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   Evaluator Autorizat ANEVAR - Ec. COJOCARU MARIAN – specializãrile EI, EPI, EBM – Legitimaţie nr. 11603 

Scrisoarea de transmitere 
           

 Evaluator autorizat – Ec. Cojocaru Marian 

 Membru titular ANEVAR  - EI, EPI, EBM 

 Legitimatie nr. 11603 

 

                                                               Cãtre , 

                                                                           YNA CONSULTING SPRL 

                                                                           CONSULTANT INSOLVENTA SPRL 

  
 

 Va inaintam prin prezenta Raportul de Evaluare intocmit la solicitarea dumneavoastra 

pentru proprietatea imobilara : 

 

- SPAŢIU COMERCIAL,parter, Su = 28,85 m, nr.cadastral 2032/28/9, Carte Funciara nr. 

60058-C1-U153, cote parti comune – nu se cunosc situata in Hunedoara, Bulevardul Dacia, nr. 

23, bl. G1, ap.9, judetul Hunedoara,  ce apartine SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL –“in 

faliment”, Dosar nr. 6902/101/2012 – Tribunalul Mehedinti.      

                

            Scopul Raportului de Evaluare este estimarea valorii de piata a proprietatii imobiliare in 

ipoteza vanzarii (lichidarii) si achitarii debitelor catre creditori . 

           

       In urma aplicarii metodelor de evaluare, opinia evaluatorului este ca Valoarea de Piata a 

proprietatilor imobiliare analizate, la cursul valutar BNR de 4,5113 lei/1 euro valabil pentru data 

de referinta a evaluarii (18.10.2016) este :   

 

Nr. Denumire 
Nr.cadastral 

VALOAREA DE PIATA* 

crt. Curs BNR 18.10.2016 = 4,5113 lei/1 euro LEI EURO 

PROPRIETATI IMOBILIARE 

1 SPAŢIU COMERCIAL, Su = 28,58 mp 2032/28/9 77.600 17.200 

  TOTAL  77.600 17.200 

 

* Valoarea NU este afectata de TVA . 

 

        La realizarea Raportului s-au avut in vedere cerintele din Standardele si metodologia de lucru 

recomandate de catre ANEVAR (Asociaţia Naţionalã a Evaluatorilor Autorizaţi din România). 

         In acceptiunea Standardelor de Evaluare a Bunurilor – editia 2016 „valoarea de piata” 

este suma estimata pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(a) la data evaluarii, 

intre un cumparator hotarat si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie nepartinitoare, dupa un 

marketing adecvat si in care partile au actionat fiecare in cunostinta de cauza, prudent si fara 

constrangere” 

 

* Evaluarea este o opinie asupra unei valori; 

 

* Valoarea este o predictie; 

 

* Valoarea este estimata la stadiul fizic al proprietatii imobiliare existent la momentul inspectiei; 

 

* Valoarea a fost exprimata tinand seama exclusiv de ipotezele, ipotezele speciale si aprecierile 

exprimate in prezentul raport si este valabila in conditiile generale si specifice aferente perioadei  



“RAPORT DE EVALUARE NR. 241 / 18.10.2016                   “Evaluare Spatiu Comercial - SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL “  

 

 
                             

   

2                                                                                                                    

   Evaluator Autorizat ANEVAR - Ec. COJOCARU MARIAN – specializãrile EI, EPI, EBM – Legitimaţie nr. 11603 

Octombrie 2016 - Noiembrie 2016;  

 

* Valoarea este valabila numai pentru destinatia precizata in Raport;  

 

* Valoarea reprezinta opinia evaluatorului privind valoarea de piata a proprietatii imobiliare in 

ipoteza lichidarii si achitarii debitelor catre creditori ; 

 

* Valoarea nu tine seama de responsabilitatile de mediu si de costurile implicate de conformarea la 

cerintele legale; 

 

 

         Destinatari/Beneficiari, 

       YNA CONSULTING SPRL                             

CONSULTANT INSOLVENŢÃ SPRL                                       

             Lichidatori  judiciari ai                                                              

    SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL       

 

 

                                                                                                    Cu stimã,   

 

                                                                                         Evaluator autorizat – Ec.Cojocaru Marian ,                                       

                                                                                        Membru titular ANEVAR  - EI, EPI, EBM 

                                                                                         Legitimatie nr.  11603       

 

                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 
   Datele,informatiile, opiniile si continutul prezentului raport de evaluare, fiind confidentiale, nu vor putea fi copiate 

partial sau in totalitate si nu vor putea fi transmise unor terti fara acordul scris si prealabil al evaluatorului. 
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   Evaluator Autorizat ANEVAR - Ec. COJOCARU MARIAN – specializãrile EI, EPI, EBM – Legitimaţie nr. 11603 
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   Evaluator Autorizat ANEVAR - Ec. COJOCARU MARIAN – specializãrile EI, EPI, EBM – Legitimaţie nr. 11603 

1. INTRODUCERE  

 

1.1. Declaratie de conformitate.Certificarea 

 
          In limita cunostintelor si informatiilor detinute, certific urmatoarele :  

- afirmatiile prezentate si sustinute in prezentul raport sunt reale si corecte ; 

- analizele, opiniile si concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele si ipotezele 

speciale specifice, fiind analize,opinii si concluzii personale nepartinitoare din punct de vedere 

profesional; 

- nu am niciun interes actual sau de perspectiva fata de proprietatea imobiliara care face obiectul 

acestui raport de evaluare; 

- nu am niciun interes personal sau influenta legata de partile implicate.  

 

 Onorariul nu depinde de niciun acord, angajament sau intelegere care sa confere un 

stimulent financiar pentru concluziile exprimate in evaluare sau pentru declararea in Raport a unei 

anumite valori sau interval de valori. Evaluatorul nu are alt interes financiar legat de finalizarea 

tranzactiei. 

 Analizele, opiniile si concluziile prezentului Raport de Evaluare se supun 

normelor,cerintelor si metodologiei de lucru ANEVAR si Raportul poate fi verificat (la cerere) in 

conformitate cu Standardele de Evaluare a Bunurilor – editia 2016. 

  Evaluatorul a respectat cerintele etice si profesionale continute in Codul Deontologic al 

Standardelor Internationale de Evaluare. 

 

 La data elaborarii acestui Raport de Evaluare, evaluatorul este membru titular 

ANEVAR in specializarile EI – Evaluarea de Întreprinderi, de fond de comerţ si alte active 

necorporale, EPI – Evaluarea Proprietãţii Imobiliare, EBM – Evaluarea Bunurilor Mobile, a 

indeplinit cerintele programului de pregatire profesionala continua, are asigurare de raspundere 

profesionala si are competenta si specializarea necesara intocmirii acestui raport. 

 Evaluatorul nu este obligat sa ofere in continuare consultanta sau sa depuna marturie in 

instanta referitor la proprietatea imobiliara care face obiectul prezentului Raport de Evaluare, 

decat in baza unui angajament special pentru acest scop si in limita permisa de reglementarile 

deontologice si de conduita ale profesiunii si cu respectarea legislatiei in vigoare. 

 Prezentul Raport de Evaluare trebuie luat ca un intreg, nefiind acceptata utilizarea divizata 

a acestuia. Raportul de Evaluare a fost redactat exclusiv pentru a fi folosit de catre destinatar si 

pentru scopul precizat. 

   

  

                                                                                              Cu stimã,   

 
                                                                                        Evaluator autorizat – Ec.Cojocaru Marian, 

                                                                                        Membru titular ANEVAR  - EI, EPI, EBM  

                                                                                        Legitimatie nr.  11603   

                                                                                                              
 
_______________________________________________________________________________ 
   Datele,informatiile, opiniile si continutul prezentului raport de evaluare, fiind confidentiale, nu vor putea fi copiate 

partial sau in totalitate si nu vor putea fi transmise unor terti fara acordul scris si prealabil al evaluatorului. 
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   Evaluator Autorizat ANEVAR - Ec. COJOCARU MARIAN – specializãrile EI, EPI, EBM – Legitimaţie nr. 11603 

1.2. Rezumatul concluziilor importante (sinteza evaluarii) 

 

 

       La realizarea Raportului s-au avut in vedere cerintele din Standardele si metodologia de lucru 

recomandate de catre ANEVAR (Asociaţia Naţionalã a Evaluatorilor Autorizaţi din România). 

 

 In urma aplicarii metodologiei de evaluare, opinia evaluatorului referitoare la 

VALOAREA DE PIATA a proprietatilor imobiliare analizate, tinand seama de prevederile 

prezentului Raport, este urmatoarea:  

 

Nr. Denumire 
Nr.cadastral 

VALOAREA DE PIATA* 

crt. Curs BNR 18.10.2016 = 4,5113 lei/1 euro LEI EURO 

PROPRIETATI IMOBILIARE 

1 SPAŢIU COMERCIAL, Su = 28,58 mp 2032/28/9 77.600 17.200 

  TOTAL  77.600 17.200 

 

* Valoarea NU este afectata de TVA . 

 

         In acceptiunea Standardelor de Evaluare a Bunurilor – editia 2016 „valoarea de piata” 

                                 

 

OBIECTUL EVALUARII 

 

 

 

LOCALIZARE 

 

- SPAŢIU COMERCIAL, parter, Su = 28,85 m, 

nr.cadastral 2032/28/9, Carte Funciara nr. 60058-C1-

U153, cote parti comune – nu se cunosc  
 

Hunedoara, Bulevardul Dacia, nr.23, bl. G1, ap.9, judetul 

Hunedoara.   

PROPRIETAR  

 

 

 

 

SEDIUL 

 

BENEFICIAR/CLIENT 

SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL  

– “in faliment” – Dosar nr. 6902/101/2012  

– Tribunalul Mehedinţi 

J25/276/2012, CUI  6633311 

 

Dr.Tr.Severin, str. I.C. Bratianu, nr.11, parter,camera 2, MH 

 

 YNA CONSULTING SPRL  

CONSULTANT INSOLVENŢÃ SPRL 

Drept de proprietate       presupus deplin  

SCOPUL EVALUARII  Estimarea Valorii de Piata pentru vanzare, in ipoteza 

lichidarii si achitarii debitelor catre creditori .  

Data inspectiei: 03.09.2016 Data evaluarii: 18.10.2016  Curs valutar 4,5113 lei/1 euro 
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   Evaluator Autorizat ANEVAR - Ec. COJOCARU MARIAN – specializãrile EI, EPI, EBM – Legitimaţie nr. 11603 

este suma estimata pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(a) la data evaluarii, 

intre un cumparator hotarat si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie nepartinitoare, dupa un 

marketing adecvat si in care partile au actionat fiecare in cunostinta de cauza, prudent si fara 

constrangere” 

 

 

 

 

          Destinatari/Beneficiari, 

       YNA CONSULTING SPRL                             

CONSULTANT INSOLVENŢÃ SPRL                                       

          Lichidatori  judiciari ai                                                              

  SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL                   

                                                                                Cu stimã,   

                                                                                        Evaluator autorizat – Ec.Cojocaru Marian, 

                                                                                        Membru titular ANEVAR  - EI, EPI, EBM  

                                                                                        Legitimatie nr. - 11603   

  

                                                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
   Datele,informatiile, opiniile si continutul prezentului raport de evaluare, fiind confidentiale, nu vor putea fi copiate 

partial sau in totalitate si nu vor putea fi transmise unor terti fara acordul scris si prealabil al evaluatorului. 



“RAPORT DE EVALUARE NR. 241 / 18.10.2016                   “Evaluare Spatiu Comercial - SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL “  

 

 
                             

   

7                                                                                                                    

   Evaluator Autorizat ANEVAR - Ec. COJOCARU MARIAN – specializãrile EI, EPI, EBM – Legitimaţie nr. 11603 

  2. TERMENII DE REFERINTA AI EVALUARII 
 

2.1. Identificarea tipului de evaluare si a tipului de raport 
  

 Prezentul reprezinta un Raport de Evaluare explicativ in forma scrisa, intocmit in 3 (trei) 

exemplare – unul pentru Evaluator si doua pentru Destinatar. 

Valoarea proprietatii imobiliare a fost determinata in conformitate cu recomandarile 

Standardelor de Evaluare a Bunurilor – editia 2016 :  SEV 100 – Cadrul general,  SEV 101 – 

Termenii de referinta ai evaluarii, SEV 102 – Implementare, SEV 103 – Raportare, SEV 230 – 

Drepturi asupra proprietatii imobiliare, GEV 630 – Evaluarea bunurilor imobile.   

 

 In continutul raportului este prezentata metodologia de evaluare si relevanta metodelor in 

cazul evaluarii prezente.   

          Raportul de evaluare este structurat dupa cum urmeaza : Scrisoarea de transmitere ; 1 – 

Introducere ; 2- Termenii de referinta ai evaluarii; 3 - Prezentarea datelor; 4- Analiza datelor si 

concluziile; 5 - Anexe.  

          Raportul a fost pregatit pe baza standardelor, recomandarilor si metodologiei de lucru 

stabilite de catre ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania). 

 

2.2. Identificarea clientului 
 

 Clientii (beneficiarii) raportului de evaluare sunt YNA CONSULTING SPRL, reprezentata 

de Ec. Motoi Gogu si CONSULTANT INSOLVENTA SPRL, reprezentata de Ec. Popescu Emil, 

lichidatori judiciari ai SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL - in faliment  inregistrata la Oficiul 

Registrului Comertului Mehedinti cu nr. J25/276/2012, CUI 6633311, cu sediul in  Dr.Tr.Severin, 

str. I.C. Bratianu, nr. 11, parter, camera 2, Judetul Mehedinti.    

            Societatea se afla in procedura de faliment conform Dosar nr. 6902/101/2012 aflat pe 

rolul Tribunalului Mehedinti. 

 

2.3. Identificarea utilizatorilor desemnati 
 

 Utilizatorii raportului (destinatarii) sunt participantii la procedura din dosarul  de faliment 

si anume : Judecatorul Sindic, Lichidatorul, Creditorii si Debitoarea . 

 

2.4. Identificarea proprietatii imobiliare de evaluat 

 
        Proprietatea imobiliare este urmatoarea : 

- SPAŢIU COMERCIAL,parter, Su = 28,85 m, nr.cadastral 2032/28/9, Carte Funciara nr. 

60058-C1-U153, cote parti comune – nu se cunosc, 

   situata in Hunedoara, Bulevardul Dacia, nr.23, bl. G1, ap.9, judetul Hunedoara. 

 Identificarea (inspectia) proprietatii imobiliare a afost realizata de evaluator la data de 

03.09.2016 in prezenta lichidatorului. La data inspectiei proprietatea evaluata era utilizata ca si 

casa de amanet. In Extrasul CFI pus la dispozitie proprietatea este inregistrata ca si Apartament cu 

o camera de locuit. NU au fost puse la dispozitie documente din care sa reiasa autorizarea ca 

spatiu comercial si acest raport nu certifica utilizarea proprietatii ca si spatiu comercial. 

Proprietatea a fost analizata si evaluata ca si Spatiu comercial datorita amenajarii si utilizarii 

actuale. 

 Proprietatea este situata la parterul unui bloc de locuinte cu regim de inaltime P+9E, pe 

Bulevardul Dacia in apropiere de intersectia cu strada Mihai Viteazul. In zona se afla spatii 



“RAPORT DE EVALUARE NR. 241 / 18.10.2016                   “Evaluare Spatiu Comercial - SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL “  

 

 
                             

   

8                                                                                                                    
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comerciale, banci, unitati alimentare, comerciale si de prestari de servicii. 

 

  
  

                 Localizarea Proprietatii evaluate 
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   Evaluator Autorizat ANEVAR - Ec. COJOCARU MARIAN – specializãrile EI, EPI, EBM – Legitimaţie nr. 11603 

2.5. Identificarea drepturilor asupra proprietatii imobiliare de evaluat 
 

      Proprietatile imobiliare evaluate  apartin debitoarei SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL–in 

faliment. 

           Dreptul de proprietate asupra proprietatilor imobiliare evaluate rezulta din:  

- Extras CFI nr. 17778/13.09.2012. Din extrasul CFI rezulta ca proprietatea analizata a intrat in 

patrimoniul societatii debitoare conform Contract de vanzare-cumparare nr. 2650/24.06.1998. 

        Conform Extrasului de Carte Funciara proprietatea imobiliara analizata are  are numarul 

cadastral 2032/28/9, este inscris in Cartea Funciara nr. 60058-C1-U153 a Municipiului Hunedoara 

si are sarcini in favoarea BCR SA sucursala Timis.          

          Evaluatorul nu are calitatea juridica de a certifica corectitudinea, din punct de vedere legal, 

a actelor mentionate si nici a dreptului deplin de proprietate asupra proprietatii evaluate.  

         Nu a fost prezentat Extras de Carte Funciara recent, nu se cunosc alte date cu privire la 

numarul cadastral, numarul de Carte Funciara sau eventuale sarcini pe proprietate. 

      A fost evaluat intregul drept de proprietate apartinand debitoarei SC IZOMETAL-

MAGELLAN SRL–in faliment care se presupune ca are intregul drept de proprietate : posesie, 

folosinta si dispozitie asupra proprietatii imobiliare.   Evaluarea s-a efectuat in ipoteza– libera 

de sarcini. 

 

2.6. Tipul de valoare si definitia acesteia 
 

        Tipul valorii este determinat de scopul evaluarii. Un tip al valorii este o precizare a ipotezelor 

fundamentale de cuantificare a unei valori. Valoarea nu este un fapt ci o opinie asupra celui mai 

probabil pret care ar putea fi platit pentru un activ, in cadrul unui schimb dar si o opinie asupra 

beneficiilor economice viitoare asteptate a rezulta din utilizarea unui activ.  

        In SEV 100- Cadrul general din Standardele de Evaluare a Bunurilor – editia 2016 sunt 

cunoscute doua tipuri ale valorii :      - valoarea de piata ;   

                                  - tipuri ale valorii diferite de valoare de piata.         

        Evaluarea executata conform prezentului raport, in concordanta cu cerintele beneficiarului, 

reprezinta o estimare a valorii de piata a bunului mobil asa cum este aceasta definita in SEV 100- 

Cadrul general si recunoscuta pe plan international „ Valoarea de piata este suma estimata 

pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(a) la data evaluarii, intre un cumparator 

hotarat si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie nepartinitoare, dupa un marketing adecvat si in 

care partile au actionat fiecare in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere” 

     

       Termenul de vânzare forţatã se utilizeaza atunci cand un vanzator este constrans sa vândã si 

nu are la dispozitie o perioada de marketing adecvata. Pretul care ar putea fi obtinut in aceste 

situatii va depinde de : 

- natura presiunii asupra vanzatorului; 

- motivele limitarii perioadei de marketing, sub cea adecvata; 

- consecintele asupra vanzatorului cauzate de imposibilitatea de a vinde in perioada disponibila 

(motivatia partilor-creditorii au interesul sa isi recupereze cat mai repede creantele). 

 O “vanzare fortata” reprezinta o descriere a situatiei in care are loc schimbul si nu un tip al 

valorii distinct. 

 

2.7. Data efectiva a opiniei asupra valorii  
 

           Data la care se exprima opinia asupra valorii (data evaluarii) este 18.10.2016.  

           Data identificarii (inspectiei) : 03.09.2016. Identificarea s-a efectuat de evaluator in 

prezenta lichidatorului.   
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   Evaluator Autorizat ANEVAR - Ec. COJOCARU MARIAN – specializãrile EI, EPI, EBM – Legitimaţie nr. 11603 

2.8. Premisele evaluarii - Ipoteze si ipoteze speciale 
 

            La baza evaluarii stau o serie de ipoteze si ipoteze speciale , iar opinia evaluatorului este 

exprimata in concordanta cu aceste ipoteze si concluzii, precum si cu celelalte  aprecieri din acest 

raport.   

 

* Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informaţiile şi documentele furnizate de către client/ 

proprietar şi au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigaţii suplimentare.  

* Dreptul de proprietate este considerat valabil şi tranzactionabil/transferabil; 

* Informaţiile furnizate de terţe părţi sunt considerate de încredere, dar nu li se acordă garanţii 

pentru acurateţe ; 

* Se presupune că bunul imobil se conformează tuturor reglementărilor şi restricţiilor de zonare şi 

utilizare, în afara cazului în care a fost identificată o non-conformitate, descrisă şi luată în 

considerare în prezentul raport; 

* Nu am efectuat masuratori ale bunului imobil, limitele acestuia fiind indicate in documentele 

puse la dispozitie sau de beneficiar/client;  

* Nu am realizat o analiză a clădirii, nici nu am inspectat acele părţi care sunt acoperite, neexpuse 

sau inaccesibile, acestea fiind considerate în aceeasi stare ca la exterior . Nu-mi pot exprima opinia  

asupra stării tehnice a părţilor neinspectate şi acest raport nu trebuie înţeles că ar valida 

integritatea structurii sau sistemului clădirii; Afirmatiile evaluatorului cu privire la descrierea 

proprietatilor nu se substituie avizelor juridice/tehnice exprimate de specialisti. Nu au fost 

efectuate investigatii in acest sens si evaluatorul nu are calificarea necesara in acest sens;   

* Din informatiile detinute de catre evaluator si din discutiile purtate cu clientul/proprietarul nu 

exista nici un indiciu privind existenta unor contaminari naturale sau chimice care afecteaza 

valoarea proprietatii evaluate sau valoarea proprietatilor vecine.  

*Evaluatorul nu are cunostinta de efectuarea unor inspectii sau a unor rapoarte care sa indice 

prezenta contaminantilor sau materialelor periculoase si nici nu a efectuat investigatii speciale in 

acest sens. Valorile sunt estimate in ipoteza ca nu exista astfel de situatii. Daca se va stabili 

ulterior ca exista contaminari pe orice proprietate sau pe oricare teren vecin sau ca au fost sau sunt 

puse in functiune mijloace care ar putea sa contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea 

valorii raportate;  

* Se presupune că nu există condiţii ascunse sau neaparente ale solului sau structurii cladirii 

(partilor ascunse) care să influenţeze valoarea. Evaluatorul nu-şi asumă nicio responsabilitate 

pentru asemenea condiţii sau pentru obţinerea studiilor necesare pentru a le descoperi; 

* Situaţia actuală a bunului imobil şi scopul prezentei evaluări au stat la baza selectării metodelor 

de evaluare utilizate şi a modalităţilor de aplicare a acestora, pentru ca valorile rezultate să 

conducă la estimarea cea mai probabilă a valorii bunurilor în condiţiile tipului valorii selectate. 

*Alegerea metodelor de evaluare prezentate in cuprinsul raportului s-a facut tinand seama de tipul 

valorii exprimate si de informatiile disponibile; 

* Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost 

rezonabile analizand faptele ce sunt disponibile la data evaluării;  

* Informaţiile deţinute au permis realizarea unei analize preliminare a pieţei imobiliare de unde au 

rezultat valorile minime şi maxime ale tranzacţiilor/ofertelor de vanzare sau inchiriere de pe piaţă, 

care au făcut posibilă şi adecvată selectarea metodei de evaluare; 

* Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informaţiile pe care le-a avut la dispoziţie 

existând posibilitatea existenţei şi a altor informaţii de care evaluatorul nu avea cunoştinţă. 

 

* Documentele prezentate sunt considerate veridice fără ca evaluatorul să poată certifica 

exactitatea lor, anexarea lor la raportul de evaluare având doar scop informativ;  

* Evaluatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventuale modificări ale dreptului de proprietate 



“RAPORT DE EVALUARE NR. 241 / 18.10.2016                   “Evaluare Spatiu Comercial - SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL “  

 

 
                             

   

11                                                                                                                    

   Evaluator Autorizat ANEVAR - Ec. COJOCARU MARIAN – specializãrile EI, EPI, EBM – Legitimaţie nr. 11603 

sau ale elementelor înscrise în extrasul de carte funciară de la data emiterii acestuia şi până la data 

evaluării; 

* Exactitatea si veridicitatea documentelor puse la dispoziţie de către client/proprietar, pe baza 

cărora s-au fundamentat ipotezele ce stau la baza evaluării sunt responsabilitatea acestuia; 

* Evaluatorul nu a facut nicio masuratoare a proprietatii. Dimensiunile au fost preluate din 

documentele puse la dispozitie  (contracte de vanzare-cumparare, extrase CFI, documentatie 

cadastrala). Planurile, schitele, dimensiunile puse la dispozitie evaluatorului se considera a fi 

corecte dar nu se asuma nicio responsabilitate in aceasta privinta; 

* Evaluatorul nu are cunostinta de posibile litigii generate de elemente ascunse sau vecinatati care 

sa afecteze bunul imobil. Prezenta evaluare a fost intocmita pentru scopul declarat si nu va putea fi 

utilizata pentru alt scop; 

* Evaluatorul nu îşi asumă nici o responsabilitate, în nici o circumstanţă, pentru eventualele 

informaţii eronate, false sau incomplete puse la dispoziţie de către client/propietar; 

* Evaluatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventuale modificari ale dreptului de proprietate 

sau ale elementelor inscrise in documentele bunului imobil de la data inspectiei (identificarii) si 

pana la data evaluarii; 

* Valorile estimate sunt valabile la data prezentată în raport şi încă un interval de timp limitat dupa 

această dată in cazul in care condiţiile specifice ale pieţei imobiliare nu suferă modificări 

semnificative care să afecteze opiniile estimate (nivelul cererii si ofertei, inflatie, evolutia cursului 

de schimb); 

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

* Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanţă sau să 

depună mărturie în instanţă, in afara cazului in care s-au incheiat astfel de intelegeri in prealabil; 

* Nici prezentul raport, nici părţi ale sale (în special concluzii referitoare la valori, identitatea 

evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul prealabil al evaluatorului; 

* Orice valori estimate în raport se aplică întregii proprietăţi şi orice divizare sau distribuire a 

valorii pe interese fracţionate va invalida valoarea estimată, în afara cazului în care o astfel de 

distribuire a fost prevăzută în raport; 

* Raportul de evaluare este valabil in conditii economice, fiscale, juridice si politice de la data 

intocmirii sale. Daca aceste conditii se vor modifica concluziile acestui raport isi pot pierde 

valabilitatea. 

 

2.9. Etapele misiunii de evaluare. Surse de informatii  
 

          Etapele misiunii de evaluare : parcurse in vederea indeplinirii misiunii de evaluare si  

pentru estimarea valorilor sunt urmatoarele  :  

- documentarea, pe baza unei liste de informatii solicitate clientului/proprietarului; 

- inspectia proprietatilor imobiliare si efectuarea de fotografii din exteriorul si din interiorul 

acestora; 

- stabilirea ipotezelor si ipotezelor speciale care au stat la baza elaborarii raportului; 

- selectarea tipului de valoare estimata in prezentul raport; 

- analiza tuturor informatiilor culese si interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluarii; 

- obtinerea de informatii asupra valorilor de tranzactionare sau oferta a proprietatilor imobiliare 

similare si a nivelului chiriilor; 

- obtinerea de informatii asupra veniturilor generate de proprietati imobiliare similare; 

- obtinerea de informatii despre costurile de reconstructie-inlocuire a constructiilor; 

- aplicarea metodei de evaluare considerata oportuna pentru estimarea valorii si fundamentarea 

opiniei finale a evaluatorului. 

- analiaza valorilor obtinute prin rationament profesional si prin prisma criteriilor de 

adecvare a metodelor, preciziei, cantitatii si calitatii informatiilor utilizate; 

- estimarea valorii de piata in urma aplicarii abordarii considerata adecvata; 
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Sursele de informaţii care au stat la baza întocmirii prezentului Raport de Evaluare au fost: 

-Documentele privind bunurile imobile puse la dispoziţie de către client/proprietar; 

-Informaţii privind situaţia juridică a proprietatilor  imobiliare, istoricul amplasamentului, starea fizică, 

furnizate de către client/proprietar ; 

-Anunturi din presa locala ;  

- Informatii publicate de agentiile imobiliare ; 

-Anunţuri imobiliare prin Internet : www.olx.ro; www.imobiliare.ro; www.publi24.ro, 

www.multecase.ro, www.bizoo.ro 

-Cursul de referinta al monedei nationale publicat pe site-ul BNR; 

-Standardele de Evaluare a Bunurilor – editia 2016 , Ghidurile metodologice si recomandarile 

ANEVAR ; 

- informatii de piata cu privire ratele de capitalizare si gradul de neocupare publicate de : CBRE 

Romania, Colliers International, Darian DRS, DTZ Echinox, Jones Lang LaSalle, Knight Frank; 

- alte date si informatii culese de pe piata. 

 

2.10. Identificarea evaluatorului si competenţa  
    

       Prezentul raport de evaluare este intocmit de Ec. Cojocaru Marian, evaluator autorizat in 

specializarile EI – Evaluarea de Întreprinderi, de fond de comerţ si alte active necorporale, EPI – 

Evaluarea Proprietãţii Imobiliare, EBM – Evaluarea Bunurilor Mobile, membru titular 

ANEVAR, avand legitimatia cu numarul 11603,  cu domiciliul in Dr.Tr.Severin, str. Dr.Babes, 

nr.73, telefon 0746011675, e-mail: korect.assistance@yahoo.com. 

 

         Evaluatorul a parcurs cursurile profesionale de pregatire continua , are asigurare de risc 

profesional, nu are niciun fel de interes fata de drepturile de proprietate evaluate si are competenta 

pentru a oferi o evaluare obiectiva si impartiala, in functie de datele si informatiile puse la 

dispozitie si de piata in care se afla situate bunurile imobile evaluate. Nu exista niciun conflict de 

interese al evaluatorului cu privire la destinatari sau la drepturile de proprietate evaluate , misiunea 

de evaluare fiind indeplinita pe baza documentelor puse la dispozitie de client/proprietar si pe baza 

datelor si informatiilor culese de pe piata de catre evaluator. 

 

2.11. Clauza de nepublicare 
 

          Acest raport de evaluare este confidential, destinat numai scopului precizat si numai pentru 

utilizatorii desemnati, mentionati in raport. Raportul de evaluare nu poate fi publicat sau inclus 

intr-un document destinat publicitatii fara acordul prealabil al evaluatorului. 

 

3. PREZENTAREA DATELOR 
 

3.1. Descrierea situatiei juridice 
 

            Dreptul de proprietate asupra proprietatilor imobiliare evaluate rezulta din documentele 

puse la dispozitie de client/proprietar. Conform documentelor puse la dispozitie proprietatile 

imobiliare apartin SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL–in faliment.          

         Dreptul de proprietate asupra proprietatilor imobiliare evaluate rezulta din:  

- Extras CFI nr. 17778/13.09.2012. Din extrasul CFI rezulta ca proprietatea analizata a intrat in 

patrimoniul societatii debitoare conform Contract de vanzare-cumparare nr. 2650/24.06.1998. 

         In Extrasul CFI pus la dispozitie proprietatea este inregistrata ca si Apartament cu o camera 

de locuit. NU au fost puse la dispozitie documente din care sa reiasa autorizarea ca spatiu 

comercial si acest raport nu certifica utilizarea proprietatii ca si spatiu comercial. Proprietatea a 
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fost analizata si evaluata ca si Spatiu comercial datorita amenajarii si utilizarii actuale. 

        Conform Extrasului de Carte Funciara proprietatea imobiliara analizata are  are numarul 

cadastral 2032/28/9, este inscris in Cartea Funciara nr. 60058-C1-U153 a Municipiului Hunedoara 

si are sarcini in favoarea BCR SA sucursala Timis.  

           Evaluatorul nu are calitatea juridica de a certifica corectitudinea, din punct de vedere legal, 

a actelor mentionate si nici a dreptului deplin de proprietate asupra proprietatii evaluate.  

         Nu a fost prezentat Extras de Carte Funciara recent, nu se cunosc alte date cu privire la 

numarul cadastral, numarul de Carte Funciara sau eventuale sarcini pe proprietate. 

      A fost evaluat intregul drept de proprietate apartinand debitoarei SC IZOMETAL-

MAGELLAN SRL–in faliment care se presupune ca are intregul drept de proprietate : posesie, 

folosinta si dispozitie asupra proprietatii imobiliare.   Evaluarea s-a efectuat in ipoteza– libera 

de sarcini. 

 

3.2. Date despre piata imobiliara 

 

„Piata imobiliara se poate defini ca interactiunea dintre persoane fizice sau entitati care schimba 

drepturi de proprietate pe alte active, de obicei bani.” 

            Aceasta piata se defineste pe baza tipului de proprietate, potentialului de a produce venituri, 

localizare, caracteristicile tipice ale investitorilor si chiriasilor. Pe piata imobiliara se 

tranzactioneaza bunuri unice cu amplasament fix, cu valori relativ mari, care necesita putere 

de cumparare mare si timp indelungat pentru recuperarea investitiei sau revanzarea acestora. 

Piaţa imobiliara este influenţată de atitudinile, motivaţiile si interacţiunile vânzătorilor si 

cumpărătorilor si are caracteristici diferite de cele ale pieţelor eficiente (este foarte sensibila la 

situaţia pieţei de munca si stabilitatea veniturilor, deciziile de cumpărare sunt influenţate de tipul 

de finanţare, durata rambursării si rata dobânzii, este o piaţa care nu se autoreglează, ci este 

afectata de multe reglementari guvernamentale si locale, informaţiile despre tranzacţii similare nu 

sunt imediat disponibile, exista decalaj intre cerere si oferta, cererea poate fi volatila datorita unor 

schimbări rapide in mărimea si structura populaţiei). 

        Odata cu restrictionarea accesului pe piata de credite precum si influenta tot mai accentuata a 

crizei financiare  piata imobiliara rezidentiala si a spatiilor comerciale sau industriale a cunoscut o 

scadere spectaculoasa (daca ne raportam la perioada de timp 2008-2014) de aproximativ 40%-50%.      

Tranzactiile imobiliare din tara noastra au crescut cu 10% in 2015 comparativ cu 2014 atat in ceea 

ce priveste valoarea, cat si volumul tranzactiilor realizate – potrivit RE/MAX.  

        Din punct de vedere al spatiilor rezidentiale, comerciale si industriale la nivel local,  ultimii 

ani au fost caracterizati de o stagnare.  Oferta de proprietati rezidentiale si spatii comerciale este 

destul de redusa influentata mai ales de lipsa terenurilor pentru construire, acestea fiind 

valorificate aproape la maxim in zonele de intravilan iar pentru a construi pe actualele terenuri din 

extravilan dezvoltatorii imobiliari trebuie sa investeasca un capital destul de mare, fara a avea 

certitudinea ca acest capital va fi recuperat intr-o perioada de timp rezonabila. 

          Preţurile de vânzare (la oferta) pentru Spatii comerciale in zona subiect sunt cuprinse 

intre 16.600 euro si 35.500 euro sau chiar mai mult in funcţie de suprafaţa utila, localizare, acces,  

finisaje,utilitati, locuri de parcare, dotari.   

          Marja de negociere in tranzactiile cu astfel de proprietati (datorita si pretului destul de 

scazut in comparatie cu alte proprietati similare din alte localitati mai dezvoltate) se situeaza intre 

2% -3%, fiind mai mare (pana la 5%) pentru proprietati mai scumpe iar in ce priveste diferentele 

de caracteristici fizice (localizare, suprafata utila, anul PIF, compartimetare, finisaje, stare, 

utilitati, mobilat sau nu, dependinte) acestea sunt cuprinse intre 5% - 25%, in functie de zona in 

care se afla proprietatea, accesul sau apropierea de o strada de circulatie principala sau de institutii 

si obiective importante din localitate sau zona.  
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Oferte vanzare spatii comerciale in zona analizata: 

 

Nr. 
Zona Etaj 

Tip Su Pret Pret - Su Finisaje 
Confort Utilitati 

crt.   mp euro euro/mp Stare 

1 Complex 

comercial, 

str. G. 

Enescu 

parter 
spatiu 

comercial 
26 16600 638 

    

incalzire 

proprie, 

termopane, 

gresie 

buna   

    

2 

Ultracentral, 

Bd.Corvin, 

nr.1 

parter 
spatiu 

comercial 
30 20000 667 

      

renovat utilat retea oras 

recent     

3 
Bdul Dacia, 

V1 
parter 

spatiu 

comercial 
53 24000 453 

      

buna   retea oras 

      

4 

Ultracentral, 

str. Ion 

Creanga 

parter 
spatiu 

comercial 
58 29800 514 

      

buna   retea oras 

      

5 

  

parter 
spatiu 

comercial 
60 30000 500 

      

Central buna   retea oras 

        

6 

  

parter 
spatiu 

comercial 
60 31000 517 

    centrala 

termica, 

retea oras 
Central renovat   

      

6 

Zona 

comerciala 

foarte buna 

parter 
spatiu 

comercial 
52 35500 683 

  
curent 380V, 

2 cai de 

acces, 

geamuri 

termopan 

retea oras 

buna 

  

 

          Oferta de inchiriere pentru Spatii comerciale in zona subiect se incadreaza intre 130 

euro/luna – 300 euro/luna, respectiv 5 euro/mp – 7 euro/mp. Din analiza efectuata rata de 

capitalizare in zona analizata este de aprox. 11% (ANEXA 2). Chiriile solicitate sunt influentate 

de aceleasi elemente ca si in cazul ofertelor de vanzare de astfel de proprietati imobiliare. 

 

Nr. 
Zona Etaj Confort 

Suprafata Chirie 

crt. 
utila Su 

(mp) 
lunara-

euro 

1 
Ultracentral, 

Bd. Corvin 
parter 

recent renovat, 
utilat complet 

30 180 

2 
Ultracentral, 

Bd.Corvin 
parter 

centrala termica, 
alarma, termopane 

29 130 

  

Bd. 1848 chiosc 

multiple 
imbunatatiri, 

mobilat, utilat, 
izolat termic 25 200 3 

  Central parter renovat 50 200 
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4   

5 

Bd. Dacia, 
Profi 

  renovat recent, 
modern, mobilier 

baie 33 250 parter 

2 
Bd. Corvin, 

sc.1 
parter 

utilitati, centrala 
termica 

70 300 

 

          Pe pieţele imobiliare, cererea reprezintă numărul dintr-un anumit tip de proprietate pentru 

care se manifestă dorinţa pentru cumpărare sau închiriere la diferite preţuri, pe o piaţă, într-un 

anumit interval de timp. Pentru că pe o piaţă imobiliară oferta se ajustează încet la nivelul şi tipul 

cererii, valoarea proprietăţilor tinde să depindă direct de schimbările de cerere, fiind astfel 

influenţată decisiv de cerere. Cererea poate fi analizată sub cele două dimensiuni ale sale: calitativ 

şi cantitativ.       Cererea este influentata si de gradul de dezvoltare economica (lipsa investitorilor, 

lipsa unor intreprinderi care sa creeze destule locuri de munca, nivelul veniturilor populatiei) iar in 

viitorul apropiat nu se intrevad investitii semnificative nici in proprietati rezidentiale si nici in 

spatii industriale sau comerciale pe raza localitatii/zonei analizate datorita in special potentialului 

economic destul de scazut al zonei si inchiderii unor unitati economice. 

 

          Nici piata  Terenurilor  nu este una foarte activa. Evaluarea terenului, considerat ca fiind 

liber sau a terenului ca fiind construit, reprezinta un concept economic. Valoarea este creata prin 

utilitatea sau capacitatea terenului de a satisface nevoile si dorintele societatii.  De-a lungul anilor, 

preţul de vânzare al terenurilor a crescut în funcţie de scopul achiziţiei (tipul de clădire ce urmează 

să fie construită), locaţie şi parametrii specifici. 

        Terenurile din zonele din centru si mediane sunt valorificate la maximum pentru dezvoltări în 

segmentul rezidenţial şi al spaţiilor comerciale, acestea devenind din ce în ce mai rare şi cu preţuri pe 

măsură.   

        „Terenurile, fiind un produs investitional, dinamica tranzactiilor este mai mult influentata de 

elementele de stabilitate economica si politica decat piata apartamentelor, care sunt elemente de  

imediata necesitate”  - MediaCity.  

La nivel national, evolutia pozitiva a pietei se va vedea in 2016 si pe segmentul terenurilor 

(in special terenuri din extravilan sau care sunt trecute in intravilan)  care, inca din 2015 a fost 

unul efervescent, marcat de tranzactii importante in orasele mari ale tarii. 

Potrivit estimarilor companiei de consultanta imobiliara DTZ Echinox scaderea plafonului de 

garantii guvernamentale acordate programului Prima Casa ar putea incetini cresterea sectorului 

rezidential, dar nu o va stopa. 

              Echilibrul pietei. Din punct de vedere teoretic, punctul de echilibru este greu de atins 

sau niciodata, ciclul imobiliar neputand fi sincronizat cu ciclul de dezvoltare a afacerilor, 

datorita instabilitatii economice, activitatea imobiliara raspunzand la stimuli pe termen lung sau 

scurt. Ciclul pe termen scurt depinde de schimbarile la nivelul caracteristicilor populatiei 

existente si de veniturile sale, in timp ce pe termen lung depinde, mai ales, de politica 

guvernamentala si de disponibilitatea creditelor si conditiilor de finantare.             

        In concluzie, raportul dintre oferta si cererea de proprietati imobiliare la nivelul 

localitatii/zonei analizate este in dezechilibru, oferta surclasand cererea, deci este o piata a 

cumparatorului. 

 

3.3. Descrierea proprietatii imobiliare evaluate 
             

            Proprietatea imobiliara evaluata este urmatoarea:   

- SPAŢIU COMERCIAL,parter, Su = 28,85 m, nr.cadastral 2032/28/9, Carte Funciara nr. 

60058-C1-U153, cote parti comune – nu se cunosc, situata in Hunedoara, Bulevardul Dacia, 
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nr.23, bl. G1, ap.9, judetul Hunedoara. 

 

Zona de amplasare  amplasament : Bloc de locuinte cu regim de inaltime P+9E; 

 gradul de dezvoltare al zonei este  in stagnare; 

 zona este mixta : rezidentiala (blocuri de locuinte) si 

comerciala. 
 ●     În zonă se află, la o distanţă medie : 

 Reţea de transport în comun cu mijloace de transport auto 

personale, publice sau in regim de taxi; 

 magazine, farmacii, unitati sanitare si  medicale, unitati de 

invatamant, Banci, Stadion,parcuri. 

Artere importante ● Bulevardu Dacia, str. Mihai Viteazul; 

Accesul este facil pietonal si cu autoturismul. Strazile sunt asfaltate 

avand o banda sau doua benzi pe sens.  

Utilitati in zona  apa-canal, gaze, energie electrica si termica, telefonie, cablu tv, 

intenet. 

Grad de poluare Gradul de poluare fonica este mediu;  

Ambient Zona are caracter rezidential si comercial langa, cu ambient civilizat. 

      DESCRIERE  

Accesul  

 

Terenul 

Constructia (Blocul) 

 

      Accesul se relizeaza din Bulevardul Dacia, la mica distanta fiind 

str. Mihai Viteazul. 

* Plan, cu drenaj bun. 

-Bloc de locuinte cu regim de inaltime P+9E; Grad seismic : 8; 

-Anul PIF = 1980; 

- Orientare : EST; 

Constructia 

 

 

 

 

 

 

Apartament  

 

Elementele constructiei 
-structura: fundatii continue de beton armat; 

- zidarie de caramida; 

-plansee din beton armat ; 

-acoperis de tip terasa circulabila; 

-Finisaj : mediu, zugraveli; 

 

-Stare buna; 

* este situat la Parter; 

Suprafete :  

 Su = 28,58 mp, Sc = 35 mp, fara a se cunoaste cota de parti 

comune;  

Apartamentul este compartimentat astfel: 2 Holuri, Grup sanitar, 

Spatiu comercial. 

Gradul de confort : decomandat, nemobilat, fara garaj, fara loc 

parcare, fara boxa; 

 Finisaje :  medii, stare buna; 

 Pardoseli din gresie;  

 Placaje cu gipscarton, faianta in baie, tencuieli gletuite, 

zugraveli lavabile; 

 Tamplarie interioara din lemn si exterioara din PVC cu geam 

termopan. Datorita utilizarii actuale, la interior are si usi de 

tip gratii de fier.  
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 Utilitati si instalatii: 

 normale, de la reteaua orasului; 

 la data inspectiei instalatiile interioare erau in stare buna.  

 stare tehnica buna; 

 iluminat nocturn de la reteaua stradala; 

 are sistem de alarma audio-video, datorita utilizarii actuale; 

 nu are/nu a fost pus la dispozitie certificat energetic; 

Utilizare actuala  - Utilizare comerciala / prestari de servicii. La data inspectiei spatiul 

era amenajat ca si Casa de amanet. 

 

              
 

   
 

      4.ANALIZA DATELOR SI CONCLUZIILE 
 

4.1. Cea mai buna utilizare CMBU 
 

                Este legata de utilizarea ce ar trebui data unei proprietati imobiliare prin constructiile ce-i 

apartin. Când scopul unei evaluări este estimarea valorii de piaţă, analiza celei mai bune utilizări 

identifică cea mai profitabilă utilizare competitivă în care va fi pusă proprietatea. 

         Conceptul de cea mai buna utilizare (CMBU) reprezinta alternativa de utilizare a proprietatii, 

selectata din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de 

lucru necesare aplicarii metodelor de evaluare in capitolele urmatoare ale lucrarii. 

          Cea mai buna utilizare este definita astfel „ Utilizarea probabila rezonabil si legala a 

terenului liber sau a unei proprietati construite, care este posibila fizic, fundamentata adecvat, 

financiar fezabila si care determina cea mai mare valoare” 
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 Cea mai buna utilizare este analizata uzual in una din urmatoarele situatii :  

- cea mai buna utilizare a terenului considerat liber; 

- cea mai buna utilizare a terenului construit. 

             Cea mai bună utilizare a unei proprietăţi imobiliare trebuie să îndeplinească 4 criterii si 

anume:   - permisibilă legal ; 

               - posibilă fizic;  

                 - fezabilă financiar ; 

                 - maxim productivă . 

 Tinand cont de tipul bunului imobil si de amplasarea acestuia (la parter de bloc), de 

costurile destul de mari necesare cu reamenajarea ca si locuinta  cea mai buna alternativa posibila 

pentru acestea este de proprietate generatoare de venit. Prin prisma criteriilor ce definesc 

notiunea de CMBU, aceasta abordare :  

- este permisibila legal;  

- indeplineste conditia de fizic posibila;             

- este fezabila financiar; 

- este maxim productiva, se refera la valoarea proprietatii imobiliare in conditiile celei mai bune 

utilizari (destinatii). 

 

4.2. Evaluarea bunului imobil  
 

ABORDAREA PRIN PIATA 

              Se bazeaza pe analiza proprietatilor comparabile pe perechi de date prin metoda 

comparatiei directe. Aceasta metoda este aplicabila la toate tipurile de proprietati imobiliare cand 

exista suficiente tranzactii recente sau oferte, cu date sigure, care sa indice caracteristricile valorii 

sau tendintelor de piata. S-au analizat informatiile privind oferte sau tranzactii cu proprietati 

comparabile si s-a ajuns la concluzia ca exista suficiente informatii pe piata cu privire la oferte de 

astfel de bunuri imobile. Prin urmare abordarea prin piata s-a folosit la evaluarea bunurilor imobile 

analizate. 

 

ABORDAREA PRIN VENIT 

       Este procesul de obtinere a unei indicatii asupra valorii proprietatii imobiliare subiect, prin 

aplicarea metodelor de analiza a capacitatii proprietatii de a genera venituri si pentru a transforma 

aceste venituri intr-o indicatie asupra valorii prin tehnici de actualizare. Abordarea prin venit este 

aplicabila oricarei proprietati imobiliare care genereaza venit la data evaluarii sau care are acest 

potential in contextul pietei (proprietati vacante sau ocupate de proprietar). Avand in vedere faptul 

ca :  

-nu se cunosc toate cheltuielile care cad in sarcina proprietarului pentru a se estima cu acuratete 

rata de capitalizare ; 

-nu se cunoaste marja de negociere care se aplica la ofertele de chirii deoarece proprietarii nu ofera 

astfel de informatii decat dupa ce se incheie contractul; 

-au existat suficiente informatii de oferte comparabile pentru aplicarea abordarii prin piata, 

              aceasta abordare nu a fost utilizata pentru estimarea valorii de piata. 

 

ABORDAREA PRIN COST 

           Abordarea prin cost este acea abordare care estimeaza valoarea prin determinarea costului 

actual al unui bun, din care se deduc o serie de elemente de depreciere: fizica, functionala, 

economica existente la data evaluarii. 

         Abordarea prin costuri poate fi aplicată când utilizarea metodei comparaţiei directe 

(abordarea prin piata) este limitată (piaţa imobiliară nu este activă) sau când proprietatea nu este 

destinată realizării de venituri (locuinţe ocupate de proprietari). 



“RAPORT DE EVALUARE NR. 241 / 18.10.2016                   “Evaluare Spatiu Comercial - SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL “  

 

 
                             

   

19                                                                                                                    

   Evaluator Autorizat ANEVAR - Ec. COJOCARU MARIAN – specializãrile EI, EPI, EBM – Legitimaţie nr. 11603 

         In urma analizarii datelor si a rationamentului profesional am stabilit ca aceasta abordare nu 

este cea mai adecvata deoarece au existat suficiente informatii cu privire la oferte de proprietati 

pentru utilizarea abordari prin piata. 
 

4.2.1. Abordarea prin Piata 
 

    Metoda comparaţiilor de piaţă utilizează analiza comparativă: estimarea valorii se face 

prin analizarea pieţei pentru a găsi active similare şi comparând aceste active cu cele care trebuie 

evaluate.   Premisa majoră a metodei este aceea că valoarea unui activ este în relaţie directă cu 

preţurile unor active competitive şi comparabile. Analiza comparativă se bazează pe asemănările 

şi diferenţele între active şi tranzacţii, care înfluenţează valoarea.  

          Este o metodă globală care considera ca preturile activelor sunt stabilite de piata si aplică 

informaţiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piaţa imobiliară, reflectate în mass-media 

sau alte surse de informare. Abordarea prin piata se bazeaza pe valoarea unitara rezultata in urma 

tranzactiilor cu active similare sau asimilabile efectuate.                

                    Aceasta metoda a fost aplicata tinand seama de tipul bunului imobil evaluat si de adecvarea 

metodei in acest caz. Pentru aplicarea metodei s-a utilizat analiza pe perechi de date.                                                                             

                   Informatiile privind vanzarile sau ofertele comparabile sunt ajustate pentru a reflecta 

diferentele intre fiecare bun comparabil si bunul de evaluat.  

 

În cazul bunului imobil evaluat, analiza s-a făcut pe baza datelor şi informaţiilor rezultate 

din identificarea a 4 oferte de vanzare de Spatii comerciale din zona, preturile la oferta ale acestora 

fiind cuprinse intre 16.600 euro si 29.800 euro.  

        Grila comparatiilor,datelor de piaţă şi ajustarile realizate sunt prezentate în ANEXA 1 :  

 

IZOMETAL-MAGELLAN SRL 
     

ANEXA 1 
               ESTIMARE VALOARE DE PIATA  APARTAMENT str. LORENA 

ELEMENTE DE COMPARATIE SUBIECT 1 2 3 4 

SPATIU COMERCIAL 

Hunedoara, 
Bd.Dacia, 

nr.23, bl.G1, 
ap.9 

Complex 
comercial, 

str.G. 
Enescu 

Ultracentral, 
Bd.Corvin 

Bd.Dacia, 
bl.V1 

Ultracentral, 
str.Ion 

Creanga 

VALOARE  OFERTA (Euro) ? 16,600 20,000 24,000 29,800 

Numar camere 1 1 1 1 1 

Etaj parter parter parter parter parter 

Anul PIF 1980         

Compartimentare decomandat decomandat decomandat decomandat decomandat 

Finisaje medii medii 
renovat 
recent moderne moderne 

Stare buna buna foarte buna buna buna 

Utilitati retea oras toate,CT retea oras retea oras retea oras 

Confort nemobilat nemobilat utilat nemobilat nemobilat 

Boxa/Garaj/Loc parcare nu nu nu nu nu 

Suprafata utila - Su 28.58 26 30 53 58 

AJUSTARI EFECTUATE   % € % € % € % € 

Tip comparabila-oferta/tranzactie   oferta oferta oferta oferta 

ajustare -2% -2% -332 -2% -400 -2% -480 -2% -596 

valoarea ajustata   16,268.00 19,600.00 23,520.00 29,204.00 
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Toate comparabilele sunt la oferta, pret negociabil. Se ajusteaza comparabilele cu marja de negociere 
estimata 

recunoscuta de piata de aprox.2% (Analiza de piata) 

C o r e c t i i    s p e c i f i c e    t r a n z a c t i e i  

DREPT DE PROPRIETATE deplin deplin deplin deplin deplin 

ajustare   0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 

valoare ajustata   16,268.00 19,600.00 23,520.00 29,204.00 

RESTRICTII LEGALE nu sunt similar similar similar similar 

ajustare    0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 

valoare ajustata   16268.00 19600.00 23520.00 29204.00 

CONDITII DE FINANTARE de piata de piata de piata de piata de piata 

ajustare   0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 

valoare ajustata   16268.00 19600.00 23520.00 29204.00 

CONDITII DE VANZARE (motivatia) Obiective Obiective Obiective Obiective Obiective 

ajustare   0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 

valoare ajustata   16268.00 19600.00 23520.00 29204.00 

Proprietara imobilului - debitoarea - este in faliment, dar se estimeaza ca exista o perioada rezonabila pentru un 
marketing adecvat.  

Cheltuieli necesare imediat dupa 
cumparare nu sunt nu sunt nu sunt nu sunt nu sunt 

ajustare 0 0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 

valoare ajustata   16268.00 19600.00 23520.00 29204.00 

CONDITII DE PIATA (data 
tranzactiei/ofertei) Data evaluarii similar similar similar similar 

ajustare   0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 

valoare ajustata   16268.00 19600.00 23520.00 29204.00 

C o r e c t i i    s p e c i f i c e    p r o p r i e t a t i i   

LOCALIZARE Bd.Dacia inferior superior similara superior 

ajustare 0% 8% ##### -8% ##### 0% 0 -8% -2336 

valoare ajustata   17569.00 18032.00 23520.00 26868.00 

Se analizeaza C2 (localizare superioara, suprafata apropiata de a subiectului) si C1 (localizare inferioara, suprafata 
apropiata de a subiectului). Se ajusteaza pozitiv C1 pentru localizare inferioara si negativ C2 si C4 pentru localizare 

superioara. 

VECHIME - PIF 1980 0 0 0 0 

ajustare   0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

valoare ajustata   17569.00 18032.00 23520.00 26868.00 

Proprietatea analizata este construita in anii 1980. La fel sunt si comparabilele (blocuri asemenatoare), ajustarea este 
nula. 

Aria utila - pret ajustat / mp   675.73 601.1 443.77 463.24 

SUPRAFATA UTILA (mp) 28.58 26 30 53 58 

diferenta suprafata (mp)   -2.58 1.42 24.42 29.42 

ajustare   0% 0 0% 0 #### #### 
-

25% -6717 

valoare ajustata   17569.00 18032.00 17640.00 20151.00 
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C1 si C2 au suprafete apropiate de a subiectului. C3 si C4 au suprafete mai mari. Se analizeaza C2 si C3 (localizare 
similara) si se ajusteaza negativ C3 si C4 pentru suprafata mai mare decat a subiectului. 

ETAJ parter parter parter parter parter 

ajustare 0% 0% 0.00 0% 0 0% 0 0% 0 

valoare ajustata   17569.00 18032.00 17640.00 20151.00 

Comparabilele sunt situate la parter, la fel este si subiectul. Ajustare nula. 

FINISAJE medii medii 
renovat 
recent moderne moderne 

STARE buna buna foarte buna buna buna 

ajustare   0% 0 -4% -721 -3% -529 -3% -605 

valoare ajustata   17569.00 17311.00 17111.00 19546.00 

C1 si C3 au stare si finisaje similare subiectului. C2 este renovat recent si C4 are finisaje moderne. Se ajusteaza negativ 
C2 pentru stare superioara si C4 pentru finisaje moderne. 

COMPARTIMENTARE decomandat decomandat decomandat decomandat decomandat 

ajustare   0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

valoare ajustata   17569.00 17311.00 17111.00 19546.00 

Nu sunt necesare ajustari. 

UTILITATI retea oras toate,CT retea oras retea oras retea oras 

ajustare   -2% -350 0% 0 0% 0 0% 0 

valoare ajustata   17219.00 17311.00 17111.00 19546.00 

CONFORT nemobilat nemobilat utilat nemobilat nemobilat 

ajustare   0% 0 -1% -173 0% 0 0% 0 

valoare ajustata   17219.00 17138.00 17111.00 19546.00 

Se ajusteaza negativ C2 pentru ca este utilat. 

BOXA/GARAJ/LOC PARCARE nu nu nu nu nu 

ajustare   0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

valoare ajustata   17219.00 17138.00 17111.00 19546.00 

Se selecteaza C2 datorita faptului ca are o suprafata apropiata de a subiectului si are ce mai mica ajustare totala bruta 
procentuala (10%). Se observa ca C2 care are suprafata apropiata de a subiectului si o ajustare totala bruta 

procentuala de 13% dar si C3 care are o localizare similara au o valoare apropiata. 

Ajustare totala neta absoluta   951.00 -2462.00 -6409.00 -9658.00 

Ajustare neta procentuala   6% -13% -27% -33% 

Ajustare totala bruta absoluta   1651.00 2462.00 6409.00 9658.00 

Ajustare bruta procentuala   10% 13% 27% 33% 

Numar ajustari   2 3 2 3 

VALOAREA EURO - fara TVA 17200 
Curs BNR euro/lei 18.10.2016 4.5113 

VALOAREA LEI - fara TVA 77600 
         

           In urma stabilirii ajustarilor totale nete si ajustarilor totale brute se selecteaza C1 care are 
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caracteristici mai apropiate de cele ale subiectului si cea mai mica ajustare bruta procentuala 

(10%), rezultand o Valoare de Piata = 77.600 lei respectiv 17.200 euro. 

              

                    

    4.4. Reconcilierea si opinia finala asupra valorii 
  

          Proprietatea imobiliara evaluata  : 

 

 - SPAŢIU COMERCIAL,parter, Su = 28,85 m, nr.cadastral 2032/28/9, Carte Funciara nr. 

60058-C1-U153, cote parti comune – nu se cunosc,  situata in Hunedoara, Bulevardul Dacia, 

nr.23, bl. G1, ap.9, judetul Hunedoara, 

apartine SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL – in faliment, Dosar nr. 6902/101/2012 – Tribunalul 

Mehedinti, conform documentelor prezentate de catre client/ proprietar si anexate in copie la 

prezentul raport.      

          Evaluarea s-a facut in scopul estimarii valorii de piata a proprietatilor imobiliare mentionate, 

in ipoteza lichidarii si achitarii debitelor catre creditori.  

        

      Datorită datelor  avute la dispoziţie, valoarea rezultată este cea mai adecvata pentru  estimarea 

Valorii de Piaţă a proprietatilor evaluate. In urma reanalizarii datelor disponibile, a tehnicilor si a 

rationamentului profesional, avand in vedere relevanţa informaţiilor si scopul evaluării,  în opinia 

evaluatorului, valoarea estimata si recomandata pentru proprietatea imobiliara analizata 

rezultata din aplicarea Abordarii prin Piata este urmatoarea:    

 

Nr. Denumire 
Nr.cadastral 

VALOAREA DE PIATA* 

crt. Curs BNR 18.10.2016 = 4,5113 lei/1 euro LEI EURO 

PROPRIETATI IMOBILIARE 

1 SPAŢIU COMERCIAL, Su = 28,58 mp 2032/28/9 77.600 17.200 

  TOTAL  77.600 17.200 

 

* Valoarea NU este afectata de TVA . 

 

   Criteriile luate in calcul sunt : 

- adecvarea : tipul proprietatii se incadreaza cel mai bine ca proprietatea generatoare de venit; 

- precizia :  are in vedere corectitudinea datelor, calculele efectuate si ajustarile aduse ofertelor 

de vanzare a proprietatilor comparabiler; Tine cont de valorificarea proprietatilor imobiliare 

evaluate in ipoteza lichidarii si chiar a vanzarii fortate; 

- cantitatea si calitatea informatiilor : se refera la informatiile evidentiate de elementele de 

comparatie ale unor bunuri echivalente, certificarea si omologarea acestora in conformitate cu 

normele si reglementarile legale din domeniu, marimea tranzactiilor sau ofertelor de bunuri 

similare.      

 

            Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum şi considerentele privind  

valoarea sunt: 

-Evaluarea este o opinie asupra unei valori; 

-Valorile au fost exprimate şi sunt valabile exclusiv în condiţiile şi prevederile prezentului raport; 

-Preţul de tranzacţionare se va putea situa atât deasupra cât şi sub valoarea opinată ţinand seama 

de particularităţile valabile la data tranzacţiei (motivaţia vânzătorului, motivaţia cumpărătorului, 

caracteristicile pieţei imobiliare, condiţii concrete ale tranzacţiei ) 

-Valoarea este o predicţie; 

-Valoarea este subiectivă; 
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- Evaluarea este o opinie asupra unei valori obtenabile posibile in cazul unei tranzactii si in ipoteza 

lichidarii sau vanzarii fortate a proprietatilor imobiliare in scopul achitarii debitelor catre creditori; 

 

-Valoarea se referă la intregul drept de proprietate ;   

-Valoarea proprietatii imobiliare nu este influenţată direct proporţional de evoluţia cursului de 

schimb al monedei naţionale în raport cu alte valute ; 

-Piesele anexate şi documentele luate în considerare pe parcursul raportului sunt valabile doar în 

scop informativ şi pentru atingerea scopului evaluării, neputând fi utilizate în alt scop.  

- Valoarea de piata a fost estimata fara luarea in considerare a costurilor de vanzare sau de 

cumparare si fara includerea unor impozite sau taxe. 

 

         Raportul a fost pregatit pe baza Standardelor de Evaluare a Bunurilor – editia 2016 si a 

recomandarilor si metodologiei de lucru stabilite de catre ANEVAR (Asociatia Nationala a 

Evaluatorilor Autorizati din Romania).  

 

 

       Data,                                                                                           Cu stimã, 

   18.10.2016                                                                                 

                                                                                        Evaluator autorizat – Ec.Cojocaru Marian, 

                                                                                        Membru titular ANEVAR  - EI, EPI, EBM  

                                                                                        Legitimatie nr. - 11603   
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                         5.  ANEXE 
Comparabila 1 
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Comparabila 2 
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Comparabila 3 
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Comparabila 4 
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                            OFERTE INCHIRIERE 
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CALCUL RATA CAPITALIZARE  

COMPARABILE SPATIU COMERCIAL 1 

Localizare Ultracentral 

Chirie lunara solicitata in zona Euro/mp 6 

Suprafata utila (mp) 58 

Chirie lunara solicitata 348 

Venit Brut Potential (EURO/an) 4,176 

Grad de neocupare (10% din VBP) 417.6 

Venit Brut Efectiv (EURO/an) 3,758 

Cheltuieli aferente proprietarului ( aprox.16% 

din VBE) 

601 

Venit Net din Exploatare (EURO/an) 3,157 

Valoarea proprietatii (EURO) 29,800 

Rata de capitalizare (%) 10.6 

Rata de capitalizare selectata = 11%   
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ANEXA 2 
  ESTIMARE VALOARE  -  ABORDAREA PRIN VENIT 

   Suprafata utila (mp) Bd. Dacia, parter 28.58 

Chiria lunara (EURO/mp/luna) in zona 7 

Chiria lunara    200 

Venit brut potential VBP 

(EURO/an)   
2,401 

Grad de neocupare (10% din VBP)   10% 

Grad de neocupare (EURO)   240 

Venit Brut Efectiv VBE (EURO/an)   2,161 

Cheltuieli de exploatare     

Fixe Taxe proprietate 200 

  Asigurare 20 

  Altele (concesiune) 62 

Total cheltuieli fixe   282 

Variabile Management 0 

  Administrator 0 

  Salarii personal intretinere 0 

  Utilitati spatii comune 0 

  Reparatii - Intretinere 50 

  Altele 20 

Total cheltuieli variabile   70 

Total cheltuieli de exploatare   352 

  Rata cheltuielilor de exploatare 16.3% 

Venit net efectiv VNE (EURO/an)   1,809 

  Rata venit net din exploatare 
83.7% 

Rata de capitalizare   11.0% 

Valoare randament (EURO) cu TVA   16,442 

Valoare randament (LEI) cu TVA   74176 

Valoare de piata (EURO) fara TVA 16.400  

Valoare de piata (LEI) fara TVA 74.200  
Curs BNR Euro la 18.10.2016   = 4.5113 

  

 

       Aceasta abordare nu a fost selectata pentru estimarea valorii de piata datorita faptului ca nu au 

fost identificate suficiente informatii pe piata. Totusi, din analiza efectuata pe baza informatiilor 

identificate pe piata cu privire la spatii comerciale (chirie in zona = 7 euro/mp-la oferta si rata de 

capitalizare de 11%) a rezultat o valoare a proprietatii evaluate de 74.200 lei sau 16.400 euro. 
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              DOCUMENTE  
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