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REZUMATUL LUCRĂRII 

 

 

Prezentul raport estimează valoarea justă a activelor situate în Constanţa, str. 

Celulozei nr.6, jud. Constanţa, proprietatea S.C. CEPROHART S.A. Brăila. 

 

Solicitantul lucrării: S.C. CEPROHART S.A. Brăila cu sediu în Brăila, B-dul. Al. I. 

Cuza nr. 3, jud. Brăila. 

 

Destinatarul lucrării: S.C. CEPROHART S.A. Brăila 

 

Data evaluării: 05.12.2015 

Curs valutar de referinţă BNR la data evaluării: 4,4847 LEI/ EURO. 

 

VALORILE ESTIMATE NU INCLUD TVA. 

 

Valorile de juste estimate sunt (prin abordarea prin piaţa): 

 
 

  

 

 

 

 

  

Expert Evaluator 

Membru Titular A.N.E.V.A.R.  

ec. Androniu Iulian-Cosmin 

 

 

 

 

Nr. Inv. Denumire 

24
Cladire microproduct ie-instalat ie pilot  

Constanta
216.800,00 lei 48.300 €

Teren 145.200,00 lei 32.400 €

Total 362.000,00 lei 80.700 €

Valoarea justa
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PREMISELE EVALUĂRII 

 

 

Prezentarea evaluatorului. 

 

Cosmin Androniu, expert evaluator de întreprinderi şi proprietăţi imobiliare, 

membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România - ANEVAR cu 

Legitimaţia nr. 6989 şi al Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România cu 

Legitimaţia nr. 10186. 

Adresa:  Brăila, Str. Mihai Eminescu, nr. 56, etajul 1, camera 107. 

 Telefon:  0722.635.370. 

 Email:   office@acos.ro 

 

DECLARATIE DE CONFORMITATE 

Ca elaboratori declarăm că raportul de evaluare, pe care îl semnăm, a fost 

realizat în concordanţă cu reglementările Standardelor de Evaluare ale ANEVAR şi cu 

ipotezele şi condiţiile limitative cuprinse în prezentul raport. Declarăm că nu avem nici 

o relaţie particulară cu clientul şi nici un interes faţă de proprietatea evaluată. 

Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obţinerii unei 

anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au 

interese legate de client sau de produsul bancar garantat, iar remunerarea evaluării 

nu se face în funcţie de satisfacerea unei asemenea solicitări. 

 

Ipoteze şi condiţii limitative. 

 

Acest raport de evaluare a fost făcut pe baza următoarelor ipoteze şi a altor 

ipoteze care apar în cursul raportului: 

Nu se asumă nici o responsabilitate privind descrierea situaţiei juridice sau a 

consideraţiilor privind titlul de proprietate. Se presupune că titlul de proprietate este 

valabil şi proprietatea poate fi vândută; 

Proprietatea este evaluată ca fiind liberă de orice sarcini; 

Se presupune o stăpânire responsabilă şi o administrare competentă a 

proprietăţii; 

Informaţiile furnizate sunt considerate autentice, dar nu se dă nici o garanţie 

asupra preciziei lor; 

mailto:office@acos.ro
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Toate documentaţiile tehnice se presupune a fi corecte. Planurile şi materialul 

grafic din acest raport sunt incluse numai pentru a ajuta cititorul să-şi facă o imagine 

referitoare la proprietate; 

Se presupune că nu există aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietăţii, 

subsolului sau structurii ce ar avea ca efect o valoare mai mică sau mai mare. Nu se 

asumă nici o responsabilitate pentru asemenea situaţii sau pentru obţinerea studiilor 

tehnice ce ar fi necesare pentru descoperirea lor; 

Se presupune că proprietatea este în deplină concordanţă cu toate 

reglementările locale şi republicane privind mediul înconjurător; 

Se presupune că toate autorizaţiile, certificatele de funcţionare şi alte 

documente solicitate de autorităţile legale şi administrative locale sau naţionale sau 

de către 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 

descrise şi nu există alte servituţi, altele decât cele descrise în raport; 

Evaluatorul nu are cunoştinţă de existenţa unor materiale periculoase pe sau 

în proprietate, materiale care pot afecta valoarea proprietăţii. Evaluatorul nu are 

calitatea şi nici calificarea să detecteze aceste substanţe. Valoarea estimată se 

bazează pe ipoteza că nu există asemenea materiale ce ar afecta valoarea 

proprietăţii. Nu se asumă nici o responsabilitate pentru asemenea cazuri sau pentru 

orice expertiză tehnică necesară pentru descoperirea lor; 

Se presupune că activele prezentate spre evaluare, de solicitant, alcătuiesc 

întreaga grupă din care fac parte acestea. În cazul în care nu s-au prezentata toate 

activele care alcătuiesc grupa, nu se asumă nici o responsabilitate pentru că nu s-a 

reevaluat întreaga grupă de active. Dacă imobilizările corporale din aceeaşi grupă 

nu au fost reevaluate atunci acest raport de reevaluare nu poate fi utilizat pentru 

raportare financiară. 

Acest raport de evaluare a fost elaborat în următoarele condiţii generale 

limitative: 

Orice proporţie din valoarea estimată în acest raport, între teren şi construcţie, 

este aplicabilă numai pentru utilizarea luată în considerare. Valorile separate pentru 

teren şi pentru construcţii nu pot fi utilizate în alte evaluări şi, dacă sunt utilizate, 

valorile nu sunt valabile; 

Orice estimare a valorii din acest raport se aplică proprietăţii considerate în 

întregime şi orice divizare în elemente sau drepturi parţiale va anula această 

evaluare; 

Deţinerea acestui raport sau o copie a acestuia nu dă dreptul de a-l face 

public; 
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Potrivit scopului acestei evaluări, evaluatorul nu ar fi solicitat să acorde 

consultanţă ulterioară sau să depună mărturie în instanţă, în afara cazului când 

aceasta a fost convenită, scris şi în prealabil; 

Conţinutul acestui raport, atât în totalitate sau în parte (în special concluziile, 

identitatea evaluatorului sau a firmelor cu care a colaborat nu va fi difuzat în public 

prin publicitate, relaţii publice, ştiri sau prin alte medii de informare fără aprobarea 

scrisă şi prealabilă a evaluatorului; 

Previziunile sau estimările de exploatare conţinute în acest raport sunt bazate 

pe condiţiile actuale ale pieţei, pe factorii anticipaţi ai ofertei şi cererii pe termen 

scurt şi o economie stabilă în continuare. Prin urmare aceste previziuni se pot schimba 

în funcţie de condiţiile viitoare. 

 

Obiectul, scopul şi utilizarea evaluării. 

 

Obiectul evaluării îl constituie activele situate în Constanţa, str. Celulozei nr.6, 

jud. Constanţa, proprietatea S.C. CEPROHART S.A. Brăila. 

Scopul evaluării este reevaluarea activelor menţionate mai sus şi estimarea 

valorii adecvate în vederea prezentării unei imagini fidele a poziţiei financiare şi a 

performanţelor în situaţiile financiare anuale. 

Utilizarea propusă pentru evaluarea solicitată este, în cazul de față, este 

prezentarea unei imagini fidele a poziţiei financiare şi a performanţelor în situaţiile 

financiare anuale. 

Utilizatorul evaluării este clientul, S.C. CEPROHART S.A.  Brăila fiind totodată și 

proprietarul activului reevaluat. 

 

 

Baza de evaluare, tipul valorii estimate. 

 

Evaluatorii fac o distincție clară între termenii preț, cost și valoare. În general, 

împrejurările în care are loc o tranzacție reflectă situația de pe una sau mai multe 

piețe. Piața imobiliară este creată de interacțiunea dintre persoanele care schimbă 

drepturile lor de proprietate imobiliară cu alte bunuri, cum ar fi banii. 

Valoarea poate avea multe înțelesuri în activitatea de evaluare imobiliară, 

alegerea definiției optime depinde de context și de uzanțe. Pe piață, valoarea este 

considerată ca fiind anticiparea unui beneficiu ce ar putea fi obținut în viitor. Dat 

fiindcă valoarea se schimbă odată cu timpul, un raport de evaluare va exprima 
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valoarea la un moment dat. Valoarea la un moment dat reprezintă echivalentul în 

bani al unei proprietăți atât din punct de vedere al cumpărătorului cât și al 

vânzătorului. 

Deoarece scopul evaluării este reevaluarea activelor situate în Constanţa, str. 

Celulozei nr.6, jud. Constanţa, proprietatea S.C. CEPROHART S.A. Brăila, prezentării 

unei imagini fidele a poziţiei financiare şi a performanţelor în situaţiile financiare 

anuale, tipul de valoare estimată în prezentul raport este valoarea justă. 

 

Valoarea justă este preţul care ar fi primit pentru a vinde un activ sau plătit 

pentru a transfera o datorie într-o tranzacţie normală între participanţii pe piaţă la 

data evaluării. 

Definiţie conform IVS 300. 

 

 

Materialele şi sursele de informaţii utilizate. 

 

Pentru realizarea prezentului raport de evaluare s-au utilizat: 

o O.G. 24/2011 – Privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor; 

o documentele ce atesta dreptul de proprietate asupra proprietății 

imobiliare evaluate, care au fost puse la dispoziţia evaluatorului de către 

proprietar, respectiv solicitantul raportului de evaluare; 

o Standarde Internaţionale de Evaluare, 2013 şi Standarde ANEVAR 2015, 

care sunt în vigoare la data efectuării prezentului raport, respectiv: 

 SEV 100 - Cadrul general (IVS - Cadru general) 

 SEV 101 - Termenii de referinţă ai evaluării (IVS 101) 

 SEV 102 - Implementare (IVS 102) 

 SEV 103 - Raportare (IVS 103) 

 SEV 230 - Drepturi asupra proprietăţii imobiliare (IVS 230) 

 SEV 232 - Evaluarea proprietăţii imobiliare generatoare de afaceri 

 SEV 233 - Investiţia imobiliară în curs de construire (IVS 233) 

 SEV 300 - Evaluări pentru raportarea financiară (IVS 300) 

 

o Ghidurile metodologice de evaluare, compuse din: 

 GME 500 - Determinarea valorii impozabile a unei clădiri 

 GME 530 - Determinarea valorii pe termen lung a unui bun imobil 

 GME 620 - Evaluarea bunurilor imobile 
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 „Evaluarea proprietății imobiliare”, Ediție a doua canadiană, 

Canada, 2002, traducere din limba engleză; 

 Observaţii şi constatări ale expertului evaluator privind starea 

proprietății supuse evaluării; 

Informaţii de pe internet privind oferte din piaţă pentru proprietăți similare cu 

cea evaluată, o parte dintre acestea fiind ataşate raportului în anexe. 

 

Moneda raportului 

 

Opinia finala a evaluării este prezentata in LEI si EUR. 

 

Natura și sursele informațiilor utilizate pe care s-a bazat evaluarea 

 

Sursele de informaţii care au stat la baza întocmirii prezentului raport de 

evaluare au fost: 

Documentele şi schiţele puse la dispoziţie de către solicitantul raportului, S.C. 

CEPROHART S.A. Brăila, respectiv documentele care atesta dreptul de proprietate 

asupra imobilului . 

 

Alte informaţii consultate: 

 Metodologia de evaluare a proprietarilor imobiliare - ANEVAR;  

 Cursul de referinţa al monedei naţionale; 

 Publicaţii privind piaţa imobiliara, ziare, reviste, pagini web, agenții imobiliare, 

proprietari ai unor imobile comparabile etc. 

 

Evaluatorul  nu îşi asumă nici un fel de răspundere pentru datele puse la 

dispoziţie de către client şi nici pentru rezultatele obţinute în cazul în care acestea 

sunt viciate de date incomplete sau greşite. 

 

Declararea conformității cu SEV 

 

In elaborarea prezentului raport de evaluare au fost luate în considerare 

Standardele de evaluare ANEVAR – SEV 2015, astfel: 

 SEV 100 – Cadrul general 

 SEV 101 – Termenii de referință ai evaluării 

 SEV 103 – Raportarea evaluării 
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 SEV 230 – Drepturi asupra proprietăţii imobiliare 

 SEV 300 - Evaluări pentru raportarea financiară (IVS 300) 

 Ghid Metodologic de Evaluare GME 630 Evaluarea bunurilor imobile 

 

Valoarea justă este preţul care ar fi primit pentru a vinde un activ sau plătit 

pentru a transfera o datorie într-o tranzacţie normală între participanţii pe piaţă la 

data evaluării. 

Definiţie conform IVS 300. 

 

 

Drepturile de proprietate evaluate. 

 

Dreptul de proprietate este acel drept real care permite titularului său de a 

stăpâni bunul, de a-l folosi, de a-i culege foloasele materiale și de a dispune de el în 

mod exclusiv și perpetuu cu respectarea dispoziţiilor legale. 

 

Conform declaraţiei proprietarilor, dreptul de proprietate asupra activelor 

menționate mai sus, este deplin şi aparţine S.C. CEPROHART S.A. Brăila.  

 

Aceste informaţii au fost considerate credibile şi corecte, evaluatorul 

neverificând autenticitatea actelor juridice puse la dispoziție de proprietar. 

Dreptul de proprietate fiind deplin, acesta conferă titularului său toate cele 

trei atribute: 

 Posesia – de a stăpânii, 

 Folosința – de a-l folosi și de a-i culege foloasele materiale, 

 Dispoziția – de a dispune de bun. 

Din informațiile date de proprietar, nu există nici una dintre cele trei limitări ale 

exercitării dreptului de proprietate: 

 Legale, 

 Judiciare, 

 Convenționale. 

 

Deoarece în cazul de față forma de proprietate este completă, respectiv 

proprietatea deplină, adică negrevată de alte cote de participare sau de 

moștenire, fiind supusă numai limitărilor care corespund celor patru atribuții 

fundamentale ale statului, respectiv obligației legale de a plăti impozite, de a fi 
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expropriată, de a respecta ordinea de drept și de reversiune (dreptul succesoral al 

statului). 

Pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra activelor ce face obiectul 

raportului de evaluare, expertului evaluator i-au fost puse la dispoziţie de către 

proprietar copii după: 

 

 Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria 

M03 nr.2151 din 02.08.1995; 

 

Expertul evaluator nu a avut la dispoziţia alte documentele care să ateste 

dreptul de proprietate asupra proprietății imobiliare supusă evaluării. 

Evaluatorul declară că nu i-au fost puse la dispoziție documente în original 

pentru proprietatea evaluată. 

Având în vedere cele menționate mai sus, evaluatorul nu își asumă nici o 

responsabilitate privind descrierea situaţiei juridice sau a veridicității actelor de 

proprietate. 

Se presupune că actele de proprietate sunt valabile. 

 

Clauzele de nepublicare. 

 

 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 înţelegeri în prealabil. 

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

identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul 

prealabil al evaluatorului. 

 Orice valori estimate în raport se aplică activului evaluat, luat ca întreg şi orice 

divizare sau distribuire a valorii pe interese fracţionate va invalida valoarea 

estimată, în afara cazului în care o astfel de distribuire a fost prevăzută în 

raport. 

 Raportul de evaluare este valabil 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. 

 Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi publicat, 

nici inclus într-un document destinat publicităţii fără acordul scris şi prealabil al 
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evaluatorului cu specificarea formei şi contextului în care urmează să apară. 

Publicarea, parţială sau integrală, precum şi utilizarea lui de către alte 

persoane decât cele precizate mai sus, atrage după sine încetarea 

obligaţiilor contractuale.  

 Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informaţiilor furnizate de 

către client si de către proprietarul imobilului, corectitudinea şi precizia 

datelor furnizate fiind responsabilitatea acestora. Acest raport de evaluare 

este destinat scopului şi destinatarului precizaţi mai sus. Raportul este 

confidenţial, strict pentru client si destinatar iar evaluatorul nu acceptă nici o 

responsabilitate faţă de o terţă persoană, în nici o circumstanţă. 
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PREZENTAREA DATELOR 

 

Procedura de evaluare (Etapele parcurse) 

 

Baza evaluării realizate în prezentul  raport este  valoarea de piaţa aşa cum a 

fost ea definita mai sus. 

Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost: 

 

 documentarea, pe baza unei liste de informaţii solicitate clientului; 

 inspecţia imobilului; 

 stabilirea limitelor şi ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului; 

 selectarea tipului de valoare estimata in prezentul raport;  

 deducerea şi estimarea condiţiilor limitative specifice obiectivului de 

care trebuie să se ţină seama la derularea tranzacţiei; 

 analiza tuturor informaţiilor culese, interpretarea  rezultatelor din punct 

de vedere al evaluării; 

 aplicarea metodei de evaluare considerate oportuna pentru 

determinarea valorii şi fundamentarea opiniei evaluatorului. 

Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările şi 

metodologia de lucru adoptate de către ANEVAR. 

 

Identificarea activelor. 

 

Activele reevaluate sunt proprietatea S.C. CEPROHART S.A. Brăila. 

Activele se compun din: 

 Teren cu suprafaţa de 1.524 mp în acte (1.530 real măsurată) 

 construcţie cu suprafaţa construită totală de 358,63 mp şi desfăşurata de 

940 mp 

Proprietatea este amplasata în incinta Palas Constanţa. Accesul se realizează 

din str. Celulozei, printr-un drum interior de acces.  

 

Descrierea zonei de amplasare. 

 

Zona de amplasare este periferica a oraşului Constanţa. 

Artere importante de circulaţie în apropriere: 

 Auto – B-dul Aurel Vlaicu 
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 Calitatea reţelelor de transport: asfaltată. 

Caracterul edilitar al zonei 

 Spaţii comerciale, industriale şi locuinţe unifamiliale.  

 În zonă se află  

o  Reţea de transport în comun în apropiere, cu mijloace de 

transport suficiente 

o  Unităţi comerciale în apropiere: magazine suficiente, bine 

aprovizionate cu mărfuri de calitate, cu supermarket-uri 

o  Unităţi de învăţământ (mediu şi superior) 

o  Unităţi medicale  

o  Instituţii de cult 

o  Cu sedii de bănci 

Utilităţi edilitare 

 Reţea urbană de energie electrică  

 Reţea urbană de apă 

 Reţea urbană de termoficare 

 Reţea urbană de gaze  

 Reţea urbană de canalizare  

 Reţea urbană de telefonie, cablu şi internet 

Ambient civilizat. 

 

Concluzie: 

Zona de referinţa periferică amplasare bună. Dotări şi reţele edilitare bune. 

Poluare redusă. Ambient civilizat. 

 

 

Descrierea amplasamentului. 

 

Proprietatea este amplasată în zona industriala  CET – B-dul Aurel Vlaicu, pe 

str. Celulozei nr.6. 

Accesul se face prin incinta S.C. PALAS S.A., prin drum interior asfaltat din str. 

Celulozei.  

In apropiere se afla fabrica de pâine – S.C. Dobrogea S.A., fabrica de hârtie si 

o fabrica de mobila 

Zona este industrială cu imobile de tip hală industrială. 

Accesul se face prin drum de acces cu deschiderea de 4 ml din str. Celulozei.  

Tip drum acces: asfaltat. 
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Amplasamentul are acces la electricitate, apă-canal, gaz metan. 

Amplasamentul are suprafaţa totală de 1.524 mp. 

Artere important în zonă: B-dul Aurel Vlaicu. 

Lotul de teren are următoarele vecinătăţi : 

o la nord : teren proprietatea Consiliul Local; 

o la est : teren in proprietatea Consiliul Local; 

o la sud : SC PALAS SA Constanta; 

o la vest : SC PALAS SA Constanta. 

 

 

Descrierea construcţiilor. 

 

Imobilul evaluat se compune din următoarele corpuri de construcţie: 

 

Construcţia C1 - laborator  

Clădirea are regim de înălţime P+2E şi este executată din cadre din beton 

armat şi zidărie portantă din cărămidă, fundaţii din beton, pereţi din zidărie din 

cărămidă,  acoperiş tip terasă din beton armat.  

Clădirea are suprafaţa construită de 358,63 mp şi desfăşurata de 940 mp. 

Finisaje simple şi cuprind pardoseli din beton şi mozaic, vopsitorii cu var simplu 

la pereţi, tâmplărie metalică şi lemn cu geam simplu. Din cauza neutilizării clădirii, 

finisajele interioare s-au deteriorat semnificativ. 

Degradările finisajelor cuprind: 

- infiltraţii ale apei la pereţi şi tavane; 

- desprinderea startului de tencuială la unii pereţi  interiori; 

- vopsitorii la pereţii interiori şi tavane sunt degradate în proporţie 

de 80%; 

- tâmplăria interioară lipseşte în majoritate iar cea exterioară 

este degradată; 

- instalaţii electrice, apă şi canalizare nu mai sunt funcţionale şi 

necesită schimbarea şi refacerea lor în proporţie de 90%; 

- instalaţia de încălzire nu mai există; 

- clădirea a rămas numai cu branşamentul exterior la apă, 

canal, electricitate şi gaz metan;  

Utilităţi în dotare: nu există.  

Clădirea se află în conservare. Starea tehnică este satisfăcătoare. 

Vechimea cca 26 ani.  
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Studiul pieţei 

 

Definirea pieţei şi subpieţei: 

Standardul Internațional de Evaluare GN 1 – «Evaluarea proprietăţii imobiliare» 

menționează că: „o piaţă imobiliară poate fi definită ca interacţiunea dintre 

persoane fizice sau entităţi care schimbă drepturi de proprietate pe alte active, de 

obicei, bani. Pieţele imobiliare specifice sunt definite prin tipul de proprietate, 

localizare, potenţialul de a genera venit, caracteristicile locatarilor tipici, atitudinile şi 

motivaţiile investitorilor tipici sau prin alte atribute recunoscute de persoanele fizice 

sau de entităţile care participă la schimbul de proprietăţi imobiliare. În schimb, 

pieţele imobiliare fac obiectul unei diversităţi de influenţe sociale, economice, 

guvernamentale şi de mediu. În comparaţie cu pieţele de bunuri, de valori mobiliare 

sau de mărfuri, pieţele imobiliare încă sunt considerate ineficiente. Această 

caracteristică este cauzată de mai mulţi factori cum sunt o ofertă relativ neelastică şi 

o localizare fixă a proprietăţii imobiliare. Ca urmare, oferta de proprietăţi imobiliare 

nu se adaptează rapid, ca răspuns la modificările cererii de pe piaţă.” 

Spre deosebire de piețele eficiente, piața imobiliara nu se autoreglează, 

fiind influențată de multe ori de reglementările guvernamentale și locale. Informațiile 

despre tranzacții similare nu sunt disponibile imediat, existând decalaj între cerere și 

ofertă, echilibrul atingându-se greu și fiind de scurtă durată. În funcție de factori ca: 

amplasarea, design-ul și tipul proprietății imobiliare, motivațiile și vârsta participanților 

s-au creat tipuri diferite de piețe imobiliare, precum:  

 Piața imobiliară rezidențială; 

 Piața imobiliară comercială; 

 Piața imobiliară industrială; 

 Piața imobiliară agricolă; 

 Piața imobiliară specială. 

Având în vedere cele descrise în subcapitolele anterioare, se poate 

considera că în prezent piața imobiliară, pentru toate tipurile de proprietăți este o 

piața inactivă, caracterizată o rămânere în urma cererii și prețuri în scădere. În 

consecință, avem o piață a cumpărătorilor, pentru că aceștia pot obține prețuri mai 

mici pentru proprietățile disponibile.  

Se estimează că dezechilibrul între cerere și ofertă pentru această zonă va 

genera și va susține în continuare un nivel scăzut al prețului de vânzare și al chiriilor 

pentru proprietăți imobiliare. Analizând piața imobiliară din două puncte de vedere, 

pe termen scurt și pe termen lung, se pot afirma următoarele: 

 Pe termen scurt este o piață a cumpărătorului, datorită perioadei de criză 

pe care o traversăm, caracterizată de prețurile relativ scăzute pe piață,  
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 Pe termen lung piața imobiliară are o anumită stabilitate, deși va păstra 

un număr scăzut de cereri de proprietăți imobiliare, determinat de 

scăderea economiilor populației ca urmare a crizei economice, cât și ca 

urmare a stagnării a creditului ipotecar, influențat și de o creștere a 

inflației cu efect direct asupra dobânzilor practicate pentru creditul 

ipotecar. 

Pentru analiza pieței imobiliare a proprietății evaluate se va face analiza pieței 

pe două niveluri: 

 din punct de vedere al pieței largi, de ansamblu, 

 din punct de vedere al pieței in care concurează proprietatea evaluată. 

Analiza de piață aplicată unei proprietăți specifice are o importanță 

deosebită în procesul de evaluare și nu trebuie confundată cu analiza generală de 

piață sau cu alte studii similare. 

În cazul evaluării proprietății ce face obiectul raportului, analiza de piață 

arată modul în care interacțiunea dintre cerere și ofertă afectează valoarea 

proprietății. 

Prin investigarea vânzărilor, ofertelor, cotațiilor și comportamentului 

participanților de pe piață, evaluatorul poate stabili atitudinile de piață privind 

tendințele curente, precum și schimbările anticipate. 

Analiza de piață oferă și baza pentru determinarea celei mai bune utilizări a 

proprietății evaluate. Evaluatorul trebuie să identifice relația dintre cerere și oferta 

concurențială de pe piața proprietății evaluate. Această relație indică gradul de 

echilibru sau dezechilibru care caracterizează piața curentă. 

Valoarea de piață a unei proprietăți este în mare măsură determinată de 

poziția sa competitivă pe piață. De aceea, în sensul cel mai larg, analiza de piață 

oferă informațiile esențiale necesare pentru aplicarea celor trei abordări de evaluare. 

 

Descrierea zonei 

 

Municipiul Constanta, al doilea oraş al ţării, atât din punct de vedere 

demografic cat si economic, are un profil complex de activităţi economice 

(industrie, depozitare, transporturi pe apa, feroviare si rutiere, construcţii, turism etc.), 

social - culturale, financiar-bancare si administrative, concentrând in limitele sale 

instituţii de importanta naţionala, regionala si locala. Populaţia actuala a oraşului 

este înregistrata la 350.000 locuitori, exceptând populaţia flotanta. 

In cazul proprietăţii evaluate, pentru identificarea pieţei sale imobiliare 

specifice, s-au investigat o serie de factori, începând cu tipul proprietăţii. 
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Proprietatea este situata in Municipiul Constanta, în zona Industrială CET-

PALAS. Zona beneficiază de utilităţi edilitare (apa, canalizare, electricitate, gaze, 

telefonie), iar accesul se poate face pietonal sau rutier. 

Având in vedere cele prezentate anterior, piaţa imobiliara specifica de 

analizat are o arie geografica care se întinde: 

 la nivelul judeţului Constanta (pentru componenta de spatii similare 

industriale si a spatiilor comerciale), cu precădere in zonele 

comerciale-industriale; 

 la nivelul perimetrului Zona Industrială - Halta Traian-Cet ca nivel al 

cotaţiilor terenurilor. 

In analiza acestei pieţe am investigat aspecte legate de situaţia economica 

a oraşului, populaţia sa, tendinţe ale ultimilor ani, cererea specifica si oferta 

competitiva pentru tipul de proprietate delimitat. 

In domeniul terenurilor tendinţa preturilor de tranzacţie este de scădere, 

oferta la vânzare este mare in general, iar cumpărătorii trag de preturi in jos. Piaţa 

proprietăţilor in Constanta (ca si in întregul judeţ si in economia actuala per 

ansamblu) se afla intr-un moment de declin privind tranzacţiile, iar cele mai multe 

tranzacţii sunt încheiate sunt la preturi mult sub nivelul ofertelor. 
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Aspecte economice 

 

In primele sase luni ale anului 2013 PIB-ul a crescut cu 1,7% fata de primul 

semestru al anului 2012. Cresterea anuala este asteptata sa se imbunatateasca in al 

treilea trimestru. Conform Economist Intelligence Unit PIB-ul este de estimate sa 

creasca la 2,4% in 2013. Bazat pe un scenario al iesirii din recesiune pana in 2014, o 

rata de crestere de 3,7% in medie pe an in zona euro este probabil sa fie inregistrata 

in perioada 2014-2018. 

 

Pe 27 septembrie, Consiliul Executiv al FMI a aprobat un nou acord stand-by 

de 24 de luni pentru 1.98bn Euro. Noul program va avea ca scop sustinerea 

continuitatii politiii fiscale si imbunatatirea reformelor structurale, imbunatatirea 

absorbtiei fondurilor UE si o mai buna gestionare fiscala si control al arieratelor. 

 

Romania va beneficia de asemenea de 17.5bn Euro reprezentand fonduri 

pentru agricultura in 2014-2020 in cadrul politicii agricole comune (PAC), o crestere 

de la 13,8 miliarde Euro in perioada 2007-13. Romania a absorbit doar 12% din 

fondurile structurale total disponibile pentru aceasta, in bugetul alocat pentru 2007-

2013. 

 

Deficitul de cont curent s-a diminuat la 15,1%  in 2012, la 5 miliarde Euro, un 

echivalent de ca. 3,7% din PIB. Romania a inregistrat un excedent de 695 milioane 

Euro in prima jumatate a anului 2013, comparativ cu un deficit de 2,8 miliarde pentru 

perioada similara a anului 2013. Exporturile Romaniei au crescut cu 7,7% anual, in 

primele sapte luni, ajungand la 28.2bn Euro, iar in iulie a inregistrat un record lunar de 

4,5 miliarde Euro, reprezentand o crestere de 18,1% comparativ cu luna iulie 2012. 

Importurile au scazut cu 0,7% anual, in primele sapte luni, la 30 de miliarde Euro, 

indicand o scadere a consumului intern. 

 

Investitiile straine directe (ISD) au continuat sa scada in primele opt luni ale 

anului 2013; fluxurile nete de investitii straine directe au scazut cu 35,9% anual, in 

primele opt luni ale anului 2013, la 1,1 miliarde Euro. 

 

In primele opt luni ale anului 2013 volumul cifrei de afaceri in comertul cu 

amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie ajustata in 

functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, a inregistrat o scadere de 

0,2%, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent. 
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Indicele preturilor de consum a inregistrat o scadere de la 4,4% la sfarsitul lunii 

iulie la 3,7% la sfarsitul lunii august, in principal din cauza scaderii preturilor la 

produsele alimentare. 

Banca Nationala a Romaniei estimeaza o rata a inflatiei de 3,1% pentru sfarsitul anului 

2013 si sfarsitul anului 2014. Prognoza inflatiei presupune o crestere lenta sau negativa 

a principalilor parteneri comerciali ai Romaniei in 2013, o scadere a inflatiei in zona 

euro si o scadere a pretului petrolului. 

 

Conform informarii din 30 septembrie, Banca Nationala a Romania a decis sa 

reduca si mai mult rata dobanzii de politica monetara de la 4,5% la 4,25%, incepand 

cu 1 octombrie. 

Punctele slabe semnificative ale sectorului bancar si anume nivelul 

semnificativ al creditelor neperformante - in contextul dinamicii negative de 

creditare a sectorului priva sunt considerate a fi gestionabile, potrivit raportului de 

stabilitate financiara a bancii centrale. 

 

Rata relativ ridicata a creditelor neperformante, cu un impact asupra 

profitabilitatii bancare, este cauzata de portofoliile bancare ce cuprind o parte 

semnificativa a debitorilor cu credite restante, inclusiv cele cu o probabilitate redusa 

de rambursare. De exemplu, in ceea ce priveste portofoliul de credite de consum 

personal, in jur de 70% din debitori nu si-au indeplinit obligatiile pentru o perioada de 

peste de un an sau au inregistrat nerambursari pana la Iunie 2013. 

 

Banca Nationala a Romaniei are in vedere o crestere a dezinflatiei in a doua 

jumatate a anului 2013, precum si o accelerare a cresterii economice. PIB real a 

crescut cu 1,8% in S1 2013 comparativ cu S1 2012, datorita cresterii exporturilor, ceea 

ce a contribuit la o performanta imbunatatita in productie si un surplus al contului 

curent. 

GDP growth and inflation rate, % 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport de evaluare imobiliară 

Expert Evaluator Iulian Cosmin Androniu                                                                              Pagină 20 din 57 

 

 

Sursa: Oxford Economics 

Economist Intelligence Unit estimeaza o crestere a PIB de 2,4% in 2013, bazat 

pe o continua crestere a exporturilor si a productiei industriale, in timp ce o crestere 

medie a PIB de 3,7% per an este estimata pentru perioada 2014-2017. 

 

Tipul pieţei 

Încadrarea în piaţa proprietarilor comerciale 

Aria pieţei – locală; clienţii ipotetici ai proprietăţii sunt locali şi naţionali. 

Calitatea activelor – medie.   

 

Gradul de certitudine in evaluare este definit ca fiind probabilitatea ca opinia 

evaluatorului sa coincidă cu preţul de tranzacţionare al proprietății la data evaluării. 

Acest grad variază însă în funcţie de condiţiile pieţei, caracteristicile proprietății 

evaluate sau informaţiile disponibile evaluatorului. 

Una din cauzele semnificative ale incertitudinii in evaluare este instabilitatea pieţelor 

proprietarilor evaluate, generata de efectele pe care le au asupra diverselor pieţe 

unele evenimente macroeconomice majore, neprevăzute. Starea de instabilitate a 

unei pieţe este caracterizata, de exemplu, de deciziile iraţionale de 

vânzare/cumpărare sau de deciziile majoritarii participanţilor la piaţa de a nu mai 

face tranzacţii pana la o clarificare a direcţiei preturilor.  

 

Chirii, grad de neocupare, randamente 

Chiriile pentru spaţiile de biouri au o dependenţă seminificativă faţă de locaţie, 

suprafaţă, acces spre arterele comerciale importante, finisaje, compartimentare şi 

nivel de înălţime. Putem astfel determina intervalele în care variază chiriile în funcţie 

de aceste aspecte, şi anume: zonele ultracentrale şi centrale – între 5-8 eur/mp; 

zonele mediane – între 4-6 eur/mp; zonele periferice şi zonele mixte din cadrul 

locaţiilor industriale – între 2-4 eur/mp. 

Gradul mediu de neocupare pentru spaţiile de birouri, în funcţie de 

amplasare, este: zonele ultracentrale şi centrale - între 90% - 95%; zonele mediane – 

între 85% - 90%; iar zonele periferice şi zonele mixte – între 80% - 85%.  

Plaja yield-urilor pentru spaţiile de depozit se situează în intervalul  – 9 -10%. 

 

Analiza ofertei 

Datorită dezechilibrului dintre cererea solvabilă si oferta efectivă, numărul 

imobilelor comparabile ofertate pe piaţă este in creştere, aspect favorizat de 

contracţia pieţei imobiliare datorată recesiunii economice. 
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Imobilul evaluat este de tip comercial.  

Aria pieţei este una urbană şi aparţine unei zone mediane de tip comercial şi 

industrial, zona este populată având un grad de construire peste 50%.  

Valorile de piaţă a imobilelor similare sunt constante (datorită condiţiilor 

actuale ale pieţei imobiliare) 

 

Analiza cererii 

Redusa, din cauza lipsei de lichidităţi a potenţialilor cumpătători, motivata de 

politica monetară şi administrativă a băncii centrale, politica de risc a băncilor şi 

atingerea unei convergente a preţurilor practicate de dezvoltatorii imobiliari cu 

putere reală de cumpărare 

 

Analiza ofertei 

Mai mare – in comparaţie cu dimensiunile cererii 

 

Echilibrul pieţei. Tendinţe 

Pe piaţa proprietăţilor similare celei evaluate fiind influenţată de capacitatea 

actuala dar si viitoare de absorbţie a pieţei de bunuri de consum, larg consum si 

consum îndelungat, deci funcţie de evoluţia vânzărilor, la momentul actual  consider 

starea pieţei imobiliare, pe acest segment, în stagnare. 

 

Tendinte : o situaţie volatilă ce poate fi depăşita prin factorii care ar putea 

influenţa in mod direct stimularea creditării ce constau intr-un plan coerent anticriză 

realizat de Guvern, politica monetară şi administrativă a băncii centrale, politica de 

risc a băncilor şi atingerea unei convergenţe a preţurilor practicate de dezvoltatorii 

imobiliari cu putere reală de cumpărare 

 

Piaţa imobiliară este activă.  

Oferta este mai mare decât cererea. Piaţă a cumpărătorului.  

 

RISCURILE EVALUARII. TIPUL DE PIAŢĂ 

 

Riscul creditării 

Este dat de îngreunarea accesului la creditare, fenomen favorizat de rata 

şomajului, scăderea veniturilor populaţiei şi firmelor  precum şi de creşterea 

impozitelor şi taxelor. Acest fapt conduce la scăderea numărului de tranzacţii cat şi a 

preţurilor de tranzacţionare. 
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Riscul de valorificare 

Caracteristica de piaţă mediu activă pe acest segment va îngreuna un eventual 

proces de valorificare al acestei proprietăţi.  Alte posibile impacturi ale unor 

evenimente previzibile la data evaluării asupra valorii garanţiei derivă din 

continuarea posibilă a actualei evoluţii descendente a pieţei imobiliare a spatiilor 

comerciale si de birouri.  

 

Aceste tipuri de riscuri descrise afectează factorul valorii „puterea de 

cumpărare”, contribuind la situarea pieţei specifice a proprietăţii în poziţia de piaţă a 

cumpărătorilor, concluzie susţinută şi prin prezentarea aspectelor legate de cerere şi 

ofertă de mai sus.   

Concluzii 

Activitatea curenta si tendinţele pieţei relevante: 

 Piaţa cumpărătorilor; mediu activă, cu nr. de tranzacţii în scădere 

începând cu finele lui 2008 

 Dezechilibru uşor in favoarea OFERTEI; 

 

REZULTA: posibilitatea stagnării preturilor si chiriei. Vandabilitatea curenta a 

proprietății se situează, în opinia noastră, uşor la nivelul pieţei, fără o diferenţiere 

pozitivă sau negativă. Probabilitatea menţinerii acesteia în viitor este medie. 
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ANALIZA DATELOR ŞI CONCLUZII 

 

Cea mai bună utilizare . 

 

În Concepte fundamentale ale Principiilor de Evaluare General Acceptate 

(GAVP), cea mai bună utilizare este definită ca fiind: „cea mai probabilă utilizare a 

proprietăţii care este fizic posibilă, justificată adecvat, permisă legal, fezabilă 

financiar şi care conduce la cea mai mare valoare a proprietăţii evaluate.” 

Utilizarea din care rezultă valoarea cea mai mare, în corelare cu celelalte 

utilizări, este considerată cea mai bună utilizare. 

Conceptul de cea mai bună utilizare este o parte fundamentală şi integrantă 

a estimărilor valorii de piaţă. 

  Conceptul de ’’cea mai bună utilizare’’ reprezintă alternativa de utilizare a 

proprietății selectate din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si 

va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele 

următoare ale lucrării. 

Relațiile dintre comportamentul economic si evaluare sunt evidente clar pe 

piețele imobiliare. Cunoașterea și înțelegerea comportamentului pieței sunt esențiale 

pentru conceptul de cea mai bună utilizare. Când scopul evaluării este estimarea 

valorii de piață, analiza celei mai bune utilizări identifică cea mai profitabilă utilizare 

competitivă în care va fi pusă proprietatea. 

Cea mai buna utilizare este analizată uzual în una din următoarele situații: 

 cea mai bună utilizare a terenului liber; 

 cea mai bună utilizare a terenului construit. 

Cea mai bună utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească 

următoarele criterii: 

 permisă legal; 

 posibilă fizic; 

 justificată adecvat; 

 fezabilă financiar; 

 maxim profitabilă. 

 

CMBU: spaţiu de birouri 
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Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber. 

 

Cea mai bună utilizare a terenului sau amplasamentului ca fiind liber poate fi 

utilizarea prezentă, construcția, subîmpărțirea sau unirea cu altă proprietate. Cea mai 

buna utilizare a terenului liber presupune ca terenul este liber sau poate fi eliberat 

prin demolarea construcțiilor. 

Ca alternativă, terenul poate fi păstrat ca investiție. Utilizarea potențială și nu 

utilizarea existentă determină de obicei prețul care va fi plătit pentru teren în cazul în 

care respectiva utilizare este fezabilă din punct de vedere economic. 

Analiza planurilor zonale, a vecinătăților, conduce la concluzia că posibilitatea 

utilizării terenului în alte moduri decât este folosit în prezent nu este atractivă.  

 

Cea mai bună utilizare a construcţiei. 

 

Cea mai bună utilizare a proprietății ca fiind construită este caracteristică 

utilizării care trebuie să fie realizată pe o proprietate prin prisma construcțiilor 

existente și a celor ideale descrise în concluzia analizei asupra celei mai bune utilizări 

a terenului ca fiind liber. 

 Cea mai bună utilizare a proprietății evaluate ca fiind construită poate fi 

continuarea utilizării existente, renovarea sau reabilitarea, extinderea, adaptarea sau 

conversia la o altă utilizare, ori o combinația a acestor alternative. 

Se constată că cea mai bună utilizare a proprietății imobiliare ca fiind 

construită este cea actuală, deoarece are cea mai mare valoare a proprietății 

evaluate. 

Având în vedere utilizarea actuală se asimilează cu o chirie pentru un spaţiu 

de birouri. 

 

 

Valoarea terenului. 

 

 Metoda comparaţiilor directe. 

 

În metoda comparaţiei directe, proprietatea imobiliară evaluată este 

comparată cu proprietăţile similare ce au fost vândute recent sau a căror cifre de 

ofertă sunt cunoscute. Datele proprietăţilor comparabile sunt prelucrate într-un 
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proces de comparare pentru a demonstra preţul probabil  la care proprietatea 

evaluată ar fi vândută, dacă este oferită pe piaţă. 

Metodologia de calcul este prezentată în Fişele de calcul (Anexa nr. 1). 

 

 

Metodele de evaluare. 

Metoda comparaţiilor de piaţă. 

În metoda comparaţiilor de piaţă, proprietatea imobiliară evaluată este 

comparată cu proprietăţile similare ce au fost vândute recent sau a căror cifre de 

ofertă sunt cunoscute. Datele proprietăţilor comparabile sunt prelucrate într-un 

proces de comparare pentru a demonstra preţul probabil  la care proprietatea 

evaluată ar fi vândută, dacă este oferită pe piaţă. 

Această metodă nu se aplică datorită destinaţie şi caracteristicilor fizice şi 

economice ale imobilului evaluat. Nu s-au identificat proprietăţi similare 

tranzacţionate recent. 

Nu se aplică deoarece nu s-au identificat proprietăţi similare tranzacţionate 

recent. 

Abordarea prin cost 

Această abordare comparativă ia în considerare ca substitut, pentru 

cumpărarea unei anumite proprietăţi, alternativa de a achiziţiona un activ 

echivalent modern cu aceeaşi utilitate. În contextul proprietăţii imobiliare, aceasta ar 

implica atât costul achiziţionării unui teren echivalent cât şi costul construirii unei 

clădiri noi echivalente. Fără să fie implicate timpul, riscul şi neadecvarea, preţul pe 

care un cumpărător l-ar plăti pentru activul de evaluat nu ar fi mai mare decât costul 

unui echivalent modern. Adeseori, activul de evaluat va fi mai puţin atractiv decât 

costul echivalentului modern din cauza vârstei sau deprecierii. O ajustare a costului 

de înlocuire cu deprecierea este necesară pentru a reflecta aceasta. 

Evaluarea se face prin metoda costului de înlocuire. 

Costul de înlocuire se determină prin aplicarea metodei costurilor unitare ce 

presupune estimarea costului actual sub forma de cost unitar – pe unitatea de 

suprafaţă, determinat pentru o construcţie cu structuri similare.  

In acest sens, au fost analizate costurile de reconstrucţie pentru clădire 

comercială independentă cu destinaţia magazin (informaţie preluată din Costuri de 

reconstrucţie – costuri de înlocuire  - C. Şchiopu, ed. IROVAL 2009 şi 2010). 
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 Deprecierea  fizică = pierderea de valoare ca rezultat al utilizării şi uzurii unui 

activ în funcţiune şi expunerea  factorilor de mediu.  

Deprecierea funcţională = pierderea de valoare ca rezultat al progresului 

tehnologic, supradimensionării clădirii, stilului arhitectonic sau al instala]iilor şi 

echipamentelor ataşate.  

Deprecierea externă = constă în pierderea de valoare datorată unor factori 

externi proprietăţii cum ar fi modificarea cererii, urbanismul, finanţarea şi 

reglementările legale. 

Pentru estimarea deprecierii fizice s-a apelat la Ghidul P-135, cuprinzând 

coeficienţii de uzură fizică normată avizat de CTS al MLPAT cu nr.67/23.08.1999. 

Astfel coeficientul de depreciere fizica s-a stabilit pe subansamblele 

constituente respectiv: structura de rezistenţă, anvelopa (închideri, compartimentări, 

învelitoare), finisaje şi instalaţii, care au fost estimate ţinând seama de următoarele 

aspecte de ordin general: 

- durata de viaţă consumata pentru structura de rezistenţă; 

- starea finisajelor, data ultimei refaceri a acestora şi durata de viaţă 

normată a lor; 

- starea instalaţiilor, durata de viaţă, nivelul de reparaţii sau de înlocuire, 

datele executării acestor lucrări. 

Deprecierea fizică, funcţională şi externă sunt prezentate în fişele de calcul 

pentru fiecare construcţie în parte. 

Metodologia de calcul este prezentată în Fişele de calcul (Anexa nr. 2). 

Evaluare prin metoda capitalizării venitului generat de proprietate (chirie) 

În metodele de randament se calculează veniturile curente generate de 

proprietate ţinând cont de pierderile din cauza neocupării integrale şi/sau a 

întârzierilor în încasarea lor. Se estimează apoi venitul net din exploatarea proprietăţii. 

Folosind rate de capitalizare sau de actualizare, fundamentate pe piaţa investiţiilor 

imobiliare, se calculează o sumă ce reprezintă o indicaţie a valorii proprietăţii dată 

de metodele de randament.  

Pentru a estima valoarea proprietăţii imobiliare voi folosi capitalizarea directă, 

care transformă nivelul estimat al venitului net aşteptat într-un indicator de valoare a 

proprietăţii.  

Pentru înţelegerea metodei vom explica nişte termeni folosiţi: 

Venitul brut potenţial (VBP) reprezintă venitul total generat de proprietatea 

imobiliară în condiţiile de utilizare maximă, înainte de scăderea cheltuielilor 

operaţionale. 
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Venitul brut efectiv (VBE) este venitul anticipat din toate formele de 

exploatare a proprietăţii imobiliare, ajustat cu pierderi aferente gradului de 

neocupare. 

Venitul net din exploatare (VNE) reprezintă venitul net anticipat, rezultat după 

deducerea tuturor cheltuielilor de exploatare, înainte de scăderea amortizării şi 

serviciului aferent creditului ipotecar. 

Valoarea este dată de formula: 

c

VNE
et Pr    c = rata de capitalizare 

Estimarea ratei de capitalizare se face prin metoda comparaţiilor directe, 

care se bazează pe o analiză a tranzacţiilor recente de proprietăţi comparabile 

ocupate de chiriaşi. Rata de capitalizare se obţine prin împărţirea veniturilor nete din 

exploatare la preţul de vânzare. 

Valoarea justă totală se determină prin capitalizarea venitului generat numai 

de clădirile cu o stare tehnică acceptabilă şi care pot fi uşor închiriate, care se va 

corecta cu un coeficient de utilitate. 

Valoarea justă a activelor neamortizate total se va determina prin scăderea 

din valoarea totală determinată , a valorilor terenurilor şi a construcţiilor amortizate 

total. 

Metodologia de calcul este prezentată în Fişele de calcul (Anexa nr. 3). 
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Absolvent al seminarului din cadrul “Programului de Instruire Continua – 
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Declaraţia de conformitate (Certificarea valorii). 

 

 după cunoştinţele evaluatorului  informaţiile prezentate In raport sunt 

adevărate si corecte; 

 analizele si concluziile raportului de evaluare se bazează doar pe 

informaţiile prezentate in raport; 

 evaluatorul nu are nici un interes personal in proprietatea evaluata; 

 tariful evaluării nu este condiţionat de valoarea raportata;  

 evaluarea a fost elaborata in conformitate cu Codul de Etica, cu 

standardele profesionale si cu contractul (instrucţiunile) cu clientul; 

 evaluatorul deţine pregătirea profesionala si experienţa necesară 

 nimeni, cu excepţia celor care semnează raportul, nu a furnizat asistenta 

profesionala pentru elaborarea raportului.  
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Alegerea valorii finale. 

 

Reconcilierea valorii finale: 

Valoarea de piaţă determinată prin abordarea prin costuri este: 

 
Construcţii 211.700 lei 47.200 € 

 
Teren 145.200 lei 32.400 € 

 
TOTAL 356.900 lei 79.600 € 

 

Valoarea de piaţă determinată prin metoda capitalizării venitului este:  

 
Construcţii 216.800 lei 48.300 € 

 
Teren 145.200 lei 32.400 € 

 
TOTAL 362.000 lei 80.700 € 

 

În cazul imobilului evaluat s-a considerat relevantă abordarea prin piaţă 

datorită caracterului de piaţă al metodei. 

 

Ca rezultat al investigaţiilor şi analizelor mele, în opinia mea, valoarea justă a 

activelor situate în Constanţa, str. Celulozei nr.6, jud. Constanţa, proprietatea S.C. 

CEPROHART S.A. Brăila este de: 

 

 
A1 Constructia C1 - Laborator 216.800 lei 48.300 € 

 
Construcţii 216.800 lei 48.300 € 

 
Teren 145.200 lei 32.400 € 

 
TOTAL 362.000 lei 80.700 € 

 

Valoarea NU conţine TVA. 
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Alocarea valorilor. 

 

Valoarea proprietăţii obţinute prin metoda capitalizării venitului s-a efectuat 

proporţional cu valoarea de inventar pe fiecare construcţie. 

 

 

 

 

 

 

Data: 05.12.2015   

Expert Evaluator 

Membru Titular A.N.E.V.A.R. 

ec. Iulian-Cosmin Androniu 

 

 

 

 

 

Nr. Inv. Denumire 

24
Cladire microproduct ie-instalat ie pilot  

Constanta
216.800,00 lei 48.300 €

Teren 145.200,00 lei 32.400 €

Total 362.000,00 lei 80.700 €

Valoarea justa
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ANEXE 

 

Definiţii şi termeni ai evaluării 

 

Definiţii ale Standardelor Internaţionale de Evaluare 

 

Abordarea prin cost - oferă o indicaţie asupra valorii, prin utilizarea principiului 

economic conform căruia un cumpărător nu va plăti mai mult pentru un activ, decât 

costul necesar obţinerii unui activ cu aceeaşi utilitate, fie prin cumpărare, fie prin 

construire. 

 

Abordarea prin piaţă - oferă o indicaţie asupra valorii prin compararea 

activului subiect, cu active identice sau similare, al căror preţ se cunoaşte. 

 

Abordarea prin venit - oferă o indicaţie asupra valorii, prin convertirea 

fluxurilor de numerar viitoare într-o singură valoare a capitalului. 

 

Chiria de piaţă - suma estimată pentru care o proprietate ar putea fi 

închiriată, la data evaluării, între un locator hotărât şi un locatar hotărât, cu clauze 

de închiriere adecvate, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat 

şi în care părţile au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără 

constrângere. 

 

Cumpărător special - un anumit cumpărător, pentru care un anumit activ are 

o valoare specială, datorită avantajelor rezultate din proprietatea asupra acestuia şi 

care nu ar fi disponibile altor cumpărători de pe piaţă. 

 

Data evaluării - data la care se aplică opinia asupra valorii. 

 

Drepturi imobiliare - toate drepturile, participaţiile şi beneficiile legate de 

proprietatea imobiliară. 

 

Fond comercial - orice beneficiu economic viitor provenit dintr-o 

întreprindere, dintr-o participaţie la o întreprindere sau din utilizarea unui grup de 

active, care nu sunt separabile. 
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Imobilizare necorporală - un activ nemonetar care se manifesto prin 

proprietăţile sale economice. Aceasta nu are substanţa fizică, dar asigură drepturi şi 

beneficii economice proprietarului său. 

 

Investiţie imobiliară - proprietatea imobiliară, respectiv un teren sau o clădire, 

sau o parte a unei clădiri, sau ambele, deţinută de proprietar pentru a obţine venituri 

din chirii sau pentru creşterea valorii capitalului, sau ambele, mai degrabă decât 

pentru: 

(a) utilizarea în producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii sau pentru 

scopuri administrative; sau 

(b) vânzarea pe parcursul desfăşurării normale a activităţii. 

 

Ipoteză specială - o ipoteză care fie presupune fapte care sunt diferite de 

faptele efective, existente la data evaluării, fie care nu ar fi făcute într-o tranzacţie 

de un participant tipic pe piaţa, la data evaluării. 

 

Proprietate generatoare de afaceri - orice tip de proprietate imobiliară 

desemnată pentru un anumit tip de afacere, în care valoarea proprietăţii reflectă 

potenţialul comercial pentru acea afacere. 

 

Proprietate imobiliară - terenul şi toate elementele care sunt o parte naturală 

a acestuia, de exemplu copaci şi minerale, elementele care au fost ataşate 

terenului, cum ar fi clădirile şi construcţiile de pe amplasament şi toate elementele 

permanent ataşate clădirilor, de exemplu echipamentele mecanice şi electrice care 

asigură funcţionarea unei clădiri, aflate atât în subsol, cât şi deasupra solului. 

 

Tip al valorii - o precizare a ipotezelor fundamentale de estimare a unei valori. 

 

Valoare de investiţie - valoarea unui activ pentru un proprietar sau pentru un 

proprietar potenţial, pentru o anumită investiţie sau în scopuri de exploatare. 

 

Valoare justă - preţul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii 

între părţi identificate, aflate în cunoştinţă de cauză şi hotărâte, care reflectă 

interesele acelor părţi.  

 

Valoare specială - o sumă care reflectă caracteristicile particulare ale unui 

activ, care au valoare numai pentru un cumpărător special. 
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Valoarea de piaţă - suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar 

putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător 

hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile 

au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere. 

 

Valoarea sinergiei - un element suplimentar al valorii, creat prin combinarea a 

două sau mai multe active sau drepturi, în urma căreia valoarea combinată este mai 

mare decât suma valorilor separate 
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Calculele evaluării 

 

 

 

 

ANEXA NR. 1- ABORDARE PRIN METODA COMPARATIILOR DE PIATA

PROPRIETAŢI

SUBIECT A B D

Suprafata (mp) 1.524,00 1000 496 1000

Preţ ofertat lei RON/mp 112,1 143,5 100,9

Preţ ofertat EURO/mp 25,0 32,0 22,5

Dreptul de proprietate transmis deplin deplin deplin deplin

Corectia % 0% 0% 0%

Corecţie, euro 0,0 0,0 0,0 

Preţ corectat 25 32 23 

Condiţii de finanţare normal normal normal normal

Corectia % 0% 0% 0%

Corecţie, euro 0,0 0,0 0,0 

Preţ corectat 25,0 32,0 22,5 

Condiţii de vânzare oferta oferta oferta

Corectia % -15% -15% -15%

Corecţie, euro -4 -5 -3 

Preţ corectat 21,3 27,2 19,1 

Condiţii de piaţă prezent prezent prezent

Corectia % 0% 0% 0%

Corecţie, euro 0,0 0,0 0,0 

Preţ corectat 21,3 27,2 19,1 

Localizare Palas similara similara inferior

Corectia % 0% 0% 3%

Corecţie, euro 0,0 0,0 0,6 

Preţ corectat 21,3 27,2 19,7 

Acces
drum interior 

servitute direct direct direct

Corectia % -25% -25% -25%

Corecţie, euro -5,3 -6,8 -4,9 

Preţ corectat 15,9 20,4 14,8 

Geometrie, costuri cu amenajarea similara superioara similara

Corectia % 0% -3% 0%

Corecţie, euro 0,0 -0,8 0,0 

Preţ corectat 21,3 26,4 19,7 

Utilitati toate toate toate toate

Corectia % 0% 0% 0%

Corecţie, euro 0,0 0,0 0,0 

Preţ corectat 15,9 20,4 14,8 

Destinatia birouri.inds mixt mixt mixt

Corectia % 0% 0% 0%

Corecţie, euro 0,0 0,0 0,0 

Preţ corectat 21,3 26,4 19,7 

Corecţia totală netă -9 -12 -8

Corecţia totală netă (% preţ ofertat) -8,08% -8,65% -7,66%

Corecţia totală brută 9 12 9

Corecţia totală brută (% preţ oferat) 8,08% 8,65% 8,79%

lei RON/mp 95,30 lei

EURO/mp 21,25 €

Valoare total suprafata 1.524,00 mp lei RON 145.200 lei

EURO CURS 4,4847 32.400 €

Grila datelor de piaţă în analiza pe perechi de date

ELEMENT

Valoare estimata de piata 
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ID Denumire Functionala Economica Total

[€/sqm] ani [sqm] [sqm] [sqm] [€]
Durat a de 

viat a
[€] [lei]

A. Constructii

1 A1 Constructia C1 - Laborator 326 26 358,63 940,00 683,06 306.182 56% 65 30% 50% 85% 47.200 211.700

Total constructii 358,63 940 306.182 47.200 211.700

B. Total

1 Cladiri 358,63 940,00 47.200 211.700

2 Teren* 1.524,00 21,3 32.400 145.200

TOTAL 79.600 356.900

Costuri de reconstructie – costuri de inlocuire” – Corneliu Schiopu editat de IROVAL, Bucuresti, 2010

Anexa nr. 2

Cost de 

inlocuire net
Nr.

Imobil

CI
Vechime 

(cca)
Amprenta

Suprafata 

desfasurata

Cost total 

(nou)

Depreciere

Depreciated Replacement Cost Method/ Metoda Costului de Inlocuire Net

Valoare de 

piataFizica

Suprafata 

utila
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ID Denumire
Intertin

ere
Ag imob Asigurare

Taxe 

proprietate

[€/sqm] [sqm] [sqm] [€] 5% 1,0% 0,2% 1,5% [€/mp] [€] [€] [lei]

A. 

1 A1 Constructia C1 - Laborator 3 940,00 683,06 24.590 20% 19.672 984 472 94 708 17.414 9% 120 112.800 80.700 362.000

Total imobil 940 683 24.590 19.672 112.800 80.700 362.000

Teren in exces 0,00 21 0 0 0

B. Total

1 Cladiri 940,00 683,06 48.300 216.800

2 Teren* 1.524,00 21,3 32.400 145.200

TOTAL 80.700 362.000

Anexa nr. 3

 Income Approach/ Abordarea prin venituri

Nr.

Imobil

Venitul 

lunar

Suprafata 

desfasurata

Suprafata 

de 

inchiriat

Venit 

anual brut 

potenţial 

(VBP)

Rata de 

capitaliz

are

Valoarea 

de piata

Valoarea 

de piata

Cheltuieli
Grad de 

neocup

are

Venit 

brut 

efectiv 

(VBE)

Venit net 

exploatare 

(VNE)

Costuri de reamenajare

Imobil
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Sursa Localizare
Rata de 

capitalizare

Rata medie de 

neocupare

Chiria 

(euro/mp/luna)

CBRE - "Romania Orase primare 8,75-9,25% 10-12% 9-14

Colliers International Orase primare 9-10% 10-15% 10-14

DTZ Echinox Orase primare 9,00% 12,00% 12-15

Jones Lang Lasale Orase primare 9,00% n/a 10-12

Knight Frank Orase primare 9-10% 10-15% 10-14

Rata de capitalizare estimata Orase primare 9,00%

Estimarea ratei de capitalizare se face prin metoda comparaţiilor, care se bazează pe o analiză bazată pe 

studiile de piaţă efectuate de marile agenţii imobiliare şi de consultanţă imobiliară.

Rata de capitalizare birouri
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Documentele evaluării 
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