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Nr.inr.ev.: 556/28.10.2016 

ADRESA DE INAINTARE 

 

Catre:  YNA CONSULTING SPRL 

Ca urmare a solicitarii NR. ID: am procedat la inspectarea in data de 25.07.2016 si evaluarea in data de 

28.10.2016 a imobilului tip casa.Va transmitem alaturat raportul întocmit de catre Evaluator Presneanu Radu 

Dorin membru titular ANEVAR, in plus, certificam ca nu avem nici un interes prezent sau de perspectiva in 

proprietatea care face obiectul prezentului raport de evaluare si nici un interes sau influenta legata de partile 

implicate. Raportul de evaluare respectă cerintele, recomandarile si metodologia de lucru recomandate de catre 

ANEVAR prin Standardele de evaluare a bunurilor 2016. 

1) Sinteza evaluării 556/28.10.2016 

Obiectul evaluării este dreptul deplin de proprietate asupra proprietatii imobiliare de tipul 

 Casa cu regim de inaltime Sp+D+P+M cu suprafața utilă 374,32 mp, descriere conform  CF 53038-

C1, PIF: 2003, Nr. Top. 3114/A-C1 

 Suprafata teren: 215 mp - teren in concesiune, Regim înălţime: Sp+D+P+M  

 Proprietar: SC Neotest SRL- Reprezentata de asociata unic Benga Viorel, cota actuala 1/1 conform 

document dobandire. 

 Terenul cu S: 215 mp pe care se afla constructia inscrisa in C.F. 53038-C1 - casa este detinut cu drept 

de CONCESIUNE pe durata existentei constructiei de catre SC Neotest SRL si acesta nu a fost inclus 

in determinarea valorii de piata a proprietatii. 

 Valoarea dreptului de proprietate asupra terenului a fost determinata in scop informativ. Terenul cu S: 

215 mp a fost evaluat la valoarea de 14 euro/mp, iar valoarea totala este: 215 mp x 14 euro/mp = 3000 

euro. 

 Nu a fost pus la dispozitie un extras de Carte Funciara aferent terenului cu S: 215 mp, suprafata a fost 

preluata din contractul de concesiune. 

 Valoarea este valabila cu conditia transmiterii simultane a dreptului de folosinta asupra terenului si a 

dreptului de proprietate asupra constructiei catre acelasi cumparator. 

 La momentul inspectiei, subsolul era construit pe intreaga suprafata construita a casei (nu doar subsol 

partial conform releveu anexat si observatiile inscrise in extrasul CF) . Pentru determinarea valorii de 

piata a imobilului s-a luat in calcul suprafata construita inscrisa in releveurile puse la dispozitie de catre 

client si anume ScSp = 71 mp, suprafata utila Su: 58,47 mp. 

 

Adresă proprietate (localitate, strada, numar, cp):  

 Judetul Mehedinti, Gura-Vaii, strada Godeanu, nr. 12A; CP 220002 

 

Situatia juridica a imobilui a fost indentificata prin CF 53038-C1, Nr. Top. 3114/A-C1 

Scopul evaluării: vanzarea imobilului in cadrul procedurii de faliment  

Baza evaluarii:  valoarea de piata  

Piața caselor cu 8 camere, situate în zona (semicentrala, centrala, periferica):  Gura Vaii - periferica este piata 

specifica analizata. 

Se vor mentiona si valorile anterioare daca rapoartele au fost intocmite de acelasi evaluator: nu au fost 

intocmite rapoarte de evaluare anterioare.  

2) Rezultatul evaluarii  raportului nr. 556/28.10.2016: 

Având în vedere pe de o parte rezultatele obţinute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanţa acestora şi 

informatiile de piaţă care au stat la baza aplicării lor şi pe de altă parte scopul evaluării şi caracteristicile 

proprietăţii imobiliare supuse evaluării, în opinia evaluatorului valoarea de piață estimată pentru proprietatea 
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în discuţie va trebui să țină seama de valoarea obținută în urma aplicării abordării prin cost.  Astfel, în opinia 

evaluatorului, valoarea de piață a proprietății imobiliare evaluate la data de 28.10.2016 este de rotund: 

 

261.000 lei echivalent a 58.000 euro 
 

 valoarea nu este afectata de  T.V.A. 

 cursul valutar luat în considerare pentru calcule a fost cel publicat de B.N.R. în ziua evaluării, respectiv 

4,5037 lei; 

 Estimările noastre sunt valori de piață, conform definițiilor menționate pe parcursul raportului de evaluare 

și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.  

 Valorile estimate in cadrul raportului de evaluare sunt valabile numai în baza ipotezelor generale și 

speciale prezentate în raport și a celorlalte aspecte legate de risc, prezentate pe parcurs;  

 

EVALUATOR AUTORIZAT 

E.C PRESNEANU RADU DORIN –EPI, EBM, EI 
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3) Sinteza Raportului 

Datele, informaţiile şi conţinutul prezentului raport fiind confidenţiale, nu vor putea fi copiate in parte 

sau in totalitate şi nu vor fi transmise unor terţi fără acordul scris si prealabil al autorului. 

 

          DATE CU CARACTER GENERAL                                                                           

Lucrarea de evaluare cuprinde evaluarea dreptului deplin de proprietate asupra proprietăţii de tip rezidential 

situată în Gura Vaii, strada Godeanu, nr. 12A, jud Mehedinti. 

Proprietar:  SC Neotest SRL - Reprezentata de asociata unic Benga Viorel, cota actuala 1/1 

Client (CUI/CIF/CNP): Yna Consulting SPRL (SC Neotest SRL) 

Data efectivă a stabilirii valorii propuse: 28.10.2016 

Data inspecției bunului evaluat:  25.07.2016 

Descriere obiectiv conform CF: 

 Casa cu regim de inaltime Sp+D+P+M 

Descriere obiectiv conform inspectie (casa, nr camere, finisaje/semifinisata/ la rosu, PIF, etc):  

 Casa 8 camere, Sp+D+P+M, nefinalizata, PIF: 2003, Sc: 136 mp, Scd: 408 mp, Su totala: 374,32 mp 

 zona (semicentrala, centrala, periferica):  Gura Vaii - periferica este piata specifica analizata 

      Pif: 2003 

Arie desfasurată: 408 mp 

Regim înălţime: Sp+D+P+M 

Suprafaţă teren: 215 mp - teren in concesiune 

 Terenul cu S: 215 mp pe care se afla constructia inscrisa in C.F. 53038-C1 - casa este detinut cu drept 

de CONCESIUNE pe durata existentei constructiei de catre SC Neotest SRL si acesta nu a fost inclus 

in determinarea valorii de piata a proprietatii. 

 Valoarea dreptului de proprietate asupra terenului a fost determinata in scop informativ. Terenul cu S: 

215 mp a fost evaluat la valoarea de 14 euro/mp, iar valoarea totala este: 215 mp x 14 euro/mp = 3000 

euro. 

 Nu a fost pus la dispozitie un extras de Carte Funciara aferent terenului cu S: 215 mp, suprafata a fost 

preluata din contractul de concesiune. 

 Valoarea este valabila cu conditia transmiterii simultane a dreptului de folosinta asupra terenului si a 

dreptului de proprietate asupra constructiei catre acelasi cumparator. 

 La momentul inspectiei, subsolul era construit pe intreaga suprafata construita a casei (nu doar subsol 

partial conform releveu anexat si observatiile inscrise in extrasul CF) . Pentru determinarea valorii de 

piata a imobilului s-a luat in calcul suprafata construita inscrisa in releveurile puse la dispozitie de catre 

client si anume ScSp = 71 mp, suprafata utila Su: 58,47 mp. 

 

          DATE REFERITOARE LA IDENTIFICAREA PROPRIETĂȚII.                                                                                                                                                                               

Identificare scriptica: Conform CF.  53038-C1, Nr top: 3114/A-C1 

Identificare faptica: Conform inspectiei realizate şi corespunde cu identificarea scriptica. 

Dreptul de proprietate evaluat: integral (asupra constructiei si terenului) 

           

          EXPRIMAREA VALORILOR ÎN URMA RECONCILIERII REZULTATELOR                                                                   
Se vor mentiona si valorile anterioare daca rapoartele au fost intocmite de acelasi evaluator: nu au fost 

intocmite rapoarte de evaluare anterioare. 

 

VALORI OBTINUTE (ne afectate de TVA)  

 Abordarea prin piata: nu a fost aplicata 
 Abordarea prin venit: nu a fost aplicata 

 Abordarea prin cost: 261.000 lei echivalent a 58.000 euro 
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REZULTATUL EVALUARII  

Valoarea de piata estimata a proprietatii (ne afectat de TVA), in conditiile in care plata s-ar face integral la 

data vanzarii este valoarea obtinuta prin abordarea prin cost, rotund: 

 

261.000 lei echivalent a 58.000 euro 
 

Curs B.N.R: 1EURO = 4,5037 LEI 

Intocmit: Evaluator EPI, EBM, EI – ANEVAR 

Ec. Preșneanu Radu Dorin 

Legitimatie nr. 15553 

Tel: 0747.010.329 

E-mail: radu.presneanu@gmail.com 
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I. TERMENII DE REFERINȚĂ AI EVALUĂRII 
 

1) Identificarea şi competenţa evaluatorului 

 

Intocmit: S.C. EUROTIMEVAL S.R.L 

Membru Corporativ ANEVAR: Autorizatie 0558 

Evaluator EPI, EBM, EI – ANEVAR 

Ec. Preșneanu Radu Dorin 

Legitimatie nr. 15553 

Tel: 0747.010.329 

E-mail: radu.presneanu@gmail.com / office@eurotimeval.ro 

 

Prin prezenta certificam că: 

 Prezentarile faptelor din raport sunt corecte si reflecta cele mai pertinente cunostinte ale evaluatorului; 

 Analizele, opiniile si concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele si conditiile 

limitative prezentate in acest raport ; 

 Nu avem nici un interes actual sau de perspectiva in proprietatea asupra activelor ce fac obiectul acestui 

raport de evaluare si nu avem nici un interes personal si nu suntem partinitori fata de vreuna din partile 

implicate; 

 Nici evaluatorul si nici o persoana afiliata sau implicata cu acesta nu este actionar, asociat sau persoana 

afiliata sau implicata cu beneficiarul ; 

 Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau intelegere care sa-i confere 

acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un stimulent financiar pentru concluziile 

exprimate in evaluare ; 

 Nici evaluatorul si nici o persoana afiliata sau implicata cu acesta nu are alt interes financiar legat de 

finalizarea tranzactiei; 

 Analizele si opiniile noastre au fost bazate si dezvoltate conform cerintelor din standardele, 

recomandarile si metodologia de lucru recomandate de catre ANEVAR (Asociatia Nationala a 

Evaluatorilor Autorizati din Romania), iar raportul de evaluare poate fi expertizat (la cerere) de catre 

unul din membrii autorizati special in acest sens de catre sus-numita organizatie. Evaluatorul a 

respectat Codul Deontologic al profesiei sale; 

 In prezent sunt membru ANEVAR si am indeplinit / indeplinesc programul de pregatire profesionala 

continua; 

 Prin prezenta certific faptul ca sunt competent sa efectuez acest raport de evaluare; 

 Nici o persoana, cu exceptia celor specificate in raport, nu mi-a acordat asistenta profesionala in 

elaborarea raportului. 
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2) Identificarea clientului şi a oricăror alţi utilizatori desemnaţi 

Determinând forma şi conţinutul prezentului Raport de Evaluare înregistrat la evaluator sub nr 556/28.10.2016 

cu persoanele pentru care se realizează evaluarea a fost asigurat faptul că acesta conţine toate informaţiile 

adecvate necesităţiilor lor.  

 

Client (CUI/CIF/CNP): Yna Consulting SPRL (SC Neotest SRL) 

Destinatar:  Yna Consulting SPRL 

Proprietar: SC Neotest SRL- Reprezentata de asociata unic Benga Viorel, cota actuala 1/1 

 

Datele, informaţiile şi conţinutul prezentului raport sunt destinate doar persoanelor mentionate anterior doar 

cu scopul menţionat la punctul 3, şi nu vor putea fi copiate in parte sau in totalitate şi nu vor fi transmise unor 

terţi fără acordul scris si prealabil al autorului. 

 

3) Scopul evaluării 

Scopul prezentului raport de evaluare este vanzarea imobilului in cadrul procedurii de faliment de unde rezultă 

că tipul valorii estimate în cadrul raportului este valoarea de piaţă (valoarea nu este afectata de T.V.A) a 

proprietăţii imobiliare, aşa cum este definită în Standardele de Evaluare. 

 

4) Identificarea activului sau a datoriei supuse evaluării 

Activul evaluării îl constituie dreptul deplin de proprietate asupra proprietatii imobiliare “Casa cu regim de 

inaltime Sp+D+P+M” situate în Gura Vaii, strada Godeanu, nr. 12A, jud. Mehedinti, Nr Top: 3114/A-C1. 

  

Identificarea dreptului de proprietate asociate proprietatii conform CF Nr 53038-C1, partea a II a, proprietar: 

SC Neotest SRL- Reprezentata de asociata unic Benga Viorel, cota actuala 1/1. 

 

Proprietarul deţine integral dreptul de proprietate, conform extrasului CF pus la dispoziţia evaluatorului, 

neexistând impedimente de ordin juridic sau de altă natură care să afecteze dreptul de proprietate, sau 

posibilitatea transferării acestui drept. Dreptul de proprietate se presupune a fi valabil si vandabil. 

Dreptul de proprietate evaluat în cadrul raportului de evaluare este dreptul deplin asupra proprietatii imobiliare 

“Casa cu regim de inaltime Sp+D+P+M” situate în Gura Vaii, strada Godeanu, nr. 12A, jud. Mehedinti, Nr 

Top: 3114/A-C1. 

 

Identificarea drepturilor de proprietate asociate proprietatii. Drept de proprietate dobandit prin:  

 Autorizatie de construire: 322/15.07.2003  

 Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor Nr.: 10.08.2007 

 Certificat de concesiune Nr.: 608/16.08.2007  

 

Identificarea dreptului de proprietate CF Nr 53038-C1, partea a II a: 
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Mențiuni referitoare drepturile de proprietate transmise și la sarcini conform CF Nr 53038-C1, partea a IIIa: 

 
 

Evaluatorul a avut la dispoziție extrasul Nr. 53038-C1 eliberat la data de 01.03.2016 în urma cererii nr. 6448, 

anexat prezentului raport de evaluare. Conform extrasului de carte funciară proprietatea imobiliară nu este 

liberă de sarcini. 

Valoarea proprietății a fost estimată în ipoteza că proprietatea este liberă de sarcini. A se vedea și capitolul 

privind situația juridcă.  

 

5) Tipul valorii 

Evaluarea realizată conform prezentului raport reprezintă o estimare a valorii de piaţă a dreptului deplin de 

proprietate asupra proprietăţii imobiliare descries anterior, aceasta fiind recomandată de către Standardul de 

Evaluare SEV 100 - Cadrul general (IVS – Cadrul general) (care are caracter obligatoriu pentru membrii 

ANEVAR) ca fiind criteriul riguros de evaluare. 

Conform standardului, definiţia valorii de piaţă este următoarea: 

 

„ Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data 

evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing 

adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.”” 

 

Conform SEV 100 – Cadru general, pct.35:” Valoarea de piata este pretul estimat de tranzactionare a unui 

activ, fara a include costurile vanzatorului generate de vanzare sau costurile cumparatorului generate de 

cumparare si fara a se face o ajustare pentru orice taxe platibile de oricare parte, ca efect direct al tranzactiei”. 

 

6) Data evaluării 

La baza efectuarii evaluarii au stat informatiile privind nivelul preturilor corespunzatoare la data evaluarii, 

dată la care se considera valabile ipotezele luate in considerare si valorile estimate de către evaluator (data 

evaluarii). Evaluarea a fost realizată în   28.10.2016. 
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7) Documentarea necesară pentru elaborarea evaluării. 

“SEV 103 (g) Documentarea necesară pentru efectuarea evaluării - Trebuie să fie prezentate în raport atât 

documentarea necesară pentru efectuarea evaluării, cât şi limitările documentării respective consemnate în 

termenii de referinţă ai evaluării.” 

Inspecția proprietății a fost realizată în data de 25.07.2016 de către EC. Preșneanu Radu Dorin, în prezența 

proprietarului / clientului.  

Au fost preluate informații referitoare la proprietatea evaluată, au fost analizate: starea fizică si funcțională a 

acesteia și s-a fotografiat proprietatea supusă evaluării. Fotografiile atașate reprezintă situația de la data 

inspecției. Inspecția s-a efectuat pe baza extrasului CF primit de la solicitant prin cadrul banci și a celorlalte 

documente avute la dispoziție 

Nu s-au realizat investigații privind eventualele contaminari/infestari ale cladirii, terenului sau 

amplasamentelor învecinate și nu au fost inspectate acele parți acoperite, neexpuse sau inaccesibile ale clădirii.  

În vederea documentării și colectării datelor despre vecinătate și zonă, precum și a celor despre localitate, 

evaluatorul a avut acces la toate informațiile relevante 

În realizarea analizelor, judecăților și calculelor din prezentul raport, evaluatorul a avut acces la toate 

informațiile relevante necesare 

 

8) Natura şi sursa informaţiilor pe care se va baza evaluarea 

Sursele de informații au fost: 

 proprietarul, pentru informatiile legate de proprietatea imobiliara evaluata (amenajari interioare, data 

amenajarilor interioare , situatie, juridica, economica, suprafete, chirii, istoric, etc.) care sunt 

responsabili exclusiv pentru veridicitatea informatiilor furnizate ; 

 sursele de informaţii pentru imobilele de comparaţie au fost din baza proprie de date, de la agenţiile 

imobiliare colaboratoare şi parţial de la instituţiile şi persoanele direct implicate în tranzacţii. 

 informatii furnizate de catre agentii imobiliari, privind tranzactiile similare ; 

 informatii privind cererea si oferta (agentii imobiliare care isi desfasoara activitatea pe raza 

municipiului(www.corales.ro, www.hitch&mocher.ro, www.eugenestate.ro   ), site-uri de internet cu 

specific imobiliar(www.imobiliare.ro,  www.publi24.ro, www.romimo.ro, www.olx.ro ) , si publicatii 

locale de proprietati imobiliare.  

 informații aferente tendinței pieței.   

 Informații de piață obtinute pentru vanzari: 

 http://www.multecase.ro/vanzare-teren-gura-vaii-gura-vaii-mehedinti_i9544174 

 http://www.multecase.ro/vanzare-teren-drobeta-turnu-severin-drobeta-turnu-severin-

mehedinti_i10553172 

 http://www.multecase.ro/vanzare-teren-drobeta-turnu-severin-drobeta-turnu-severin-

mehedinti_i10601232 

 http://www.multecase.ro/vanzare-teren-walter-maracineanu-drobeta-turnu-severin-

mehedinti_i10611921 

 Surse bibliografice: 

“EVALUAREA PROPRIETATII IMOBILIARE” - Editia romana dupa editia in limba engleza 

originala editata de Appraisal Institute – Chicago, SUA 

 

9) Ipoteze si ipoteze speciale 

La baza evaluării stau o serie de ipoteze şi ipoteze speciale, prezentate în cele ce urmează. Opinia evaluatorului 

este exprimată în concordanţă cu aceste ipoteze şi concluzii, precum şi cu celelalte aprecieri din acest raport.  

Principalele ipoteze şi limite de care s-a ţinut seama în elaborarea prezentului raport de evaluare sunt 

următoarele: 

 

Ipoteze: 
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 Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informaţiile şi documentele furnizate de către client prin 

intermediul bancii şi au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigaţii suplimentare, de 

aceea nu ne asumăm nici o responsabilitate privind descrierea situaţiei juridice. Dreptul de proprietate 

asupra construcţiilor şi terenului este considerat valabil şi proprietatea poate fi vândută; 

 Se presupune că proprietatea se conformează tuturor reglementărilor şi restricţiilor de zonare şi 

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

considerare în prezentul raport; 

 Proprietatea se evaluează ca fiind liberă de orice sarcini; 

 Toate informaţiile furnizate de clientul lucrării se consideră a fi autentice, dar nu putem garanta asupra 

perciziei acestora; 

 Documentaţiile tehnice se presupun a fi corecte. Planurile şi materialul grafic din acest raport sunt 

incluse numai pentru a ajuta destinatarul să-şi facă o imagine referitoare la proprietate; 

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

inaccesibile, acestea fiind considerate în stare tehnică bună. Nu ne putem exprima opinia  asupra stării 

tehnice a părţilor neinspectate şi acest raport nu trebuie înţeles că ar valida integritatea structurii sau 

sistemului clădirii; 

 Se presupune că proprietatea este în deplină concordanţă cu toate reglementările locale şi republicane  

privind mediul înconjurător în afara celor expuse, descrise şi luate în considerare în prezentul raport; 

 Se presupune că toate autorizaţiile, certificatele de funcţionare şi alte documente solicitate de 

autorităţile legale administrative locale sau republicane sau de către alte organizaţii sau instituţii private 

au fost sau pot fi obţinute sau reînnoite pentru oricare din utilizările pe care se bazează estimările valorii 

din cadrul raportului; 

 Se presupune că utilizarea terenului şi a construcţiilor corespunde cu graniţele proprietăţii descrise şi 

nu există nici o servitute, altele decât cele descrise în raport; 

 În afara cazurilor descrise în raport, nu a fost observată de evaluator existenţa unor materiale 

periculoase care pot sau nu să fie prezente pe proprietate. Evaluatorul nu are cunoştinţă de existenţa 

unor asemenea materiale pe sau în proprietate. Totuşi, evaluatorul nu are calitatea şi calificarea să 

detecteze aceste substanţe. Prezenţa unor substanţe ca azbest, izolaţie ce degajă gaze toxice şi alte 

materiale potenţial periculoase ce pot afecta valoarea proprietăţii. Nu ne asumăm nici o responsabilitate 

pentru asemenea cazuri sau pentru orice lucrare tehnică necesară pentru descoperirea lor. 

 Situaţia actuală a proprietăţilor imobiliare 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 proprietăţii în condiţiile tipului valorii selectate.  

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

în lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluării;  

 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. 

 Orice alocare de valori pe componente este valabilă numai în cazul utilizării prezentate în raport. Valori 

separate alocate nu trebuie folosite în legatură cu o altă evaluare și sunt invalide daca sunt astfel 

utilizate  

 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 relativ la proprietatea în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de 

întelegeri în prealabil; 

 Nici prezentul raport, nici părţi ale sale (în special concluzii referitor 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 

prevazută în raport; 
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 Suprafețele considerate se bazează pe valorile înscrise în extrasul de CF și releveul/memoriul tehnic 

puse la dispoziția evaluatorului ; 

 Valorile exprimate în EURO sunt valabile atâta timp cât condițiile în care s-a realizat evaluarea (starea 

pieței, nivelul cererii și al ofertei, inflație, evoluția cursului de schimb, etc.) nu se modifică 

semnificativ. Pe piețele imobiliare valorile pot evolua ascendent sau descendent o data cu trecerea 

timpului și variația lor în raport cu cursul valutar, nu este linear.  

 S-a avut în vedere la estimarea cheltuielilor de costurile curente la materialele de construcție 

,modificarea ulterioară a acestora putând influența costul final al construției 

 Releveul imobilului nu este vizat ANCPI. 

 Terenul cu S: 215 mp pe care se afla constructia inscrisa in C.F. 53038-C1 - casa este detinut cu drept 

de CONCESIUNE pe durata existentei constructiei de catre SC Neotest SRL si acesta nu a fost inclus 

in determinarea valorii de piata a proprietatii. 

 Valoarea dreptului de proprietate asupra terenului a fost determinata in scop informativ. Terenul cu S: 

215 mp a fost evaluat la valoarea de 14 euro/mp, iar valoarea totala este: 215 mp x 14 euro/mp = 3000 

euro. 

 Nu a fost pus la dispozitie un extras de Carte Funciara aferent terenului cu S: 215 mp, suprafata a fost 

preluata din contractul de concesiune. 

 Valoarea este valabila cu conditia transmiterii simultane a dreptului de folosinta asupra terenului si a 

dreptului de proprietate asupra constructiei catre acelasi cumparator. 

 La momentul inspectiei, subsolul era construit pe intreaga suprafata construita a casei (nu doar subsol 

partial conform releveu anexat si observatiile inscrise in extrasul CF) . Pentru determinarea valorii de 

piata a imobilului s-a luat in calcul suprafata construita inscrisa in releveurile puse la dispozitie de catre 

client si anume ScSp = 71 mp, suprafata utila Su: 58,47 mp. 

 

Ipoteze special legate de situatia juridica: nu este cazul. 

Alte ipoteze specile: nu este cazul. 

 

10) Restricţii de utilizare, difuzare sau publicare.  

Datele, informaţiile şi conţinutul prezentului raport fiind confidenţiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în 

totalitate şi nu vor fi transmise unor terţi fără acordul scris şi prealabil al autorului. 

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

Nici prezentul raport, nici părți ale sale nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul prealabil al 

evaluatorului; 

Nu acceptăm nici o responsabilitate dacă acesta este transmis unei alte persoane, fie pentru scopul declarat, fie 

pentru alt scop, în nici o circumstanță. 

 

11) Declararea conformităţii evaluării cu Standardele de evaluare a bunurilor 2016, 

Conform cerințelor din Standardele de evaluare a bunurilor 2016, analizele și opiniile noastre au fost bazate 

și dezvoltate pe baza: 
Standarde generale 

SEV 100 Cadrul general (IVS Cadrul general) 

SEV 101 Termenii de referință ai evaluării (IVS 101) 

SEV 102 Implementare (IVS 102) 

SEV 103 Raportare (IVS 103) 

Standarde pentru active 

Bunuri imobile 

SEV 230 Drepturi asupra proprietății imobiliare (IVS 230) 

GEV 630 Evaluarea bunurilor imobile 

 

Glosar 2016            
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SEV-2016

 
12) Descrierea Raportului  

“SEV 101 Termenii de referinţă ai evaluării - Descrierea raportului: Trebuie convenită şi consemnată în scris 

confirmarea formei raportului de evaluare care va fi furnizat. Se vor face referiri la acele părţi ale raportului 

care ar putea să fie excluse, conform specificaţiei din SEV 103 Raportare.”” 

“”SEV 103 - Conţinutul raportului:   

 Scopul evaluării, complexitatea activului supus evaluării şi cerinţele utilizatorilor vor determina gradul 

adecvat de detaliere al raportului de evaluare. Formatul raportului, precum şi orice excludere de la cerinţele 

acestui standard trebuie să fie convenite în prealabil şi consemnate în termenii de referinţă ai evaluării. “” 

 

Raportul de evaluare este unul narativ, detaliat, întocmit în conformitate cu SEV 103 și cuprinde descrierea 

tuturor datelor, faptelor, analizelor, calculelor și judecăților relevante pe care s-a bazat opinia privitoare la 

indicația asupra valorii raportate, nefiind necesară nicio excludere sau abatere de la respectivul Standard. 

În tema comenzii cu ID Nr mentionat anterior și numirea evaluatorului nu au fost specificate cerințe speciale 

cu privire la forma raportului de evaluare ce trebuie întocmit în cadrul procedurii. 

Nu există excluderi de la cerințele standardului SEV 103- Raportare convenite în prealabil cu solicitantul. 

În aceste context Raportul de evaluare este unul narativ, detaliat, întocmit în conformitate cu SEV 103 și 

cuprinde descrierea tuturor datelor, faptelor, analizelor, calculelor și judecăților relevante pe care s-a bazat 

opinia privitoare la indicația asupra valorii raportate, nefiind necesară nicio excludere sau abatere de la 

respectivul Standard. 

 

13) Moneda in care se exprima valoarea estimata 

Opinia finală a evaluării va fi prezentată in LEI și în EURO. Avand in vedere ca metodele utilizate conduc la 

exprimarea valorii finale în lei, cursul de schimb utilizat pentru transpunerea în valută este 4,5037 LEI pentru 

un EURO. Exprimarea in valuta a opiniei finale o consideram adecvata doar atata vreme cat principalele 

premize care au stat la baza evaluarii nu sufera modificari semnificative (nivelul riscurilor asociate unei 

investitii similar, cursul de schimb si evolutia acestuia comparativ cu puterea de cumparare si cu nivelul 

tranzacţiilor pe piaţa imobiliara specifica, etc.) 

 

14) Modalitati de plata 

Valoarea exprimata ca opinie in prezentul raport reprezinta suma care urmeaza a fi platita integral in ipoteza 

unei tranzactii fara a lua in calcul conditii de plata deosebite (rate, leasing, etc.). 

 

15) Riscul evaluarii 

La elaborarea lucrarii au fost luati in considerare toti factorii care influenteaza valoarea de piata a imobilelor 

rezidentiale tip casa. Se constata o piata relativ activa, oferta zonala este redusa, cererea redusa. 

Pe piața imobiliară, oferta reprezintă cantitatea dintr-un tip de proprietate care este disponibilă pentru vânzare 

sau închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp. Existența ofertei pentru o 

anumită proprietate la un anumit moment, anumit preț și un anumit loc indică gradul de raritate a acestui tip 

de proprietate. 

16) Valabilitatea raportului  

În conformitate cu uzanțele din Romania, valorile estimate de către evaluator sunt valabile la data prezentată 

în raport și încă un interval de timp limitat după această dată, în care condițiile specifice nu suferă modificări 

semnificative care pot afecta opiniile estimate. Ca urmare, opinia evaluatorului trebuie analizată exclusiv în 

contextul economic general când are loc operațiunea de evaluare, stadiu de dezvoltare al pieței specifice și 
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scopul prezentului raport.  Daca acestea se modifică semnificativ în viitor evaluatorul nu este responsabil decât 

în limita informațiilor valabile și cunoscute de acesta la data evaluării. 

Astfel, raportul de evaluare este valabil atâta timp cât pe pița imobiliară nu vor fi schimbări esențiale, după 

această data fiind necesară o reevaluare. În cazul în care evoluțiile pieței financiare prezintă un salt important, 

sau pe piața specifică imobiliară apar modificări semnificative ale elementelor (noi sau vechi) cu ponderi 

relevante se impune, de asemenea, o reevaluare. 

Totodată valoarea exprimată este valabilă numai în ipotezele și condițiile restrictive exprimate, orice element 

ce conduce la neîncadrarea în aceasta din urmă, impunând actualizarea lucrării. 

 

II. PREZENTAREA DATELOR 
 

1) Identificare proprietății imobiliare subiect. Descriere juridică  

Proprietatea imobiliara care face obiectul prezentului raport de evaluare a fost identificata la adresa: Gura Vaii, 

strada Godeanu, nr. 12A, judetul Mehedinti. 

 Descrierea dreptului asupra proprietatii imobiliare 

 Dreptul de proprietate asupra constructiilor si terenului este deplin; conform: 

 Extras CF depus in original la banca, si dupa care am primit o copie, imobilul este inscris in CF nr.  

53038-C1 Drobeta Turnu Severin, astfel ( descrire conform extras CF ): 

 
 

2) Identificare eventualelor bunuri mobile evaluate  

Nu au fost identificate bunuri mobile. 

 

3) Date despre zona, oras, vecinatati si amplasare 

Proprietatea este amplasată în partea de E periferica a localitatii Gura-Vaii. Zona este atât rezidenţială cât și 

comercială. În vecinătate sunt case de locuit unifamiliale cu regim de inăţime P, P+1E şi P+1E+M, blocuri de 

locuințe cu nivel P+4E. 

O zonă rezidențială, comercială, farmacii, magazine alimentare.  

Utilitățile aferente existente pe amplasamente sunt cele uzuale, necesare: apă, canalizare, energie electrică. 

Există și posibilitatea utilizării transportului în comun existând o linie de autobuz. 

Gradul de construire în zonă este de peste 70% (foarte putine terenuri libere).    
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Aspectul arhitectural al zonei şi străzii în care este situată proprietatea imobiliară evaluată este de zonă 

rezidenţială, având o vechime de cca 20-60 ani.  

Vecinătăţile sunt, stabile de peste 10 ani, fără a se evidenţia conflicte şi/sau motive de părăsire a zonei/străzii 

din cauza unor probleme sociale colective.() 

Zona: Gura Vaii - periferica 
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Gura Văii este o localitate componentă a municipiului Drobeta-Turnu Severin din județul 

Mehedinți, Oltenia, România. Aici s-a construit complexul hidrotehnic de la Porțile de Fier I. 

Pe Dealul Crucii din Gura Văii se găsește un altar creștin, care se vede din Satelit ca o piramidă în trei trepte. 

Drobeta-Turnu Severin (denumire până în 1972: Turnu Severin, în maghiară: Szörényvár sau Szörénytornya, 

în germană: Turm Severin) este municipiul de reședință al județului Mehedinți, Oltenia, România, format din 

localitățile componente Drobeta-Turnu Severin (reședința), Dudașu Schelei, Gura Văii și Schela Cladovei. 

Localitatea s-a dezvoltat în apropierea castrului roman Drobeta, devenind dintr-un punct strategic inițial un 

oraș de răscruce a drumurilor pe uscat și pe apă care duceau la nord și la sud de Dunăre. În timpul antichității 

romane, a devenit primul centru urban din regiune și al treilea din provincia Dacia, după Sarmizegetusa și 

Apullum. În timpul lui Hadrian orașul a fost declarat municipiu (în 121), în momentul în care populația atinsese 

14.000 de locuitori. În timpul lui Septimiu Sever a fost ridicat la rangul de colonie (în 193), ceea ce conferea 

locuitorilor urbei drepturi egale cu cetățenii Romei. 

Pe la mijlocul secolului al III-lea, Drobeta se întindea pe 60 de hectare și era locuită de cca. 40.000 de locuitori. 

Castrul a fost distrus de barbari și reconstruit în mod reptat în timpul antichității târzii, încetându-și definitiv 

rolul de garnizoană în anul 602 d.Hr. În evul mediu a fost construită de Regatul Maghiar cetatea Severin, care 

a fost distrusă la 1526 de Imperiul Otoman. 

Pe 23 aprilie 1833 a fost întemeiat din nou Turnu Severin, când domnul Alexandru Dimitrie Ghica a emis actul 

înființării orașului. Planul inițial al orașului a fost gândit de arhitectul Xavier Villacrosse, secundat de inginerul 

Moritz von Ott, prin grija domnitorului din acel moment, Barbu Știrbei. În anul 1841, capitala județului s-a 

mutat de la Cerneți la Turnu Severin. 

Link: https://ro.wikipedia.org/wiki/Gura_V%C4%83ii,_Mehedin%C8%9Bi 

Link: https://ro.wikipedia.org/wiki/Drobeta-Turnu_Severin 

 

4) Informatii despre amplasament 

Artere importante de circulatie în apropiere:    

 Strada – E70 

 Strada – Retezat 

 Strada - Ponoare 

Zona:  Gura Vaii - periferica 

Accesul este facil si se poate face auto și pietonal in mod direct. 

Accesul se realizează dinspre str. E70 - str. Retezat – strada Godeanu, nr. 12A sau dinspre str. Ponoare - str. 

Retezat – strada Godeanu, nr. 12A.  

Drumurile de acces sunt publice și asfaltate. 

Accesul la proprietate se realizează de pe strada strada Godeanu, nr. 12A.  

 

5) Descrierea constructiilor şi amenajărilor 

Proprietatea ce face obiectul evaluării este un imobil tip rezidenţial edificat în anul 2003 cu regim de 

înălțime Sp+D+P+M. 

Starea tehnică generală a construcţiei este bună. 

 

Descrierea imobilului. 

Data PIF/    PIF:  2003   Orientare (N, S, E, V ):       S-V 

Modernizări anul ( 

anul ultimei 

renovari ) 

2007 

Acoperis Acoperişul este de tip sarpantă cu învelitoare din țiglă.  

Structura de rez. Fundaţie din beton armat. Structură de rezistenţă - Samburi din beton armat 
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Planşeu  Peste Parter: beton armat 

Pereti De inchidere: caramida eficientă tip Porotherm 25 cm si boltari 

De compartimentare: caramida eficientă tip Porotherm 25 cm si boltari 

De compartimentare toalete: caramida eficientă tip Porotherm 11,5  cm si boltari 

Finisaj exterior: pereti tencuți, driscuiți  

Utilități Curent electric, apă curentă, canalizare, colectarea gunoiului săptămânală, iluminat 

stradal bun. 

Arii/mp Au.: 374,32 mp  conform releveu anexat  

Ac: 136 mp  

Ad: 408 mp  

Terasa: 12,66 mp 

Terasa: 12,66 mp 

Regim înălţime Sp+D+P+M 

Bucatarie Pereti placati cu faianta la frontal de lucru, zugraveli lavabile.  

Pardosea din gresie  

Baie Demisol: pereti placate cu faianta, pardoseli din gresie  

Parter: la gri 

Mansarda: la gri 

Hol La gri 

Camere Pereti zugraviti cu lavabilă, Pardosea parchet laminat in 2 camere, restul camerelor la 

gri 

Scara acces nivel 

superior 

Scara provizorie din lemn 

Finisaje La interior: la gri     

Usi  Intrare: provizorie din lemn  

Interiorare: MDF la demisol, restul nu sunt montate 

Tâmplărie (ext..) PVC cu geam termopan, 

Instalații electrice  Branzament realizat  - Funcționabilă : cablu din cupru 

Instalații sanitare Obiecte sanitare( porțelan, inox),  branșamente cu țevi : cupru 

Instalații gaz Nu exista  

Insalații încălzire Sobe de tabla 

Instalații 

canalizare 

De la rețeaua publica 

Alte utilități Nu sunt   

Compartimentare 

(Su.) 

 Descrire compartimentari interioare: 

Subsol: 

 
Demisol: 
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Parter 

 
Mansarda 

 
Aspect Aspect neingrijit, utilități complete. Starea tehnică a proprietăţii imobiliare evaluate 

este bună. 

Modificări aduse 

compartimentărilo

r interioare :  

Nu este cazul 

Releveu  
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6) Descriere terenului 

Terenul subiect este deţinut în concesiune, acesta este ocupat parţial de construcția în care este situată 

proprietatea imobiliară evaluată.  

Terenul atribuit în concesiune (conform CF) este de 215 mp - teren in concesiune mp, front stradal: 11,5 ml. 

 Terenul cu S: 215 mp pe care se afla constructia inscrisa in C.F. 53038-C1 - casa este detinut cu drept 

de CONCESIUNE pe durata existentei constructiei de catre SC Neotest SRL si acesta nu a fost inclus 

in determinarea valorii de piata a proprietatii. 

 Valoarea dreptului de proprietate asupra terenului a fost determinata in scop informativ. Terenul cu S: 

215 mp a fost evaluat la valoarea de 14 euro/mp, iar valoarea totala este: 215 mp x 14 euro/mp = 3000 

euro. 

 Nu a fost pus la dispozitie un extras de Carte Funciara aferent terenului cu S: 215 mp, suprafata a fost 

preluata din contractul de concesiune. 

 Valoarea este valabila cu conditia transmiterii simultane a dreptului de folosinta asupra terenului si a 

dreptului de proprietate asupra constructiei catre acelasi cumparator. 

 

7) Date privind impozitele si taxele 

În temeiul art. 45 alin.2 lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată şi 

modificată; 

HOTARASTE 

Art.1: Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2015, după cum urmează: 

a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, care cuprinde impozitele 

si taxele locale pentru anul 2015; 

b) cota de impozitare care se aplica valorii de inventar a clădirii la calcularea impozitului pe clădiri în cazul 

persoanelor juridice, se stabileşte la 0,9 %;  

c) cota impozitului pe clădiri în cazul clădirilor care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal 

de referinţă se stabileşte la 10%, iar în cazul clădirilor care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului 

fiscal de referinţă, cota de impozitare se stabileşte la 30%;  

d) cota impozitului pe clădiri, în cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizării, 

se stabileşte la 1,50 %; 

e) cota taxei pentru servicii de reclama şi publicitate se stabileşte la 3%;  

f) cota taxei hoteliere se stabileşte la 1% fiind aplicată la tariful de cazare practicat de unităţile de profil, pentru 

întreaga perioadă de cazare. 

g) cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic este 

de 5% din valoarea de inventar a clădirii; sunt exceptate structurile care au autorizaţie de construire în perioada 

de valabilitate, dacă au început lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizaţiei de 

construire. 

Art.2: Pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie 2015, a impozitului pe clădiri, terenuri sau a 

impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pe întregul an 2015 de către contribuabilii persoane fizice 

se acorda o bonificaţie de 10%. 

Art.3: (1) Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate 

într-un loc public, are obligaţia să depună o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al Consiliului 

Local, în termen de 30 zile de la data instalării, modificării ori desfiinţării, după caz, a panoului, afişajului sau 

structurii de afişaj. 

(2) Nerespectarea prevederilor alin.(1) constituie contravenţie şi se sancţionează astfel: 

a) depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale se sancţionează cu amendă de 100 de lei în cazul persoanelor 

fizice, şi de 300 de lei în cazul persoanelor juridice. 

b) nedepunerea declaraţiilor de impunere se sancţionează cu amendă de 300 de lei în cazul persoanelor fizice, 

şi de 1000 de lei în cazul persoanelor juridice. 
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Art.4: Categoriile de persoane fizice cu venituri mici care pot beneficia de facilităţi fiscale în anul 2015, 

precum si procedura şi condiţiile de acordare a acestora sunt prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

Art.5: (1) Se acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, cu începere de la data de 

întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii caselor din blocurile 

de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie, pe baza procesului-

verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor 

de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, 

în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 

privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, actualizata.  

(2) Procedura, criteriile si conditiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe cladiri pentru proprietarii 

caselor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie 

sunt reglementate in Anexa nr.3 la prezenta hotărâre.  

Art.6: Procedura, criteriile şi condiţiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire datorat de către 

persoanele fizice pentru locuinţa de domiciliu în anul 2015 pentru montarea şi punerea în funcţiune de panouri 

sau instalaţii solare pentru încălzirea apei calde menajere şi/sau încălzirii locuinţelor, respectiv de panouri 

fotovoltaice pentru producerea / stocarea energiei electrice, sunt reglementate în Anexa nr.4 la prezenta 

hotărâre. 

Art.7: Taxele speciale instituite prin prezenta hotărâre şi cuantumul acestora, pentru anul 2015, sunt prevăzute 

în Anexa nr. 5 la prezenta hotărâre. 

Art.8: Procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului, în anul 2015, pentru clădirile folosite pentru 

activităţi cu caracter social-umanitar, de către asociaţii, fundaţii sau culte, este prevăzută în Anexa nr. 6 la 

prezenta hotărâre. 

 

8) Istoric, incluzînd vanzările anterioare și ofertele sau cotațiile curente 

Nu se cunosc tranzactii anterioare. 

 

III. ANALIZA PIEŢEI IMOBILIARE 
 

1) Analiza pietei imobiliare 

 Considerente privind piaţa imobiliară şi caracteristicile sale 
Piaţa imobiliară se defineşte ca un grup de persoane sau firme care intră în contact în scopul de a efectua 

tranzacţii imobiliare. Participanţii la această piaţă schimbă drepturi de proprietate contra unor bunuri, cum sunt 

banii. 

O serie de caracteristici speciale deosebesc pieţele imobiliare de pieţele bunurilor sau serviciilor. Fiecare 

proprietate imobiliară este unică iar amplasamentul său este fix. Pieţele imobiliare nu sunt pieţe eficiente: 

numărul de vânzători şi cumpărători care acţionează este relativ mic, proprietăţile imobiliare au valori ridicate 

care necesită o putere mare de cumpărare, ceea ce face ca aceste pieţe să fie sensibile la stabilitatea veniturilor, 

schimbarea nivelului salariilor, numărul de locuri de muncă precum şi să fie influenţate de tipul de finanţare 

oferit, volumul creditului care poate fi dobândit, mărimea avansului de plată, dobânzile, etc.. În general, 

proprietăţile imobiliare nu se cumpără cu banii jos iar dacă nu există condiţii favorabile de finanţare tranzacţia 

este periclitată. 

Spre deosebire de pieţele eficiente, piaţa imobiliară nu se autoreglează ci este deseori influenţată de 

reglementările guvernamentale şi locale. Cererea şi oferta de proprietăţi imobiliare pot tinde către un punct de 

echilibru, dar acest punct este teoretic şi rareori atins, existând întotdeauna un decalaj între cerere şi ofertă. 

Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă greu iar cererea poate să se modifice brusc, fiind posibil 

astfel ca de multe ori să existe supraofertă sau exces de cerere şi nu echilibru. Cumpărătorii şi vânzătorii nu 

sunt întotdeauna bine informaţi iar actele de vânzare-cumpărare nu au loc în mod frecvent.  De multe ori, 

informaţiile despre preţuri de tranzacţionare sau nivelul ofertei nu sunt imediat disponibile. Proprietăţile 
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imobiliare sunt durabile şi pot fi privite ca investiţii. Sunt puţin lichide şi de obicei procesul de vânzare este 

lung.Datorită tuturor acestor factori comportamentul pieţelor imobiliare este dificil de previzionat. Sunt 

importante motivaţiile, interacţiunea participanţilor pe piaţă şi măsura în care aceştia sunt afectaţi de factori 

endogeni şi exogeni proprietăţii.  

În funcţie de nevoile, dorinţele, motivaţiile, localizarea, tipul şi vârsta participanţilor la piaţă pe de o parte şi 

tipul, amplasarea, design şi restricţii privind proprietăţile, pe de altă parte, s-au creat tipuri diferite de pieţe 

imobiliare (rezidenţiale, comerciale, industriale, agricole, speciale). Acestea, la rândul lor, pot fi împărţite în 

pieţe mai mici, specializate, numite subpieţe, acesta fiind un proces de segmentare a pieţei şi dezagregare a 

proprietăţii.  

 Piaţa imobiliară specifică proprietăţii evaluate 

În cazul proprietăţii evaluate, pentru identificarea pieţei sale imobiliare specifice, s-au investigat o serie de 

factori, începând cu tipul proprietăţilor. Aceasta este o proprietate imobiliară de tip rezidenţial. Proprietatea 

este situată în municipiul Gura Vaii, zona Gura Vaii - periferica. În acest perimetru există proprietăţi imobiliare 

de tip   rezidenţial dar şi comercial. 

Practic pentru imobilele studiate piața este: 

 Casa cu regim de inaltime Sp+D+P+M 

 zona Gura Vaii - periferica 

 Pif: 2003 

 Au: 374,32 mp 

 Adresa: strada Godeanu, nr. 12A  

Având în vedere cele prezentate anterior, piaţa imobiliară specifică se defineşte ca fiind piaţa proprietăţilor 

imobiliare de tip rezidenţial, piaţă a cărei arie geografică se poate defini ca fiind localitatea Gura Vaii, zona 

Gura Vaii - periferica. 

În analiza acestei pieţe am investigat aspecte legate de situaţia economică a municipiului, populaţia sa, trenduri 

ale ultimilor ani, cererea specifică şi oferta competitivă pentru tipul de proprietate delimitat. 

 

``Analiza pieței imobiliare naționale 

În prima jumătate a acestui an, apartamentele au continuat să se scumpească, după cum o arată evoluțiile 

consemnate în 11 orașe ale țării (mari și mijlocii). Putem estima că un rol important în această privință l-au 

avut și discuțiile despre darea în plată, care au pus presiune asupra cererii și, implicit, asupra pretențiilor 

vânzătorilor. Interesant este că, potrivit datelor consemnate în Capitală și alte mari orașe, numărul potențialilor 

cumpărători a scăzut sensibil (cu până la o treime) în al doilea trimestru al anului – după intrarea în vigoare a 

legii dării în plată, mai exact; acest fapt nu a schimbat însă direcția prețurilor. 

 

  
 

2) Analiza cererii probabile 

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 anumită piaţă, într-un anumit interval de timp. 
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Pentru că pe o piață imobiliară oferta se ajustează încet la nivelu și tipul cererii, valoarea proprietăților tinde 

să varieze direct cu schimbarile de cerere, fiind astfel influențată de cererea curentă. Cererea pote fi analizată 

sub cele două dimensiuni ale sale: calitativ și cantitativ. 

Cererea pentru acest tip de imobil este redusa. 

 

3) Analiza ofertei competitive 

Pe piaţa imobiliară, oferta reprezintă numarul dintr-un tip de proprietate care este disponibil pentru vanzare 

sau inchiriere la diferite preţuri, pe o piaţă dată, intr-o anumită perioadă de timp, precum şi stocul de proprietăţi 

existente în fază de proiect. Existenţa ofertei pentru o anumită proprietate la un anumit moment, anumit preţ 

si un anumit loc indică gradul de raritate a acestui tip de proprietate. 

Oferta pentru acest tip de imobile este redusa. 

 

4) Echilibrul pieţei 

În ceea ce priveste echilibrul cererii si ofertei de case, in prezent, oferta este relative egala cu cererea.  

 Ofertele de vânzare pentru imobile similare în zone asimilabile din zona  Gura Vaii - periferica   variază 

în intervalul 100 euro – 300  euro/mp  desfăşurat în funcție de finisaje, an construire, utilități, tip imobil, 

etaj  şi anexe (balcoane, boxă, pivniţă, uscătorie, parcare suprateran, subterană, etc.). 

 Ofertele de închiriere variază între 3 – 5 €/mp în funcție de localizare, gradul de finisare (confort) și 

apropierea de mijloacele de transport, magazine sau alte puncte de interes ale rezidenților. 

IV. EVALUARE 
 

1) Cea mai buna utilizare a terenului considerat liber 

Cea mai buna utilizare poate fi definita astfel:  

”Utilizarea probabila, rezonabila si legala a unui teren liber sau a unei proprietati construite, care este fizic 

posibila, fundamentata in mod adecvat, fezabila financiar si care determina cea mai mare valoare” – Evaluarea 

proprietatii imobiliare – Editia a 13-a canadiana, Bucuresti 2011. 

 

Cea mai bună utilizare a terenului liber trebuie să ţină cont de utilizarea actuală şi de toate utilizările potenţiale. 

Valoarea terenului este determinată de utilizarea potenţială şi nu de utilizarea actuală.     

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

demolarea construţiilor. În această ipoteză, pot fi identificate utilizări care crează valoare şi evaluatorul poate 

incepe selecţia de proprietăţi comparabile şi apoi să estimeze valoarea terenului. 

 

TEREN LIBER 

Utilizare 
analizata 

Perimisa 
lega Posibil Fizic 

Fezabila 
Financiar 

Maxim 
Productiva 

Administrativa da da da nu 

Comerciala da da da nu 

Rezidentiala da da da da 

 

2) Cea mai buna utilizare a proprietatii considerata construit 
Conceptul de cea mai buna utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietăţii selectată din diferite variante 

posibile care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare in 

capitolele următoare ale lucrării. 

Cea mai bună utilizare este analizată uzual în una din urmatoarele situaţii: 

 cea mai bună utilizare a terenului liber; 

 cea mai bună utilizare a terenului construit; 
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Cea mai bună utilizare a unei proprietăţi imobiliare trebuie să indeplinească patru criterii. Ea trebuie sa 

fie: 

 permisă legal 

 posibilă fizic 

 fezabilă financiar 

 maxim productivă 

Practic, ținând cont de tipul clădirii, de amplasarea acesteia și analizând piața imobiliară, cea mai bună 

alternativă posibilă pentrul activul analizat (va fi determinată în situația terenului construit) este cea de 

proprietate imobiliară de tip rezidenţial. Prin prisma criteriilor care definesc noțiunea de CMBU această 

abordare:  

 este permisă legal  

 îndeplinește condiția de fizic posibilă ;  

 este fezabilă financiar ; 

 este maxim productivă(se referă la valoarea proprietății imobiliare în condițiile CMBU(destinații)) ; 

 

TEREN CONSTRUIT 

Utilizare 
analizata 

Perimisa 
lega Posibil Fizic 

Fezabila 
Financiar 

Maxim 
Productiva 

Administrativa da da da nu 

Comerciala nu da da nu 

Rezidentiala da da da da 

 

 Prin urmare, analiza se va îndrepta în continuare pe susținerea celei mai bune utilizări actuale, cea de 

locuință rezidențială –casa de locuit.  

 

3) Evaluarea terenului  

 Oferta de teren este relativ stabilă, cu toate că pot apărea uşoare modificări ale ofertei şi calităţii 

terenului pe durata vieţii omeneşti (eroziuni, poluare cu reziduuri, tehnologii agricole necorespunzătoare, 

deşertificare, cutremure şi alunecări de teren). Terenul are valoare pentru că el are utilitate ca amplasament 

pentru construcţii, de recreere, de cultivare agricolă sau de suport al căilor de comunicaţii. 

 Anticiparea, schimbarea, cererea şi oferta, substituţia şi echilibrul sunt principiile evaluării care 

influenţează valoarea terenului. Astfel, dacă cumpărătorii anticipează că într-o anumită zonă va fi o cerere de 

spaţii de birouri în următorii 5 ani, ei ar putea fi motivaţi să cumpere terenuri pentru construcţie. 

 Preţul terenului reflectă relaţia dintre cerere şi ofertă care oscilează în jurul echilibrului, deşi pe termen 

scurt acest principiu ar putea să nu se aplice în totalitate. Astfel, dacă un anumit tip de proprietate imobiliară 

este foarte rar întâlnit într-o anumită zonă, presiunea concurenţei extrem de puternice poate duce la creşterea 

valorii dincolo de nivelul dat de profitabilitatea proprietăţii. În orice caz, valoarea de piaţă este, în general, 

preţul cel mai probabil pe care îl poate susţine piaţa şi prin urmare se va restabili echilibrul între chirie, preţ şi 

valoarea terenului. 

 Valoarea terenului este influenţată de jocul dintre cerere şi ofertă dacă utilizarea economică a unui 

amplasament determină valoarea terenului pe o anumită piaţă. 

 Principiul substituţiei care spune că un cumpărător nu va plăti mai mult decât pentru un alt teren similar, 

indică faptul că pentru amplasamentele similare cu cele mai mici preţuri va exista cea mai mare cerere. 

Principiul echilibrului face legătura între elementele unui complex economic în care terenul are un rol esenţial. 

Caracteristicile fizice ale amplasamentului 

 Caracteristicile fizice ale terenului, utilităţile disponibile şi îmbunătăţirile, influenţează utilizarea 

terenului şi implicit valoarea sa. Elementele fizice pe care le va lua în considerare evaluatorul sunt: 

dimensiunea, forma, dimensiunea la faţadă, topografia, localizarea, orientarea faţă de vânt, soare sau vedere. 
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Caracteristicile topografice sunt perimetrul, nivelarea şi drenajul. Existenţa unor utilităţi, cum ar fi - apă, 

canalizare, electricitate, gaze, telefon - influenţează utilizarea şi posibilităţile de dezvoltare a lotului de teren. 

 Un lot de teren devine amplasament când este îmbunătăţit şi gata de a fi utilizat pentru un anumit scop. 

Îmbunătăţirile interne necesare pot fi: nivelare, pavare, legătura la apă, gaze, electricitate şi telefon. 

Îmbunătăţirile externe lotului pot fi străzile, rampele, trotuarele, canalizarea şi linii de utilităţi ce pot fi 

conectate. Valoarea terenului se va considera numai pentru cazul celei mai bune utilizări şi prin urmare se va 

urmări ipoteza terenului liber şi disponibil. Se spune că terenul are valoare, iar construcţiile contribuie la 

valoare şi această contribuţie se estimează scăzând valoarea terenului din valoarea totală a proprietăţii 

imobiliare. În cazul în care construcţiile nu adaugă valoare se impune demolarea lor. În anumite cazuri, 

evaluarea unei proprietăţi imobiliare poate cere ca amplasamentul să nu fie considerat pentru cea mai bună 

utilizare. Este vorba de a estima valoarea de utilizare existentă. 

Principalele metode de evaluare a terenurilor 

 Se utilizează şase tehnici: comparaţia directă, alocarea, extracţia, parcelarea, tehnica reziduală şi 

capitalizarea rentei funciare. Alocarea şi extracţia combină metoda costului cu metoda comparaţiei directe, 

tehnica reziduală combină metoda capitalizării cu metoda costului, iar parcelarea combină cele trei metode 

 

Concluzie: Se alege terenul comparabil cu ajustare totală brută procentuală minimă, rezultând o valoarea 

estimată de evaluator de x EURO/mp. Astfel, valoarea de piață estimată prin această abordare a terenului 

aferent proprietății, metoda comparaţiilor directe (analiza pe perechi de date) este de: 

 

 valoare teren: 13.511 lei echivalent a 3000 euro 
 

Terenul în propriete este de 215 mp - teren in concesiune. 

 Terenul cu S: 215 mp pe care se afla constructia inscrisa in C.F. 53038-C1 - casa este detinut cu drept 

de CONCESIUNE pe durata existentei constructiei de catre SC Neotest SRL si acesta nu a fost inclus 

in determinarea valorii de piata a proprietatii. 

 Valoarea dreptului de proprietate asupra terenului a fost determinata in scop informativ. Terenul cu S: 

215 mp a fost evaluat la valoarea de 14 euro/mp, iar valoarea totala este: 215 mp x 14 euro/mp = 3000 

euro. 

 Nu a fost pus la dispozitie un extras de Carte Funciara aferent terenului cu S: 215 mp, suprafata a fost 

preluata din contractul de concesiune. 

 Valoarea este valabila cu conditia transmiterii simultane a dreptului de folosinta asupra terenului si a 

dreptului de proprietate asupra constructiei catre acelasi cumparator. 

 
Fişa de evaluare a terenului aferent proprietății evaluate prin analiza pe perechi  de date este prezentată:  

DETERMINAREA VALORII DE PIATA A TERENULUI PRIN METODA COMPARATIEI DIRECTE  anexa 

Elemente de comparatie SUBIECT COMPARABILA  1  COMPARABILA  2  
COMPARABILA  

3  
COMPARABILA  4  

AJUSTARI SPECIFICE TRANZACTIEI 

Pret de oferta (euro)   17 15 15 17 

Tip comparabila   oferta oferta oferta oferta 

Ajustare %   -10% -10% -10% -10% 

Pret ajustat   15 14 14 15 

Drepturi de propietate integral integral integral integral integral 

Ajustare   0 0 0 0 

Pret ajustat   15 14 14 15 

Conditii de finantare cash cash cash cash cash 

Ajustare   0 0 0 0 

Pret ajustat   15 14 14 15 

Conditii de vanzare fara fara fara fara fara 

Ajustare    0% 0% 0% 0% 

Pret ajustat   15 14 14 15 

Conditii de piata prezent prezent prezent prezent prezent 

Ajustare   0% 0% 0% 0% 

Pret ajustat   15 14 14 15 
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AJUSTARI SPECIFICE PROPRIETATII 

Cheltuieli necesare imediat dupa 

vanzare   nu nu nu nu 

suprafata constructie demolabila (stadiu 

avansat de degradare)  (mp)   0 0 0 0 

Cost demolare euro/mp   11 11 11 11 

Ajustare valorica euro/mp teren   0 0 0 0 

Pret ajustat   15 14 14 15 

Localizare 
Gura Vaii, str. 

Godeanu, nr. 12A 
Gura Vaii 

Zona Aeroport, 

aproape de Schela 

Cladovei 

Zona Aeroport 
Zona Walter 

Maracineanu 

Tip zona periferica periferica periferica periferica 
periferica - 

superioara 

Ajustare   0% 0% 0% -5% 

Ajustare ( euro)   

                           -    

€  

                               -    

€  

                         -    

€  

                          -0,77  

€  

Pret ajustat   15,30 13,50 13,50 14,54 

Acces 

facil, direct, drum 

public, asfaltat 

facil, direct, 

drum public, 

asfaltat 

facil, direct, drum 

public, asfaltat 

facil, direct, 

drum public, 

asfaltat 

facil, direct, drum 

public, asfaltat 

Ajustare %   0% 0% 0% 0% 

Ajustare ( euro)   0 0 0 0 

Pret ajustat   15,30 13,50 13,50 14,54 

Destinatia (utilizarea terenului) curti constructii curti constructii curti constructii curti constructii curti constructii 

Ajustare   0 0 0 0 

Pret ajustat   15,30 13,50 13,50 14,54 

Utilitati 

apa, curent ele, 

canalizare 

apa, curent ele, 

canalizare 

apa, curent ele, 

canalizare 

apa, curent ele, 

canalizare 

apa, curent ele, 

canalizare 

Ajustare - apa   0 0 0 0 

Ajustare - canalizare   0 0 0 0 

Ajustare - curen electric   0 0 0 0 

Ajustare - gaze   0 0 0 0 

Ajustare - totala utilitati   0 0 0 0 

Pret ajustat   15,30 13,50 13,50 14,54 

Suprafata 215 600 480 783 500 

Ajustare %   -5% 0% -5% 0% 

Ajustrae ( euro)   

                           -1  

€  

                               -    

€  

                         -1  

€  

                               -    

€  

Pret ajustat   14,30 13,50 12,50 14,54 

Altele( FS ,PUZ, panta, etc.) plan plan plan plan plan 

Ajustare %   0% 0% 0% 0% 

Ajustare ( euro)   0 0 0 0 

Pret ajustat   14,30 13,50 12,50 14,54 

Forma  regulata regulata regulata regulata regulata 

Ajustare ( %)   0% 0% 0% 0% 

Ajustare  valorica   0 0 0 0 

Pret ajustat   14,30 13,50 12,50 14,54 

Imprejmuire ( tip, plasa de sarma, 

panouri din beton, caramida, boltari 

ciment) nu nu nu nu nu 

ml gard   0 0 0 0 

euro/ml   30 30 30 30 

Corectie totala euro   0 € 0 € 0 € 0 € 

Pret ajustat   14 14 13 15 

Ajustare total neta   -2 -2 -2 -2 

Ajustare totala neta %   -15% -10% -15% -15% 

Ajustare totala bruta   2 2 2 2 

Ajustare totala bruta %   15% 10% 15% 15% 

   Data 28,10,2016  

S-a ales COMPARABILA 2 cu cea mai mica Ajustare totala bruta % 1EURO = 4,5037 lei  

VALOARE TEREN  /EURO 

                   

3.000  €  echivalent a  13.511 lei   

      

Elemente de comparaţie EXPLICATII 
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Tip informatie (tranzactie / 

oferta) 

 Pentru oferta negociabila procentul de negociere recunoscut de piata 

specifica este de (5-15% ) , am aplicat corectie de (%) :  -10% 

Drepturi de proprietate 

transmise 

Drepturile de proprietate transmise – corecţia se face când este vorba de vânzarea unei 

proprietăți închiriate. Evaluatorul va face corecțiile care să reflecte diferenţa între poprietăţile 

închiriate cu chiria pieţei şi cele închiriate cu o chirie sub sau peste chiria pieţei, iar durata 

rămasă a închirierii afectează aceste corecții.    Nu s-a aplicat corectie, dreptul de  

proprietate transmis fiind deplin 

Conditii de finantare 

Condiţiile de finanţare – corecţiile sunt făcute pentru situaţii în care cumpărătorul obţine din 

partea vânzătorului  o finanţare(”sub piață”,  în rate,etc.)  şi trebuiesc folosite calcule de 

echivalenţă cash;  Nu s-a aplicat corectie, cash. 

Conditii de vanzare 

Condiţii de vânzare –corecţiile pentru condiţiile speciale reflectă interesul deosebit al 

cumpărătorului sau din contră, vânzare foțată  a vânzătorului, executări, licitații,  șamd. ; Nu s-

a aplicat corectie, fara 

Condiţiile pieţei 

Pentru oferte nu am aplicat corectii deoarece am selectat  oferte care sunt valabile pe piata la 

data evaluarii, chiar daca data anuntului este mai veche.                                                          

Pentru tranzactii corectia tine cont de evolutia pietei imobiliare specifice dintre data 

tranzactiei si data evaluarii. -  Nu s-a aplicat corectie, prezent. 

Cheltuieli necesare imediat 

dupa vanzare 

Corectia este aplicata prin scaderea  costurilor demolarii constructiilor existente ( stadiu 

avansat de degradare) pentru eliberarea terenului din pretul de oferta , pentru a nu fi realizate 

corectiile ulterioare si asupra acestor componente. Valoarea componente a fost stabilita pe baza 

informatiilor primite de la firme de demolare si verificarii pietei specifice. 

  

suprafata 

constructie 

demolabila 

(stadiu avansat 

de degradare)  

(mp) 

Cost euro/ mp - 

demolare si 

transport  

Corectie 

valorica in 

euro/ mp { ( 

Sc x 

euro/mp)/ 

suprafata 

teren}   

Comparabila 1 0 11 € 

                          

-   €    

Comparabila 2 0 11 € 

                          

-   €    

Comparabila 3 0 11 € 

                          

-   €    

Comparabila 4 0 11 € 

                          

-   €    

Localizare 

Corectia tine cont de diferenta de cotatie de pret datorata  zonarii  si amplasarii imobilului de 

evaluat fata de comparabila (in cadrul cartierului, a zonei din cartier sau a altor amplasamente 

in care se gasesc imbile cu caracteristici si cotatii de pret asemanatoare).  

Proprietatea 

subiect  

zona corectie % 
corectie absoluta 

(euro) 

explicatii (zona 

similara/superioara/ 
inferioara) 

Gura Vaii, str. 

Godeanu, nr. 

12A       

Comparabila 1 Gura Vaii 0% 0 similara 

Comparabila 2 

Zona 

Aeroport, 

aproape de 

Schela 

Cladovei 0% 0 similara 

Comparabila 3 Zona Aeroport 0% 0 similara 

Comparabila 4 

Zona Walter 

Maracineanu -5% -1 similara 

Acces Ajustarea  tine cont de diferenta de cotatie de pret datorata existentei sau inexistentei accesului 

la teren, iar in cazul existentei accesului, de tipul de drum: asfaltat, pietruit, pamant batut 
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Proprietatea 

subiect  

facil, direct, 

drum public, 

asfaltat corectie % 

corectie 

absoluta 

(euro)   

Comparabila 1 

facil, direct, 

drum public, 

asfaltat 0% 0 €   

Comparabila 2 

facil, direct, 

drum public, 

asfaltat 0% 0 €   

Comparabila 3 

facil, direct, 

drum public, 

asfaltat 0% 0 €   

Comparabila 4 

facil, direct, 

drum public, 

asfaltat 0% 0 €   

Destinatia (utilizarea 

terenului) 

Corectia tine cont de diferenta de cotatie de pret datorata destinatie terenului ( utilizarea 

terenului , intravilan cc, intravilan arabil, extravilan curti constructii , etravilan arbil). Pentru 

trecerea terenului din intravilan arabil in intravilan cc costul este de cca 1 euro/mp, 1,5 

euro/mp, 2 euro/mp in functie de suprafata, locatie si destinatie. Preturi ob 

Proprietatea 

subiect 

curti 

constructii 
corectie absoluta 

(euro)    

Comparabila 1 

curti 

constructii 0     

Comparabila 2 

curti 

constructii 0     

Comparabila 3 

curti 

constructii 0     

Comparabila 4 

curti 

constructii 0     

Utilitati 

Ajustarile tin cont de diferenta de cotatie de pret datorata existentei sau inexistentei utilitatilor 

(apa, canal, curent, gaz) pe teren / la limita proprietatii / in apropiere / la distanta.  Diferentele 

au fost estimate in urma analizei pietei specifice 

Proprietatea 

subiect 

apa, curent ele, 

canalizare 

corectie absoluta 

(euro)    

Comparabila 1 

apa, curent ele, 

canalizare 11     

Comparabila 2 

apa, curent ele, 

canalizare 11     

Comparabila 3 

apa, curent ele, 

canalizare 11     

Comparabila 4 

apa, curent ele, 

canalizare 11     

Suprafata 

Ajustarile tin cont de diferenta de cotatie de pret datorata suprafetei loturilor (de evaluat si 

comparabile) - cu cat o suprafata de teren este mai mare cu atat pretul unitar tinde sa scada, cu 

cat supafata este mai mica cu atat pretul unitar tinde sa creasca .  Diferentele au fost estimate in 

urma analizei pietei specifice 

Proprietatea 

subiect 215 

corectie absoluta 

(euro) corectie (%)   

Comparabila 1 600 -1 -5%   

Comparabila 2 480 0 -5%   

Comparabila 3 783 -1 0%   

Comparabila 4 500 0 0%   

Altele( FS ,PUZ, panta, etc.) 

Ajustarile tin cont de diferenta de cotatie de pret datorata topografiei terenului (plan, in panta 

lina sau accentuata, plat sau cu denivelari), formei terenului (regulata / neregulata), dimensiunii 

frontului stradal, raportului intre laturi (front stradal / adancime). Cu cat un teren are un front 

stradal cu o lungime mai mare cu atat pretul unita tinde sa creasca, daca un teren are doua 

fronturi stradale pretul unitar tinda sa creasca. 
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Prop subiect plan 

corectie absoluta 

(euro) 
corectie (%) 

  

Comparabila 1 plan 0 0%   

Comparabila 2 plan 0 0%   

Comparabila 3 plan 0 0%   

Comparabila 4 plan 0 0%   

Forma  

Ajustările aferente acestui element de comparație (forma ) sunt legate de forma regulata sau 

neregulata a terenului subiect si a terenurilor comparabile . Diferentele au fost estimate in urma 

analizei pietei specifice 

Proprietatea 

subiect regulata Corectie % 
corectie absoluta 

(euro)    

Comparabila 1 regulata 0% 0   

Comparabila 2 regulata 0% 0   

Comparabila 3 regulata 0% 0   

Comparabila 4 regulata 0% 0   

Imprejmuire ( tip, plasa de 

sarma, panouri din beton, 

caramida, boltari ciment) 

Corectia este aplicata prin scaderea valorii de piata a gardului ( ml gard x euro/ml)  din pretul 

de oferta  . Valoarea componentegardului a fost stabilita pe baza informatiilor primite de la 

firme de cosntructii, catalog Corneliu Schiopu si in urma analizei pietei specifice 

Proprietatea 

subiect nu ml gard 

cost unitar 

(euro /ml) 

corectie absoluta    

( euro)/ mp teren 

Comparabila 1 nu 0 € 0,00 0 € 

Comparabila 2 nu 0 € 0,00 0 € 

Comparabila 3 nu 0 € 0,00 0 € 

Comparabila 4 nu 0 € 0,00 0 € 

 

Comparabile utilizate: 

 

COMPARABILA 1  

 

 
Link: http://www.multecase.ro/vanzare-teren-gura-vaii-gura-vaii-mehedinti_i9544174 
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POZE  

  

  

Nota Telef Detalii

 
 

COMPARABILA 2  

 
Link: http://www.multecase.ro/vanzare-teren-drobeta-turnu-severin-drobeta-turnu-severin-

mehedinti_i10553172 

POZE  

  

  

Nota Telef Detalii

 
 

 

COMPARABILA 3  
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Link: http://www.multecase.ro/vanzare-teren-drobeta-turnu-severin-drobeta-turnu-severin-

mehedinti_i10601232 

POZE  

  

  

Nota Telef Detalii

 
 

COMPARABILA 4  

 
Link: http://www.multecase.ro/vanzare-teren-walter-maracineanu-drobeta-turnu-severin-

mehedinti_i10611921 

POZE  

  

  

Nota Telef Detalii

 
 

4) Abordarea prin piata 

Metoda comparaţiei directe utilizează analiza comparativă: estimarea valorii de piaţă se face prin 

analizarea pieţei pentru a găsi proprietăţi similare şi comparând aceste proprietăţi cu cea care trebuie evaluată. 

Diferiţi parametrii ai valorii pot fi astfel obţinuţi, folosind tehnici comparative, cum ar fi metoda comparaţiei 

directe ce oferă un model determinist pentru ajustarile ce trebuie făcute preţurilor de vânzare a proprietăţilor 

comparabile. 

 Premiza majoră a metodei este aceea că valoarea de piaţă a unei proprietăţi imobiliare este în relaţie 

directă cu preţurile unor proprietăţi competitive şi comparabile. Analiza comparativă se bazează pe 

asemănările şi diferenţele între proprietăţi şi tranzacţii, care influenţează valoarea.  

 Este o metodă globală care aplică informaţiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piaţa 

imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare.  

 Metoda dă, de regulă, indicaţii de primă mână, referitoare la valoarea de piaţă în evaluarea 

proprietăţilor imobiliare ce nu sunt cumpărate pentru caracteristicile lor de a produce venituri (locuinţă 

pentru proprietar). 
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 Metoda comparaţiei directe este aplicabilă la toate tipurile de proprietăţi imobiliare când există 

suficiente tranzacţii recente, cu date sigure care să indice caracteristicile valorii sau tendinţele de pe 

piaţă. 

 Limitele aplicabilităţii metodei comparaţiei directe sunt generate de schimbări ale mediului economic 

şi legislativ. Schimbările mediului economic sau ale legislaţiei ce influenţează numărul de vânzări 

recente comparabile pot fi: condiţiile şi costul finanţării, inflaţia, schimbarea legii impozitului pe profit, 

a reglementărilor de urbanism, restricţii adminisatrtive de construire sau dezvoltare a infrastructurii. 

 

Etapele parcurse în aplicarea metodei comparaţiilor directe au fost: 

 cercetarea pieţei pentru obţinerea informaţiilor despre tranzacţii de proprietăţi imobiliare 

comparabile; 

 verificarea veridicităţii datelor; 

 alegerea criteriilor de comparaţie şi elaborarea unei analize comparative pe fiecare criteriu; 

 utilizarea elementelor de compraţie pentru ajustarea adecvată a pretului de vânzare a fiecărei 

proprietăţi comparabile (ajustari); 

 analiza rezultatelor şi stabilirea unei valori. 

Nu a fost aplicata. 

 

5) Abordarea prin cost 

Costul cladirilor .Estimarea costurilor clădirilor se face de un evaluator care înţelege planurile de 

construcţie, specificaţiile, materialele şi tehnicile de construcţii. Clădirile se vor inspecta cu atenţie şi vor fi 

descrise complet de evaluator.  

Costul de înlocuire este costul estimat de construire, la preţurile de la data evaluării, a unei clădiri cu 

utilitate echivalentă cu a clădirii evaluate, folosind materiale moderne, standarde, arhitectură, proiecte şi 

planuri curente. Cheltuielile ce sunt aferente direct construirii clădirilor sunt numite costuri directe, iar cele 

aferente indirect sunt numite costuri indirecte. Diferenţa între costul de construire şi valoarea proprietăţii 

imobiliare după terminare, reprezintă profitul promotorului, care trebuie corelat cu informaţiile de pe piaţă. 

Baza valorilor estimate o constituie Cataloagele ”Costuri de reconstrucție – costuri de inlocuire” – 

Editura IROVAL 2015-2016 Autor Corneliu Șchiopu. 

Profitul promotorului imobiliar  

Profitul promotorului este o cifră luată de pe piaţă şi reflectă suma pe care un promotor se aşteaptă să o 

primească pentru contribuţia sa în dezvoltarea proprietăţii. El reprezintă gradul de risc şi de expertiză necesar 

realizării proiectului. Totuşi, aceasta nu înseamnă că promotorul trebuie să fie recompensat automat pentru 

eforturile sale: cheltuiala nu garantează valoarea.  

În cazul pieţelor în cădere, evaluatorul va analiza dacă reducerea profitului (sau chiar pierderile) 

promotorului reprezintă o formă de depreciere externă (datorată condiţiilor externe). În practică, profitul 

promotorului poate fi estimat ca un procent din costurile directe, din costurile directe+indirecte, din costurile 

directe+indirecte+terenul sau din costul total al proiectului. Nu trebuie să se ia prea mult ca bază profiturile 

realizate în trecut de promotori, ci să se estimeze profiturile aşteptate (anticipate) de promotori la data 

evaluării 

Metode de estimare a costului  

Pentru estimarea costului unei clădiri, sunt necesare efectuarea mai multor măsurători. Deşi clădirile pot fi 

măsurate în mai multe moduri, evaluatorul trebuie să măsoare astfel încât să fie compatibil cu baza de date 

comparative. Măsurarea suprafeţelor este larg folosită şi adecvată pentru clădiri care corespund unui 

standard de înălţime de bază.  

 Metoda comparaţiilor unitare 

 Metoda costurilor segregate 

 Metoda devizelor  

Deprecieri 
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GEV 630 - `` Evaluarea bunurilor immobile ``- Nu este permisă utilizarea unor forme ale deprecierii 
fără a fi prezentată modalitatea de estimare a acestora. 

Deprecierea este o pierdere de valoare a proprietăţii imobiliare din orice cauză. Este diferenţa dintre costul 

de reconstrucţie sau de înlocuire a construcţiei şi valoarea ei de piaţă. 

 

- Depreciere fizică este evidenţiată de rosături, căzături, fisuri, infestări sau defecte de structură. 

- Deprecierea funcţională este dată de demodarea, neadecvarea sau supradimensionarea clădirii din punct de 

vedere al dimensiunilor, stilului sau instalaţiilor şi echipamentelor ataşate. 

- Deprecierea economică (din cauze externe) se datorează unor factori externi proprietăţii imobiliare, cum ar 

fi modificarea cererii, utilizarea proprietăţilor imobiliare în zonă, urbanismul, finanţarea şi reglementările 

legale. 

 

 Deprecierea fizica:  

• Metoda duratei de viaţă utila:  

Prin această metodă, se aplică la costul construcţiilor (C) un raport calculat între vârsta efectivă (Ve) şi durata 

totală de viaţă utila (Dvut), totul socotit la data evaluării: 
 

D = Ve / Dvut * C 

 

 Deprecierea functională : 

Deprecierea funcţională este o pierdere în valoare din cauza deficienţelor de concepţie sau proiectare a 

clădirii. Poate fi cauzată şi de schimbările în timp referitoare la aspectul clădirii, material sau standarde de 

construcţie (grad seismic, izolaţie termică). Deficienţele pot fi recuperabile sau nerecuperabile. 

Ca să fie recuperabile, costul de înlocuire a unui aspect demodat sau neacceptabil, trebuie să fie mai mic 

decât creşterea de valoare anticipată. 

Neadecvarea funcţională recuperabilă se cuantifică prin costul de înlocuire şi poate fi împărţită în trei 

categorii: 

- deficienţă ce necesită adăugiri, care se măsoară prin cât de mult costul de adăugire depăşeşte costul 

elementului dacă el are fi fost instalat chiar în timpul construcţiei; 

- deficienţă ce necesită înlocuire sau modernizare, ce este măsurată ca fiind costul elementului minus uzura 

fizică deja aplicată la elementul existent (valoarea rămasă), plus costul de a demonta elementul existent plus 

costul de instalare a elementului modern (înlocuitor). Valoarea rămasă este definită ca valoarea atribuită unui 

element ce se scoate de pe proprietatea imobiliară, de obicei pentru a fi folosit în altă parte; 

- supradimensionarea, care este măsurată ca fiind costul de reconstrucţie al elementului minus orice uzură 

fizică deja aplicată, minus costul de demontare, minus valoarea reziduală, dacă există. O supradimensionare 

este recuperabilă (dacă, la data evaluării, corectarea este fezabilă economic) sau nerecuperabilă (corectarea 

nefezabilă economic). 

 

 Deprecierea economică : 

Deprecierea economică este utilitatea diminuată a unei clădiri cauzată de influenţe negative din mediul exterior 

clădirii şi este, de obicei, nerecuperabilă. Ea poate fi cauzată de o serie de factori, cum ar fi: declinul vecinătăţii, 

amplasarea proprietăţii în localitate sau regiune, condiţiile pieţei locale. 

În metoda costului, deprecierea externă se ataşează clădirii. Prin urmare, evaluatorul trebuie mai întâi să 

estimeze profitul atribuit clădirii şi apoi pierderea de profit imputabilă clădirii este capitalizată cu rata de 

capitalizare a clădirii pentru a obţine deprecierea externă. 

Există două metode de estimare şi evaluatorul va selecta acea metodă care este cea mai bine fundamentată pe 

informaţiile de pe piaţă. Astfel, evaluatorul: 

- capitalizează pierderea de profit sau de chirie atribuită influenţelor negative; 

- compară tranzacţii de proprietăţi similare care suferă aceleaşi influenţe negative. 
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Dacă sunt date disponibile, a doua cale este de preferat, deşi pot să apară dificultăţi în comparaţie. 

Pentru a estima deprecierea externă prin capitalizarea pierderii de profit, evaluatorul estimează mai întâi 

pierderile la nivelul întregii proprietăţi imobiliare, datorate influenţelor externe şi apoi partea din pierderi 

atribuite clădirii este capitalizată cu rata de capitalizare a clădirii. 

 

261.000 lei echivalent a 58.000 euro 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA 28,10,2016

Nr 

crt DESCRIERE

Regim 

inaltime

Ac 

(mp) Ad (mp)

CURS 

BNR

CIB ( 

lei/mp) - 

COSTUL 

DE NOU

C.I.B (lei) - 

COSTULDE 

NOU

Pondere 

realizata la 

data 

inspectiei ( 

%)

CIB (lei)- 

COSTUL DE 

NOU

AN 

EVALUARE

AN REAL 

PUNERE 

IN 

FUNCTIUN

E

DVUT  

( ani)- 

durata 

de 

viata 

utila 

VARSA

TA 

EFECTI

VA (ani)

UZURA 

FIZICA 

LINIARA 

ANUALA ( 

LEI)

COSTUL 

CU 

RENOVARI

LE/AMENAJ

ARI (LEI)

NUMAR  

ANI 

ECHIVALE

NT

Deprecire

a fizica (%)

Deprecirea 

fizica 

(absoluta) lei

Valoare 

ramasa (lei)

Valoare 

ramasa (lei)

Deprecier

e 

functional

a (%)

Depreciere 

functionala 

(lei)

Valoare 

ramasa (lei)

Deprecie

re din 

cauze 

externe 

(%)

Depreciere 

din cauze 

externe (lei) C.I.N (euro) C.I.N (lei)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 - 

CRONOLOGICA

18 - 

EFECTIVA 19 20 21 21A 22 23 24 25 26 27 28

SISTEM CALCUL 

COLOANE

FISE 

EVALUARE 7=6*3 9=7*8

DOCUMEN

TE

NORM

ATIVE

13=10-

11 14=9:12 INSPECTIE 16=15 : 14 17 = 10-11 18 = 17-16 19 = 20 : 7 20 = 18*14 21 = 9 - 20
21A = TOTAL 

VALOARE RAMASA

FSUBSPAR Sp+D+P+M 71 408 4,5037 1361 96631 100% 96631 2016 2003 80 13 1207,888 0 0 13 13 16% 15703 80928

1
STRUCTURA D ( 

7ZPOROT30PS) Sp+D+P+M 136 408 4,5037 770,4 104.774 lei 100%   104.774 lei 2016 2003 80 13   1.310 lei 
            -   lei 

0 13 13 16%          17.026 lei      87.749 lei 

2
STRUCTURA P ( 

7ZPOROT30PS) Sp+D+P+M 136 408 4,5037 770,4 104.774 lei 100%   104.774 lei 2016 2003 80 13   1.310 lei 
            -   lei 

0 13 13 16%          17.026 lei      87.749 lei 

3
STRUCTURA E ( 

7ZPOROT30PS) Sp+D+P+M 0 408 4,5037 801,5 0 lei 100%               0 lei 2016 2003 80 13           0 lei 
            -   lei 

0 13 13 16%                    0 lei                0 lei 

4
STRUCTURA M 

(7ZPOROT30M) Sp+D+P+M 136 408 4,5037 346,5 47.124 lei 100%     47.124 lei 2016 2003 80 13      589 lei 
            -   lei 

0 13 13 16%            7.658 lei      39.466 lei 

5 INVTIG Sp+D+P+M 136 408 4,5037 393,5 53.516 lei 100%     53.516 lei 2016 2003 45 13   1.189 lei             -   lei 0 13 13 29%          15.460 lei      38.056 lei 

6 FOBS Sp+D+P+M 272 408 4,5037 954,6 259.651 lei 15%     38.948 lei 2016 2003 35 13   1.113 lei             -   lei 0 13 13 6%          14.466 lei      24.481 lei 

7 FOMANS Sp+D+P+M 136 408 4,5037 653,9 88.930 lei 0%               0 lei 2016 2003 35 13           0 lei             -   lei 0 13 13 0%                    0 lei                0 lei 

8
SCARA ACCES ( 

buc( Sp+D+P+M 2 408 4,5037 3660,4 7.321 lei 0%               0 lei 2016 2003 35 13           0 lei 
            -   lei 

0 13 13 0%                    0 lei                0 lei 

9 ELINGR Sp+D+P+M 408 408 4,5037 84,2 34.354 lei 25%       8.588 lei 2016 2003 35 13      245 lei             -   lei 0 13 13 9%            3.190 lei        5.398 lei 

10
INCALZIRE ( 

INCCONV) Sp+D+P+M 408 408 4,5037 111,1 45.329 lei 0%               0 lei 2016 2003 45 13           0 lei 
            -   lei 

0 13 13 0%                    0 lei                0 lei 

11
Dus+Cabina+lavo

ar+WC Sp+D+P+M 2 408 4,5037 6372,5 12.745 lei 50%       6.373 lei 2016 2003 45 13      142 lei 
            -   lei 

0 13 13 14%            1.841 lei        4.532 lei 

12

Finisaj 

termosistem la 

fatada ( polistiren 

+ 10 cm grosime 

) Sp+D+P+M 245,6 408 4,5037 253,3 62.213 lei 0%               0 lei 2016 2003 45 13           0 lei 

            -   lei 

0 13 13 0%                    0 lei                0 lei 

VALOARE TEREN 4,5037
VALOARE 

TOTALA 4,5037  €        58.000         261.000 lei 

 €            142 

EXPLICATII/ 

COLOANE

EXPLICATII/ 

COLOANE

6 17

7
18

8
19

9
20

10 21

11

12

13

14

15

16

       368.359 lei 6%        20.902 lei       347.458 lei 25% 86471  €        57.949              260.987 

DEPRECIERE FIZICA : O pierdere de utilitate cauzată de deteriorările fizice ale activului sau ale componentelor sale, ca efect al vechimii sale şi al utilizării în condiţii normale, care se concretizează într-o pierdere de valoare.

SURSA

DEPRECIERE FUNCTIONALA : O pierdere de utilitate cauzată de ineficienţa activului subiect în comparaţie cu substitutul său, care se concretizează într-o pierdere de valoare.

DEPRECIERE ECONOMICA-  pierdere de utilitate cauzată de factori din exteriorul activului, în special factori legaţi de modificările în cererea şi oferta produselor realizate cu aportul acelui activ, care se concretizează într-o pierdere de valoare. O pierdere 

de utilitate cauzată de factori economici sau de localizare din exteriorul activului, care se concretizează într-o pierdere  de valoare.

Costul echivalentului modern se corectează apoi pentru a fi reflectată deprecierea. Scopul ajustării pentru depreciere este acela de a estima cu cât ar fi mai puţin valoroasă proprietatea imobiliară subiect, pentru un potenţial cumpărător, faţă de echivalentul 

său modern. Deprecierea ia în considerare starea fizică, utilitatea funcţională şi economică a proprietăţii imobiliare subiect, în comparaţie cu echivalentul său modern.

TABEL DE CALCUL AL DEPRECIERII FIZICE PRIN METODA VARSATA EFECTIVA / DURATA DE VIATA UTILA CORNELIU SCHIOPU 2015 -2016

VARSTA

SURSA

16=15 : 14 (NUMAR ANI ECHIVALENT  =  COSTUL 

AMEJARILOR/ RENOVARILOR / UZURA LINIARA ANUALA 

COSTUL RENOVARILOR/ AMENAJARILOR - CONFORM 

INFORMATII PRELUATE LA DATA INSPECTIEI

14=9: 12 - UZURA FIZICA LINIARA

13 = 10-11 (VARSTA EFECTIVA =  AN EVALUARE - AN 

PUNERE IN FUNCTIUNE ) - INAINTE DE PRELUNGIRE 

DURATA DE VIATA IN URMA RENOVARILOR

DURATA DE VIATA UTILA CONFORM NORMATIVE

AN PUNERE IN FUNCTIUNE CONFORM DOCUMENTE

AN EVALUARE

9=7*8 - COSTUL DE NOU * PONDEREA REALIZATA

17 = 10 - 11 ( AN EVALUARE - AN PUNERE IN 

PONDERE REALIZATA LA DATA INSPECTIEI 

18 = 17-16 (VARSTA EFECTIVA  = VARSATA 

CRONOLOGICA - NUMAR ANI ECHIVALENT
7=6*3 - COSTULDE NOU x Ac(mp)/Ad (mp)

20 = 18 * 14 ( DEPRECIEREA FIZICA = VARSATA 

EFECTICA X UZURA FIZICA LINIARA ANUALA )

19 = 20 : 7 ( DEPRECIEREA FIZIZA % = DEPRECIEREA 

FIZICA  : COSTUL DE NOU )

COSTUL DE DE NOU  - FISE EVALUARE - CORNELIU 

21 = 9 - 20 
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CURS BNR EURO LEI
MP

EURO/ 

MP TOTAL

   4,5037 lei 0          -     lei 326      3,00 €        11.750 € 

   4,5037 lei 0          -     lei 326      0,45 €          1.763 € 

  4,5037 lei 0         -     lei 215         14 €          3.000 € 

8%

CURS BNR EURO LEI             240 € 

   4,5037 lei           27 €          122 lei 
       11.510 € 

   4,5037 lei           54 €          245 lei 
98%

   4,5037 lei           -   €          -     lei          1.727 € 

   4,5037 lei           44 €          200 lei 9%

   4,5037 lei           89 €          400 lei        19.200 € 

  4,5037 lei         106 €         477 lei        19.200 € 

     86.471 lei 

CURS BNR EURO LEI

20 X      200 lei    4,5037 lei         906 €       4.080 lei 

   4,5037 lei           -   €            -   lei 

  4,5037 lei         906 €      4.080 lei 

  4,5037 lei         272 €      1.224 lei 

   4,5037 lei           -   €            -   lei 

   4,5037 lei         272 €       1.224 lei 

10%   4,5037 lei      2.718 €    12.240 lei 

20 X      901 lei    4,5037 lei      4.080 €     18.375 lei 

   4,5037 lei 663       2.986 lei 

  4,5037 lei 3417    15.389 lei 

   4,5037 lei         906 €       4.080 lei 

  4,5037 lei      4.323 €    19.469 lei 

CURS BNR EURO LEI

   4,5037 lei 1             5 lei 

   4,5037 lei 326

   4,5037 lei 326,4       1.470 lei 

10%    4,5037 lei 10%

   4,5037 lei     14.700 lei 

408           5 € 
   4,5037 lei 

     2.040 €       9.188 lei 

  4,5037 lei      5.513 lei 

CURS BNR EURO LEI

20      901 lei    4,5037 lei      4.080 €     18.375 lei 

16%    2.986 lei    4,5037 lei      3.417 €     15.389 lei 

   4,5037 lei           -   €            -   lei 

   4,5037 lei           -   €            -   lei 

  4,5037 lei      3.417 €    15.389 lei 

COST DE INLOCUIRE A UNUI GRUP SANITAR IN STRUCTURA EXISTENTA

NEADECVAREA FUNCTIONALA RECUPERABILA. DEFICIENTE CE 

NECESITA ADAUGIRI

PIERDEREA IN VALOARE

PLUS COST DE INSTALARE ECHIPAMENT NOU

PLUS COST DE DEMOLARE

PIERDEREA IN VALOARE

NEADECVAREA FUNCTIONALA RECUPERABILA. SUPRADIMENSIONARE

CASTIG IN PROFITUL NET

± cheltuieli de operare

CASTIG POTENTIAL IN PROFITUL NET

TOTAL COST DE ELIMINARE

MINUS VALOAREA REZIDUALA

DETERMINAREA FEZABILITATII ECONOMICE

COST DE LICHIDARE A INCAPERILOR 

CARE NECESITA DEMOLARE ( MP X LEI/ MP)

SUBTOTAL

COSTUL CURENT DE RECONSTRUCTIE A 

INCAPERILOR CARE NECESITA 

DEMOLARE ( MP X LEI/ MP)

ESTIMAREA DEPRECIERII

MINUS UZURA FIZICA DEJA APLICATA

MODIFICAREA PROFITULUI NET CAPITALIZAT LA RATA DE 

CAPITALIZARE A CLADIRII DE %

PLUS COSTUL NET DE ELIMINARE

NEADECVAREA FUNCTIONALA NERECUPERABILA ESTIMATA

NEADECVAREA FUNCTIONALA NERECUPERABILA . 

SUPRADIMENSIONARE

COST DE RECONSTRUCTIE CURENT AL 

SUPRADIMENSIONARII ( MP X LEI/ MP)

MINUS UZURA FIZICA APLICATA
PLUS VALOAREA ACTUALIZATA A COSTURILOR 

SUPLIMENTARE

MINUS VALOAREA ADAUGATA

Această supradimensionare este  considerată recuperabilă dacă valoarea obţinută în plus prin transformare depăşeşte costul

NEADECVAREA FUNCTIONALA NERECUPERABILA ESTIMATA

PIERDERE ESTIMATA DE PROFIT NET

DIFERENTA DE X EURO/ MP UTIL DE SPATIU LIBER DE INCHIRIAT (INTRE 

PROP SUBIECT SI PROP DIN ACEEASI ZONA - SUPERIOARE)

SUPRAFATA UTILA  (mp ; Au = Ad x 0,8 )

RATA DE CAPITALIZARE %

PIERDERE DE PROFIT / RATA DE CAPITALIZARE

NEADECVAREA FUNCTIONALA NERECUPERABILA . DEFICIENTE ( ex. - 

sistem stingere incendii, climatizare )

MINUS COSTUL CARE E INCLUS IN ESTIMAREA DE 

COST DE NOU ( Ad mp x  euro/ mp

DEPRECIEREA ECONOMICA

VENITUL NET ACTUAL ANUAL AL PROPRIETATII (Au x 

euro/ mp * 12 luni )

VENITUL NET DATORAT TERENULUI

RATA DE CAPITALIZARE PENTRU TEREN

SUPRAFATA TEREN

PIERDEREA ESTIMATA DE VENIT NET ANUAL 

DEPRECIERE EXTERNA

NEADECVAREA FUNCTIONALA RECUPERABILA. DEFICIENTE CE 

NECSEITA INLOCUIRI SAU MODERNIZARI

MINUS UZURA FIZICA DEJA APLICATA ( VIRSATA/ DURATA DE VIATA LA 

INSTALATII ELECTRICE 35 ANI )

COST AL INSTALATIILOR EXISTENTE DEJA, INCLUSE IN ESTIMAREA DE 

COST ( DACA ACESTEA SUNT DEMODATE SI TREBUIE MODERNIZATE )
VENITUL NET DATORAT CLADIRII

PRO RATA

MINUS COSTUL DE INSTALARE A UNUI GRUP SANITAR IN STRUCTURA 

DEPRECIERE FUNCTIONALA

PIERDEREA IN VALOARE

MINUS VALOAREA RECUPERABILA PIERDERE DE PROFIT DATORATA CLADIRII (PRO RATA)

DEPRECIEREA EXTERNA APLICABILA CLADIRII

DEPRECIEREA EXTERNA APLICABILA CLADIRII

PIERDEREA NETA CAPITALIZATA LA CLADIRE

RATA DE CAPITALIZARE PENTRU CLADIRE



6) Abordarea prin venit 

Metoda capitalizarii venitului  

Metodele de randament au la bază următoarele principii de evaluare: 

 substituţia – prezintă interes orice proprietate imobiliară care produce venituri de acceaşi mărime şi 

cu aceleaşi riscuri cu proprietatea în cauză; 

 anticiparea – valoarea de piaţă este egală cu valoarea actualizată a câştigurilor sau a satisfacţiilor 

viitoare generate de proprietate aşa cum sunt ele percepute de vânzătorii şi cumpărătorii tipici; 

 contribuţia – valoarea oricărui factor de producţie sau componentă a proprietăţii depinde de măsura 

în care prezenţa sa adaugă ceva la valoarea globală a proprietăţii. 

Metoda se bazează pe premisa că: “un cumpărător informat nu va plăti mai mult pe o proprietate decât costul  

de a obţine o fructificare similară la acelaşi nivel de risc“. 

 

S-a apelat la Metoda Multiplicatorului Chiriei Brute- MCB. Procedura impune: 

• estimarea chiriei brute de piaţă pentru proprietatea subiect   CBp; 

• estimarea MCB, din datele de piaţă deţinute                 MCB; 

• multiplicarea chiriei brute CBp cu MCB     (CBp * MCB); 

• estimarea cheltuielilor necesare obţinerii potenţialului de închiriere luat în calcul (CCONV) 

 

Valoarea, ca formulă de calcul:                    VMCB = CBp * MCB - CCONVv 

Nu a fsot aplicata. 
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V. ANALIZA REZULTATELOR ŞI CONCLUZIA ASUPRA VALORII 
 

5) Analiza rezultatelor si concluzia asupra valori 

 

5).1 Analiza rezultatelor 

 

În urma aplicării metodelor de evaluare prezentate în raport au fost obținute următoarele valori (rotunjite) 

 

 Abordarea prin piață: nu a fost aplicata* 

 Abordarea prin venit: nu a fsot aplicata* 

 Abordarea prin cost: 261.000 lei echivalent a 58.000 euro 

*nu a fost aplicată, dat fiind faptul că nu este relevantă la acest tip de proprietate și la acest moment de 

dezvoltare al pieței imobiliare. 

5).2 Riscul de garanție 

 Tipul garanţiei a fost descris anterior. 

 Față de riscurile specifice ale pieței imobiliare pentru astfel de proprietăți, nu s-au identificat alte 

riscuri. 

 Vandabilitatea proprietăţii imobiliare evaluate este la media pieţei specifice 

 

 

5).3 Concluzia asupra valorii 

 

 

261.000 lei echivalent a 58.000 euro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curs B.N.R: 1EURO = 4,5037 LEI 

Intocmit: Evaluator EPI, EBM, EI – ANEVAR 

Ec. Preșneanu Radu Dorin 

Legitimatie nr. 15553 

Tel: 0747.010.329 

E-mail: radu.presneanu@gmail.com 
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VI. ANEXE 
 

1) Date de piață suplimentare celor prezentate în raport 

2) Fotografii 

3) Documente (planuri de situatie, relevee, Ac, Cvc, etc) 
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1) Date de piață suplimentare celor prezentate în raport 

1. -  

 
http://www.multecase.ro/vanzare-teren-gura-vaii-gura-vaii-mehedinti_i6553546 

 

 

2. - 

 
https://www.olx.ro/oferta/teren-ID6hol6.html#4f68324c3d 

3. - 
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http://www.imobiliare.ro/vanzare-case-vile/drobeta-turnu-severin/alunis/casa-de-vanzare-4-camere-

X5C301004?lista=2905286 

 

4. - 
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http://www.imobiliare.ro/vanzare-case-vile/drobeta-turnu-severin/central/casa-de-vanzare-5-camere-

X44L11042?lista=2905286 

 

5. 
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http://www.imobiliare.ro/vanzare-case-vile/drobeta-turnu-severin/autogara/casa-de-vanzare-5-camere-

X5C101002?lista=2905286 

 

6. 
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https://www.olx.ro/oferta/casa-de-vanzare-ID7ektm.html#d6e44d4ca5 
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COMPARABILA   

 

 
Link: http://www.multecase.ro/vanzare-teren-gura-vaii-gura-vaii-mehedinti_i6479396 

 

POZE  

  

  

Nota Telef Detalii
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2) Fotografii 
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3) Documente (planuri de situatie, relevee, Ac, Cvc, etc) 
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