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Decembrie 2012 

Catre : S.C. CEPROHART S.A. Braila 

 

Ref:  Evaluarea proprietatii imobiliare „Teren si constructie – Sectie microproductie” situata pe 

str. Celulozei nr.6– Municipiul Constanta, apartinand SC CEPROHART SABraila 

 

Evaluarea se refera la proprietatea imobiliara constituita din „Teren si constructie – Sectie 

microproductie” situata pe str. Celulozei nr.6– Municipiul Constanta. Proprietatea este 

amplasata in incinta Palas Constanta. Accesul se realizeaza direct din str. Celulozei, printr-o alee 

carosabila de acces. Este de mentionat ca evaluatorul nu a avut la dispozitie documente referitoare 

pentru aleea de acces. Evaluarea este realizata in ipoteza ca accesul la proprietate este asigurat. 

Terenul are suprafata conform acte de 1.524 mp, si conform masuratori de 1.530 mp. Constructia are 

suprafata construita la sol de 358,63 mp, iar aria desfasurata construita este de 940 mp.  

 

Se evalueaza dreptul integral de proprietate asupra terenului si constructiei apartinand SC 

CEPROHART SA Braila.  

 

Abordarile evaluarii in prezentul raport au fost metoda capitalizarii directe, metoda costului si 

abordarea prin comparatie (pentru teren). Raportul a fost structurat dupa cum urmeaza: (1) Partea 

introductiva (2) Premisele evaluarii – in care se gasesc principalele elemente cu caracter specific care 

delimiteaza modul de abordare al evaluarii (3) Prezentarea datelor – in care sunt prezentate 

proprietatea imobiliara analizata, datele juridice si analiza pietei imobiliare (4) Analiza datelor – 

contine aplicarea metodelor de evaluare, rezultatele obtinute si opinia evaluatorului asupra valorii 

selectate (5) Anexe – contin elemente care sustin argumentele prezentate in raport – schita, fotografii 

etc. 

 

In urma aplicarii metodologiei de evaluare, opinia evaluatorului referitoare la valoarea de piata 

(utilizabila pentru S.C. CEPROHART S.A. Braila) a proprietatii imobiliare evaluate, exprimata la 

nivelul valorii prin cost, tinand seama exclusiv de prevederile prezentului raport, este: 
 

245.896 EURO 

(echivalent 1.089.000 RON) 

 

Din care: 

Valoare teren:           110.000 EURO (echivalent 487.157 RON) 

Valoare constructie: 135.896 EURO (echivalent 601.843 RON) 

 

 

 

 

 

 

Cluj-Napoca: Str. Nicolae Cristea Nr. 25, 400184, Tel/Fax: 0264 438.03.33 

Constanţa: Millenium Business Center, B-dul Mamaia, nr. 135-137,  Tel/Fax: 0241 508.400 

darian@darian.ro; www.darian.ro 
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Argumentele care au stat la baza elaborarii acestei opinii precum si considerente privind valoarea 

sunt: 

 Valoarea a fost exprimata tinand seama exclusiv de ipotezele, conditiile limitative si aprecierile 

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

de evaluare; 

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

cerintele legale; 

 Valoarea estimata se refera la proprietatea imobiliara ansamblu compus din constructie plus 

terenul aferent, inclusiv accesul la proprietate;  

 Valoarea propusa tine cont de intreaga proprietate, in ansamblul ei, considerata optima si necesara 

pentru activitatea desfasurata si nu va putea fi subdivizata; 

 Valoarea este valabila numai pentru utilizarea considerata care este si destinatia strict admisibila; 

 Cursul de schimb considerat este de 4,4287 RON/EUR la data 31.12.2012. Valorile exprimate in 

EUR sunt valabile atat timp cat conditiile in care s-a realizat evaluarea (starea pietei, nivelul 

cererii si ofertei, inflatie, evolutia cursului de schimb etc.) nu se modifica semnificativ. Pe pietele 

imobiliare valorile pot evalua ascendent sau descendent o data cu trecerea timpului si variatia lor 

in raport cu cursul valutar nu este liniara; 

 Valoarea finala este exprimata fara TVA; 

 Valoarea este subiectiva; 

 Valoarea este o predictie; 

 Evaluarea este o opinie asupra unei valori. 

 

Raportul a fost pregatit pe baza Standardelor Internationale de evaluare IVS - 2011. 

 

 

 

Cu stima, 

 

DARIAN DRS SA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Evaluare proprietate „Teren si Constructie – sectia de microproductie” – str. Celulozei nr.6,  Municipiul Constanta 

 

DARIAN DRS SA                                 Pagina 4 

1.1. Certificare 

 

Prin prezenta, în limita cunoştinţelor şi informaţiilor deţinute, certificăm următoarele: 

 

- afirmaţiile prezentate şi susţinute în acest raport sunt adevărate şi corecte.  

- analizele, opiniile şi concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele considerate şi 

condiţiile limitative descrise şi sunt analizele, opiniile şi concluziile noastre personale, fiind 

nepărtinitoare din punct de vedere profesional.  

- nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă în proprietatea care face obiectul prezentului 

raport de evaluare şi nici un interes sau influenţă legată de părţile implicate. 

- suma ce ne revine drept plată pentru realizarea prezentului raport nu are nici o legătură cu 

declararea în raport a unei anumite valori (din evaluare) sau interval de valori care să favorizeze 

clientul şi nu este influenţată de apariţia unui eveniment ulterior. 

o analizele şi opiniile noastre au fost bazate şi dezvoltate conform cerinţelor din standardele, 

recomandările şi metodologia de lucru recomandate de către UNEAR şi standardele 

Comitetului Internaţional de Standarde în Evaluare (IVSC). 

- evaluatorul a respectat codul deontologic. 

- Proprietatea a fost inspectată personal de către evaluator Catalin Bozdog în data de 14.01.2013 

însoţit de reprezentantul proprietarului. 

- În elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistenţă semnificativă din partea nici unei alte 

persoane în afara evaluatorilor care semnează mai jos. 

 

La data elaborării acestui raport, evaluatorul care se semnează mai jos este membru al Uniunii 

Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania, a îndeplinit cerinţele programului de pregătire 

profesională continuă şi are competenţa necesară întocmirii acestui raport. 

 

Evaluatorul care semnează prezentul raport de evaluare are încheiată asigurarea de răspundere 

profesională la ALLIANZ – ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A. Firma DARIAN DRS are încheiată 

asigurarea de răspundere profesională la ALLIANZ-TIRIAC ASIGURĂRI S.A. 

 

 

 

Catalin Bozdog 

Evaluator autorizat EPI,EBM 

Membru Titular 
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2.  PREMISELE EVALUARII 

2.1. Ipoteze speciale si conditii limitative  

 

La baza evaluarii stau o serie de ipoteze si conditii limitative, prezentate in cele ce urmeaza. Opinia 

evaluatorului este exprimata in concordanta cu aceste ipoteze si concluzii, precum si cu celelalte 

aprecieri din acest raport.  

 

Principalele ipoteze si limite de care s-a tinut seama in elaborarea prezentului raport de evaluare sunt 

urmatoarele: 

Ipoteze si conditii limitative speciale: 

 Evaluatorul a examinat Planul de situaţie/schiţa de dezmembrare/fişa bunului imobil vizată 

de ANCPI/OCPI şi a identificat proprietatea împreună cu proprietarul sau reprezentantul 

acestuia; locaţia indicată şi limitele proprietăţii indicate de proprietar se consideră a fi corecte. 

Evaluatorul nu este topograf/topometrist/geodez şi nu are calificarea necesară pentru a măsura 

şi garanta că locaţia şi limitele proprietăţii aşa cum au fost ele indicate de proprietar şi 

descrise in raport corespund cu documentele de proprietate/cadastrale. Acest raport are 

menirea de a estima o valoare a proprietăţii identificată şi descrisă în raport în ipoteza în care 

aceasta corespunde cu cea din documentele de proprietate. Orice neconconcordanţă între 

proprietatea identificată şi cea din documentele de proprietate invalidează corespondenţa 

dintre valoarea estimată şi proprietatea atestată de documentele de proprietate dar păstrează 

validă valoarea estimata pentru proprietatea identificata in raport.  

 Este de mentionat ca evaluatorul nu a avut la dispozitie documente referitoare pentru aleea de 

acces. Evaluarea este realizata in ipoteza ca accesul la proprietate este asigurat 

 Valoarea estimata se refera la proprietatea imobiliara plus terenul aferent, inclusiv asigurarea 

accesului la proprietate; 

 Suprafetele considerate in evaluare se bazeaza exclusiv pe documentatia cadastrala avuta la 

dispozitie . 

1. Ipoteze: 

   Valoarea opinata in raportul de evaluare este estimata in conditiile realizării ipotezelor care 

urmează şi in mod special în ipoteza în care situaţiile la care se face referire mai jos nu generează 

nici un fel de restricţii in afara celor aratate expres pe parcursul raportului şi a căror impact este 

expres scris că a fost luat în considerare. Dacă se va demonstra că cel puţin una din ipotezele sub 

care este realizat raportul şi care sunt detaliate în cele ce urmează nu este valabilă, valoarea 

estimată este invalidată; 

   Aspectele juridice (descrierea legală şi aspecte privind dreptul de proprietate) se bazează 

exclusiv pe informaţiile şi documentele furnizate de către proprietar/destinatar şi au fost 

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

considerat valabil şi transferabil (in circuitul civil). Afirmaţiile făcute de evaluator privitoare la 

descrierea legală a proprietăţii nu se substituie avizelor juridice exprimate de specialişti; 

evaluatorul nu are competenţă în acest domeniu;   

   Se presupune o deţinere responsabilă şi un management competent al proprietăţii. 

   Se presupune că toate studiile inginereşti puse de proprietar / destinatar la dispoziţia 

evaluatorului sunt corecte. Planurile de situaţie şi materialele ilustrative din acest raport au fost 

incluse doar pentru a ajuta cititorul raportului în vizualizarea proprietăţii. 
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   Evaluatorul nu are nicio informaţie privitoare la faptul că proprietatea ar fi traversată de reţele 

magistrale de utilităţi sau zone de restricţionare care ar limita dezvoltarea acesteia altele decât 

cele descrise în raport; în urma inspecţiei pe teren nu au fost descoperite indicii care să arate o 

astfel de restricţie; evaluatorul nu a facut nicio investigaţie suplimentară pentru a  descoperi 

aceste restricţii şi nici nu are abilitatea de a întocmi eventuale studii care să certifice dacă 

proprietatea este afectată de o astfel de restricţie sau nu.  

   Evaluatorul a estimat valoarea terenului în abordarea pe cost la cea mai buna utilizare a sa iar 

imbunătăţirile sale ca şi contribuţie la valoare. Aceste evaluări separate ale terenului şi 

imbunătăţirilor acestuia nu trebuie utilizate în legătură cu alte evaluări şi sunt invalide dacă sunt 

astfel utilizate. Orice alocare de valori pe componente este valabilă numai în cazul utilizării 

prezentate în raport. Valori separate alocate nu trebuie folosite în legătură cu o altă evaluare şi 

sunt invalide dacă sunt astfel utilizate 

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

urbanism, mediu şi utilizare, în afara cazului în care a fost identificată o ne-conformitate, descrisă 

şi luată în considerare în prezentul raport.  

   Nu am realizat o analiză structurală a clădirilor sau construcţiilor speciale, nici nu am inspectat 

acele părţi care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, acestea fiind considerate în starea 

tehnică precizată, conform informaţiilor primite de la proprietar/utilizator. Nu ne putem exprima 

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

integritatea structurii sau sistemului clădirilor/construcţiilor; 

   Ca parte a procesului de evaluare evaluatorul a efectuat o inspecţie neinvazivă a proprietăţii şi 

nu s-a intenţionat a se scoate în evidenţă defecte sau deteriorări ale construcţiilor sau instalaţiilor 

altele decât cele care sunt prin execuţie aparente. Prezenţa unor astfel de deteriorări care nu au 

fost puse în evidenţă ar putea afecta în mod negativ opinia evaluatorului asupra valorii. 

Evaluatorul recomandă clienţilor preocupaţi de un asemenea potenţial negativ să angajeze experţi 

tehnici care să investigheze astfel de aspecte.   

   Nu am realizat nici un fel de investigaţie pentru stabilirea existenţei contaminanţilor. Se 

presupune că nu există condiţii ascunse sau ne-aparente ale proprietăţii, solului, sau structurii care 

să influenţeze valoarea. Evaluatorul nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru asemenea condiţii 

sau pentru obţinerea studiilor necesare pentru a le descoperi; Cu ocazia inspecţiei nu am fost 

informaţi despre existenţa pe amplasament a unor contaminanţi; Nu am realizat nici un fel de 

investigaţie suplimentară pentru stabilirea existenţei altor contaminanţi; 

   Se presupune că toate licenţele, autorizaţiile şi acordurile de funcţionare precum şi orice alte 

cerinţe legale necesare funcţionării au fost sau pot fi obţinute şi reînnoite pentru orice utilizare 

considerată pentru evaluare în acest raport; 

   Se presupune utilizarea terenului şi a îmbunătaţirilor terenului în interiorul limitelor şi 

graniţelor proprietăţii aşa cum sunt descrise în acest raport.  

   Situaţia actuală a proprietăţii imobiliare, 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 considerân datele care sunt disponibile la data evaluării;  

   Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informaţiile si documentele pe care le-a avut la 

dispoziţie, existând posibilitatea existenţei şi a altor informaţii sau documente de care evaluatorul 

nu avea cunoştinţă. 

   Orice referinţă în acest raport de evaluare la rasă, etnie, credinţă, vârstă sau sex sau orice alt 

grup individual a fost făcută în scop informativ. Aceste date prezentate s-a considerat că nu au 
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niciun efect asupra valorii de piaţă a proprietăţii evaluate sau a oricărei proprietăţi în zona 

studiată. 

   Se consideră că proprietatea evaluată se conformează tuturor cerinţelor de acces pentru persoane 

cu dizabilităţi. Nu au fost efectuate investigaţii în aces sens şi evaluatorul nu are calificarea 

necesară pentru a face acest demers. 

   Valoarea estimata se refera la proprietatea imobiliara in stadiul actual plus terenul aferent. 

Condiţii limitative: 

   Prezenta evaluare a fost întocmită pentru scopul declarat în cadrul raportului şi asumat prin 

contractul de prestări servicii întocmit între evaluator şi beneficiar/destinatar. Acest raport de 

evaluare nu va putea fi utilizat pentru niciun alt scop decât cel declarat. 

   Evaluatorul nu a facut nicio măsurătoare a proprietăţii. Dimensiunile proprietăţii au fost 

preluate din descrierea legală a proprietăţii (contractul de vânzare cumpărare, extras de carte 

funciară, documentaţie topografică); evaluatorul nu are calificarea de a valida aceste 

documentaţii. Toate planurile construcţiilor, schiţele, planurile de situaţie puse la dispoziţia 

evaluatorului se consideră a fi corecte dar nu se asumă nicio responsabilitate în această privinţă. 

   Evaluatorul a  obţinut informaţii, opinii, estimări din surse considerate a fi corecte şi de 

încredere dar nu se asumă nicio responsabilitate în cazul în care acestea s-ar dovedi a fi incorecte;  

   Evaluatorul nu are cunoştinţă de posibilele litigii generate de elemente ascunse sau vecinătăţi 

care să afecteze proprietatea evaluată;  

   Opinia evaluatorului este cu referire la proprietate asa cum reiese din documentele şi titlurile de 

proprietate puse la dispoziţie de proprietar/utilizator, fiind limitată exclusiv la acestea; 

   Raportul de evaluare este valabil în condiţiile economice, fiscale, juridice şi politice de la data 

întocmirii sale. Dacă aceste condiţii se vor modifica concluziile acestui raport îşi pot pierde 

valabilitatea. 

   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; 

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

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

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

interese fracţionate va invalida valoarea estimată, în afara cazului în care o astfel de distribuire a fost 

prevăzută în raport. 
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2.2. Obiectul, scopul si utilizarea evaluarii. Instructiunile evaluarii 

 

Obiectul evaluarii il constituie proprietatea imobiliara constituita din „Teren si constructie – Sectie 

microproductie” situata pe str. Celulozei nr.6– Municipiul Constanta. Proprietatea este 

amplasata in incinta Palas Constanta. Accesul se realizeaza direct din str. Celulozei, printr-o alee 

carosabila de acces. Este de mentionat ca evaluatorul nu a avut la dispozitie documente referitoare 

pentru aleea de acces. Evaluarea este realizata in ipoteza ca accesul la proprietate este asigurat 

Terenul are suprafata conform acte de 1.524 mp, si conform masuratori de 1.530 mp. Constructia are 

suprafata construita la sol de 358,63 mp, iar aria desfasurata construita este de 940 mp.  

 

Scopul evaluarii este determinarea valorii de piata a proprietatii evaluate. Raportul este intocmit 

pentru S.C. CEPROHART S.A. in calitate de client si destinatar. 

2.3. Drepturile de proprietate evaluate 

 

Conform actelor avute la dispozitie, si mentionate detaliat la subcapitolul 3.2,  reiese ca terenul si 

constructia se afla in proprietatea SC CEPROHART SA. 

Dreptul de proprietate evaluat in prezentul raport este dreptul de proprietate integral asupra 

proprietatii in discutie (teren si constructie). 

2.4. Baza de evaluare. Tipul valorii estimate 

 

Având în vedere scopul evaluării, s-au avut în vedere recomandările standardelor internationale de 

evaluare 2011:   

  IIVVSS  ––  CCaaddrruull  ggeenneerraall  

  IIVVSS  110011  ––  SSffeerraa  mmiissiiuunniiii  ddee  eevvaalluuaarree  

  IIVVSS  110022  ––  IImmpplleemmeennttaarree    

  IIVVSS  110033  ––  RRaappooaarrttaarreeaa  eevvaalluuaarriiii    

  IVS 230 – Drepturi asupra proprietatii imobiliare  

 

VALOAREA DE PIAŢĂ – conform IVS - Cadrul general 

“Valoarea de piaţă este suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat, la data evaluării, între 

un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie nepartinitoare, după un marketing 

adecvat şi în care părţile au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere”. 

  

Proprietatea evaluată este de natura unei proprietăţi imobiliare de tip „Teren si constructie” 

În această ipostază, s-a putut apela la  estimarea unei „valori de piaţă” aşa cum este ea definită în IVS 

– Cadrul general. 

2.5. Data estimarii valorii 

 

Valoarea estimata in prezentul raport are la baza informatii privind nivelul preturilor inregistrate in 

perioada Decembrie 2012, data la care se considera valabile ipotezele luate in considerare si valorile 

estimate. Evaluarea a fost realizata la data de 31.12.2012. 

2.6. Moneda raportului. Modalitati de plata 

 

Opinia finala a evaluarii va fi prezentata in RON si in EUR. Cursul de schimb utilizat pentru 
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transpunerea in valuta este 4,4287 RON pentru un EUR. Exprimarea in valuta a opiniei finale o 

consideram adecvata doar atata vreme cat principalele premise care au stat la baza evaluarii nu sufera 

modificari semnificative (nivelul riscurilor asociate unei investitii similare, cursul de schimb si 

evolutia acestuia comparativ cu puterea de cumparare si cu nivelul tranzactiilor pe piata imobiliara 

specifica etc.). In estimarea valorii se ia in considerare plata integrala in numerar (cash) la data 

evaluarii, fara conditii deosebite de plata. Valorile finale sunt exprimate fara TVA. 

2.7. Inspectia proprietatii 

Inspectia proprietatii a fost realizata in data de 14.01.2013 de catre evaluator Catalin Bozdog. Au fost 

preluate informatii referitoare la proprietatea evaluata (stare fizica, descriere, activitate desfasurata) si 

s-a fotografiat proprietatea supusa evaluarii. Nu s-au realizat investigatii privind eventualele 

contaminari ale terenului sau defecte ascunse ale proprietatii. 

2.8. Sursele de informatii utilizate 

Informatiile si sursele de informatii utilizate in acest raport sunt: 

 Informatii furnizate de catre proprietar, prin intermediul bancii, referitoare la:  

 Situatia juridica si istoricul proprietatii evaluate; 

 Suprafata supusa evaluarii; 

 Schita proprietatii si planuri de incadrare in zona; 

 Utilizarea actuala si destinatia in perspectiva a proprietatii ; 

 Tarifele de inchiriere de pe piata;  

 Informatii culese pe teren de catre evaluator (privind pozitionarea, zona in care este amplasata 

proprietatea, etc.); 

 Informatii preluate din baza de date a evaluatorului, de la evaluatori, vanzatori si cumparatori 

imobiliari de pe piata municipiului Constanta, informatii privind cererea si oferta preluate de la 

agentii imobiliare si din publicatii de profil, informatii  care au fost sintetizate in analiza pietei 

imobiliare;  

 Listele agentiilor imobiliare CORIAX 97 (tel 0241-518494), ELION (tel 0241-508217), LOGIC 

ACCES (tel 0241-555888), GAMMA INVEST (tel 0241-690007), ACTUAL (tel 0241-607244); 

 Adresele de pe internet: www.imobiliare.ro, www.telegraf.conpress.ro, www.elion.ro, 

www.geocities/unicasa.ro, www.bursa.ro, www.anuntul.ro, www.euroclas.ro, www.capital.ro ; 

 

Responsabilitatea asupra veridicitatii informatiilor preluate de la proprietar apartine celor care le-au 

pus la dispozitia evaluatorului. 

2.9. Clauza de nepublicare 

 

In conformitate cu uzantele din Romania valorile estimate de catre evaluator sunt valabile la data 

prezentata in raport si inca un interval de timp limitat dupa aceasta data, in care conditiile specifice 

nu sufera modificari semnificative care pot afecta opiniile estimate. 

 

Opinia evaluatorului trebuie analizata in contextul economic general cand are loc operatiunea de 

evaluare, stadiul de dezvoltare al pietei specifice si scopul prezentului raport. Daca acestea se 

modifica semnificativ in viitor evaluatorul nu este responsabil decat in limita informatiilor valabile si 

cunoscute de acesta la data evaluarii. 

 

http://www.imobiliare.ro/
http://www.telegraf.conpress.ro/
http://www.elion.ro/
http://www.geocities/unicasa.ro
http://www.bursa.ro/
http://www.anuntul.ro/
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Acest raport de evaluare este confidential, destinat numai scopului precizat si numai pentru uzul 

clientului si destinatarului mentionati la pct. 2.2. Nu acceptam nici o responsabilitate daca este 

transmis unei alte persoane, fie pentru scopul declarat, fie pentru alt scop, in nici o circumstanta. 

3. PREZENTAREA DATELOR 

3.1. Identificarea proprietatii evaluate 

 

Evaluarea se refera la proprietatea imobiliara constituita din „Teren si constructie – Sectie 

microproductie” situata pe str. Celulozei nr.6– Municipiul Constanta. Proprietatea este 

amplasata in incinta Palas Constanta. Accesul se realizeaza direct din str. Celulozei, printr-o alee 

carosabila de acces. Terenul are suprafata conform acte de 1.524 mp, si conform masuratori de 1.530 

mp. Constructia are suprafata construita la sol de 358,63 mp, iar aria desfasurata construita este de 

940 mp.  
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3.2. Situatia juridica. Scurt istoric 

 

Conform actelor avute la dispozitie, reiese ca terenul se afla in proprietatea SC CEPROHART SA, 

astfel: 

- Conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 

nr.2151 din 02.08.1995. 

 

Dreptul de proprietate asupra constructiei C1-Laborator reiese din Extras CF nr.15996/17.05.2007 si 

din Incheiere intabulare nr.15996/23.03.2007. Evaluatorul nu a avut la dispozitie Extras CF recent. 

Evaluarea a fost efectuata in ipoteza in care proprietatea este libera de sarcini, evaluatorul neavand la 

dispozitie extras recent de carte funciara privitor la sarcini. 

3.3. Date despre zona si localizare 

 

Proprietatea este amplasata in incinta Palas Constanta. Accesul se realizeaza direct din str. Celulozei, 

printr-o alee carosabila de acces.  

Utilitatile din zona sunt racordate la retele edilitare de : apa, canalizare, electricitate.  

  

3.4. Descrierea amplasamentului 

 

Proprietatea este amplasată în zona industriala CET – B-dul Aurel Vlaicu, pe str. Celulozei nr.6, iar 

accesul se face din B-dul Aurel Vlaicu pe str. Celulozei, pe linia tramvaiului 101, la capatul acesteia 

si prin incinta S.C. PALAS.. In apropiere se afla fabrica de paine – S.C. Dobrogea S.A., fabrica de 

hartie si o fabrica de mobila. 
 

In aceasta parte a orasului delimitata de soseaua de centura Aurel Vlaicu, este o zona in care se 

desfăşoară preponderent activitati industriale si comerciale de tip hale si fabrici de depozitare si 

productie al municipiului Constanta.  

 

Proprietatea este delimitata prin gard de zidarie.  

Terenul are suprafata conform acte de 1.524 mp, si conform masuratori de 1.530 mp. Constructia are 

suprafata construita la sol de 358,63 mp, iar aria desfasurata construita este de 940 mp. Restul 

suprafetei este reprezentata de platforme betonate si spatii verzi.Terenul este plan, condiţiile de 

fundare fiind normale. 

 

Utilităţile aferente existente pe amplasamente sunt cele uzuale, necesare: apă, canalizare, energie 

electrică. 

 

Lotul de teren cu suprafata de 1.524 mp are urmatoarele vecinatati : 

- la nord :  teren proprietatea Consiliul Local; 

- la est : teren in proprietatea Consiliul Local; 

- la sud : SC PALAS SA Constanta; 

- la vest : SC PALAS SA Constanta. 

 

Accesul principal se realizeaza prin partea de sud a proprietatii.  

 

Suprafetele luate in calcul in ceea ce priveste cladirea se bazeaza pe documentatia cadastrala: Sc sol = 
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358,63 mp, Adc = 940 mp, Sutil total = 683,06 mp. 

 
Parter Su 

magazie 34.66 

atelier 72.21 

birou 9.91 

birou 10.05 

hol 10.83 

hol 23.42 
atelier 
mecanic 26.15 

tablou electric 7.47 

atelier 10.54 

casa scarii 16.84 

atelier 36.12 

atelier 19.89 

atelier 14.72 

TOTAL Parter 292.79 

 
Etaj 1 Su 

atelier 73.32 

birou 38.24 

atelier 38.62 

vestiar 15.32 

casa scarii 15.95 
E1+ (gr. Sanit, casa 
scarii) 

31.27 

TOTAL Etaj 1 212.71 

 
Etaj 2 Su 

laborator 35.16 

laborator 34.84 

laborator 37.33 

birou 11.95 

birou 12.68 

hol 12.21 

magazie 16.32 

casa scarii 17.08 

TOTAL Etaj 2 177.57 

 

Descrierea compartimentarilor: 

La parter (in spate) - Spatiul este repartizat in doua birouri, doua depozite si un grup sanitar 

Finisajele interioare sunt pardoseli din mozaic la holul de acces, pardoseli din beton la depozite si 

gresie la birouri. Tamplaria este din lemn si metalica. Iluminatul se face prin neoane. La baie exista 

apometre si pardoseala si peretii sunt placati cu gresie (total) si faianta (partial). Accesul se face 

separat, prin usa metalica.  

La parter spatiul este impartit si in trei camere folosite ca atelier electric, atelier mecanic si tablou 

electric. Tamplaria este metalica si pardoselile din mozaic. 
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La etajul 1 spatiul este impartit in doua camere cu instalatii de explatare si un vestial. Tamplaria este 

metalica la usi si din lemn la geamuri si pardoselile sunt din mozaic, beton si gresie. La vestiar peretii 

sunt placati partial cu faianta. 
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La etajul 2 spatiul este impartit in doua birouri, o magazie si doua laboratoare. Birourile sunt 

mochetate, cu varuieli in calciu, in laboratoare are pardoselile sunt din gresie si mozaic, iar tamplaria 

este din lemn si metalica. La acest etaj nu exista apa (racord taiat) si inaltimea etajului a fost 

diminuata la partea de birouri prin aplicarea unui plafon din tabla (la birouri) si lemn (pe hol), in 

vederea formarii unei izolatii termice dearece nu exista caldura. 
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Descrierea construcţiilor şi finisajelor: 

Constructia prezinta o structura din beton armat, zidaria portanta cu samburi din beton armat. 

Acoperisul este tip terasa din chesoane fabricate din beton armat. Compartimentarile sunt realizate 

din zidarie caramida. Pardoselile sunt realizate din ciment, mozaic si gresie. Cladirea este dotata cu 

instalatii electrice, de apa si sanitare nefiind bransata la aceste utilitati. Imprejmuirea terenului aferent 

constructiei este realizata din stalpi metalici din teava si panouri prefabricate din beton armat. Poarta 

de acces este metalica.  

La data inspectie constrctia este nefunctionala fiind  „in conservare” 

 

Zona este dotata cu utilitati de alimentare cu energie electrica, apa, canalizare.  

 

3.5. ANALIZA PIETEI IMOBILIARE 

 

3.5.1. Definirea pietei 

 

Piata imobiliara se defineste ca un grup de persoane sau firme care intra in contact in scopul de a 

efectua tranzactii imobiliare. Participantii la aceasta piata schimba drepturi de proprietate contra unor 

bunuri, cum sunt banii. 
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O serie de caracteristici speciale deosebesc pietele imobiliare de pietele bunurilor sau serviciilor. 

Fiecare proprietate imobiliara este unica iar amplasamentul sau este fix. Pietele imobiliare nu sunt 

piete eficiente: numarul de vanzatori si cumparatori care actioneaza este relativ mic, proprietatile 

imobiliare au valori ridicate care necesita o putere mare de cumparare, ceea ce face ca aceste piete sa 

fie sensibile la stabilitatea veniturilor, schimbarea nivelului salariilor, numarul de locuri de munca 

precum si sa fie influentate de tipul de finantare oferit, volumul creditului care poate fi dobandit, 

marimea avansului de plata, dobanzile, etc. In general, proprietatile imobiliare nu se cumpara cu banii 

jos iar daca nu exista conditii favorabile de finantare tranzactia este periclitata. 

 

Spre deosebire de pietele eficiente, piata imobiliara nu se autoregleaza ci este deseori influentata de 

reglementarile guvernamentale si locale. Cererea si oferta de proprietati imobiliare pot tinde catre un 

punct de echilibru, dar acest punct este teoretic si rareori atins, existand intotdeauna un decalaj intre 

cerere si oferta. Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvolta greu iar cererea poate sa se modifice 

brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori sa existe supraoferta sau exces de cerere si nu echilibru.  

 

Cumparatorii si vanzatorii nu sunt intotdeauna bine informati iar actele de vanzare-cumparare nu au 

loc in mod frecvent.  De multe ori, informatiile despre preturi de tranzactionare sau nivelul ofertei nu 

sunt imediat disponibile. Proprietatile imobiliare sunt durabile si pot fi privite ca investitii. Sunt putin 

lichide si de obicei procesul de vanzare este lung. 

 

Datorita tuturor acestor factori comportamentul pietelor imobiliare este dificil de previzionat. Sunt 

importante motivatiile, interactiunea participantilor pe piata si masura in care acestia sunt afectati de 

factori endogeni si exogeni proprietatii.  

 

In functie de nevoile, dorintele, motivatiile, localizarea, tipul si varsta participantilor la piata pe de o 

parte si tipul, amplasarea, design si restrictii privind proprietatile, pe de alta parte, s-au creeat tipuri 

diferite de piete imobiliare (rezidentiale, comerciale, industriale, agricole, speciale). Acestea, la 

randul lor, pot fi impartite in piete mai mici, specializate, numite subpiete, acesta fiind un proces de 

segmentarea a pietei si dezagregare a proprietatii. 

3.5.2. Piata imobiliara specifica proprietatii evaluate 

 

Municipiul Constanta, al doilea oras al tarii, atat din punct de vedere demografic cat si economic, are 

un profil complex de activitati economice (industrie, depozitare, transporturi pe apa, feroviare si 

rutiere, constructii, turism etc.), social - culturale, financiar-bancare si administrative, concentrand in 

limitele sale institutii de importanta nationala, regionala si locala. Populatia actuala a orasului este 

inregistrata la 350.000 locuitori, exceptand populatia flotanta. 

 

In cazul proprietatii evaluate, pentru identificarea pietei sale imobiliare specifice, s-au investigat o 

serie de factori, incepand cu tipul proprietatii.  

Proprietatea este situata in Municipiul Constanta, in zona Zona Industriala-Cet. Zona beneficiaza de 

utilitati edilitare (apa, canalizare, electricitate, gaze, telefonie), iar accesul se poate face pietonal sau 

rutier. 

 

Avand in vedere cele prezentate anterior, piata imobiliara specifica de analizat are o arie geografica 

care se intinde: 

- la nivelul judetului Constanta (pentru componenta de spatii similare industriale si a 

spatiilor comerciale), cu precadere in zonele comerciale-industriale; 
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- la nivelul perimetrului Zona Industriala-Halta Traian-Cet ca nivel al cotatiilor terenurilor. 

 

In analiza acestei piete am investigat aspecte legate de situatia economica a orasului, populatia sa, 

tendinte ale ultimilor ani, cererea specifica si oferta competitiva pentru tipul de proprietate delimitat. 

In domeniul terenurilor tendinta preturilor de tranzactie este de scadere, oferta la vanzare este mare in 

general, iar cumparatorii trag de preturi in jos. Piata proprietatilor in Constanta (ca si in intregul judet 

si in economia actuala per ansamblu) se afla intr-un moment de declin privind tranzactiile, iar cele 

mai multe tranzactii sunt incheiate sunt la preturi mult sub nivelul ofertelor. 

 

Pentru proprietati similare (spatii industriale/comerciale) in orasul Constanta evaluatorul nu are la 

cunostinta tranzactii recente.  

Proprietati industriale de tip hale productie si/sau depozitare cu suprafete cuprinse intre 640-1.300 

mp, avand teren aferent in suprafata de 700-3600 mp sunt ofertate in Constanta cu preturi cuprinse 

intre 390.000-860.000 Eur, unitar reprezentand in medie intre 331-662 Eur/mp util.  

Pentru spatiile de tipul halelor industriale (depozitare sau productie) in orasul Constanta, chiriile se 

incadreaza in intervalul 1.6 – 5,75 EUR/mp util. Ratele de capitalizare nete pentru spatii tip hale se 

situeaza in intervalul 8-12%. 

 

Gradul de ocupare la spatii comerciale/industriale, potrivit informatiilor primite din partea clientilor 

cu spatii comerciale de inchiriat, este intre 65-95%, raportat la un an calendaristic. 

In ceea ce priveste costurile de construire pentru Constructie similare (rampe), pentru solutia 

constructiva beton cu zidarie bca/caramida, acestea se incadreaza in intervalul: 450-550 eur/mp fara 

tva. Informatiile sunt preluate din baza de date a evaluatorului, confruntate cu devize recente si cu 

cataloagele de evaluare/reevaluare. 

In functie de zona de amplasare si de suprafata vanduta, ofertele la vanzare pentru terenurile din 

Constanta se incadreaza in urmatoarele intervale: 

- in zone centrale si ultracentrale, unde oferta de terenuri libere este limitata, preturile sunt intre 

450 – 650 EUR/mp; exista cazuri cand vanzatorii cer preturi care depasesc acest interval, in 

special in cartierele rezidentiale si pentru suprafete mici, dar nu reusesc sa vanda astfel decat 

arareori;  

- in zone semicentrale intervalul este : 150-250 EUR/mp; 

- in cartierele situate spre periferia orasului si in zone industriale sunt de 20-250 EUR/mp; 

 

Pentru terenurile situate in Zona Industriala-Halta Traian-Cet a orasului, ofertele medii cunoscute 

pentru terenuri cu suprafetele intre 1.250 si 10.000 mp sunt cuprinse intre 90-180 eur/mp. 

Informatiile referitoare la terenuri sunt centralizate in tabelul urmator: 
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Nr. 

Crt.
Zona Pozitionare

Suprafata 

(mp)
Deschidere (m) Utilitati Pret (EUR/mp) Data (2012) Sursa

1
Aurel Vlaicu - 

Metro 1
intravilan 5,000

20 m deschidere 

la Bld. Aurel 

Vlaicu

Apa, Curent Electric, 

Canalizare, gaz 

metan.

125 Decembrie

Ag/ Imob PROIECT PREST 

0722.764.017 (conform 

discutiei telefonice, pretul 

este negociabil) 

2
Aurel Vlaicu - 

Str. Baba Novac
intravilan 2,250 25 m

Apa, Curent Electric, 

Canalizare, gaz 

metan.

180 Decembrie

IMOEST EXPERT 0755 08 

16 10 (conform discutiei 

telefonice, pretul este 

negociabil) 

3
Aurel Vlaicu - 

Real 2
intravilan 3,000

45 m deschidere 

la Bld. Aurel 

Vlaicu

Apa, Curent Electric, 

Canalizare, gaz 

metan.

150 Decembrie Persoana fizica 0726251188.

4

Aurel Vlaicu - 

Real 2 - Str. 

Baba Novac

intravilan 10,000

60 m deschidere 

la Str. Baba 

Novac si 167 m la 

Str. Proiectata

Apa, Curent Electric, 

Canalizare, gaz 

metan.

200 Decembrie Persoana fizica 0724444039.

5
Aurel Vlaicu - 

Maritimo
intravilan 7,500

40 m la drum 

secundar

Apa, Curent Electric, 

Canalizare, gaz 

metan.

100 Decembrie

Maxx Imobiliare 0721906026 

(conform discutiei telefonice, 

pretul este negociabil) 

6 Aurel Vlaicu intravilan 1,250
al 2 lea lot de la 

Bld.

in imediata 

apropiere
90 Decembrie

Persoana fizica 0721-

966879

 
 

 

Pentru spatiile de tipul halelor industriale (depozitare sau productie) in orasul Constanta, chiriile se 

incadreaza in intervalul 1.6-5.7 EUR/mp util. Ratele de capitalizare nete pentru spatii tip hale se 

situeaza in intervalul 8-12%. 

No. 

crt
Locatia Tipul

Aria utila 

(mp)

Pret 

(Eur/mp/luna)

Pret(EUR/l

una)
Data (2012) Sursa

1

Zona 

Industriala - 

Halta Traian

hala 

industriala
250 1.6 400 Decembrie

Persoana fizica 0735-

125683

2
Zona 

Industriala

hala 

industriala
492 3.05 1,499 Decembrie

IRIS IMOBILIARE 

0241583331

3

Zona 

Industriala - 

Bratianu

hala 

industriala
500 4.00 2,000 Decembrie

PRIMA CASA 

INTERMED  0733165730

4
Varianta 

Ovidiu

hala 

industriala
400 5.75 2,300 Decembrie

BLUE SKY  

0724/175.133

5
Zona 

Industriala

hala 

industriala
150 3.33 500 Decembrie

ORIENT IMOBILIAR 

0241614648
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Nr. 

Crt.
Zona Tipul

Suprafata 

utila (mp)

Suprafata 

totala (mp)
Pret (Eur)

Chirie 

lunara (eur)

VBP annual 

(eur)

Grad de 

ocupare

VBE annual 

(eur)

Cheltuieli 

(eur)

VNE annual 

(eur)
Rata (%)

1
Str. Dezrobirii - 

Str. Interioara

hala industriala, 

depozitare/administ

rativa inaltime 5,5 

m

1,040 1,300 860,000 6.0 74880 95% 71,136 3,557 67,579 8%

2

Zona 

Industriala - 

Argus

hala industriala 

P+3E
1,200 1,500 496,000 5.0 72000 90% 64,800 3,240 61,560 12%

3

Zona 

Industriala - 

Halta Traian

hala industriala, 

inaltime 4,5 m, 

P+1E

512 640 399,000 6.0 36864 90% 33,178 1,659 31,519 8%

4
Zona 

Industriala

hala industriala, 

inaltime 8 m
822 1,028 390,000 5.0 49344 90% 44,410 2,220 42,189 11%

5

Zona 

Industriala - Str. 

Industriala nr. 9

spatiu industrial si 

administrativ P+1E
960 1,200 490,000 6.0 69120 90% 62,208 3,110 59,098 12%

 

3.5.3. Analiza ofertei competitive 

 

Pe piata imobiliara, oferta reprezinta cantitatea dintr-un tip de proprietate care este disponibil pentru 

vanzare sau inchiriere la diferite preturi, pe o piata data, intr-o anumita perioada de timp. Existenta 

ofertei pentru o anumita proprietate la un anumit moment, anumit pret si un anumit loc indica gradul 

de raritate a acestui tip de proprietate.   

Pretul terenurilor variaza in functie de zona, dimensiune, front la strada, dotarea cu utilitati, 

accesibilitate, forma, pozitie.  

 
 

3.5.4. Analiza cererii potentiale 

 

Pe pietele imobiliare, cererea reprezinta numarul dintr-un anumit tip de proprietate pentru care se 

manifesta dorinta pentru cumparare sau inchiriere, la diferite preturi, pe o anumita piata, intr-un 

anumit interval de timp. 

Pentru ca pe o piata imobiliara oferta se ajusteaza incet la nivelul si tipul cererii, valoarea 

proprietatilor tinde sa varieze direct cu schimbarile de cerere, fiind astfel influentata de cererea 

curenta. Cererea poate fi analizata sub cele doua dimensiuni ale sale: calitativ si cantitativ. 

In cazul unui anumit tip de proprietate, analiza cererii va avea focus pe produsul final sau serviciul 

oferit de catre proprietate, identificand astfel potentialii utilizatori ai proprietatii (cumparatorii, 

chiriasii, investitorii). 

Avand in vedere aceste trasaturi ale amplasarii proprietatii si tinand cont de caracteristicile sale 

intrinseci (amplasare, acces, dimensiuni, posibilitati de dezvoltare etc.) se poate aprecia ca pentru 

aceasta proprietate cererea probabila este mare, insa cererea efectiva se manifesta din partea unui 

numar limitat de societati comerciale, antreprenori etc.  

 

3.5.5. Echilibrul pietei 

 

Echilibrul pietei imobiliare poate fi determinat prin raportul cerere-oferta. Pentru tipul proprietatii 

evaluate, avand in vedere unicitatea acesteia, nu se poate vorbi de o piata functionala. Oferta similara 

este redusa sau inexistenta pentru potentialul cumparator avand in vedere unicitatea proprietatii: 
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suprafata mare, localizare, vecinatati etc. In ceea ce priveste cererea aceasta este strans legata de 

destinatia permisa legal (planul de urbanism) si se poate manifesta mai intens sau mai slab in functie 

de posibilitatile de dezvoltare ulterioare. Putem concluziona ca pentru proprietatea evaluata piata 

apartine vanzatorilor – tendinta care se preconizeaza a se mentine si in viitor (cererea depaseste 

oferta). 
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3.5.6. Situatia pietei imobiliare in contextul economic actual 

 

 

Evaluatorul a procedat la a analiza situatia actuala a pietei imobiliare din zona subiect (zona 

industriala a orasului Constanta). 

 

Situatia actuala a pietei imobiliare este caracterizata de: 

- scaderea drastica a numarului de tranzactii pe intreaga gama imobiliara, inclusiv la terenuri 

(pozitionate in extravilan sau intravilan); 

- tendinta de scadere a valorilor de tranzactionare a proprietatilor imobiliare (manifestata in ultima 

perioada si preconizata sa continue si in viitorul apropiat); 

- tendinta de crestere a ofertei si de restrangere a cererii (puternic influentata de schimbarea 

conditiilor de creditare); 

- influenta negativa a situatiei economice interne si internationale. 

 

Situatia actuala a pietei imobiliare specifice este caracterizata de: 

- scaderea accentuata a numarului de tranzactii coroborata cu scaderea valorilor de tranzactionare a 

acestora; 

- existenta unei oferte in usoara crestere si a unei cereri in scadere (practic este vorba de 

mentinerea aproximativ a aceleiasi plaji de ofertare, cu procente de negociere mai mari decat 

pana acum, si careia ii corespunde o cerere mult prea scazuta si cu asteptari la un nivel foarte 

redus; acest decalaj conduce la un numar foarte restrans de tranzactii); 

- tendinta de scadere a valorilor de tranzactionare a proprietatilor imobiliare manifestata in ultima 

perioada este preconizata sa continue si in viitorul apropiat; 

- climatul economic actual ingreuneaza extinderea zonei de intravilan (prin trecerea parcelelor din 

extravilan in intravilan). 

 

Activitatea curenta a pietei imobiliare relevante: In cadrul orasului, in prezent sunt ofertate proprietati 

rezidentiale, comerciale, industriale si terenuri. 

Tendintele pietei imobiliare relevante (piata spatiilor industriale): evaluatorul estimeaza o tendinta de 

usoara scadere, pe masura scaderii consumului, manifestat in toate domeniile. 

Cererea anterioara in cadrul localitatii pentru spatii similare (industriale): scazuta; 

Cererea curenta in cadrul localitatii pentru spatii similare (industriale): scazuta; 

Cererea anticipata in cadrul localitatii pentru spatii similare (industriale): in usoara scadere; 

Cererea potentiala si posibila pentru utilizari alternative: nu se poate estima o utilizare  potentiala, 

proprietatea fiind strict specilaizata si folosita doar in scopul pentru care a fost proiectata si construita; 

Vandabilitatea curenta a proprietatii, posibilitatea de mentinere a vandabilitatii: evaluatorul considera 

o perioada minima de expunere pe piata de 18-24 luni, si de mentinere a cestei perioade, considerand 

conditiile economice actuale; 

Impactul unor evenimente previzibile asupra valorii garantiei: evaluatorul considera destul de greu de 

cuantificat un impact pozitiv sau negativ al unor evenimente previzibile, cel putin pe termen scurt. 

Abordarea pe care s-a emis opinia si gradul de fundamentare cu informatii de piata: opinia emisa in 

prezentul raport de evaluare este cea rezultata prin abordarea prin cost, tinand cont de scopul evaluarii. 

Informatiile considerate in cadrul abordarii prin randament sunt fundamentate pe date din piata 

imobiliara a spatiilor industriale din zone imediat apropiate. 
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4. ANALIZA DATELOR 

4.1. Cea mai buna utilizare  

 

Conceptul de cea mai buna utilizare reprezinta alternativa de utilizare a proprietatii selectata din 

diferite variante posibile care ar trebui sa constituie baza de pornire si sa genereze ipotezele de lucru 

necesare operatiunii de evaluare. 

 

Cea mai buna utilizare se refera la utilizarea probabila rationala si utilizarea legala a unui tren 

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

financiar si care rezulta intr-o valoare maxima. 

 

Cea mai buna utilizare este determinata de fortele competitive de pe piata. Analiza se poate realiza in 

doua cazuri: (1) cea mai buna utilizare a terenului considerat liber si (2) cea mai buna utilizare a 

proprietatii construit. 

 

Exista patru conditii care trebuie respectate simultan, prin prisma carora se realizeaza aceasta analiza. 

Cea mai buna utilizare trebuie sa fie: admisibila legal, fizic posibila, financiar fezabila si maxim 

productiva. 

 

In cazul prezentului raport de evaluare pentru proprietatea de evaluat a fost luata in considerare 

destinatia de spatiu de productie si depozitare. 

 

4.2. Evaluarea proprietatii prin metoda costului  

 

Metoda costului ia in considerare valoarea unei proprietati ca fiind formata din valoarea terenului la 

care se adauga valoarea constructiilor. In cazul de fata valoarea terenului va fi obtinuta prin metoda 

comparatiilor relative, la care se va adauga valoarea constructiei. 

 

 

4.2.1. Evaluarea terenului prin abordarea prin piata 

 

Suprafata de teren aferenta proprietatii imobiliare evaluate este 1.524 mp. Evaluarea a fost efectuata 

prin metoda comparatiilor de piata. Aceasta este o metoda globala care aplica informatiile culese 

urmarind raportul cerere-oferta pe piata imobiliara, reflectate in mass-media sau alte surse de 

informare. Se bazeaza pe valorile unitare rezultate in urma tranzactiilor cu terenuri libere efectuate in 

zona.  

 

Pentru aplicarea metodei s-a utilizat analiza pe perechi de date care corespunde cel mai bine tipului 

de proprietate evaluat si caracterului imperfect al pietei imobiliare specifice. 

 

Analizele amintite au fost aplicate asupra unor date si informatii extrase din tranzactiile efectuate ale 

unor proprietati imobiliare ale caror caracteristici principale sunt asemanatoare cu proprietatea 

evaluata. 
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A B C

0 Tipul comparabilei oferta oferta oferta

1

Drepturi de proprietate 

transmise:
fara restrictii fara restrictii fara restrictii fara restrictii

2 Restrictii legale similare similare similare

3 Conditii de finantare normale similare similare similare

4 Conditii de vanzare normale normale normale normale

5 Condiţiile pietei: prezent prezent prezent prezent

6

Localizare: Constanta, zona

industriala - Str.

Celulozei nr.6

Aurel Vlaicu - Metro 1
Aurel Vlaicu - Str.

Baba Novac
Aurel Vlaicu - Real 2

7 Caracteristici fizice

Suprafaţa (mp): 1,524 5,000 2,250 3,000

Forma, raport  front / 

adancime:
regulata dreptunghiular dreptunghiular dreptunghiular

Front stradal - aprox : deschidere la drumuri 

de acces

20 m deschidere la 

Bld. Aurel Vlaicu
25 m

45 m deschidere la 

Bld. Aurel Vlaicu

Topografie: plan plan plan plan

8

Utilitati ( en el / apa / 

canalizare / gaz metan / 

termoficare / alte)

da / da / da / da / nu / 

nu 

da / da / da / nu / nu / 

nu 

da / da / da  / nu / nu da / da / nu/ nu / nu / 

nu 

9 Zonare: industrial industrial industrial industrial

10 Cea mai buna utilizare: industrial industrial industrial industrial

Pret total (EURO) 625,000 405,000 450,000

Pret / mp (EURO) 125 180 150

Nr crt.

Criterii şi elemente de 

comparaţie:

Teren de evaluat: Terenuri de comparaţie

 
 

Tinand cont de informatiile disponibile, amplasamentul in zona, utilitati, posibilitati de acces, grad 

potential de ocupare a incintei, valoarea unitara a terenului, luat in considerare se afla in jurul valorii 

(medii) de 72 EUR/mp.  
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Elementul de COMPARAŢIE Proprietatea subiect Comparabila A Comparabila B Comparabila C

Identificare

Constanta, zona 

industriala - Str. Celulozei 

nr.6

Aurel Vlaicu - Metro 1
Aurel Vlaicu - Str. Baba 

Novac
Aurel Vlaicu - Real 2

data prezent prezent prezent prezent

Suprafaţa [mp] 1524 5,000 2,250 3,000

PREŢ VÂNZARE EUR 625,000 405,000 450,000

Preţul de Vânzare (EUR/mp) - criteriul de 

comparatie 125 180 150

0 TIP COMPARABILA

Tip comparabila oferta oferta oferta

Corectie unitara sau procentuala -20% -20% -20%

Corectie totala pentru tipul comparabilei -25.00 -36.00 -30.00

Pret de vanzare corectat 100.00 144.00 120.00

1 DREPTUL DE PROPRIETATE

Drepturi de proprietate transmise fara restrictii fara restrictii fara restrictii fara restrictii

Corectia unitara sau procentuala 0% 0% 0%

Corecţie totala pentru Drepturi de 

proprietate € 0.00 € 0.00 € 0.00

Preţ corectat (EUR/mp) € 100.00 € 144.00 € 120.00

2 RESTRICTII LEGALE 

Restrictii legale normale similare similare similare

Corectia unitara sau procentuala 0% 0% 0%

Corecţie totala pentru Restrictii legale € 0.00 € 0.00 € 0.00

Preţ corectat (EUR/mp) € 100.00 € 144.00 € 120.00

3 CONDIŢII DE FINANŢARE

Condiţii de finanţare normale similare similare similare

Corectia unitara sau procentuala 0% 0% 0%

Corecţie totala pentru finanţare € 0.00 € 0.00 € 0.00

Preţ corectat (EUR/mp) € 100.00 € 144.00 € 120.00

4 CONDIŢII DE VÂNZARE

Condiţii de vânzare normale normale normale normale

Corectia unitara sau procentuala 0% 0% 0%

Corecţie totala  pentru condiţii de vânzare € 0.00 € 0.00 € 0.00

Preţ corectat (EUR/mp) € 100.00 € 144.00 € 120.00

5 CONDIŢII DE PIAŢÃ

Condiţii ale pieţei prezent prezent prezent prezent

Corectia unitara sau procentuala 0% 0% 0%

Corecţie totala pentru condiţii ale pieţei € 0.00 € 0.00 € 0.00

Preţ corectat (EUR/mp) € 100.00 € 144.00 € 120.00

6 LOCALIZARE

Localizare

Constanta, zona 

industriala - Str. Celulozei 

nr.6 Aurel Vlaicu - Metro 1

Aurel Vlaicu - Str. Baba 

Novac Aurel Vlaicu - Real 2

Corectia unitara sau procentuala -10% -20% -10%

Corecţie totala pentru  localizare -€ 10.00 -€ 28.80 -€ 12.00
Preţ corectat (EUR/mp) € 90.00 € 115.20 € 108.00
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Vteren = 110.000 EUR (487.157 RON) 

 

 

 

 

 

 

 

7 CARACTERISTICI FIZICE

a Marime ( dimensiune) si forma 1,524 5,000 2,250 3,000

dreptunghiular dreptunghiular dreptunghiular dreptunghiular

Corectia unitara sau procentuala -10% -8% -8%

Corecţie totala pentru formã şi dimensiuni -€ 9.00 -€ 9.20 -€ 8.60

b Front stradal - deschidere la fatada

deschidere la drumuri de 

acces

20 m deschidere la Bld. 

Aurel Vlaicu 25 m

45 m deschidere la Bld. 

Aurel Vlaicu

Corectia unitara sau procentuala -10% -15% -20%

Corecţie totala pentru front stradal -€ 9.00 -€ 17.30 -€ 21.60

c Topografie plan plan plan plan

Corectia unitara sau procentuala 0.0% 0% 0%

Corecţie totala pentru topografie ( 

planeitate) € 0.00 € 0.00 € 0.00

Preţ corectat (EUR/mp) € 72.00 € 88.70 € 77.80

8 UTILITĂŢI DISPONIBILE

Utilitati ( en el / apa / canalizare / gaz metan 

/ termoficare / alte)
da / da / da / da / nu / nu da / da / da / nu / nu / nu da / da / da  / nu / nu da / da / nu/ nu / nu / nu 

Corectie unitara sau procentuala 0% 0% 0%

Corecţie totala pentru utilităţi disponibile € 0.00 € 0.00 € 0.00

Preţ corectat (EUR/mp) € 72.00 € 88.70 € 77.80

9 ZONAREA 

Zonarea - destinatia legala permisa industrial similara similara similara

Corectie unitara sau procentuala 0.0% 0.0% 0.0%

Corecţie totala pentru zonare € 0.00 € 0.00 € 0.00

Preţ corectat (EUR/mp) € 72.00 € 88.70 € 77.80

10 CEA MAI BUNA UTILIZARE

Cea mai bunã utilizare industrial similara similara similara

Corectie unitara sau procentuala 0.0% 0.0% 0.0%

Corecţie totala pentru Cea mai bunã 

utilizare € 0.00 € 0.00 € 0.00

Preţ corectat € 72.00 € 88.70 € 77.80

Preţ corectat (Eur/mp) € 72.0 € 88.7 € 77.8

Corecţie totalã netã (absolut) -€ 28.00 -€ 55.30 -€ 42.20

(procentual) -28% -38% -35%

Corecţie totalã brutã (absolut) € 28.00 € 55.30 € 42.20

(procentual) 28.00% 38.40% 35.17%

Suprafata 1524

Opinie / mp € 72

Valoare estimata _EURO 110,000

Valoare_RON 487,157

Curs valutar 4.4287
Data evaluarii 31-Dec-12
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4.2.2. Evaluarea proprietatii prin cost 

 

La valoarea terenului se va adauga valoarea constructiilor fara TVA. 

S-a efectuat prin metoda costului de inlocuire net, luand in considerare costurile unor proprietati 

comparabile. 

 

Pe baza acestei metodologii, evaluarea cuprinde urmatoarele etape: 

1.  Stabilirea valorii de inlocuire – cost de inlocuire brut 

2.  Estimarea deprecierii totale a constructiei, prin stabilirea deprecierii fizice si pe baza estimarii deprecierii 

functionale si a celei din cauze externe 

3.  Determinarea valorii ramase actuale – cost de inlocuire net – prin scaderea deprecierii totale din valoarea 

de inlocuire 

 

Pentru determinarea valorilor unitare a constructiei evaluate s-au parcurs urmatoarele etape: 

 Inspectarea cladirii pe teren si stabilirea caracteristicilor constructive ale acesteia 

 cercetarea la fata locului, stabilirea dotarilor si instalatiilor precum si stabilirea starii tehnice a cladirii si a 

subansamblelor componente 

 efectuarea incadrarii cladirii intr-una din categoriile de Constructie similare pentru care se cunoaste costul 

de constructie fiind preluat drept cost de inlocuire brut 

 calculul valorii totale de inlocuire prin multiplicarea valorilor unitare cu suprafata desfasurata totala a cladirii 

 aprecierea deprecierii totale 

 estimarea valorii ramase prin diminuarea valorii de inlocuire cu pierderea de valoare datorita deprecierii. 

 

Costul de inlocuire net – reprezinta costul curent necesar pentru inlocuirea unui activ cu activul sau modern 

echivalent din care se scade deteriorarea fizica si toate formele relevante ale deprecierii si optimizarii. 

 

Deprecierea - reprezinta o pierdere de valoare fata de costul de reconstructie ce poate apare din cauze fizice, 

functionale sau externe. 

 

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

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

 

Principalele tipuri de depreciere care pot afecta o cladire si cu care opereaza aceasta metoda sunt: 

 uzura fizica - este evidentiata de rosaturi, cazaturi, fisuri, infestari, defecte de structura etc. Aceasta poate 

avea doua componente - uzura fizica recuperabila (se cuantifica prin costul de readucere a elementului la 

conditia de nou sau ca si nou, se ia in considerare numai daca costul de corectare a starii tehnice e mai 

mare decat cresterea de valoare rezultata) si uzura fizica nerecuperabila (se refera la elementele deteriorate 

fizic care nu pot fi corectate in prezent din motive practice sau economice) 

 neadecvare functionala - este data de demodarea, neadecvarea sau supradimensionarea cladirii din punct 

de vedere a dimensiunilor, stilului sau instalatiilor si echipamentelor atasate. Se poate manifesta sub doua 

aspecte - neadecvare functionala recuperabila (se cuantifica prin costul de inlocuire pentru deficiente care 

necesita adaugiri, deficiente care necesita inlocuire sau modernizare sau supradimensionari) si neadecvare 

functionala nerecuperabila (poate fi cauzata de deficiente date de un element neinclus in costul de nou dar 

ar trebui inclus sau un element inclus in costul de nou dar nu ar trebui inclus) 

 depreciere economica (din cauze externe) - se datoreaza unor factori externi proprietatii imobiliare cum ar 

fi modificarea cererii, utilizarea proprietatii, amplasarea in zona, urbanismul, finantarea etc. 
 

Deprecierea fizica rezultata a fost determinata prin aplicarea coeficientului global de uzura (estimat la 60%) la 
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valoarea de inlocuire bruta.  

Uzura a ţinut cont de starea tehnică existentă pentru clădiri suplimentar unele dintre acestea având şi deprecieri 

funcţionale şi din cauze externe1. 

Deducand deprecierea totala din valoarea de inlocuire bruta, rezulta valoarea ramasa actuala – cost de 

inlocuire net pentru cladire. 
 

 
 

Vconstructie = 165.600 EUR(733.393 RON) 

                                                           
1
 Estimată suplimentar ca şi o scăderea a interesului investiţional la acest moment.  

Este  posibil ca piaţă să nu o recunoască. Aceasta, datorită faptului că se traversează o perioadă de criză în domeniu, iar la 

nivel de zonă ea se manifestă prin limitarea numărului de  tranzacţii şi nu printr-o scădere efectivă.  

Cu siguranţă, însă, o deblocare a tranzacţiilor se va întâmpla la un moment dat şi ea va fi în paralel cu o  scăderea a 

cotaţiilor (chiar dacă se vor reaşeza într-un anumit termen).  

Totuşi locaţia amplasamentului şi unicitatea sa ar trebui să impună o mentenabilitatea a vandabilităţii sale, prin faptul că 

asigură o plajă mai largă de investitori şi nu numai. 
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Vproprietate prin cost = 275.600 EUR (1.220.550 RON) 
 

Fundamentarea costului de inlocuire brut de 465 eur/mp a fost asimilat in cazul de fata cu „hala industriala, si s-

a bazat pe deviz, datele fiind preluate din catalogul „Costuri de reconstructie – Costuri de inlocuire/ Cladiri 

industriale, comerciale si agricole, constructii speciale” / Editura IROVAL Bucuresti 2010/ Autor Corneliu 

Schiopu in care sau preluat valorile in EUR. 
 

 

Proprietar: SC CEPROHART SRL

Denumire şi adresă obiectiv: Sectie microproductie

Data evaluării: 20.06.2011

Suprafaţa construită Sc (mp) = 358.63

Suprafaţa desfaşurat construită Sdc (mp) = 940.00

Suprafaţă

Sc / Sdc

(mp)

Cost catalog

(euro/mp)

Total cost

(euro)

Coef. corecţie

distanţă de 

transport

Coef. corecţie

manoperă

Cost total

(euro)

D E

0.000 0.000

Infrastructură

1 6INFSPBA 940.0 258.1 242,614.0 1.006 1.036 252,856.2

2 0.0 0.000 0.000 0.0

3 0.0 0.000 0.000 0.0

Total 252,856.2

Suprastructură / Structură

1 6SSTSPBA 940.0 166.9 156,886.0 1.006 1.036 163,509.1

2 0.0 0.000 0.000 0.0

3 0.0 0.000 0.000 0.0

Total 163,509.1

Finisaj interior şi exterior 

1 0.0 0.000 0.000 0.0

2 0.0 0.000 0.000 0.0

3 0.0 0.000 0.000 0.0

Total 0.0

Finisaj interior

1 FINIHALA 940.0 32.7 30,738.0 1.006 1.036 32,035.6

2 0.0 0.000 0.000 0.0

3 0.0 0.000 0.000 0.0

4 0.0 0.000 0.000 0.0

Total 32,035.6

Instalaţii electrice

1 ELSPBA 940.0 58.6 55,084.0 1.006 1.036 57,409.4

2 0.0 0.000 0.000 0.0

3 0.0 0.000 0.000 0.0

Total 57,409.4

Instalaţii sanitare

1 SASPBA 940.0 14.9 14,006.0 1.006 1.036 14,597.3

2 0.0 0.000 0.000 0.0

3 0.0 0.000 0.000 0.0

Total 0.0 14,597.3

F=CxDxE

Nr.

Crt.

A B C=AxB

Denumire / Simbol

 
 

TOTAL COST (CIB) CU TVA  (EURO) 520,407.6
TOTAL COST (CIB) CU TVA (EURO/MP) 553.6
TOTAL COST (CIB) FĂRĂ TVA (EURO) 437,317.3
TOTAL COST (CIB) FĂRĂ TVA  (EURO/MP) 465.2  
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4.3. Evaluarea proprietatii prin abordarea prin venit  

4.3.1. Evaluarea proprietatii prin capitalizare directa 

 

Metoda capitalizării veniturilor consideră proprietatea ca o investiţie generatoare de venituri. 

 

Proprietăţile imobiliare care generează venituri se achiziţionează ca investiţii, iar din punct de vedere 

al investitorului capacitatea de a produce profit este un element esenţial care influenţează valoarea 

proprietăţii. O premisă de bază a abordării investiţionale este relaţia direct proporţională între 

capacitatea de generare a venitului şi valoarea unei proprietăţi. 

 

Analiza datelor privind cheltuielile şi veniturile aferente unei proprietăţi constituie punctul de plecare 

în aplicarea metodelor de randament în evaluare. 

 

Capitalizarea directă este o metodă folosită pentru transformarea nivelului estimat al venitului net 

aşteptat într-un indicator de valoare a proprietăţii.Transformarea se poate face fie prin divizarea 

venitului estimat printr-o rată de capitalizare, fie prin multiplicarea venitului estimat printr-un factor 

corespunzător de multiplicare. 

Rata de capitalizare este influenţată de mai mulţi factori precum: gradul aparent de risc, atitudinile 

pieţei faţă de evoluţia inflaţiei în viitor, ratele de fructificare aşteptate pentru investiţii alternative, 

randamentul realizat în trecut al unor proprietăţi similare, cererea şi oferta de bani şi capital, 

nivelurile de impozitare. 

 

Procedura are la bază ipoteza inchirierii spatiilor pentru destinatia de productie si depozitare. 

      

In continuare s-a evidentiat fluxul de venituri aferent activitatii dezvoltate. 

Etapele care au fost urmate in aplicarea acestei metode sunt: 

 Estimarea venitului brut potential lunar si apoi anual; 

 Stabilirea ratei de ratei de capitalizare; 

 Estimarea valorii intregii proprietati, prin capitalizare directa. 

 

 Estimarea venitului brut potential lunar si apoi anual: 

- a fost luata in calcul un nivel al chiriei de 4.4 EUR/mp util/luna pentru spatii de tip 

productie/depozitare; 

 

 Stabilirea ratei de ratei de capitalizare: 

- Factorii de capitalizare reprezinta multiplicatorii  care trebuie aplicati veniturilor estimati 

pe baza duratei obtinerii veniturilor si a ratelor de actualizare corespunzatoare. Ratele de 

capitalizare au fost selectate in functie de riscurile implicate pe piata specifica tipului 

proprietatii evaluate, si avand in vedere ipotezele de la care s-a plecat; 

- pentru destinatia considerata s-a ales o rata de 11% care corespunde unui risc minim. 

 Estimarea valorii spatiului prin capitalizare directa: 

 

Valoare PROPRIETATE = 245.896 EUR 
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Calculele sunt prezentate in urmatorul tabel: 

 
 

Valoarea de piata a proprietatii, este, rotunjita: 

 

Vproprietate prin randament = 245.896 EUR (1.089.000 RON) 

 



         Evaluare proprietate „Teren si Constructie – sectia de microproductie” – str. Celulozei nr.6,  Municipiul Constanta 

 

DARIAN DRS SA                                 Pagina 32 

4.4. Rezultatul evaluarii. Opinia evaluatorului 

 

Rezultatele obtinute prin aplicarea celor trei metode (fara TVA), rotunjite, se prezinta astfel: 

Vproprietate prin cost             = 275.600 EUR (1.220.550 RON) 

Vproprietate prin venit       = 245.896 EUR (1.089.000 RON) 

 
 

In urma aplicarii metodologiei de evaluare, opinia evaluatorului referitoare la valoarea de piata 

(utilizabila pentru S.C. CEPROHART S.A. Braila) a proprietatii imobiliare evaluate, exprimata la 

nivelul valorii prin cost, tinand seama exclusiv de prevederile prezentului raport, este: 
 

245.896 EURO 

(echivalent 1.089.000 RON) 

 

Din care: 

Valoare teren:           110.000 EURO (echivalent 487.157 RON) 

Valoare constructie: 135.896 EURO (echivalent 601.843 RON) 
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5. ANEXE 
 

5.1. Prezentarea si calificarea evaluatorului. 

 
DARIAN este jucător principal pe piaţa serviciilor de evaluare, domeniile de bază fiind evaluare de proprietăţi imobiliare, evaluare de afaceri, evaluare 

de maşini şi echipamente, evaluare de active financiare, evaluare de active necorporale. Destinaţiile pentru care întocmim rapoarte de evaluare sunt 

garanţii bancare, raportări financiare, vânzare-cumpărare, asocieri, fuziuni, lichidări, informarea clientului etc. Serviciile furnizate mai includ şi 

elaborarea de planuri de afaceri, studii de fezabilitate, proiecte pentru finanţare, servicii de consultanţă financiară şi în management. Recent, am 

realizat evaluarea de proiecte pentru finanţări din fonduri europene. 

 

Activitatea DARIAN se desfăşoară pe plan naţional, prin cele 20 de birouri proprii din cele mai mari oraşe ale ţării şi o reţea de evaluatori colaboratori 

în celelalte judeţe, asigurând o bună cunoaştere a pieţei imobiliare româneşti. Echipa este formată din evaluatori membri titulari (la toate secţiunile) şi 

membri acreditaţi ANEVAR, membri ai altor asociaţii profesionale internaţionale, cu experienţă în domeniul evaluării, scopul principal fiind prestarea 

unor servicii la calitatea şi standardul cel mai bun al profesiei, perfecţionarea, pregătirea continuă şi promovarea celor mai bune practici.  

 

Experienţa pe piaţa evaluării se concretizează în 16 ani de evaluări în toate domeniile, contracte şi convenţii naţionale încheiate cu instituţii bancare şi 

guvernamentale. Am dat consultanţă în evaluare, am evaluat afaceri şi patrimonii pentru un număr de peste 10.000 de clienţi, societăţi comerciale, 

însumând  peste 500.000 de active de natura proprietăţilor imobiliare, mijloace fixe sau bunuri mobile. De asemenea, în ultimii ani am avut peste 50.000 de 

clienţi persoane fizice pentru care am efectuat rapoarte de evaluare pentru proprietăţi rezidenţiale sau terenuri în toate zonele ţării. Valoarea actualizată a 

afacerilor, proprietăţilor imobiliare, mijloacelor fixe şi bunurilor evaluate din 1993 până în prezent de către Darian este de aproximativ 20 miliarde EURO.  

 

DARIAN este din anul 1994 membru corporativ ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România). Lucrările sunt realizate cu respectarea 

Standardelor Internaţionale de Evaluare (IVS), cu cele europene ale Grupului European al Asociaţilor de Evaluatori (TEGOVA) şi recomandărilor 

asociaţiei profesionale.  

 

DARIAN DRS S.A. are certificat sistemul de asigurare a calităţii conform ISO 9001: 2008, prin SGS-ICS din anul 2003, 

recertificat în anul 2009. 

 

Mai multe detalii privind activitatea firmei, serviciile prestate, portofoliul de clienţi etc. sunt disponibile pe site-ul nostru 

www.darian.ro . Ne puteţi contacta pentru întrebări punctuale la darian@darian.ro. 

 

Date de contact: 

Cluj-Napoca  - Str. Nicolae Cristea, nr. 25; tel / fax: 40 / 264 / 438033(34), 0372 / 706550, 0722/875797 

Bucureşti  - Union Int’l Center, str. I. Câmpineanu 11, et. 6, Tel / Fax: 40 / 21 / 3122786, 0723 / 574000 

Timişoara  - Str. Mihai Viteazu nr. 30 B,  Tel/fax  40 / 256 / 432822, 0726 / 755620 

Constanta  - B-dul. Mamaia nr. 135-137, Tel/fax  40 / 241 / 508400, 0726-755625 

Iaşi   -Str. Ştefan cel Mare nr. 8, etaj 1,  Tel/fax  40 / 0232 / 216073, 0726-755627 

Braşov  - Str. Eroilor nr. 17, Centrul MODAROM, etaj 4, Tel/fax  40 / 268 / 474770, 0726 / 755624 

Sibiu   - Str. Şcoala de Înot, nr. 3 / 47, Tel/fax 40 / 269 / 244243, 0722 / 524.236  

Galaţi  - Str. Brăilei, nr. 7-9 (incinta Vox Center), et. 3, cam. 317, Tel/fax 40 / 236 / 494969, 0720 / 067085 

Arad   - Str. Călugăreni nr. 3, Tel / fax 40 / 257 / 272488, 0729 / 885407  

Craiova   - Str. Calea Bucureşti, bl. A3, sc. 2, ap.2, Tel/fax 40 / 251 / 315478, 0372 / 706567 

Ploieşti  - Str. Maramuresului, nr. 21, Tel/fax 40 / 244 / 522128, 0730 / 277050 

Piteşti  - Str. Teilor nr. 49, Tel / fax  0372/706557, 0722-600875 

Suceava   - Str. Ştefan cel Mare, nr. 26, ap. 1, Tel/fax 40 / 230 / 522168, 0722-765274 

Oradea   - Str. George Enescu, nr. 21, Tel/fax  40 / 259 / 414242, 0720-440009 

Tg. Mureş  - Str. Matei Corvin nr. 5, Tel/fax 40 / 265 / 264068, 0729 / 885409 

Alba Iulia    - Str. I.C. Brătianu nr. 20, tel. 40 / 358 / 101759,  0258 / 812250, 0730 / 011092 

Deva  - Str. 1 Decembrie nr. 14, etaj 2, Tel/fax 0254 / 232822, 0730 – 011093 

Baia Mare  - Str. Transilvaniei, nr. 6A, ap. 56, et. 1, tel. 40 / 262 / 221199, 072 / 4576572, 

Resita  - Str. Lucian Blaga nr. 1, Tel/fax 40 / 255 / 212155, 0730 / 277054 

Bacau  - Str. Energiei, nr. 32, 40 / 234 / 517000, 0731 / 730347 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.darian.ro/
mailto:darian@darian.ro
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5.2. Anexa actele proprietatii 
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AMPLASAREA PE HARTA A PROPRIETATII: 

 

 


