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Grija fata de mediu se reflectata si in activitățile depuse de evaluator si prin modul in care este redactat 
raportul de evaluare. Procesul de evaluare se desfășoară cu echipamente ale căror producători  prin 
declarații si procese tehnologice vizează protecția mediului la un standard înalt.  
Raportul de evaluare este listat fata verso, fără pagini albe si spatii libere intre capitole cu caractere vizibile 
dar care produc un consum moderat de consumabile de tipărire fiind livrat la cererea beneficiarului in mod 
gratuit si in format PDF.  
 

 
 
Experiența evaluatorului s-a concretizat in lucrări de performanta dar si de complexitate ridicata in domeniul 
evaluării proprietăților imobiliare, al bunurilor mobile, activelor necorporale, consultanta, activitate de 
cercetare specifica, studii si cercetări de piața, colaborări cu instituții publice, cu alte instituții si organizații 
profesionale, traduceri din literatura de specialitate precum dar si publicarea de articole preluate de diverse 
site-uri de specialitate. Printre cei ce au beneficiat de  rezultatele evaluărilor, studiilor realizate de evaluator 
se afla Guvernul României prin Ministerul de Justiție, Ministerul de Finanțe, Ministerul Turismului si Dezvoltării 
Regionale, Ministerul Transportului precum si alte instituții locale si regionale, societăți cu capital autohton dar 
si companii multinaționale, instituții financiare, persoane fizice si juridice precum si media. 
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CAPITOLUL I. Sinteza evaluării 
Proprietatea evaluata 
Imobile:  

terenuri Jucu de Sus 4300 mp,  Jucu de Mijloc tarla 33 parcela 46 s 2900 mp , Jucu de Mijloc  tarla 
33 parcela 45 s 2900 mp, Cluj Napoca str. Beiusului  total 1000 mp Cluj Napoca teren 1700 mp str Marin 
Preda, apartament 1 camera Geoagiu Bai Extras str. Magura  Bl G2 sc 2 et 2 ap 30 30.54 mp, Ferma 21 Cluj 
Napoca - Popesti A1. 19957/1/3/1 A1,1 cad c1 top 19957/1/3/1-C1  Cluj Napoca hala 4 sc 1109  mp,  hala 
1 1113 mp teren retele rigole 1000 drumuri si platforme 687 mp teren libere spatii protectie 1124 mp,                
Ferma 19 Cluj Napoca – Popesti teren 28410 mp, c-tii caracter permanent caramida beton sc 80, hala 6 sc 
1050 4camere 1 rezervor apa 135 mp cu pompe 34 mp, hala 5 1047 mp hala 4 sc 1050 mp , hala 1 1049 
mp, statie trafo 149 mp, casa filtru sc 201 mp su 158 mp anexe 171 mp 
Masini, Echipamente Instalatii 

- Instalatie – Statie fixa concasare – Chiodini – Milano, Italia 186 mc/h VV< 186/3 ½  an 1994 
- Instalatie – statie fixa mixturi bituminoase/asfaltice an 1996 echipamente pasive si mai noi pentru 

componente active – motoare, etc. –  
Ambele fara documente de proprietate prezentate (factura/contract/valoare contabila)  

Drepturi de proprietate. 
Imobile:  

terenuri Jucu de Sus CF 52777 numar vechi 874 Jucu de Sus s 4300 mp,  
Jucu de Mijloc Titlu 21.07.1998 27969/1477 Cluj Budai Liviu tarla 33 parcela 46 s 2900 mp  
Jucu de Mijloc  Titlu proprietate 13.02.1998 27609/1386 Cluj Prodan Alexandru tarla 33 parcela 

45 s 2900 mp,  
Cluj Napoca str. Beiusului  total 1000 mp Contract vanz. Cump. 26.04.2005 5033 CUG SA teren 

liber aferent cantar  Bdul Muncii 18 740 CF 117057 A+8 topo 16311/2, cladiri teren 260/405 mp CF 114190 
sub A+17 topo 16353,  

Cluj Napoca teren 1700 mp str Marin Preda Extras CF 02.03.2014 289088 CF Cluj-N, 
teren la becas topo 13182/1/1 13183/1/2/10 13183/2/10 13184/9 13185/9 13186/13 13187/11  
apartament 1 camera Geoagiu Bai Extras CF 60311-C1-U31 18.01.2019 Geoagiu Bai str. Magura  Bl G2 
sc 2 et 2 ap 30 topo 3902/3903/17/1/a/xxx apartamente 1 camera bucatarie hol baie terasa s30.54 si cota 
aferenta din cf 3729,  
cladiri cu terenuri  
                Ferma 21 Cluj Napoca - Popesti A1. 19957/1/3/1 A1,1 cad c1 top 19957/1/3/1-C1  Cluj Napoca 
constructii caracter permanent fundatii beton pereti caramida, acoperis planseu beton  
                            hala 4 sc 1109 1 hala coridor  4 camere, A1.2 cad 2 top 19957/1/3/1-C2 compus din buncar 
alimentare sc 4 mp  
                            hala 1 sc 1113 mp teren retele rigole 1000 drumuri si platforme 687 mp teren libere spatii 
protctie 1124 mp 

Ferma 19 Cluj Napoca – Popesti A1 top 200003/1/1/1 s  
            Teren 28410 mp, 1.1 20003/1/1/1/1-C1  
            A1.1  c-tii caracter permanent caramida beton sc 80.  
            A1.2 20003/1/1/1/1-C2 hala 6 sc 1050 4camere 1 hala coridor rezervor apa 135 pompe 34 
            A1.3 20003/1/1/1/1-C3 hala 5 sc 1047 4camere 1 hala coridor  
            A1.4 20003/1/1/1/1-C4 hala 4 sc 1050 4camere 1 hala coridor  
            A1.5 20003/1/1/1/1-C5 hala 1 sc 1049 4camere 1 hala coridor  
            A1.6 20003/1/1/1/1-C6 statie trafo 149 mp 3 incaperi 
            A1.7 20003/1/1/1/1-C7 casa filtru sc 201 mp su 158 mp 5 hol10 camere 3 gs anexe 171 mp 
Masini, Echipamente Instalatii 
-Instalatie – Statie fixa concasare – Chiodini – Milano, Italia 186 mc/h VV< 186/3 ½  an 1994 
-Instalatie – statie fixa mixturi bituminoase/asfaltice an 1996 echipamente pasive si mai noi 

pentru componente active – motoare, etc. –  
Ambele fara documente de proprietate prezentate (factura/contract/valoare contabila) 
Proprietar/Client/Beneficiar  Ben Ben SA in faliment 
Destinatar  - IPURL Pop Vasile 
Scopul/ Tipul valorii estimate/Utilizarea 
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Estimarea valorii de piața a activelor imobile, bunuri MEI si stocuri societatea aflandu-se in cadrul 
procedurii de insolventa/faliment. Valoarea estimata este valoarea de piata. Raportul de evaluare va fi 
utilizat pentru informarea clientului si destinatarului. 
Data inspectiei/data evaluarii/data raportului 
Activele au fost inspectate in 21.10.2019 Sibiu (statie asfalt), Geogiu (apartament), 9.10.2019 Jucu de Sus, 
Jucu de Mijloc, Moldovenesti (statie concasare/ statie asfalt partial), 27.09.2019 (ferme Popesti, teren 
Marin Preda, str. Beiusului-CUG). In cadrul inspecției proprietăților si bunurilor, au fost intervievate 
persoane care aveau cunoștința despre active în vederea obținerea de informații relevante sub diverse 
aspecte de natură juridică sau economică 
Ipoteze si condiții limitative esențiale 
Din informațiile si datele aflate la dispoziția evaluatorului la data evaluării se evaluează activele in 
confomritate cu prevederile legale avand la baza valoarea de piata si valoarea de lichidare (vanzare fortata) 
proprietatea imobiliara in conformitate cu scopul evaluării ținându-se cont de situația juridica a imobilului. 
La data evaluării, din informațiile deținute de evaluator se prezuma ca nu exista litigii sau sarcini pentru 
bunurile evaluate, acestea aflandu-se sub normele specifice activitatii de insolventa. Ipotezele speciale se 
completeaza cu probelmele cheie identificate. 
Probleme cheie: Am identificat urmatoarele probleme asupra bunurilor evaluate.  
Terenurile din localitatea Jucu de Sus si Mijloc (2900,2900 si 4300) au fost utilizate ca exploatari de balastru 
si nu se mai afla la cota naturala existand o o diferenta fata de alte terenuri de utilizare agricola ce nu au 
suferit modificari, cu un impact greu de precizat dar care aduce evident si o modificare asupra valorii. 
Terenul de pe str. Beiusului zona CUG format din 2 loturi (740+260 mp)  au fost identificate ca locatie nu 
insa si limitele de proprietate. De asemenea in contractul de vanzare cumparare pentru terenul se 
precizeaza ca „suprafata de teren mentionata este estimativa urmand a fi stabilita printr-o lucrare de 
dezmemebramant” pag 2 contract.  
Terenul din Becas de 1710 (str. Marin Preda” este un teren incadrat in PUG ca zona de protectie cu un 
acces extrem de dificel si necarosabil. Ferma 19 str. Spicului detine un teren 28410 mp care reprezinta 
suprafata totala a imobilului pe care se afla ferma 2 si 3 care alt(i) proprietar(i) avand accesele pe drumuri 
interne ce apartin de acest lot de teren. In consecinta terenul este partial grevat de aceasta sarcina (acces). 
Ferma 21 hala 1 si 4 sunt exact in situatia din oglinda prezentata la ferma 19 adica detin parcelele de teren 
strict de sub cladire (hala1) si terenuri aferente (hala 4) insa pentru accese nu exista inscrisuri pentru aceste 
accese. Hala 1 ferma 21 au fost dezafectate suporturile de beton ale bateriei iar molozul a ramas inaauntru 
ceea ce ar reprezenta costrui suplimentare dupa cumparare. 
Echipamentele/instalatiile – stati de concasare Chiodini (an 1994) este dezansamblata si nu pot sa imi dau 
seama daca aceasta statie mai este completa sau lipsesc compnente. In cazul in care ar lipsi componente 
avand in vedere vechimea inlocuirea este practic imposibila in consecinta instalatia ar fi cel mai probabil 
valorificata pentru recuperare/reciclare la valori mult mai mici decat o statie integrala. De asemenea avand 
in vedere modul in care au fost stocate/depozitate consumabilele (benzi transportoare, curele, etc), 
motoarele pot fi afectate de intemperii si probabil imposibil de pus in functiune fara costuri suplimentare 
ce nu pot fi estimate la acest moment. Aceiasi situatie este pentru statia de ixturi asfaltice/bituminoase 
Bernardi (an 1996).    
Curs valutar: BNR 27.11.2019 4.7765 lei pentru 1 €. Moneda, valabilitate raport 
Moneda in care s-a exprimat valoarea este euro si este convertibila in Lei (RON) la cursul BNR pe durata 
valabilității raportului. Raportul este valabil in conformitate cu normele si legile pentru care s-a făcut 
evaluarea si in conformitate cu ipotezele din raport. 
Standarde utilizate si metode de stabilire a valorii SEV si IVS in vigoare 
Standarde, certificări: SEV, GME si IVS 
Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și aprecierile exprimate 
în prezentul raport și de scopul prezentei evaluări. Raportul a fost întocmit în conformitate cu standardele 
ANEVAR – SEV (standarde de evaluare) valabile la data evaluarii si cele internaționale IVS in acord cu IVSC, 
a recomandărilor și metodologiei de lucru recomandate de ANEVAR (Uniunea Națională a Evaluatorilor din 
România) și poate fi expertizat (la cerere) de către unul dintre membrii autorizați special în acest sens de 
către ANEVAR.  
-Prin prezenta certific că a efectuat aceasta evaluare cu obiectivitate si imparțialitate, evaluatorul nu este 
implicat sau interesat in alt mod decât cel legat de sfera misiunii de evaluare de activul si beneficiarul 
acestui raport. În plus, certificăm că nu avem niciun interes prezent sau de perspectivă în legătură cu 
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activele care fac obiectul prezentului raport de evaluare şi niciun interes sau influenţă legată de părţile 
implicate 
Evaluatorul prezinta cunoștințele si experiența necesara in realizarea prezentei evaluări, in conformitate 
cu standardele asumate, .  
Elaborarea prezentului raport s-a făcut în limita cunoștințelor și informațiilor de piață deținute iar 
concluziile și rezultatele sunt strict personale, ele nefiind influențate de nici un factor fiind limitate de 
ipotezele luate în considerare și de condițiile specifice avute în vedere.  
Suma ce-mi revine drept plată pentru realizarea prezentului raport nu are nici o legătură cu stabilirea în 
cadrul raportului a unei anumite valori care să favorizeze clientul. In plus, certific că nu am nici un interes 
material prezent sau în viitor pentru patrimoniul care face obiectul prezentului raport de evaluare 
Rezultatul evaluării:  este prezentat detaliat in capitolul prezentarea rezultatelor,reconcilierea valorilor si 
in anexe.  
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CAPITOLUL 2. Premisele evaluării 
2.1 Identificarea și competența evaluatorului. Certificari.  

Evaluatorul Popa Marcel Lucian legitimatie 15390 este autorizat de ANEVAR la data evaluarii. 
Prin prezenta certific că a efectuat aceasta evaluare cu obiectivitate si imparțialitate, evaluatorul nu este 
implicat sau interesat in alt mod decât cel legat de sfera misiunii de evaluare de activul si beneficiarul acestui 
raport. Evaluatorul prezinta cunoștințele si experiența necesara in realizarea prezentei evaluări, in 
conformitate cu standardele asumate. 
Elaborarea prezentului raport s-a făcut în limita cunoștințelor și informațiilor de piață deținute iar concluziile 
și rezultatele sunt strict personale, ele nefiind influenţate de nici un factor fiind limitate de ipotezele luate în 
considerare şi de condiţiile specifice avute în vedere. Suma ce-mi revine drept plată pentru realizarea 
prezentului raport nu are nici o legătură cu stabilirea în cadrul raportului a unei anumite valori care să 
favorizeze clientul. In plus, certific că nu am nici un interes material prezent sau în viitor pentru patrimoniul 
care face obiectul prezentului raport de evaluare.  
Evaluatorul realizează aceasta lucrare prin îndeplinirea standardelor de evaluare in vigoare recomandate de 
ANEVAR si cu asumarea prevederilor din codul deontologic prevăzut de asociația profesionala din care face 
parte. 

2.2 Identificarea clientului și a oricăror alți utilizatori desemnați 
Clientul este Ben & Ben SA-în faliment în dosar nr. 1735/1285/2007-Tribunalul Specializat Cluj 
alti utilizatori desemnati sunt CII Pop Vasile si creditorii admisi 

2.3 Scopul evaluării. Tipul Valorii.Utilizare. Instructiuni. 
Estimarea valorii de piața a activelor imobile, bunuri MEI societatea aflandu-se in cadrul procedurii de 
faliment.  
Valoarea estimata este valoarea de piata.  
Raportul de evaluare va fi utilizat pentru informarea clientului si destinatarului. 
Instrucțiuni evaluare: contractul de prestari servicii si anexele acestuia, metodologia de evaluare, legislația in 
vigoare,  Standardele si ghidurile de evaluare, Codul etic si deontologic. 

2.4. Identificarea activului sau a datoriei supuse evaluării 
Proprietatile si activele evaluate se afla in Cluj Napoca, Jucu de Sus, Geoagiu, instalatiile la Sibiu si 
Moldovenesti  conform documentelor si precizarile din capitolul 4 Identificare. 

2.5 Date relevante. Inspecția 
Activele au fost inspectate in 21.10.2019 Sibiu (statie asfalt), Geogiu (apartament), 9.10.2019 Jucu de Sus, 
Jucu de Mijloc, Moldovenesti (statie concasare/ statie asfalt partial), 27.09.2019 (ferme Popesti, teren Marin 
Preda, str. Beiusului-CUG). 
Inspecția proprietății s-a făcut in prezenta proprietarului/reprezentantului proprietatului, in conformitate cu 
cerințele prevăzute, aceasta putând fi probata de fotografiile si documentele întocmite la fata locului. In 
cadrul inspecției proprietăților si bunurilor, au fost intervievate persoane care aveau cunoștința despre active 
în vederea obținerea de informații relevante sub diverse aspecte de natură juridică sau economică. Au fost 
colectate informatii in teren si ulterior de la persoane cu competenta prin care s-au completat informatii ce 
nu au fost disponibile pe durata inspectiei- vezi anexe. Instalatiile inspectate sunt demontate iar evaluatorul 
doar poate presuune ca ele sunt in totalitate si functionale cu rezerva considerabila.  

2.6 Documentarea necesară pentru efectuarea evaluării. Natura și sursa informațiilor 
Documentarea s-a realizat pe baza informatiilor, chestionarelor, documentelor puse la dispozitie de catre 
client/beneficiar/utilizator in baza interviilor proprii a utilizarii bazelor de date proprii si a informatiilor din 
presa scrisa, online, site-uri de specialitate. Inspectia obiectivelor s-a realizat in prezenta reprezentantului 
numit de administratorul societatii asa cum este descris si la capitolul inspectia. Nivelul de documentare este 
unul normal pentru acest tip de evaluare atat pentru imobile cat si pentru masini, echipamente, existand si 
corespondente tip posta electronica cu reprezentanti care sunt in legatura cu instalatii echipamente mai 
speciale (interni si externi) . Se completeaza cu ipotezele si conditii limitative. 
Sursele de informații menționate in acest material, sunt veridice si garantate de evaluator dar nu se vor 
menționa decât in limita in care nu intra sub incidenta legii 677/2001, 682/2001 si al legislației europene 
privitoare la prelucrarea si folosirea datelor cu caracter personal, cat si a clauzelor de confidențialitate pe 
care evaluatorul trebuie sa le respecte in baza contractelor semnate si al normelor GDPR. 
Sursele de informații folosite de evaluator asigura in mod curent nivelul ierarhic 1 al clasificării IFRS. In anexe 
sunt uzual precizate informațiile care au stat la baza acestei clasificări. In cazul in care exista informații 
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indirecte (grad ocupare, rate capitalizare, etc) utilizate acestea se bazează pe informații ce nu au mai fost 
atașate raportului de evaluare in baza  IVS103 pct. 4 si 5h, IVS 101 pct 2h. In cazul in care scopul evaluării 
necesita un raport de evaluare si mai detailat se vor prezenta totalitatea informațiilor care stau la baza 
fundamentării valorii. 

 
2.7 Ipoteze si  condiții limitative  proprietati imobiliare 

Ipotezele  
Dreptul de 
proprietate 

-aspectele juridice se bazează exclusiv pe informațiile si documentele furnizate de 
către proprietar/beneficiar/chiriaș.  
- nu se asuma nici o responsabilitate privind descrierea situației juridice sau a 
considerațiilor privind titlul de proprietate.  
-proprietatea se evaluează ca fiind libera de orice sarcini având titlul de proprietate. 

Generale -se presupune ca utilizarea terenului/construcțiilor corespunde cu granițele 
proprietății descrise si este este conforma cu toate reglementările si restricțiile 
urbanistice 
-se presupune o stăpânire responsabila si o administrare competenta a proprietății 
-toate documentațiile tehnice se presupun a fi corecte si ca documentațiile solicitate 
de autoritățile locale pot fi obținute sau reînnoite pentru utilizarea pe care se bazează 
estimările valorii din cadrul raportului 
- planurile si materialul grafic din acest raport sunt incluse numai pentru a ajuta 
cititorul pentru a-si face o imagine cat mai obiectiva asupra proprietății;  
- amplasamentul, dimensiunile, suprafețele rezultate din documentațiile tehnice sunt 
considerate ca fiind corecte in măsura in care nu exista precizări speciale provenite 
din partea deținătorului activului. 
- evaluatorul nu își asuma analiza si interpretarea juridica de specialitate si nici 
identificarea terenului in termeni topografici acestea fiind elemente specifice unor 
profesii certificate. Interpretarea, prelucrarea acestor date se face doar in scopul 
estimării valorii, responsabilitatea privitoare la certificarea unor atribute juridice sau 
determinări topografice profesiilor in cauza (juriști, topograf, etc).    
- in cazul in care evaluatorul va realiza măsurători proprii fie de verificare fie de 
identificare a dimensiunilor, a suprafețelor, acestea se vor considera doar cu titlu 
orientativ si aproximativ, in conformitate cu scopul si destinația evaluării si nu 
reprezintă o certificare a măsurătorilor efectuate, evaluatorul neoferind certificări in 
acest sens. 

Vicii  -se presupune ca nu exista aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietății, subsolului 
sau structurii ce ar avea ca efect o valoare mai mica sau mai mare;  
-nu se asuma nici o responsabilitate pentru astfel de situații sau pentru obținerea 
studiilor si expertizelor tehnice ce ar fi necesare pentru descoperirea lor;  
-evaluatorul examinează si constata caracteristicile, starea tehnica a construcției, a 
solului si fundației in baza unor observații succinte si doar in scopul estimării valorii, 
neavând competente si neoferind certificări din alte câmpuri de expertiza 
(cadastru/rezistenta/geologie/mediu).  
- daca va observa sau va considera necesar, evaluatorul va sesiza necesitatea realizării 
unor expertize suplimentare in baza cărora valoarea estimata poate fi 
estimata/actualizata fie înainte, fie după realizarea acestora.  
-existenta unor vicii ascunse nu a fost observata si nici sesizata de evaluator iar 
depistarea acestora nu cad in sarcina evaluatorului, doar in cazul in care, prin inspecția 
la fata locului, acesta le sesizează.  
- starea imobilului si eventual deficientele acestuia, constatate de către evaluator sunt 
evidențiate in capitolul privitor la  descrierea construcțiilor. 

Mediu -se presupune ca proprietatea este in deplina concordanta cu toate reglementările 
locale si naționale privind mediul înconjurător; 
-nu a fost observata de către evaluator existenta unor materiale periculoase care pot 
sa fie prezente pe proprietate; evaluatorul nu are cunoștința de existenta unor 
asemenea materiale in perimetrul proprietății;  
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-evaluatorul nu are calitatea si calificarea sa detecteze asemenea substanțe potențial 
periculoase ce pot afecta valoarea proprietății;  
-valoarea estimata este bazata pe ipoteza ca nu exista asemenea materiale ce ar 
afecta valoarea proprietății;  
-nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea cazuri sau pentru orice 
expertiza tehnica necesara pentru descoperirea lor; clientul este solicitat sa angajeze 
un expert in acest domeniu, daca considera necesar; 

Informații/metode -informațiile furnizate  sunt considerate a fi autentice, dar nu se da nici o garanție 
asupra preciziei lor, neefectuând-se  verificări suplimentare decât in cazul in care acest 
lucru este precizat in instrucțiunilor de evaluare. 
-evaluatorul considera ca presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare 
au fost rezonabile in lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluării; 
-evaluatorul a utilizat in estimarea valorii numai informațiile pe care le-a avut la 
dispoziție privind tranzacțiile de proprietăți similare, existând posibilitatea derulării si 
a altor tranzacții de care evaluatorul nu avea cunoștința;. 

Condiții limitative 
Drepturi de autor 
Proprietate 
intelectuala; 
Confidențialitate 

-acest raport de evaluare presupune respectarea drepturilor de autor si proprietate 
intelectuala de către cei ce îl folosesc si de asemenea se raportează la legea 
informațiilor cu caracter personal, in concordanta si cu contractul de prestări servicii 
semnat intre parți. 
-deținerea unui raport sau unei copii a acestuia nu da dreptul de a-l face public;  
-conținutul acestui raport, atât in totalitate cat si in parte, nu va fi difuzat in public prin 
publicitate, relații publice, știri sau alte medii de informare fără aprobarea scrisa a 
evaluatorului;  

Informații/metode -evaluatorul presupune ca cel care citește raportul este in posesia planurilor si actelor 
de proprietate; 
-orice proporție din valoarea totala estimata in acest raport, intre teren si construcție, 
este aplicabila numai pentru utilizarea luata in considerare;  valorile separate pentru 
teren si pentru construcție nu pot fi utilizate in alte evaluări si daca sunt utilizate, 
valorile nu sunt valabile;  
-Informațiile furnizate in raportul de evaluare nu pot fi folosite decât in scopul in care 
a fost întocmit raportul de evaluare, iar informațiile si concluziile prezentate  in raport 
nu pot fi extrase din context si trebuie însușite in integralitate. 
-previziunile sau estimările de exploatare conținute in raport sunt bazate pe condițiile 
actuale ale pieței, pe factorii anticipați ai ofertei si cererii pe termen scurt si o 
economie stabila; prin urmare, aceste previziuni se pot schimba in funcție de condițiile 
viitoare; 

Valabilitate 
raportului  

-raportul de evaluare este valabil pentru scopul si destinația precizata pentru o 
perioada de timp determinata; 
- conform destinației si utilizării raportului de evaluare valabilitatea raportului este 
data eventual si de normele si standardele de contabilitate si de legislația in vigoare.   
- in conformitate cu legea si standardele valabilitatea valorii estimate in acest raport 
poate fi extinsa in limitele prevăzute de acestea.  
- o confirmare/infirmare/actualizare a valorii poate fi solicitata evaluatorului si la un 
interval mai mare de timp sau la momentul când valoarea nu mai este actuala, iar 
acesta va confirma/infirma/actualiza valoarea printr-un document ce devine automat 
parte integranta din prezentul raport numit addendum de actualizare a valorii. 

Amploarea 
investigației, alte 
proceduri 

- exista posibilitatea ca in cazul in care se prevede in mod expes de catre client si 
proprietatea nu poate fi inspectata un tip de evaluare ce este prevazut si reglementata 
de standardele de evaluare sub denumirea de evaluare de birou/”desktop”; in aceasta 
situatie se vor face precizarile necesare si explictiarea situatiei in capitolul inspectia. 
-se considera ca informațiile necesare, inspecția, documentarea, calculele si analiza 
pentru evaluarea acestui activ s-au desfășurat in limitele normale cu o fundamentare 
adecvata, si nu necesita acțiuni suplimentare prin prisma cerințelor, a activului si a 
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informațiilor deținute in cursul evaluării si la data încheierii. Orice deviere de la 
aceasta cerința va fi prezentata in condiții speciale. 
-este posibil ca in lipsa unor informații care nu au fost aduse la cunoștința 
evaluatorului sau de care acesta nu a dispus la data încheierii evaluării, concluziile si 
valoarea sa fie alterate. In acest caz se poate realiza o reevaluare/reconsiderare si o 
modificare a valorii care va preciza acest lucru si va completa raportul de evaluare 
printr-un addendum de completare si modificare a raportului de evaluare, care va face 
parte integranta din raportul de evaluare. 
-evaluatorul poate transmite catre parti drafturi sau raportul de evaluare dupa care 
acesta poate emite addendumuri/completari sau dupa caz un raport completat cu 
informatiile adaugarea informatilor incomplete sau cele in completare insa raportul 
de evaluare din ultima varianta va mentiona acest fapt in pagina de titlu si de 
asemenea data. Cand nu mai sunt observatii se valideaza –numarul de pagini si data 
emiterii cu indicativul v si numarul variantei. In aceasta situatie orice alta varianta 
anterioara este nula si nu mai poate fi folosita de catre cei au intrat in posesie. 

2.8  Ipoteze si conditii limitative  MEI  
Ipoteze 

Asupra dreptului 
de proprietate 

- Aspectele juridice se bazeaza exclusiv pe informatiile si documentele furnizate de 
proprietar/beneficiar considerate ca adevarate si nu au mai facut obiectul unor verificari 
suplimentare. Avand in vedere tipul activelor evaluate, inregistrarea acestora in 
documentele contabile poate fi considerat ca titlu de proprietate al activului in lipsa 
furnizarii unor documente precum factura sau contractul de vanzare cumparare, 
responsabilitatea asupra asumarii proprietatii fiind ale proprietarului/beneficiarului sau 
celui care furnizeaza aceste informatii. 
-daca nu se precizeaza in mod explicit in activele se evalueaza ca fiind libere de orice 
sarcini. 

Generale -parametri tehnici şi funcţionali sunt conform documentelor prezentate de 
reprezentanţii proprietarului; 
- in lipsa unor rapoarte tehnice de functionare si reparatii ale activelor se presupune ca 
acestea au fost exploatate in conditiile specificate de producator 
- se presupune ca documentatiile tehnice ale activelor exista sau pot fi reconstituite, iar 
autorizatiile de functionare, omologarile sunt valabile daca nu se precizeaza altceva in 
mod explicit. 
-orice valori estimate în raport se aplică întregului echipament şi orice divizare sau 
distribuire a valorii pe fracţiuni va invalida valoarea estimată, în afara cazului în care 
distribuirea a fost prevăzută în raport. 
- activele se considera in stare de functionare daca personalul care raspunde de 
gestiune/intretinere acestuia confirma acest lucru. Punere in functiune a acestora pentru 
inspectie se face prin punerea la dispozitie de personal calificat pentru pornirea si 
operarea activelor de catre proprietar/beneficiar. Pot exista si situatii in care activul nu a 
putut fost pus in functiune din lipsa personalului calificat la momentul inspectiei sau a 
unor considerente justificabile, insa declaratia proprietarului coroborat cu observatiile 
evaluatorului pot fi considerate ca bunurile se afla in stare de functionare. Declaratiile 
proprietarului asupra starii tehnice si de functionare se consemneaza de catre evaluator.  
- se presupune ca nu exista vicii ascunse ale activelor, cu toate acestea daca evaluatorul 
observa sau sesizeaza inadecvari tehnice le va descrie. Nu cade in sarcina evaluatorului 
de a detecta viciile ascunse acestea fiind responsabilitatea unor expertize tehnice de 
specialitate.  
- in timpul inspectiei s-a realizat identificarea si inventarierea echipamentului, si se 
subintelege ca evaluatorul  nu a putut inspecta parti acoperite/inaccesibile fapt pentru 
care acestea se considera in stare fizica si de functionare normale tipului de echipament 
daca nu se specifica in mod explicit aceasta 
-potrivit scopului acestei evaluari, evaluatorul nu va fi solicitat sa acorde consultanta 
ulterioara sau sa depuna marturie in instanta; 
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-evaluatorul presupune ca cel care citeste raportul este in cunostinta de cauza asupra 
continutului cartilor tehnice si documetatiilor ce insotesc bunul evaluat; 
- in conditiile in care nu este explicitat in mod direct se considera ca exista autorizatii de 
functionare si omologari valide pentru echipamentele evaluate .  
- bunul evaluat in conditiile in care nu se specifica altfel se considera pe baza informatiilor 
primite de la proprietar/beneficiar cu o stare tehnica buna, cu echipamentele complete 
integral si in stare de functionare fiind astfel evaluate. Astfel in vederea atribuirii/utilizarii 
valorii garantiei propuse este recomandat a se impune creditorului/garantului pastrarea 
bunurilor in stare functionala normala pe toata perioada creditarii, astfel incat riscul 
deteriorarii fizice suplimentare (voluntare sau accidentale) sa fie eliminat 
- in scopul stabilirii valorii evaluate au fost luati in considerare factorii care au influenta 
asupra valorii obiectului evaluat si nu au fost omise in mod deliberat informatii care ar 
putea influenta valoarea activelor 
- neconcordantele ce pot aparea intre situatia faptica estimata de evaluator in baza celor 
de mai sus si existenta unor elemente suplimentare care nu ar fi aduse la cunostinta 
ulterior,  poate determina reanalizarea raportului in vederea corectarii valorii evaluate 
-previziunile sau estimarile de exploatare continute in raport sunt bazate pe conditiile 
actuale ale pietei, pe factorii anticipati ai ofertei si cererii pe termen scurt si o economie 
stabila; prin urmare, aceste previziuni se pot schimba in functie de conditiile viitoare; 
- situaţia şi starea bunurilor evaluate, iar pe de altă parte scopul 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. 

Mediu -se presupune ca activele sunt in deplina concordanta cu toate reglementarile locale si 
nationale privind mediul inconjurator 
-nu a fost observata de catre evaluator existenta unor infestari ale mediului; evaluatorul 
nu are calitatea si calificarea sa detecteze asemenea substante potential periculoase ce 
pot afecta poluarea mediului iar valoarea estimata este bazata pe ipoteza ca nu activul 
nu realizeaza o poluare in afara normelor tehnice date de producatori si omologarilor 
nationale;  
-expertiza tehnica necesara pentru descoperirea lor; clientul este solicitat sa angajeze un 
expert in acest domeniu, daca considera necesar; 

Informatii/metode -informatiile furnizate  sunt considerate a fi autentice, dar nu se da nici o garantie asupra 
preciziei lor, neefectuandu-se  verificari suplimentare decat in cazul in care acest lucru 
este precizat in instructiunilor de evaluare. 
-evaluatorul considera ca presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au 
fost rezonabile in lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluarii; 
-evaluatorul a utilizat in estimarea valorii numai informatiile pe care le-a avut la dispozitie 
privind tranzactiile de active similare ca functionalitate si cu parametri tehnici 
asemanatori, existand posibilitatea derularii si a altor tranzactii de care evaluatorul nu 
avea cunostinta;. 

Conditii limitative 
Drepturi de autor 
Proprietate 
intelectuala 

-acest raport de evaluare presupune respectarea drepturilor de autor si proprietate 
intelectuala de catre cei ce il folosesc si de asemenea se raporteaza la legea informatiilor cu 
caracter personal, in concordanta si cu contractul de prestari servicii semnat intre parti. 

Confidentialitate -detinerea unui raport sau unei copii a acestuia nu da dreptul de a-l face public;  
-continutul acestui raport, atat in totalitate cat si in parte, nu va fi difuzat in public prin 
publicitate, relatii publice, stiri sau alte medii de informare fara aprobarea scrisa a 
evaluatorului; 
-potrivit scopului acestei evaluari, evaluatorul nu va fi solicitat sa acorde consultanta 
ulterioara sau sa depuna marturie in instanta; 

Informatii/metode -evaluatorul presupune ca cel care citeste raportul este in cunostinta de cauza privitor la 
documentele care insotesc activul (acte de proprietate, carti, tehnice, omologari, etc.) 
-orice proportie din valoarea totala estimata in acest raport si intre componentele sau 
subcomponente ale unui activ sunt aplicabile numai pentru utilizarea luata in considerare; 
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valorile separate pentru componente si subcomponente nu pot fi utilizate separat si nici in 
alte evaluari si chiar daca sunt utilizate, valorile furnizate de acest raport nu sunt valabile; 
-Informatiile furnizate in raportul de evaluare nu pot fi folosite decat in scopul in care a fost 
intocmit raportul de evaluare, iar informatiile din raport trebuie insusite in integralitate. 
-previziunile sau estimarile de exploatare continute in raport sunt bazate pe conditiile 
actuale ale pietei, pe factorii anticipati ai ofertei si cererii pe termen scurt si o economie 
stabila; prin urmare, aceste previziuni se pot schimba in functie de conditiile viitoare; 

Valabilitate 
raportului  

-raportul de evaluare este valabil pentru scopul si destinatia precizata pentru o perioada de 
timp pentru care conditiile valorii nu sunt afectate, in cazul in care nu existe elemente, 
informatii noi privitoare la modificarea semnificativa a valorii; 
- in conformitate cu legea si standardele valabilitatea valorii estimate in acest raport poate 
fi extinsa in limitele prevazute de acestea.  
- o confirmare/infirmare/actualizare a valorii poate fi solicitata evaluatorului si la un interval 
mai mare de timp, iar acesta va confirma sau infirma sau va emite o noua valoare in functie 
de situatia existenta la data solicitarii. 

Amploarea 
investigatiei, alte 
proceduri 

In anumite situatii este posibil in cazul stocurilor, si a unor bunuri –acestea in cantitate 
limitata si neglijabila sa nu poata fi inspectate, acestea aflandu-se in activitate sau dinamica 
detinatorului-proprietarului. In aceasta situatie evaluatorul in baza documentelor puse la 
dispozitiei a ipotezei de exploatare responsabila in conformitate cu documentele economice 
si tehnice poate evalua bunurile respective. In aceasta situatie responsabilitatea asupra 
corectitudinii informatiilor furnizate asupra bunurilor sau gestiunii apartine detinatorului 
activelor evaluate . Acest tip de evaluare este prevazuta si reglementata de standardele de 
evaluare sub denumirea de evaluare de birou/”desktop” 
-se considera ca informatiile necesare, inspectia, documentarea, calculele si analiza pentru 
evaluarea acestui activ s-au desfasurat in limitele normale cu o fundamentare adecvata, si 
nu necesita actiuni suplimentare prin prisma cerintelor, a activului si a informatiilor detinute 
in cursul evaluarii si la data incheierii. Orice deviere de la aceasta cerinta este fi prezentata 
in conditii speciale. 
-este posibil ca in lipsa unor informatii care nu au fost aduse la cunostinta evaluatorului sau 
de care acesta nu a dispus la data incheierii evaluarii, concluziile si valoarea sa fie alterate. 
In acest caz se poate realiza o reevaluare/reconsiderare a valorii care va preciza acest lucru 
si va completa raportul de evaluare printr-un addendum, care va fi parte integranta a 
raportului de evaluare. 
-este posibil ca in lipsa unor informații care nu au fost aduse la cunoștința evaluatorului sau 
de care acesta nu a dispus la data încheierii evaluării, concluziile si valoarea sa fie alterate. 
In acest caz se poate realiza o reevaluare/reconsiderare si o modificare a valorii care va 
preciza acest lucru si va completa raportul de evaluare printr-un addendum de completare 
si modificare a raportului de evaluare, care va face parte integranta din raportul de evaluare 
-evaluatorul poate transmite catre parti drafturi sau raportul de evaluare dupa care acesta 
poate emite addendumuri/completari sau dupa caz un raport completat cu informatiile 
adaugarea informatilor incomplete sau cele in completare insa raportul de evaluare din 
ultima varianta va mentiona acest fapt in pagina de titlu si de asemenea data. Cand nu mai 
sunt observatii se valideaza –numarul de pagini si data emiterii cu indicativul v si numarul 
variantei. In aceasta situatie orice alta varianta anterioara este nula si nu mai poate fi folosita 
de catre cei au intrat in posesie. 

2.9 Ipoteze si conditii speciale 
Conditii speciale -Valoarea de piaţă exprimată tine cont ca activul este înmatriculat daca este cazul, cu  

toate verificările şi agrementele  necesare, valide, cu taxele platite, fiind apt de 
functionare la parametrii nominali; 
-valoare a fost atribuită ţinând cont de piaţa actuală  şi de legislaţia în vigoare şi celelalte 
normative în domeniu 
-valoarea se referă la vânzarea în starea şi configuraţia existentă la data inspectării 
bunului, acesta fiind considerat funcţional. Pe parcursul utilizării lui se acumuleaza 
deprecieri suplimentare, iar valoarea va suferi influente. In conditiile in care bunul nu este 
functional acesta ar putea fi valorificat pe o piata secundara fie dezmembrat, fie piese de 
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schimb sau pentru reciclare iar valoarea va fi in conexiune cu piata specifica (exemplu 
cantitate fier x valoarea fier vechi/tona sau kilogram). 

Ipoteze generale 
speciale 

-s-a luat în considerare ipoteza specială care presupune că toate amplasamentele se 
conformează tuturor reglementărilor şi restricţiilor legale de zonare, construire şi 
utilizare, inclusiv din punct de vedere al accesului garantat (la oricare parcelă de teren 
evidenţiată ca activ separat sau grup de active) şi al posibilităţii de edificare de construcţii 
(front la stradă adecvat, parametrii urbanistici corespunzători, utilizare şi potenţial de 
utilizare la data de referinţă a evaluări conform scopului în care au fost achiziţionate etc.); 
-de asemenea, s-a luat în considerare ipoteza specială care presupune că activele de tip 
teren aferente unui amplasament, înregistrate contabil şi în cartea funciară pe mai multe 
parcele, sunt alăturate, formând loturi compacte (care îndeplinesc şi ipoteza specială 
enunţată mai sus); 
-la cererea Beneficiarului şi Destinatarului activele aflate in leasing şi alte active 
nominalizate specific nu au făcut obiectul evaluării (unele autovehicule, utilaje, 
disponibilităţi în conturi bancare etc.); 
-estimările din prezentul raport nu au avut în vedere costurile de relocare (pentru active 
de tip utilaje, instalaţii etc. cu componente fixate pe amplasamentul de dispunere) ci doar 
costuri de demontare si pregatire pentru transport; 
-dacă între realitatea de pe teren şi datele furnizate de Client / Destinatar (listele cu 
activele supuse evaluării, documentele aferente dreptului de proprietate, date financiar-
contabile etc.) există inadvertenţe care pot influenţa valorile estimate, rezultatele 
prezentului raport de evaluare îşi pot pierd valabilitatea in functie de amploarea 
inadvertentelor. In cazul in care exista inadvertente de natura ce nu influenteaza in mod 
majer estimarile se pot face completari asa cum dealtfel este deja precizat printr-un 
addendum sau o opinie ce vor face parte integranta din prezentul raport. 
-se completeaza cu probleme cheie identificate. 

2.9 Restricții de utilizare, difuzare sau publicare. Responsabiliatate fata de terti. 
Raportul de evaluare nu poate fi publicat, nici inclus intr-un document destinat publicității, fără acordul scris 
si prealabil al evaluatorului. Exista derogari in situatia in care prin legislatie aceste documente necesita a fi 
publicate (autoritati publice, insolvente, etc) insa procedura va fi data strict de norma legislativa si nu de 
initiative in afara acesteia prin folosirea canalelor oficiale.  
Publicarea, parțiala sau integrala a acestuia, precum si utilizarea lui in alt scop decât cel pentru care a fost 
întocmit, folosirea de către alte persoane decât beneficiarul atrage după sine încetarea obligațiilor 
contractuale si responsabilitatea acestuia proporțional cu daunele sau prejudiciile provocate autorului 
raportului de evaluare. Daca se indeplinesc confitiile de publicare partiala sau totala cel ce o va face este 
obligat sa respecte legislatia 677/2001, 682/2001 si al legislației europene privitoare la prelucrarea si 
folosirea datelor cu caracter personal GDPR, cat si a clauzelor de confidențialitate pe care evaluatorul 
trebuie sa le respecte in baza contractelor. 
Publicarea, parțiala sau integrala a acestuia, precum si utilizarea lui in alt scop decât cel pentru care a fost 
întocmit, folosirea de către alte persoane decât beneficiarul atrage după sine încetarea obligațiilor 
contractuale si responsabilitatea acestuia proporțional cu daunele sau prejudiciile provocate autorului 
raportului de evaluare. 
Raportul de evaluare este destinat scopului precizat si numai pentru uzul destinatarului in conformitate si 
cu capitolul 2.2. In afara situatiilor descrise anterior, raportul este confidențial, pentru destinatar si 
evaluatorul nu accepta nici o responsabilitate fata de alta persoana, in nici o circumstanța. 
Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informațiilor primite de evaluator, corectitudinea si 
precizia datelor furnizate de client/beneficiar fiind responsabilitatea acestuia/acestora. 

2.11 Declararea conformității evaluării cu SEV 
Raportul de evaluare si modalitățile de evaluare sunt adaptate după standardele internaționale de 

evaluare IVS, elaborate de ANEVAR si au indicatorul SEV (Standard de Evaluare) sau GEV – ghid de evaluare. 
Raportul de evaluare se conformeaza standardelor specifice valabile la data evaluarii, exceptiile putand fi 
mentionate si in ipoteze si conditii speciale. Nu s-au constatat devieri de la standarde. 

2.12 Descrierea raportului 
Raportul este intocmit in conformitate cu standardul de raportare (SEV 103) in vigoare la data evaluarii.  
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2.13. Definiții. Considerente teoretice. 
Definiții termeni de 
baza utilizați 

Valoarea de piața este definita ca fiind suma estimată pentru care o proprietate ar 
putea fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis şi un vânzător 
hotărât, într-o tranzacţie nepartinitoare, după o activitate de marketing adecvată, 
în care ambele părţi au acţionat în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără 
constrângere. 
Valoare justă – este “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”. Valoarea justa in acest caz este provenita din valoarea de 
piata si reprezinta legatura intre suma exprimata in lucrare si documentele 
contabile. Conform standardelor interantionale IFRS valoarea justa este egala sau 
mai mica decat valoarea de piata. 
Costul de înlocuire net este costul curent de înlocuire a unui activ cu un activ 
modern echivalent, din care se scade cota aferentă uzurii fizice și a tuturor formelor 
relevante de depreciere și optimizare. 
Durata de viaţă fizică – Numărul de ani estimaţi în care o maşină/un echipament/o 
instalaţie nouă va putea fi utilizat(ă) fizic, până când deteriorările fizice ale acesteia 
o vor face inutilizabilă şi fără a lua în considerare posibilitatea retragerii mai 
devreme din funcţiune din cauza deprecierii funcţionale sau economice. 
Durata de viaţă utilă – Este: 
a) perioada în care un activ este preconizat a fi disponibil pentru utilizare de către 
o entitate; sau 
b) numărul de unităţi de producţie sau alte unităţi similare pe care entitatea 
preconizează să le obţină de la activ. 
Durată de viaţă economică – Perioada totală de timp în care se preconizează ca un 
activ să genereze beneficii economice pentru unul sau mai mulţi utilizatori. 

Vânzări forţate Termenul „vânzare forţată” se utilizează deseori în situaţiile când un vânzător este 
constrâns să vândă şi, în consecinţă, nu are la dispoziţie o perioadă de marketing 
adecvată (posibil licitaţie). Preţul care ar putea fi obţinut în aceste situaţii va 
depinde de natura presiunii exercitate asupra vânzătorului şi de motivele pentru 
care nu poate să dispună de o perioadă de marketing adecvată. De asemenea, ar 
putea reflecta consecinţele asupra vânzătorului cauzate de imposibilitatea de a 
vinde în perioada disponibilă. Preţul obtenabil într-o vânzare forţată nu poate fi 
estimat în mod realist, cu excepţia cazului când se cunosc natura şi motivul 
constrângerilor asupra vânzătorului. Preţul pe care un vânzător îl va accepta în 
cadrul unei vânzări forţate va reflecta mai degrabă situaţia lui specială decât pe cea 
a vânzătorului ipotetic hotărât din definiţia valorii de piaţă. Preţul obtenabil într-o 
vânzare forţată are numai întâmplător o legătură cu valoarea de piaţă sau cu orice 
alte tipuri ale valorii definite în acest standard. O „vânzare forţată” reprezintă o 
descriere a situaţiei în care are loc schimbul şi nu un tip al valorii distinct. 
Dacă se cere o indicaţie asupra preţului obtenabil într-o vânzare forţată, va fi 
necesar să se identifice în mod clar motivele constrângerii vânzătorului, inclusiv 
consecinţele imposibilităţii de a vinde în perioada specificată, prin stabilirea unor 
ipoteze adecvate. Dacă la data evaluării nu există astfel de situaţii, ele trebuie clar 
identificate ca fiind ipoteze speciale. 
Vânzările de pe o piață inactivă sau în declin nu sunt în mod automat „vânzări 
forțate”, deoarece un vânzător ar putea spera la un preț mai bun în cazul în care 
condițiile de piață s-ar îmbunătăți.  
Cu excepția cazului în care vânzătorul este obligat să vândă până la o dată limită, 
fapt care împiedică un marketing adecvat, vânzătorul va fi un vânzător hotărât, 
conform definiției valorii de piață  

2.14 Moneda. Taxare. Legislatia specifica 
La solicitarea beneficiarului lucrării si in conformitate cu cerințele legale, exprimarea finala a valorii asupra 
proprietății descrise se va face in lei cu si fara TVA. Alte taxe, impozite vor fi mentionate daca este necesar, 
iar legislatia specifica este cea descrisa de Codul Fiscal de la data evaluarii. 
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2.15 Valabilitate 
In conformitate cu uzanțele din Romania, valorile estimate de către evaluator sunt valabile la data 
prezentata si pentru un interval de timp limitat după aceasta data. Completări la acest paragraf se regăsesc 
in ipoteze si condiții limitative. 

 
 
CAPITOLUL 3. Abordarea in evaluare. Metodologie 
3.A. Proprietatea imobiliara 

3.A.1. Procedura de evaluare. Etape, surse de informații  
Baza evaluării realizate in prezentul raport este estimarea valorii de piață pentru proprietatea imobiliara 
supusa evaluării. 
Evaluarea unui teren liber (neamenajat sau vacant) sau a terenului pe care se află amplasate amenajări și/sau 
construcții se poate face prin șase metode (sau tehnici) recunoscute de evaluare. Cele şase metode 
recunoscute de evaluare a unui teren sunt: comparaţia directă, extracţia de pe piaţă, alocarea, tehnica 
reziduală, capitalizarea directă a rentei/arendei funciare (chiriei), analiza fluxului de numerar actualizat - 
analiza parcelării şi dezvoltării. Toate cele șase metode (unele numite tehnici sau analiză) de evaluare a 
terenului nu sunt altceva decât derivări ale celor trei abordări tradiționale ale valorii oricărui tip de proprietate 
imobiliară, respectiv abordarea prin piaţă, abordarea prin venit şi abordarea prin cost. 
Evaluarea unui imobil se poate realiza prin cele 3 abordări deja descrise abordari de costuri, piata, venit. 
Etapele parcurse pentru estimarea valorii de piață : documentarea cu privire la proprietatea ce urmează a fi 
evaluata, studierea planurilor, a documentației tehnice si a actelor juridice puse la dispoziție, inspecția 
amplasamentului, discuții purtate cu proprietarul, agenți imobiliari, alți participanți pe piață imobiliara, analiza 
tuturor informațiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere a evaluării, aplicarea metodelor de 
evaluare, interpretarea de către evaluator a valorilor obținute si formarea opiniei evaluatorului (prin 
reconcilierea valorilor) cu privire la valoarea proprietății imobiliare. 
Sursele de informații care au stat la baza întocmirii raportului de evaluare au fost : documentele si planurile 
tehnice privind proprietatea imobiliara, publicații de specialitate, agenți imobiliari, participanți activi pe piață 
imobiliara. Veridicitatea si corectitudinea informațiilor furnizate sunt in exclusivitate in responsabilitatea 
proprietarului. 

3.A.2. Analiza celei mai bune utilizări (CMBU) 
Valoarea de piață a unui active reflecta cea mai bună utilizare a acestuia. Cea mai bună utilizare este utilizarea 
unui activ care îi maximizează productivitatea și care este posibilă, permisă legal și fezabilă financiar. Cea mai 
bună utilizare poate fi continuarea utilizării existente a activului sau o utilizare alternativă. Aceasta este 
determinată de utilizarea pe care un participant pe piață ar intenționa să o dea unui activ, atunci când stabilește 
prețul pe care ar fi dispus să îl ofere. 
Cea mai bună utilizare a unui activ, evaluat ca fiind de sine stătător, poate fi diferită de cea mai bună utilizare 
a acestuia, când activul este o parte a unui grup, caz în care trebuie luată în considerare contribuția sa la 
valoarea totală a grupului. 
Determinarea celei mai bune utilizări presupune luarea în considerare a următoarelor: 
(a) să se stabilească dace o utilizare este posibilă, prin prisma a ceea ce ar fi considerat rezonabil de către 
participanții pe piață, (b) să reflecte cerința de a fi permisă legal, fiind necesar să se ia în considerare orice 
restricții în utilizarea activului, de exemplu, specificațiile din planul urbanistic, (c) cerința ca utilizarea să fie 
fezabilă financiar, având în vedere dacă o utilizare alternativă, care este posibilă fizic și permisă legal, va genera 
profit suficient pentru un participant tipic pe piață, după ce au fost luate în calcul costurile conversiei la acea 
utilizare, peste profitul generat de utilizarea existentă 
Cea mai buna utilizare este analizata atât pentru teren - in ipoteza ca ar fi liber - cat si pentru proprietatea 
imobiliara existenta - teren construcția existenta. 
CMBU pentru teren este redata in anexe impreuna cu metodele de calcul. 

3.A.3. 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.  
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În abordarea prin cost, informaţiile comparabile se referă la costurile de construcţie sau de dezvoltare, iar 
corecţiile sunt făcute pentru a justifica diferenţele în cantităţi, calităţi şi utilitate. În plus, se face şi analiza 
informaţiilor privind terenurile comparabile şi estimările deprecierii comparabile 
Se utilizeaza conceptul de cost de inlocuire sau reproductie primul reprezentand costul de realizare a unui bun 
similar actual, iar cel de al doilea este costul de reproducere caractersiticilor imobilului. Uzual costul de 
inlocuire este cel mai folosit. 
Deprecierea – este o pierdere de valoare faţă de costul de reconstrucţie sau de înlocuire ce poate apărea din 
mai multe cauze. Principalele tipuri de depreciere sunt : 
Deprecierea fizică (UF) reprezintă pierderea de valoare sau din utilitatea iniţială a unui activ (proprietăţi), 
determinată de consumarea treptată sau de expirarea duratei sale de viaţă utilă, datorate utilizării, 
deteriorărilor fizice, expunerii la diverşi factori de mediu, constrângerilor fizice şi altele, asemănătoare (poate 
fi recuperabilă sau nerecuperabilă). 
Deprecierea funcţională (DF) reprezintă pierderea de valoare sau din utilitatea iniţială a unui activ (proprietăţi), 
cauzată de slaba eficienţă şi/sau adecvare la condiţiile de exploatare, inovaţii tehnologice, modificări ale 
standardelor de piaţă şi schimbări de gusturi sau preferinţe (se caracterizează prin costurile excesive de capital 
şi costurile excesive de exploatare, putând fi recuperabilă sau nerecuperabilă). 
Deprecierea economică (DE) reprezintă pierderea de valoare sau din utilitatea iniţială a unui activ (proprietăţi), 
cauzată de factori exteriori acestuia, cum ar fi: costul majorat al materiilor prime, forţei de muncă sau 
utilităţilor, fără ca acestea să poată fi compensate prin creşterea preţului produselor/serviciilor finale ale 
societăţii, pe baza activului în speţă; cerere scăzută pentru produsele/serviciile societăţii pe baza activului în 
speţă; concurenţa sporită, politici de mediu şi alte măsuri legislative, inflaţia/rate majorate ale dobânzilor, alţi 
factori similari (poate fi considerată ca fiind nerecuperabilă). 
Valorile pentru terenuri calculate prin abordari de piata sunt prezentate in anexe. 

3.A.4 Abordarea prin piata 
Abordarea prin piaţă (utilizând metoda comparaţiilor de piaţă, denumită şi metoda comparaţiei vânzărilor) 
poate fi definită ca o procedură care utilizează preţurile de vânzare (sau chiriile) activelor similare cu cele 
supuse evaluării, ca bază pentru estimarea valorii de piaţă a acestora, în scopul vânzării sau închirierii (se 
presupune că un investitor nu va plăti mai mult pentru achiziţionarea unui activ, decât ar fi dispus să plătească 
pentru un activ comparabil cu o utilitate similară). 
Abordarea prin piaţă se bazează pe analiza pieţei specifice şi utilizează procedee de analiză comparativă, 
estimarea valorii activelor în speţă făcându-se prin compararea atributelor proprii cu cele ale activelor similare 
identificate (preţul de tranzacţionare este în corelaţie directă cu atributele activelor). 
Abordarea este una globală şi este puternic influenţată de credibilitatea (exactitatea) surselor de informare. 
În cazul activelor supuse evaluării s-a aplicat, unde a fost posibil, metoda analizei clasamentului, respectiv s-au 
comparat caracteristicile/atributele activelor supuse evaluării cu cele ale unor active similare tranzacţionate 
şi/sau expuse pe piaţă spre vânzare/închiriere, la data evaluării, rezultatul fiind poziţionarea valorică a activelor 
evaluate pe scara valorilor de piaţă rezultate din ofertele şi tranzacţiile identificate şi analizate 
Tehnicile de identificare si cuantificare a corecțiilor sunt : cantitative - analiza pe perechi de date analiza 
statistica, analiza grafica, analiza evoluției, analiza costurilor, analiza datelor secundare calitative - analiza 
comparațiilor relative,  analiza clasamentului, interviuri personale. 
Valorile pentru proprietati calculate prin abordarea de piata sunt prezentate in anexe 

3.A.5 Abordarea prin venit 
Metodele ce se bazează pe capitalizarea veniturilor reprezintă una dintre cele trei categorii mari de abordări 
ale evaluării proprietăților. Metoda are la baza considerentul potrivit căruia proprietatea imobiliara poate 
constitui o investiție generatoare de venituri. 
In aceasta situație, proprietatea este achiziționata sub forma unei investiții, investitorul fiind interesat de 
capacitatea de a produce profit, aceasta constituind elementul esențial care influențează valoarea proprietății. 
O premiază de baza a abordării investiționale este relația direct proporționala intre capacitatea de generare a 
venitului si valoarea unei proprietăți. In cadrul evaluării trebuie determinat venitul net din exploatare; stabilita 
rata de capitalizare. In cadrul evaluării s-au folosit următoarele denumiri si s-au avut in vedere următoarele 
considerente : venitul brut potențial - VBP - reprezintă venitul total generat de proprietatea imobiliara in 
condiții de utilizare maxima înainte de scădere cheltuielilor operaționale; venitul brut efectiv - VBE - este 
venitul anticipat al proprietății imobiliare ajustat cu pierderile aferente gradului de neocupare; venitul net din 
exploatare - VNE - reprezintă venitul net anticipat rezultat după deducerea tuturor cheltuielilor de exploatare 
înainte de scăderea amortizării. 
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Valorile pentru proprietati calculate prin abordarea pe venit sunt prezentate in anexe 
3.B. MEI –  

3.B.1. Procedura de evaluare. Etape, surse de informatii  
Etapele parcurse pentru estimarea valorii de piata :documentarea cu privire la proprietatea ce urmeaza a fi 
evaluata, studierea documentatiei tehnice si a actelor juridice puse la dispozitie, inspectia bunului,  discutii 
purtate cu proprietarul, reprezentanti ai firmelor de specialitate, analiza tuturor informatiilor culese, 
interpretarea rezultatelor din punct de vedere a evaluarii, aplicarea metodelor de evaluare, interpretarea de 
catre evaluator a valorilor obtinute si formarea opiniei evaluatorului (prin reconcilierea valorilor) cu privire la 
valoarea bunului evaluat. 
Sursele de informatii care au stat la baza intocmirii raportului de evaluare au fost: documentele si 
caracteristicile privind bunul evaluat, publicatii de specialitate, site-uri de specialitate, etc. 
Veridicitatea si corectitudinea informatiilor furnizate si prezentate in lucrare la solicitarea  evaluatorului sunt 
in responsabilitatea proprietarului.; 

3.B.2.Abordarea prin piata 
Abordarea prin comparaţia vânzărilor constă în analiza preţurilor unor vânzări recente (sau a ofertelor de 
vanzare), de masini echipamante instalatii (MEI)  identice sau similare cu cel evaluat, pentru a ajunge la o 
indicaţie asupra valorii  probabile a acestuia. Abordarea prin comparaţia vânzărilor poate fi aplicată doar în 
situaţia în care există o piaţă activă pentru acel tip de bun şi bunul mobil evaluat nu este unicat. 
De regulă, este dificil de găsit masini echipamante instalatii (MEI) comparabile identice cu cel supus evaluării, 
situaţie in care ar fi  utilizată tehnica identificării, astfel ca trebuie aplicate corecţii ale preţului masini 
echipamante instalatii (MEI) similare vândute, sau ofertă, pentru a asigura comparabilitatea între acestea, pe 
baza diferenţelor între caracteristicile lor esenţiale, numite elemente de comparaţie. 
Tehnica de comparaţie utilizată în situaţii când bunurile comparabile sunt similare cu subiectul, cum este şi 
situaţia de faţă, este metoda asimilării.  Această tehnică stabileşte valoarea bazându-se pe analiza unor bunuri 
care au parametrii esenţiali apropiaţi cu cei ai bunului de evaluat, dar nu identici. 
 Elementele pe baza cărora se fac comparaţiile şi ajustările (corecţiile), sunt luate de pe piaţă şi reflectă 
caracteristicile pe care cumpărătorii le recunosc ca diferenţă de valoare  între bunuri similare şi pe care acceptă 
să le plătească.  Cele mai importante aspecte ale unui bun, care îl fac diferit de alt bun similar sunt: originea 
(producătorul, marca); vârsta efectivă; starea (condiţia în care se află); capacitatea;  caracteristici (dotări, 
accesorii); locaţia (locul în care se află comparabila) şi cum este considerat (instalat, dezinstalat, adus sau la 
vânzător); calitatea; cantitatea; data vânzării (condiţiile pieţei); tipul de vânzare (motivaţia părţilor).  
Pentru mijloacele de transport de evaluat, se vor analiza căteva oferte actuale de mijloace de transport similare 
aparute, în special, pe site-uri, bestauto.ro, autovit.ro, mascus.ro, autobing.de, mobile.de, 
http://www.machineryzone.ro/,  http://www.agriaffaires.ro/, http://www.mobile.ro, http://www.scule.ro,  
http://portal-utilaje.masinisiutilaje.ro/ , http://www.tehnocenter.ro etc. 

3.B.3.Abordarea prin cost  
Abordarea prin cost este fundamentată pe principiul substituției și are la bază afirmația că un cumpărător 
prudent și informat, nu va plăti pentru un bun mai mult decât costul de achiziție, sau de producție al unui 
înlocuitor cu aceeași utilitate. Cu alte cuvinte, baza acestei abordări este costul de înlocuire a unui activ, cu alt 
activ modern echivalent. 
Când bunul nu este nou, din costul curent brut, trebuie scăzute toate deprecierile pe care bunul le-a acumulat 
până la data evaluării. Deprecierea totală acumulată de un bun, face ca acesta să fie mai puțin atrăgător și, 
implicit, mai puțin valoros fată de situația când ar fi nou. 
Evaluarea unei bun prin metoda costului de înlocuire net, necesită parcurgerea a două faze:determinarea 
costului de înlocuire brut (un bun nou, similar, cu aceeași utilitate) deducerea deprecierii cumulate . 
Deprecierile sunt cuantificate sub următoarele aspecte: fizică, funcțională și externă.  
Deprecierea fizică este pierderea de valoare ca rezultat al utilizării şi uzurii unui activ în funcţiune şi a expunerii 
acestuia la factori de mediu. Deprecierea fizică este cuantificată prin analiza bazată pe raportul între vârsta 
efectivă (Vef) şi durata de viaţă utilă (DVU), sau durata de viaţă utilă rămasă (DVUR). 
Deprecierea funcțională semnifică pierderea de valoare ca rezultat al progresului tehnologic (uzura morală), al 
apariţiei de noi produse superioare ca performanţe, randament, supradimensionare, ineficienţă, confort, etc. 
Ori cu costuri de exploatare mai scăzute. In cazul de faţă, tind cont că masini echipamante instalatii (MEI) 
evaluate sunt relativ noi nu este cazul de luat în calcul depreciere funcţională.  
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Deprecierea economica constă în pierderea de valoare datorată unor factori externi proprietaţii, dar care au 
influenţă asupra valorii acesteia, cum ar fi modificarea cererii, concurenţa, finantarea, reglementarile legale, 
circulaţia bunului mobil la mai mulţi proprietatri consecutivi, inflaţia, criza economică, etc. 
În aceste condiţii, în urma unui studiu al pieţei specifice se acceptă o durată de viaţă medie masini echipamante 
instalatii (MEI) cum sunt cele evaluate (cu fiabilitate peste medie), ca fiind intre 15-20 ani. 

3.B.4.Abordarea prin venit. 
 Abordarea pe bază de venit (metoda de randament) reprezintă una dintre cele trei categorii mari de 
abordări în evaluare, aplicarea să presupunând analiza datelor privind veniturile și cheltuielile ocazionate cu 
exploatarea acelui bun. Această abordare are la bază faptul că un bun, în funcție de caracteristicile sale, tehnice 
și constructive, constituie un potențial de venit pe un anumit termen, (cel puțin egal cu perioada sa de viața 
utilă), cu alte cuvinte, acel bun are o valoare de randament.  
 Valoarea de rentabilitate a activului a fost determinată prin metoda capitalizării veniturilor.  
 Esența acestei metode derivă din teoria utilității, conform căreia, un bun are o anumită valoare numai 
în măsura în care cumpărătorul (investitorul) realizează o satisfacție din achiziția să. (în cazul studiat această 
satisfacție se reflectă prin câștigurile viitoare realizabile din închirierea să). În cazul mijloacelor de transport 
prin “închiriere” nu se înțelege neapărat predarea acelui bun către chiriaş ci prestarea de servicii (în acest caz 
de transport), în favoarea sa..  

 Metoda Capitalizării veniturilor 
În cadrul evaluării, pentru estimarea valorii prin capitalizarea venitului aferent proprietăţii aflate “în exploatare”,  
trebuie rezolvate două probleme metodologice şi practice: 
determinarea mărimi fluxului anual reproductibil;  
stabilirea ratei de capitalizare. 
Determinarea valorii se face cu formula: VCB

 = VBE * (1/c),  
unde:       c = rata de capitalizare a veniturilor brute,  VBE = venit brut din exploatare 
 Venitul brut anual din exploatare (VBE) poate fi determinat pornind de la analiza evoluţiei nivelului şi 
structurii veniturilor realizabile şi cheltuielilor aferente exploatării  bunului. 
 Rata de capitalizare brută ( c ) reprezintă relaţia dintre câştig şi preţ şi este un divizor prin intermediul 
căruia un venit brut se transformă în capital . Utilizarea ratei de capitalizare pentru transformarea unui venit brut 
în capital se face numai în cazul în care venitul brut este de forma unei anuităţi (mărimi anuale egale).  
 Rata de capitalizare exprima rata rentabilităţii (profit brut  / capital investit * 100) pe care o acceptă un 
investitor pentru a-şi plasa capitalul într-o afacere pe care o prefera altor alternative de plasament. 
 Calculul ratei de capitalizare se face pornind de la informaţii concrete furnizate de piaţa privind tranzacţii 
privind bunuri similare(vânzări/cumpărări şi închirieri aferente).  

Abordarea prin metoda capitalizarii venitului depinde de capacitatea de administrare optima a 
detinatorului bunului, cu precizarea ca piata inchirierilor fiind mult mai activa decat cea a tranzactiilor pot 
exista oportunitati de valorificare a acesteia la capacitate maxima 

Ţinând seama de faptul ca chiriile difera in functie de durata de inchiriere, conditiile contractuale ale 
acestuia, dar si a tipului de echipament, existând fluctuații ale ratei de capitalizare ce țin cont de acest factor aceasta 
metoda nu va fi utilizate si datorita faptului ca au existat suficiente informații de piața utilizate prin metoda 
comparațiilor care oferă estimări de încredere ale valorilor 
Nu s-a folosit 
 
CAPITOLUL 4. Prezentarea datelor. Identificare. Analiza pietii imobiliare.  
 
4.1. Identificare proprietar, drepturi de proprietate  

A. Proprietate Descrise individual mai jos: terenuri Jucu de Sus 4300 mp,  Jucu de Mijloc tarla 33 
parcela 46 s 2900 mp , Jucu de Mijloc  tarla 33 parcela 45 s 2900 mp, Cluj Napoca str. 
Beiusului  total 1000 mp Cluj Napoca teren 1700 mp str Marin Preda, apartament 1 
camera Geoagiu Bai Extras str. Magura  Bl G2 sc 2 et 2 ap 30 30.54 mp, Ferma 21 Cluj 
Napoca - Popesti A1. 19957/1/3/1 A1,1 cad c1 top 19957/1/3/1-C1  Cluj Napoca hala 4 
sc 1109  mp,  hala 1 1113 mp teren retele rigole 1000 drumuri si platforme 687 mp 
teren libere spatii protectie 1124 mp,                Ferma 19 Cluj Napoca – Popesti teren 
28410 mp, c-tii caracter permanent caramida beton sc 80, hala 6 sc 1050 4camere 1 
rezervor apa 135 mp cu pompe 34 mp, hala 5 1047 mp hala 4 sc 1050 mp , hala 1 1049 
mp, statie trafo 149 mp, casa filtru sc 201 mp su 158 mp 
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B. Proprietar Ben & Ben SA, CUI: RO9488240, J12/734/1997, Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai, nr. 1-2 
C. Sarcini  Partial pe unele bunuri prezentate in axexe  
Alte precizări - 

 
Proprietati imobiliare – terenuri si cladiri 
 

documente prezentate Extras CF 52777 numar vechi 874 Jucu de Sus 
descriere proprietate  A1 cad. 81 suprafata 4300 mp 
Titular drepturi  BEN BEN SERV srl 
Sarcini  - 

 

  data numar Titular titlu descriere 
documente  Titlu  21.07.1998 27969/1477 Budai Liviu tarla 33 parcela 46 

 Titlu  13.02.1998 27609/1386 Prodan Alexandru tarla 33 parcela 45 

 Ctr. vanz. Cump. 20.06.2005 3381 Prodan Alexandru tarla 33 parcela 45 

 Ctr. vanz. Cump. 20.06.2005 3382 Budai Liviu tarla 33 parcela 46 
descriere  arator     
Titular drepturi BEN BEN SERV srl     
Sarcini -     

  
Marin Preda data numar emitent descriere 

documente  Extras CF 02.03.2014 289088 CF Cluj-N teren la becas topo 13182/1/1 
13183/1/2/10 13183/2/10 13184/9 
13185/9 13186/13 13187/11 

descriere  teren la becas 
    

Titular drepturi BEN BEN SA 
    

Sarcini - 
    

  
Geoagiu 

   

documente  Extras CF 60311-C1-U31 18.01.2019 Geoagiu str. Magura  Bl G2 sc 2 et 2 ap 30 
descriere proprietate 

 
apartamente 1 camera bucatarie hol baie terasa s30.54 si cota aferenta din cf 
3729 

Titular drepturi 
 

Ben Ben 
  

Sarcini 
 

- 
  

 

 Ferma21    
documente 
prezentate Extras CF 01.10.2019 268197 

top 
19957/1/3/1 

descriere  A1. 19957/1/3/1 3024 mp  

  

A1,1 cad c1 top 19957/1/3/1-C1  Cluj napoca constructii caracter permanent fundatii 
beton pereti caramida, acoperis planseu beton hala 4 sc 1109 1 hala coridor  4 camere 

  

A1.2 cad 2 top 19957/1/3/1-C2 compus din buncar alimentare sc 4 mp hala 1 sc 1113 
mp teren retele rigole 1000 drumuri si platforme 687 mp teren libere spatii protctie 
1124 mp 

Titular  Napocamin   
Sarcini  ipoteca   

  
ferma 19 

   

documente Extras CF 17.04.2019 258872 top 20003/1/1/1/1 
descriere  

 
A1 top 200003/1/1/1 s 28410 mp   
A1.1 20003/1/1/1/1-C1 c-tii caracter permanent caramida beton 

sc 80 
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A1.2 20003/1/1/1/1-C2 hala 6 sc 1050 4camere 1 hala coridor  

rezervor apa sc135 state pompe  sc 34   
A1.3 20003/1/1/1/1-C3 hala 5 sc 1047 4camere 1 hala coridor    
A1.4 20003/1/1/1/1-C4 hala 4 sc 1050 4camere 1 hala coridor    
A1.5 20003/1/1/1/1-C5 hala 1 sc 1049 4camere 1 hala coridor    
A1.6 20003/1/1/1/1-C6 statie trafo 149 mp 3 incaperi   
A1.7 20003/1/1/1/1-C7 casa filtru sc 201 mp su 158 mp 5 hol 10 

camere 3 gs anexe 171 mp 
Titular drepturi 

 
Ben Ben serv, Napocamin 

 

Sarcini 
 

ipoteca 
  

 
Lista bunurilor MEI 

- Instalatie – Statie fixa concasare – Chiodini – Milano, Italia 186 mc/h VV< 186/3 ½  an 1994 
- Instalatie – statie fixa mixturi bituminoase/asfaltice an 1996 echipamente pasive si mai noi pentru 

componente active – motoare, etc. –  
Ambele fara documente de proprietate prezentate (factura/contract/valoare contabila) 
 
4.2. Identificarea proprietăților 
Imobile 
Teren jucu 4300 mp. Localizare.                           Teren Jucu de Mijloc tarla 33 parcela 45 46 2900+2900 mp 

 
Teren Becas 1703 mp –zona de protectie.              Str. Beiusului teren 1000 mp (cantar) 

 
Ferma 19 h1, 4,5,6 trafo, apa, adm.dreapta si 21 h1 si h4 stanga geoagiu apartament 
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Statia de concasare Chiodini 1994 demontata – (locatie zona balastiera Moldovenesti Cluj) 

 
Statia mixturi asfaltice Bernardi 1996 (balastiera Moldovenesti Cluj)+ depozit Sibiu Strada Dorobanților 106 B 
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4.3. Analiza pieței 
 

4.3.1. Scurta analiza a pieței Imobiliare. Considerente generale si aplicate 
Piața imobiliara este definita ca fiind un grup de persoane sau de firme care sunt in contact unii cu alții in 
scopul de a efectua tranzacții imobiliare. O piața imobiliara este alcătuita din participații pe piața angajați 
in tranzacții imobiliare. 
Aceasta piață se definește pe baza tipului de proprietate, caracteristicile proprietății, prin potențialul de a 
produce venituri, localizare, caracteristicile investitorilor si chiriașilor. Piața imobiliara este influențată de 
atitudinile, motivațiile si interacțiunile vânzătorilor si cumpărătorilor si este sensibila la situația pieței forței 
de munca si stabilitatea veniturilor. Deciziile de cumpărare a proprietăților imobiliare sunt influențate de 
tipul de finanțare, durata de rambursare si rata dobânzii. Piața imobiliara nu se autoreglează, ci este 
afectata direct de diferite reglementari guvernamentale sau locale. Informațiile despre tranzacții similare 
nu sunt disponibile imediat, exista decalaj intre cerere si oferta, cererea este influențată de schimbările in 
structura si mărimea populației. 
In funcție de nevoile, dorințele, motivațiile, localizarea, amplasarea, design, participanții pe piață, exista 
diferite tipuri de piețe imobiliare si anume: rezidențiale, comerciale, industriale, agricole, speciale. 
Cererea Cererea reflecta necesitățile, dorințele materiale, puterea de cumpărare si preferințele pentru un 
anumit tip de proprietate, pe o anumita piață, intr-un anumit interval de timp. 
Pentru a analiza cererea de proprietăți cu destinație celui evaluat pe piață imobiliara este necesara 
identificarea utilizatorilor potențiali (cumpărători, chiriași) care ar putea manifesta interes pentru acest tip 
de proprietate.  
In acest moment cererea este marcata in Cluj-Napoca de un trend pozitiv bazat pe polarizarea economica 
si geografica a orasului. Pentru terenurile agricole nu exista o cerere seminificativa. Aceste informații se 
susțin prin consultarea site-urilor de specialitate la pentru data evaluării. In orasele mici, coomune mari sau 
municipii exista o tendinta data de trendul economic insa mult mai redus decat in pietele active. 
Oferta Așa cum am arata in capitolul 3.3 evoluția economica se reflecta in necesarul de spatii având 
folosința  similara cu cea evaluata. 
Ofertele pentru imobilele din Cluj Napoca este semnificativa iar in mediu rural sunt relativ conjuncturale sau 
impulsionate de agentii economici din zona insa se prezinta la un nivel redus. In mediu periurban si urban 
situatia este usor imbunatatita dar departe de pietele imobiliare efervescente si active. 
Echilibrul pieței. Pe termen scurt, oferta de proprietăți imobiliare este relativ fixa si prețul răspunde la 
fluctuațiile de cerere. Echilibrul pe piață imobiliara este un punct teoretic rareori atins. 
Factorul care dezechilibrează cuantumul cererii fata de cel al ofertei este dat de puterea de cumpărare. In 
acest moment piață imobiliara se afla într-o perioada de cristalizare a ofertei si cererii prin realizarea unor 
oferte mai competitive astfel ca piață va deveni din ce in ce mai selectiva.  
Echilibrul pieței este favorabil in acest moment vanzatorului in Cluj Napoca insa nu acelasi lucur se poate 
spune despre terenurile agricole din UAT Jucu. In cazul in care vanzarile se desfasoara in conditii de limitare 
a expunerii si vanzare fortata echilibrul este cert al cumparatorului.  

4.3.2. Cotații curente, istoric, tranzacții, descriere succinta 
Cotații. Terenurile din zona CUG 80-150 €/mp, terenurile construibile zona Buna Ziua Mihai Romanul 120-
240 € functie de amplasare si urbanism. Terenuri zona Popesti 10-45 €/mp. Cladiri industriale zona Cluj 
Nord (Baciu- D. Rotund hale vechi 100-250 €/mp, chirii hale noi si vechi 2-5 €/mp. Terenuri  extravilan Jucu 
0.1-1.5 €/mp.    
Istoric. - 
Tranzacții. Putin cunoscute. 

 
4.3.3. Studiul pietei MEI. Considerente generale si aplicate 

Piaţa pentru astfel de bunuri este definită ca fiind un grup de persoane sau de firme care sunt în contact unii 
cu alţii în scopul de a efectua tranzacţii. 
Deciziile de cumpărare sunt influenţate de parametri micro şi macro economici, de tipul de finanţare, durata 
de rambursare şi rata dobânzii. 
Piaţa acestor tipuri de bunuri a oscilat precum parametrii principali economici înregistrând scăderi 
semnificative în perioada de recesiune economică sau creşteri imediate odată cu semnele relansării 
economică. 
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Pentru identificarea pieţei specifice, s-au investigat o serie de factori, începând cu tipul activului, evoluţia 
domeniului şi a concurenţei competitive, evoluţia ofertelor şi cererii la nivel regional, naţional şi european. 
Există indici cantitativi care se referă la calitatea echipamentelor şi modul lor de utilizare dar şi la indici calitativi 
care se referă la competitivitatea activităţilor specifice.  
Pentru identificarea pieţei specifice, s-au investigat o serie de factori, începând cu tipul proprietăţii, acela de 
echipamente, utilaje, mijloace fixe  folosite. Din punct de vedere al utilizarii activele care  sunt  si subiectul 
evaluarii provin in majoritate de la firme de distributie cu specific desfacerii din sfera constructiilor. Sub 
aspectul complexităţii, este vorba de echipamente pasive de constructii, echipamente si Instalatii complexe, 
unelte din sfera constructiilor medii si mici dar si autovehicule pentru transport materiale, sau specific 
diverselor operatiuni. Nu în ultimul rând, sub aspectul stării, bunurile evaluate sunt în stare buna putând fi 
exploatate la parametri specificaţi de producător 

Cererea reflecta necesităţile, dorinţele materiale, puterea de cumpărare şi preferinţele pentru un anumit 
tip de proprietate, pe o anumită piaţa, într-un anumit interval de timp. Cererea reprezintă cantitatea dintr-
un anumit tip de bun, faţă de care se manifestă dorinţa pentru cumpărare sau închiriere, la diferite preţuri, 
pe o anumită piaţă, într-un anumit interval de timp. 
Ca o regulă general a oricărei pieţe, cererea este elementul determinant care face ca o piaţă să fie activă, 
ori mai puţin activă, valoarea bunului tinzând să varieze direct cu schimbările din cadrul cererii. Atât cererea, 
cât şi oferta trebuie analizate sub cele două aspect importante de manifestare: analiză cantitativă şi analiza 
calitativă. 
Cererea de bunuri similare cu cele evaluate este destul de scazute si se raporteaza la o piata 
nationala/regionala mai putin la piata locala fiind specializate reprezinta o nisa. 
Oferta. Oferta se ajustează treptat la nivelul cererii, fiind influenţată de aceasta. Oferta se ajustează treptat 
la nivelul cererii, fiind influenţată de aceasta. Astfel sub  aspect cantitativ, pe de o parte, producţia 
europeană este semnificativă remarcand tari precum aici tari precum Germania si Italia, iar pe de altă parte, 
fiabilitatea înaltă a acestora, face ca numărul acestor bunuri, aflate în operare şi implicit pe piaţă să crească 
perpetuu.  Din punt de vedere calitativ, se manifestă o reală competiţie din partea producătoriilor  pentru 
acapararea pieţei, manifestată prin o îmbunătăţire continuă a calităti, conditiilor de garantie si al 
productivitatii existand o competitie intre cei ce le oferteaza.  
Pe piata romaneasca exista o oferta redusa fata de pietele economiilor dezvoltate.Informatii referitoare la 
aceste echipamente sa gasesc pe site-urile firmelor producatoare, dealeri locali, regionali, nationali si globali 
site-uri locale specilizate dar si generale si site-uri specilizate pentru utilae industriale second hand (mascus, 
machineryzone, etc) 
Echilibrul Pietei. Aşa cum am arătat mai sus, în condiţiile în care producţia specifică este tot mai diversificată 
şi se menţine la cote ridicate, coroborat cu fiabilitatea deosebită a unor astfel MEI, este normal ca oferta 
(noi şi folosite), să fie mare.  
Este o regulă în cadrul bunurilor mobile ca oferta să fie mai mare decăt cererea, regulă de la care nu fac 
excepţie nici bunurile evaluate. Prin oferta superioară cererii, se explică şi faptul că la bunuri folosite 50% 
de ex., preţul de vânzare să fie deseori de cca. 25% din preţul de nou.  
În fapt, pe piaţa bunurilor mobile în general, producătorii de astfel de bunuri au grijă ca oferta să fie 
întotdeauna, calitativ şi cantitativ pe masura cererii, urmărind prin aceasta un dublu scop: evitarea 
suprasaturarii pieţei prin supraofertă şi menţinerea preturilor la nivel rezonabil. 
Echilibrul este un punct teoretic rareori atins. 
Cu toate acestea o oferta competitiva va fi incununata in mod cert de succes, in momentul cand aceasta se 
adreseaza segmentului portivit de cumparatori ceea ce implica un marketing activ si eficient. 
La momentul evaluarii piata este favorabila cumparatorului. 

 
CAPITOLUL 5. Rezultatele Evaluării 
5.1. Rezultatele evaluării 
Ca urmare a aplicării metodelor menționate au fost obținute următoarele valori pentru proprietatea 
imobiliara care face obiectul prezentului raport de evaluare. 
 
Imobile & MEI 
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* cladire cost - fara deprecieri economice si functionale 
** valoare teren este calculata pentru o suprafata aferenta unei cladiri administrative. Alta suprafata si alta destinatie implica modificari 
si ajustari - vezi si tabele capitalizare 
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5.2. Reconcilierea rezultatelor. 
Argumentele generale care au stat la baza elaborării acestei opinii, precum si considerentele privind valoarea 
sunt : 
valoarea a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile făcute in prezentul raport, este o 
predicție, este subiectiva deoarece evaluarea este o opinie asupra unei valori. 
Argumentele specifice care au stat la baza elaborării acestei opinii, precum si considerentele privind valoarea 
sunt : 
metodele care țin seama de tranzacțiile efectuate in piață sunt convergente iar diferența intre metodele se 
încadrează in limite normale si se explica prin condițiile de piață si economice existente dar si de starea si 
situația particulara a imobilului la data evaluării. 
in alegerea valorii finale s-au luat in considerare, scopul evaluării astfel încât valoarea sa fie reflectata cat mai 
obiectiv. 
Valorile unitare pentru construcții si teren sunt normale se încadrează in marjele pieței si sunt sustenabile 

   valoare piata   v-TVA 5%   v-TVA 19%  
 coef 
vanzare 
fortata  

teren jucu 4300 vanz. individuala                     8.120                    7.733                   6.824             0,60      
teren jucu 2900 vanz. individuala                     6.171                    5.877                   5.186             0,60      
teren jucu 2900 vanz. individuala                     6.171                    5.877                   5.186             0,60      
teren M Preda - Becas vanz. individuala                168.219                160.209               141.360             0,75      
teren Beiusului CUG vanz. individuala                381.881                363.696               320.909             0,80      
ap Geoagiu vanz. individuala                   55.942                  53.278                 47.010             0,80      
hala 1 f21 vanz. individuala                495.179                471.599               416.117             0,80      
hala 4 f21 vanz. individuala                622.738                593.084               523.309             0,80      
f19 hala 1 vanz. individuala                836.839                796.989               703.226             0,80      
f19 hala 4 vanz. individuala                862.816                821.730               725.056             0,80      
f19 hala 5 vanz. individuala                861.989                820.942               724.361             0,80      
f19 hala 6 vanz. individuala                866.299                825.047               727.983             0,80      
f19 cl. Administrativa vanz. individuala                211.718                201.636               177.914             0,80      
f19 post trafo vanz. individuala                   87.779                  83.599                 73.764             0,80      
f19 rezervor+casa pompe vanz. individuala                   96.681                  92.077                 81.244             0,80      
f 19 t. in exces 18974 mp vanz. individuala             1.304.940            1.242.800            1.096.588             0,70      
statie conc. Chiodini vanz. individuala                   81.850                   68.782             0,60      
statie asfalt Bernardi vanz. individuala                332.444                 279.365             0,40      
ferma 21 h1+h4 grup active***             1.126.570            1.072.924               946.698             0,80      
f19 h1 4 5 6 +anexe grup active***             5.149.772            4.904.544            4.327.539             0,75      

 
 
5.3. Opinia evaluatorului. 
Valorile estimate pentru proprietatile imobiliare sunt in concordanta cu piata imobiliara, specifica si locala. 
Valorile obtinute pentru terenurile din Jucu se incadreaza in piata locala sursele de informatii fiind ofertele de 
preemtiune depuse la Primaria Jucu care au fost identificate punctual in teren si s-au realizat ajustarile 
necesare. De mentionat ca aceste terenuri ar putea fi diminuata capacitate de productie agricola datorita 
faptului ca ele au fost exploatate pentru balasts i se afla acum sub cota naturala a terenului.  
Terenurile din Cluj Napoca str. Marin Preda, „teren la Becas” de 1710 mp este o parcela necosntruibila din mai 
multe motive. Nu are acces carosabil, frontul este prea mic pentru o parcela construibila si cel mai impostant 
este trecuta in PUG ca si zona de protectie. Acesta este motivul pentru care acest teren se incadreaza ca un 
teren „neproductiv” sau mai special ceea ce il face netranzactionabil pe piata imobiliara motiv pentru care 
valoarea estimata este o valoare speciala. Valoarea speciala estimata printr-o metoda care are totusi la baza o 
valoare de piata, nu este insa o valoare de piata motiv pentru care am sesizat si explicat si anterior ca o deviere 
de la standarde, deviere acceptata in standardele IVS/SEV in conditiile argumentarii. Principiul care a stat la 
baza estimarii valorii este devierea intre valoarea de piata a lotului intreg (deservit) - de terenul 
netranzactionabil si cel tranzactionabil -  si valoarea de teren a lotului tranzactionabil.  
Terenul de 1000 de metri de pe str. bufusului se afla intr-o zona in care pUG revede zona de dezvoltare 
industriala doar ca nefiind indentificat si masurat exact (vezi specifiicatiile din contractul de vanzare 
cumparare) valoarea acestuia depinde valoarea unitara a terenului inmultita suprafata masurata si certificata 
prin documente cadastrale si carte funciara.    
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Ferma 21 Popesti cu un amplasament mai periferic are 2 hale. Hala 4 care se afla in conditii de stare tehnica 
aproape satisfactoare si este deservita de teren auxilar. Hala 1 detine doar terenul de sub constructie, in plus 
starea thenica este la fel, doar ca inauntru s-au efectuata lucrari de indepartare a sapei si suportilor de baterii 
iar molozul nu a fost evacuat ceea ce presupune cheltuieli suplimentare deupa tranzactionare – desi s-ar putea 
ca cumparatorul sa o poata converti mai usor in alta destinatie. Niciuna dintre acestea nu au documente 
inscirse referitoare la accesul la drumul de incinta. 
Ferma 19 Popesti – str Spicului detine o mare parte din drumurile de incinta si teren auxiliar. Cladirea Post trafo 
si Rezervor apa cu casa de pompe deservesc din informatiile detinute si alte cladiri cu alti proprietari 
Statiile de cocasare/sortare Chiodini si de mixturi asfaltice/bituminoase Bernardi sunt vechi din 1994 respectiv 
1996 sunt dezansamblate, componentele active (in special motoarele electrice se afla expuse intemperiilor), 
consumabilele (curele. benzi cauciuc transport, garnituri, etc) posibil depreciate de la variiatiile de temperatura 
in conditii de neexploatare isi pierd caracteristicile si sunt cel mai probabil to mai greu de procurat in aceeasi 
situatie fiind si piesele de schimb. In plus vechimea isi pune amprenta pe eficacitatea si functionalitate 
competitiva cu alte echipamente similare mai noi mai  competitive sub mai multe aspecte. Un ultim aspect 
este dat de faptul ca ele au fost evaluate ca fiind functionale insa este foarte probabil ca sa lipseasca elemente 
si in acest caz procurarea/inlocuirea urmand sa se faca cu dificultate si la costuri mari motiv pentru care este 
posibil sa nu exista o piata de valorificare pentru asa ceva doar ca si piese/ dezmembrari valorificari de fier 
vechi. Spre exemplu o instalatie similara ca vechime si uzura (dar montata) pentru statia de asfalt se gasea la 
o oferta la 20000 €. 
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