posib il, fo losind toate m ijloacele aflate la indem ana.

12.5 Responsab ilitatea pentru rapoartele de evaluare se extinde doar către părţile carora li se adreseaza. Totuşi, in 
cazul in care C lientul ne roaga sa adresam  raportul de evaluare unei alte parti sau unor alte parti, vom  face asa cum  
ni s-a cerut.

12.6 Com isioanele prezentate de Fortis G lobal M anagem ent SRL sunt fara TV A  si fara a se lua in calcul cheltuielile 
sup lim entare, si sunt de m inim  100 euro.

11. CALITATEA SERVICIILOR

Fortis G lobal M anagem ent va încerca în totdeauna sa otere serv icii dc cea m ai buna calitate, insa daca C lientul are 
cauze de a inainta o p lângere, atunci ii vom  ven i in aju tor prin aplicarea procedurilo r dc reclam aţii.

PROTECTIA DATELOR

A ceasta prezentare a fost pregătită exclusiv pentru a fi folosita de Fortis G lobal M anagem ent cu scopul de a pune 
la dispoziţia poten ţia lilor clienţi gam a de serv icii p recum  si abordarile pe care in tentionam  sa le fo losim , si nu poate 
fi pub licata sau folosita de o terta parte. A ceasta prezentare este incom pleta fara referinţe si trebuie avuta in vedere 
num ai in cazul in care ea a fost pusa la d ispoziţia clientului de un m em bru ale echipei Fortis G lobal M anagem ent. 
N ici aceasta prezentare si n ici continutul acesteia nu vor fi fo losite pentru un alt scop fara acordul prealab il al Fortis 
G lobal M anagem ent SRL.
Inform aţiile din aceasta prezentare se bazeaza pe inform aţii publice si se refera la condiţiile si term en ii Fortis 
G lobal M anagem ent. In în tocm irea acestei prezentări am  folosit in form aţii independente, b azandu-ne pe totalitatea 
si acuratetea in form aţiilo r publice.
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Inform aţiile continute in  aceasta prezentare nu sunt de natura sa lezeze m m ciun fel persoane fizice sau ju rid ice. Cu 
toate ca scopul nostru este acela de a oferi in form aţii verid ice, nu putem  garanta acuratetea nici acestor inform aţii 
n ici acelora care vor fi prim ite pe viitor.
Term enii com pleţi si condiţiile in treprinderilor noastre vor fi incluse in contractul o ficial p recum  si in scrisoarea de 
intentie.


