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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 
Active evaluate 

Nr. Articol Data intrării UM Stoc scriptic 
2131 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE) 

1 EXCAVATOR CINGOLATO CAT 320 BLN 12/31/2007 buc. 1 
2 CILINDRU COMPACTOR 12/31/2007 buc. 1 
3 CILINDRU COMPACTOR 325 12/31/2007 buc. 1 
4 GRUP ELECTROGEN CAT 3406T KW150 12/31/2007 buc. 1 
5 MOTOPOMPA VARISCO J 100 12/31/2007 buc. 1 
6 PERIE DE MATURAT STRADA MORSELLI SPC 2200 12/31/2007 buc. 1 
7 UTILAJ PROTEC BF 300 12/31/2007 buc. 1 
8 VIBRO FINISOR ABG CING. TITAN 411 12/31/2007 buc. 1 
9 VIBROFINISOR MARINI MF 691 HB ACY 815 12/31/2007 buc. 1 

10 CANTAR 12/31/2007 buc. 1 
11 REZERVOR 12/31/2007 buc. 1 
12 REZERVOR 12/31/2007 buc. 1 
13 REZERVOR 12/31/2007 buc. 1 
14 MOTOCOMPRESOR ATLAS COPCO XAS 85 12/31/2007 buc. 1 
15 MOTOCOMPRESOR ATLAS COPCO XAS 96 DD 12/31/2007 buc. 1 
16 MOTOCOMPRESOR ATLAS COPCO XAS 186 12/31/2007 buc. 1 
17 MOTOCOMPRESOR ATLAS COPCO XAS 96 1/31/2008 buc. 1 
18 STATIE DE SORTARE 8/31/2008 buc. 1 
19 CANTAR POD BASCULANTA AUTO 8/31/2008 buc. 1 
20 STATIE BETOANE 11/30/2008 buc. 1 
21 STATIE DE CONCASARE 11/30/2008 buc. 1 
22 STATIE DE MIXAT CIMENT 11/30/2008 buc. 1 
23 STATIE PENTRU CONGLOMERATE 11/30/2008 buc. 1 
24 AUTOGREDER MBV G130TA 6/30/2009 buc. 1 
25 INCARCATOR FRONTAL PE SENILE MARCA CATER 6/30/2009 buc. 1 
26 GENERATOR DE CURENT 7/31/2009 buc. 1 
27 CONCASOR MOBIL DSB 350 8/31/2009 buc. 1 
28 AUTOMACARA LOCATELI GRIL 827 9/30/2009 buc. 1 
29 RULLO DIANPAC CC 422 9/30/2009 buc. 1 
30 EXCAVATOR CINGOLOTO CAT 320 9/30/2009 buc. 1 
31 INCARCATOR FRONTAL MARCA YTO TIP ZL 50 F SS 12/31/2009 buc. 1 
32 POMPA DE SUPRAFATA PT. APE MURDARE 10/31/2010 buc. 1 
33 STATIE DE BETOENE 11/30/2011 buc. 1 
34 MASINA DE RASPANDIT EMULSIE 4/30/2012 buc. 1 
35 MASINA DE RASPANDIT EMULSIE 4/30/2012 buc. 1 
36 TAIETOR ASFALT VERDINI ND 18 5/31/2012 buc. 1 
37 MACARA MTA125 5/31/2012 buc. 1 
38 GENERATOR DE CURENT 6/30/2012 buc. 1 
39 GENERATOR DE CURENT SI SUDURA 7/31/2012 buc. 1 
40 NIVELA AUTOMATA 2/28/2013 buc. 1 
41 ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA TIP 16GS55T 4/30/2013 buc. 1 
42 ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA TIP 16GS55T 4/30/2013 buc. 1 
43 NIVELA AUTOMATA 4/30/2013 buc. 1 
44 GRUP POMPANT 200 BAR 4/30/2013 buc. 1 
45 BULDOEXCAVATOR MARCA FIAT HITACHI 6/30/2013 buc. 1 
46 PRESA INTRODUS BUCSI 8/31/2013 buc. 1 
47 MAI COMPACTOR BS 50-4 S 11/30/2013 buc. 1 
48 PLACA COMPACTOARE WP 2050 W 11/30/2013 buc. 1 
49 SISTEM DE CURATIRE RAINBOW CU ACCESORII 12/31/2013 buc. 1 
50 GENERATOR DE CURENT 12/31/2013 buc. 1           

Nr. Articol Data intrării UM Stoc scriptic 
2132 APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE 

1 DISPOZITIV ELECTRONIC CANTARIRE IN FLUX 6/30/2012 buc. 1 
2 CIOCAN ROTOPERCUTOR 7/31/2012 buc. 1 
3 COMPRESOR DE AER CU PISTON 7/31/2012 buc. 1 
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4 AUTOMALAXOR 9MC SERIA 19483 10/31/2013 buc. 1 
 
Mobilier 

Nr. Articol Data intrării UM Stoc scriptic 
Total pe 214 MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE 

1 SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO 7/31/2011 buc. 1 
2 VITRINA ART. 402 11/30/2013 buc. 1 

Stocuri 
Nr. Articol UM Stoc faptic 

1 AMESTEC CRIBLURA T 37.84 
2 AMESTEC OPTIMAL T 615.45 
3 AMESTEC OPTIMAL MC M2 2165.18 
4 BALAST TO T 33 
5 CRIBLURA 0-4 T 39.58 
6 CRIBLURA 16-15 T 608.42 
7 CRIBLURA 16-25 TO T 83.47 
8 CRIBLURA 16-31 T 31.09 
9 CRIBLURA 4-8 TO T 224.87 

10 CRIBLURA 8-16 TO T 710.46 
11 NISIP CONCASAT T 19.16 
12 PIATRA CONCASATA  63-250 T 21.7 
13 PIATRA CONCASATA 16-25 MC M3 4.48 
14 PIATRA CONCASATA 8-16 MC M3 51.55 
15 PIATRA SPARTA 100-200 T 3.53 
16 PIATRA SPARTA 100-300 T 26.09 
17 PIATRA SPARTA MC M3 42.503 
18 PIETRIS CONCASAT 16-25 T 9.32 
19 SORT CONCASAT 4-8 T 18.1 

 TOTAL    

Drepturi de proprietate. In baza documentelor financiar contabile de sinteza se presupune ca activele aparțin Panpetrol. 
Nu exista documente precum facturi si alte acte ce privesc bunurile din tabel. 

 

Proprietar/Client/Beneficiar  Panpetrol Com SRL-societate aflata in procedura falimentului in dosar nr. 985/1285/2014 
pe rolul Tribunalului Specializat Cluj client/beneficiar Cabinetul Individual de Insolvență POP VASILE, Tribunalului 
Specializat Cluj si creditorii 

Destinatar  - Cabinetul Individual de Insolvență POP VASILE 

Scopul/ Tipul valorii estimate/Utilizarea 

Estimarea valorii de piața a activelor bunuri MEI, societatea Panpetrol-Com SRL aflându-se in cadrul procedurii de 
insolventa/faliment. Valoarea estimata este valoarea de piață. Raportul de evaluare va fi utilizat pentru informarea 
clientului si destinatarului. 

Data inspecției/data evaluării/data raportului 

Activele au fost inspectate in 15.04.2021 si ulterior  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, s-au realizat fotografii ale bunurilor inspectate. 
Activele au fost inspectate in 15.04.2021, 20.05.2021 si ulterior in mai multe locatii orecum Cluj str. Beiusului, Plevenei, 
Turda drumul spre Bogata, Moldovenesti. Din motive de siguranta sanitara, dar si a faptului ca nu exista certitudinea ca 
acestea s-ar afla stationate la bazele din localitatile Baisoara, Fetesti, Filiasi, Aiud, Bucuresti ci pe diverse santiere din 
zona s-a convenit identificarea acestora pe baza informatiilor si fotografiilor furnizate de custozii acestora. 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, s-au realizat fotografii ale 
bunurilor inspectate. In consecinta inspectia a fost limitata iar in unele cazuri nu a putut fi realizata iar aceasta mentiune 
completeaza ipotezele legate de o documentare limitata in confomitate cu prevederile ANEVAR. Dealtfel ANEVAR a 
comunicat un punct de vedere in care se precizeaza https://site2.anevar.ro/sites/default/files/news-
images/punct_de_vedere_inspectii.pdf urmatoarele „… inspecția internă poate fi considerată realizată pornind de la 
fotografiile transmise de către client sau pe baza unor filmări făcute de către client sau prin aplicația „Face time” sau 
alte mijloace de transmisie de la distanță. Aceste operațiuni vor fi coordonate de către evaluator și însușite de către 
utilizatorii desemnați ai rapoartelor. …. Rapoartele astfel întocmite vor avea toate explicațiile necesare și detalierea 
ipotezelor legate de documentarea limitată, astfel încât utilizatorii lor să preia concluziile sub rezerva unei inspecții 
limitate.” 
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Alte mentiuni privesc faptul ca nu au existat referinte pentru unele active nici prin solicitarea de la custozii acestora care 
nu au pus la dispozitie informatii certe despre active. In acord cu operatorul de insolventa s-a cazut de acord sa se 
realizeze estimarea valorilor in ipoteze limitate si speciale care sunt precizate in conditile cheie, prezentul capitol, iar 
pentru aceste bunuri estimarea s-a realizat pe baza descririi din lista de inventar in ipoteza functional in stare si cu uzura 
corespunzatoare vechimii cu reparatii, intretinere la zi si cu avize legale de functionare. 

Ipoteze si condiții limitative esențiale 

Din informațiile si datele aflate la dispoziția evaluatorului la data evaluării se evaluează activele in conformitate cu 
prevederile legale având la baza valoarea de piața si valoarea de lichidare (vânzare forțata) 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 aflându-se sub normele 
specifice activității de insolventa. Ipotezele speciale se completează cu problemele cheie identificate. 

Probleme cheie: Am identificat următoarele probleme.  
Mare parte din echipamente si bunuri se afla depozitate in diverse locații: platforma TCM Cluj str. Beiușului, 
str. Plevnei, Turda direcția Călărași, Moldovenești. Pe de alta parte așa cum se va vedea ulterior si in 
materialul media anexat acestea nu mai sunt funcționale cu defecte, descompletate cu piese ce au servit 
pentru alte utilaje si reprezintă într-o mare măsura material ce poate fi valorificat doar ca fier vechi. Sursele 
de informații au fost deficitare de la sursa a fost prezentata o lista ce conținea numărul de inventar, 
denumirea (uneori incompleta, nerelevanta) data achiziției, cantitatea, valoarea achiliei, locația depozitarii, 
daca este sa nu amortizat. Au lipsit informații cheie precum marca, model serie. In lipsa acestor informații 
in acord cu operatorul in insolventa s-a convenit la identificarea acestora pe baza informatiilor din tabel. In 
multe situatii n a putut fi realizata identificarea punctuala după fabricant/model/serie acolo unde era 
necesar pentru toate utilajele bunurile din lista. Multe dintre bunuri au fost prezentate si identificate la fata 
locului insa pentru unele informații solicitate din teren nu s-au primit date existând situații in care nu s-a 
cunoscut exact locația. Mai mult decât atât s-a solicitat furnizarea informații si fotografii de la 
echipamente/utilaje relevante însă aceste solicitări nu au putut fi furnizate. Pentru locațile din tabelul de 
inventar precum Fetesti-Filiași, București, Aiud deplasarea la fata locului nu a reprezentat o optiune datorita 
incertitudinilor de identificare a bunurilor dar si a celor sanitare, pentru acestea fiind solicitat material 
fotografic in confomitate cu prevederile ANEVAR referitoare la realizarea inspectiei in conditile in care exista 
stare de alerta. Chiar si cu ocazia deplasărilor in alte 2 locații precum Turda-Bogata, Moldovenești 
persoanele întâlnite ce activau la locații nu au putut furniza informații astfel ca in identificare au fost făcute 
supoziții bazate pe informațiile din teren dar si pe baza tabelelor si a valorilor de intrare. Având aceste 
premize, coroborat cu menționarea unor neconformități precizate de standarde se enunță astfel o deviere 
de la standarde care este autorizata in condițiile in care informațiile sunt imposibil de procurat iar probleme 
identificate sunt astfel menționate si aduse la cunoștința beneficarilor. Sub aspectul acestor mențiuni si in 
baza ipotezelor de lucru orice clarificare si furnizare de informații poate duce la completarea raportului 
printr-un addendum (sub rezerva in care costurile de realizare sunt semnificative se va solicita o 
suplimentare a sumei alocate acestor completări). 
Curs valutar: BNR 17.09.2021 4.9473 lei pentru 1 €. Moneda, valabilitate raport 

Moneda in care s-a exprimat valoarea este lei si este convertibila in euro 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 evaluării 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 activele care fac obiectul prezentului raport de 
evaluare și niciun interes sau influenta legată de pârțile implicate 
Evaluatorul prezinta cunoștințele si experiența necesara in realizarea prezentei evaluări, in conformitate cu standardele 
asumate, .  
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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.  
nr Articol reconciliat 
1 DISPOZITIV ELECTRONIC CANTARIRE IN FLUX                      -       
2 CIOCAN ROTOPERCUTOR                     13     
3 COMPRESOR DE AER CU PISTON                     27     
4 AUTOMALAXOR 9MC SERIA 19483                   288     

1 SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO                       1     
2 VITRINA ART. 402                     57     
1 EXCAVATOR CINGOLATO CAT 320 BLN               8,730     
2 CILINDRU COMPACTOR               2,250     
3 CILINDRU COMPACTOR 325               1,350     
4 GRUP ELECTROGEN CAT 3406T KW150               1,125     
5 MOTOPOMPA VARISCO J 100                     11     
6 PERIE DE MATURAT STRADA MORSELLI SPC 2200                   158     
7 UTILAJ PROTEC BF 300               1,368     
8 VIBRO FINISOR ABG CING. TITAN 411               4,860     
9 VIBROFINISOR MARINI MF 691 HB ACY 815               8,100     

10 CANTAR               4,608     
11 REZERVOR                      -       
12 REZERVOR                      -       
13 REZERVOR                      -       
14 MOTOCOMPRESOR ATLAS COPCO XAS 85                   338     
15 MOTOCOMPRESOR ATLAS COPCO XAS 96 DD                   338     
16 MOTOCOMPRESOR ATLAS COPCO XAS 186                   338     
17 MOTOCOMPRESOR ATLAS COPCO XAS 96                   338     
18 STATIE DE SORTARE           127,872     
19 CANTAR POD BASCULANTA AUTO                   588     
20 STATIE BETOANE           118,656     
21 STATIE DE CONCASARE           128,304     
22 STATIE DE MIXAT CIMENT             21,418     
23 STATIE PENTRU CONGLOMERATE           641,520     
24 AUTOGREDER MBV G130TA           174,706     
25 INCARCATOR FRONTAL PE SENILE MARCA CATER           103,950     
26 GENERATOR DE CURENT                     38     
27 CONCASOR MOBIL DSB 350 TESAB)           285,543     
28 AUTOMACARA LOCATELI GRIL 827           102,900     
29 RULLO DIANPAC CC 422               6,615     
30 EXCAVATOR CINGOLOTO CAT 320           110,250     
31 INCARCATOR FRONTAL MARCA YTO TIP ZL 50 F SS             32,974     
32 POMPA DE SUPRAFATA PT. APE MURDARE                     16     
33 STATIE DE BETOANE           118,656     
34 MASINA DE RASPANDIT EMULSIE                       9     
35 MASINA DE RASPANDIT EMULSIE                       9     
36 TAIETOR ASFALT VERDINI ND 18                       6     
37 MACARA MTA125               6,120     
38 GENERATOR DE CURENT                     38     
39 GENERATOR DE CURENT SI SUDURA                     38     
40 NIVELA AUTOMATA                     12     
41 ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA TIP 16GS55T                     16     
42 ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA TIP 16GS55T                     16     
43 NIVELA AUTOMATA                     12     
44 GRUP POMPANT 200 BAR                     58     
45 BULDOEXCAVATOR MARCA FIAT HITACHI                     63     
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46 PRESA INTRODUS BUCSI                   630     
47 MAI COMPACTOR BS 50-4 S                       7     
48 PLACA COMPACTOARE WP 2050 W                     72     
49 SISTEM DE CURATIRE RAINBOW CU ACCESORII                       4     
50 GENERATOR DE CURENT                     38     

 total        2,015,451     
 Stoc Băișoara 102,645.3 
 Stoc Iara 8,426.9 
 Stoc Jucu 65,993.6 
 Stoc Moldovenești 211.7 
 Stoc total 177,277.5 
 Stoc achiziție total din toate locațiile 141,822.0 
   

 

Valoarea de vânzare forțata este definita in capitolul 2.13 definiții. Valoarea propusa este de 65% din 
valoarea estimata si este argumentata in capitolul reconcilierea valorilor. 
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CAPITOLUL 2. Premisele evaluării 
2.1 Identificarea și competența evaluatorului. Certificări.  

Evaluatorul Popa Marcel Lucian legitimație 15390 este autorizat de ANEVAR la data evaluării. 
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 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.  
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 Panpetrol-Com SRL-societate aflata in procedura falimentului in dosar nr. 985/1285/2014 pe 
rolul Tribunalului Specializat Cluj client/beneficiar Cabinetul Individual de Insolvență POP VASILE, Tribunalului 
Specializat Cluj si creditorii admiși 

2.3 Scopul evaluării. Tipul Valorii. Utilizare. Instrucțiuni. 

Estimarea valorii de piața a activelor, bunuri MEI societatea fiind inclusa in procedura de faliment.  
Valoarea estimata este valoarea de piață si valoarea de lichidare.  
Raportul de evaluare va fi utilizat pentru informarea clientului si destinatarului. 
Instrucțiuni evaluare: contractul de prestări 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 

Proprietățile si activele evaluate se afla pe teritoriul UAT Cluj Napoca, Turda, Moldovenești, Băișoara, Fetești, 
Aiud, București, Filiași. Identificarea a fost parțială așa după cum se menționează si in problemele cheie 
enunțate si in cap 2.5 referitor la inspectie. 

2.5 Date relevante. Inspecția 

Inspecția Activele au fost inspectate in 15.04.2021, 20.05.2021 si ulterior in mai multe locatii orecum Cluj str. 
Beiusului, Plevenei, Turda drumul spre Bogata, Moldovenesti. Din motive de siguranta sanitara, dar si a 
faptului ca nu exista certitudinea ca acestea s-ar afla stationate la bazele din localitatile Baisoara, Fetesti, 
Filiasi, Aiud, Bucuresti ci pe diverse santiere din zona s-a convenit identificarea acestora pe baza informatiilor 
si fotografiilor furnizate de custozii acestora. 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, s-au realizat fotografii ale bunurilor inspectate. In 
consecinta inspectia a fost limitata iar in unele cazuri nu a putut fi realizata iar aceasta mentiune completeaza 
ipotezele legate de o documentare limitata in confomitate cu prevederile ANEVAR. 
Dealtfel ANEVAR a comunicat un punct de vedere in care se precizeaza  
https://site2.anevar.ro/sites/default/files/news-images/punct_de_vedere_inspectii.pdf urmatoarele  
„… inspecția internă poate fi considerată realizată pornind de la fotografiile transmise de către client sau pe 
baza unor filmări făcute de către client sau prin aplicația „Face time” sau alte mijloace de transmisie de la 
distanță. Aceste operațiuni vor fi coordonate de către evaluator și însușite de către utilizatorii desemnați ai 
rapoartelor. …. Rapoartele astfel întocmite vor avea toate explicațiile necesare și detalierea ipotezelor legate 
de documentarea limitată, astfel încât utilizatorii lor să preia concluziile sub rezerva unei inspecții limitate.” 
Alte mentiuni privesc faptul ca nu au existat referinte pentru unele active nici prin solicitarea de la custozii 
acestora care nu au pus la dispozitie informatii certe despre active. In acord cu operatorul de insolventa s-a 
cazut de acord sa se realizeze estimarea valorilor in ipoteze limitate si speciale care sunt precizate in conditile 
cheie, prezentul capitol, iar pentru aceste bunuri estimarea s-a realizat pe baza descririi din lista de inventar 
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in ipoteza functional in stare si cu uzura corespunzatoare vechimii cu reparatii, intretinere la zi si cu avize 
legale de functionare. 

2.6 Documentarea necesară pentru efectuarea evaluării. Natura și sursa informațiilor 

Documentarea s-a realizat pe baza informațiilor, chestionarelor, documentelor puse la dispoziție de către 
client/beneficiar/utilizator in baza interviurilor proprii a utilizării bazelor de date proprii si a informațiilor din 
presa scrisa, online, site-uri de specialitate. Inspecția obiectivelor s-a realizat in prezenta reprezentantului 
numit de administratorul societății așa cum este descris si la capitolul inspecția. Nivelul de documentare este 
unul normal pentru acest tip de evaluare atât pentru imobile cat si pentru mașini, echipamente, existând si 
corespondente tip posta electronica cu reprezentanți care sunt in legătura cu instalații echipamente mai 
speciale (interni si externi) . Se completează cu ipotezele si condiții 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 
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. 
Prezentul capitol se completeaza cu cele precizate in capitolul 2.5 referitor la ipotezele unei documentari 
limitate datorate unor ipoteze speciale si problemele cheie. Informatiile suplimentare poate duce la 
completarea raportului conform precizarilor din conditiile limitative. 

2.7  Ipoteze si condiții limitative  MEI  
Ipoteze 

Asupra dreptului de 
proprietate 

- Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informațiile si documentele 
furnizate de proprietar/beneficiar considerate ca adevărate si nu au mai făcut 
obiectul unor verificări suplimentare. Având in vedere tipul activelor evaluate, 
înregistrarea acestora in documentele contabile poate fi considerat ca titlu de 
proprietate al activului in lipsa furnizării unor documente precum factura sau 
contractul de vânzare cumpărare, responsabilitatea asupra asumării 
proprietății fiind ale proprietarului/beneficiarului sau celui care furnizează 
aceste informații. 
-daca nu se precizează in mod explicit in activele se evaluează ca fiind libere 
de orice sarcini. 

Generale -parametri tehnici și funcționali sunt conform documentelor prezentate de 
reprezentanții proprietarului; 
- in lipsa unor rapoarte tehnice de funcționare si reparații ale activelor se 
presupune ca acestea au fost exploatate in condițiile specificate de 
producător 
- se presupune ca documentațiile tehnice ale activelor exista sau pot fi 
reconstituite, iar autorizațiile de funcționare, omologările sunt valabile daca 
nu se precizează altceva in mod explicit. 
-orice valori estimate în raport se aplică întregului echipament și orice divizare 
sau distribuire a valorii pe fracțiuni va invalida valoarea estimată, în afara 
cazului în care distribuirea a fost prevăzută în raport. 
- activele se considera in stare de funcționare daca personalul care răspunde 

de gestiune/întreținere acestuia confirma acest lucru. Punere in funcțiune a 

acestora pentru inspecție se face prin punerea la dispoziție de personal 

calificat pentru pornirea si operarea activelor de către proprietar/beneficiar. 

Pot exista si situații in care activul nu a putut fost pus in funcțiune din lipsa 

personalului calificat la momentul inspecției sau a unor considerente 

justificabile, însă declarația proprietarului coroborat cu observațiile 
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evaluatorului pot fi considerate ca bunurile se afla in stare de funcționare. 

Declarațiile proprietarului asupra stării tehnice si de funcționare se 

consemnează de către evaluator.  

- se presupune ca nu exista vicii ascunse ale activelor, cu toate acestea daca 
evaluatorul observa sau sesizează inadecvări tehnice le va descrie. Nu cade in 
sarcina evaluatorului de a detecta viciile ascunse acestea fiind 
responsabilitatea unor expertize tehnice de specialitate.  
- in timpul inspecției s-a realizat identificarea si inventarierea echipamentului, 
si se subînțelege ca evaluatorul  nu a putut inspecta părți 
acoperite/inaccesibile fapt pentru care acestea se considera in stare fizica si 
de funcționare normale tipului de echipament daca nu se specifica in mod 
explicit aceasta 
-potrivit scopului acestei evaluări, evaluatorul nu va fi solicitat sa acorde 
consultanta ulterioara sau sa depună mărturie in instanța; 
-evaluatorul presupune ca cel care citește raportul este in cunoștința de cauza 
asupra conținutului cărților tehnice si documentațiilor ce însoțesc bunul 
evaluat; 
- in condițiile in care nu este explicitat in mod direct se considera ca exista 
autorizații de funcționare si omologări valide pentru echipamentele evaluate 
.  
- bunul evaluat in condițiile in care nu se specifica altfel se considera pe baza 
informațiilor primite de la proprietar/beneficiar cu o stare tehnica buna, cu 
echipamentele complete integral si in stare de funcționare fiind astfel 
evaluate. Astfel in vederea atribuirii/utilizării valorii garanției propuse este 
recomandat a se impune creditorului/garantului păstrarea bunurilor in stare 
funcționala normala pe toata perioada creditării, astfel încât riscul deteriorării 
fizice suplimentare (voluntare sau accidentale) sa fie eliminat 
- in scopul stabilirii valorii evaluate au fost luați in considerare factorii care au 
influenta asupra valorii obiectului evaluat si nu au fost omise in mod deliberat 
informații care ar putea influenta valoarea activelor 
- neconcordantele ce pot apărea intre situația faptica estimata de evaluator 
in baza celor de mai sus si existenta unor elemente suplimentare care nu ar fi 
aduse la cunoștința ulterior,  poate determina reanalizarea raportului in 
vederea corectării valorii evaluate 
-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; 
- situația și starea bunurilor evaluate, iar pe de altă parte scopul evaluări, au 
stat la baza selectării metodelor de evaluare utilizate și a modalităților de 
aplicare a acestora, pentru ca valorile rezultate să conducă la estimarea cea 
mai probabilă a valorii proprietății în condițiile tipului valorii selectate. 

Mediu -se presupune ca activele sunt in deplina concordanta cu toate reglementările 
locale si naționale privind mediul înconjurător 
-nu a fost observata de către evaluator existenta unor infestări ale mediului; 
evaluatorul nu are calitatea si calificarea sa detecteze asemenea substanțe 
potențial periculoase ce pot afecta poluarea mediului iar valoarea estimata 
este bazata pe ipoteza ca nu activul nu realizează o poluare in afara normelor 
tehnice date de producători si omologărilor naționale;  
-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. 
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-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 active similare ca funcționalitate si cu 
parametri tehnici asemănători, existând posibilitatea derulării si a altor 
tranzacții de care evaluatorul nu avea cunoștința;. 

Condiții limitative 
 

Drepturi de autor 
Proprietate 
intelectuala 

-acest raport de evaluare presupune respectarea drepturilor de autor si proprietate 
intelectuala de către cei ce li folosesc si de asemenea se raportează la legea informațiilor cu 
caracter personal, in concordanta si cu contractul de prestări servicii semnat intre părți. 

Confidențialitate -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; 
-potrivit scopului acestei evaluări, evaluatorul nu va fi solicitat sa acorde consultanta 
ulterioara sau sa depună mărturie in instanța; 

Informații/metode -evaluatorul presupune ca cel care citește raportul este in cunoștința de cauza privitor la 
documentele care însoțesc activul (acte de proprietate, cărți, tehnice, omologări, etc.) 
-orice proporție din valoarea totala estimata in acest raport si intre componentele sau 
subcomponente ale unui activ sunt aplicabile numai pentru utilizarea luata in considerare; 
valorile separate pentru componente si subcomponente nu pot fi utilizate separat si nici in 
alte evaluări si chiar daca sunt utilizate, valorile furnizate de acest raport 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 din raport 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 pentru care condițiile valorii nu sunt afectate, in cazul in care nu existe elemente, 
informații noi privitoare la modificarea semnificativa a valorii; 
- 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, iar acesta va confirma sau infirma sau va emite o noua valoare in funcție 
de situația existenta la data solicitării. 

Amploarea 
investigației, alte 
proceduri 

In anumite situații este posibil in cazul stocurilor, si a unor bunuri –acestea in cantitate 
limitata si neglijabila sa nu poată fi inspectate, acestea aflând-se in activitate sau dinamica 
deținătorului-proprietarului. In aceasta situație evaluatorul in baza documentelor puse la 
dispoziției a ipotezei de exploatare responsabila in conformitate cu documentele 
economice si tehnice poate evalua bunurile respective. In aceasta situație responsabilitatea 
asupra corectitudinii informațiilor furnizate asupra bunurilor sau gestiunii aparține 
deținătorului activelor evaluate . Acest tip de evaluare este prevăzută si reglementata de 
standardele de evaluare sub denumirea de evaluare de birou/”desktop” 
-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 informațiilor deținute 
in cursul evaluării si la data încheierii. Orice deviere de la aceasta cerința este 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 a valorii care va preciza acest lucru 
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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 către părți rafturi sau raportul de evaluare după care acesta 
poate emite addendum uri/completări sau după caz un raport completat cu informațiile 
adăugarea informațiilor incomplete sau cele in completare însă raportul de evaluare din 
ultima varianta va menționa acest fapt in pagina de titlu si de asemenea data. Când nu mai 
sunt observații se validează –numărul de pagini si data emiterii cu indicativul v si numărul 
variantei. In aceasta situație orice alta varianta anterioara este nula si nu mai poate fi 
folosita de către cei au intrat in posesie. 

2.8 Ipoteze si condiții speciale 

Condiții speciale Condițiile speciale sunt date de problemele cheie prezentate mai jos. .  
Probleme cheie. Mare parte din echipamente si bunuri se afla depozitate in diverse 
locații: platforma TCM Cluj str. Beiușului, str. Plevnei, Turda direcția Călărași, 
Moldovenești. Pe de alta parte așa cum se va vedea ulterior si in materialul media anexat 
acestea nu mai sunt funcționale cu defecte, descompletate cu piese ce au servit pentru 
alte utilaje si reprezintă într-o mare măsura material ce poate fi valorificat doar ca fier 
vechi. Sursele de informații au fost deficitare de la sursa a fost prezentata o lista ce 
conținea numărul de inventar, denumirea (uneori incompleta, nerelevanta) data 
achiziției, cantitatea, valoarea achiliei, locația depozitarii, daca este sa nu amortizat. Au 
lipsit informații cheie precum marca, model serie. In lipsa acestor informații in acord cu 
operatorul in insolventa s-a convenit la identificarea acestora pe baza informatiilor din 
tabel. In multe situatii n a putut fi realizata identificarea punctuala după 
fabricant/model/serie acolo unde era necesar pentru toate utilajele bunurile din lista. 
Multe dintre bunuri au fost prezentate si identificate la fata locului insa pentru unele 
informații solicitate din teren nu s-au primit date existând situații in care nu s-a cunoscut 
exact locația. Mai mult decât atât s-a solicitat furnizarea informații si fotografii de la 
echipamente/utilaje relevante însă aceste solicitări nu au putut fi furnizate. Pentru 
locațile din tabelul de inventar precum Fetesti-Filiași, București, Aiud deplasarea la fata 
locului nu a reprezentat o optiune datorita incertitudinilor de identificare a bunurilor dar 
si a celor sanitare, pentru acestea fiind solicitat material fotografic in confomitate cu 
prevederile ANEVAR referitoare la realizarea inspectiei in conditile in care exista stare de 
alerta. Chiar si cu ocazia deplasărilor in alte 2 locații precum Turda-Bogata, Moldovenești 
persoanele întâlnite ce activau la locații nu au putut furniza informații astfel ca in 
identificare au fost făcute supoziții bazate pe informațiile din teren dar si pe baza 
tabelelor si a valorilor de intrare. Având aceste premize, coroborat cu menționarea unor 
neconformități precizate de standarde se enunță astfel o deviere de la standarde care 
este autorizata in condițiile in care informațiile sunt imposibil de procurat iar probleme 
identificate sunt astfel menționate si aduse la cunoștința beneficarilor. Sub aspectul 
acestor mențiuni si in baza ipotezelor de lucru orice clarificare si furnizare de informații 
poate duce la completarea raportului printr-un addendum (sub rezerva in care costurile 
de realizare sunt semnificative se va solicita o suplimentare a sumei alocate acestor 
completări). 

Ipoteze generale 
speciale 

-Din informațiile si datele aflate la dispoziția evaluatorului la data evaluării se evaluează 
activele in conformitate cu prevederile legale având la baza valoarea de piața si valoarea 
de lichidare (vânzare forțata) 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 
aflându-se sub normele specifice activității de insolventa. Ipotezele speciale se 
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completează cu problemele cheie identificate 

 
2.9 Restricții de utilizare, difuzare sau publicare. Responsabilitatea fata de terți. 

Raportul de evaluare nu poate fi publicat, nici inclus intr-un document destinat publicității, fără acordul scris 

si prealabil al evaluatorului. Exista derogări in situația in care prin legislație aceste documente necesita a fi 
publicate (autorități publice, insolvente, etc) însă procedura va fi data strict de norma legislativa si nu de 
inițiative 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 îndeplinesc condițiile de publicare parțiala sau totala cel ce o va face este 
obligat sa respecte legislația 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 situațiilor 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. 

2.10 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 conformează standardelor specifice valabile la data evaluării, excepțiile putând fi 
menționate si in ipoteze si condiții speciale. S-au constatat devieri de la standarde mentionate in probleme 
cheie, conditii speciale si inspectia insa mentionarea lor este prevazuta si conforma cu SEV 100/101/102. 
Standardele aplicabile in evaluare 

SEV Standarde generale 

SEV 100 Cadrul general (IVS Cadrul general)... 

SEV 101 Termenii de referinţă ai evaluării (IVS 101) 

SEV 102 Documentare și conformare (IVS 102) 

SEV 103 Raportare (IVS 103) 

SEV 104 Tipuri ale valorii (IVS 104). 

SEV 105 Abordări și metode de evaluare  

 Bunuri mobile 

SEV 300 Mașini, echipamente și instalații (IVS 300) 

GEV 620 Evaluarea bunurilor mobile de natura mașinilor, echipamentelor, instalațiilor și stocurilor 

 Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat 
 

2.11 Descrierea raportului 

Raportul este întocmit in conformitate cu standardul de raportare (SEV 103) in vigoare la data evaluării.  

2.12. 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 și un vânzător 
hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după o activitate de marketing adecvată, 
în care ambele părți au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără 
constrângere. 
Valoare justă – este “prețul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii 
între părți identificate, aflate în cunoștință de cauză și hotărâte, care reflectă 
interesele acelor părți”. Valoarea justa in acest caz este provenita din valoarea de 
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piața si reprezintă legătura intre suma exprimata in lucrare si documentele 
contabile. Conform standardelor internaționale IFRS valoarea justa este egala sau 
mai mica decât valoarea de piața. 
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 viață fizică – Numărul de ani estimați în care o mașină/un echipament/o 
instalație nouă va putea fi utilizat(ă) fizic, până când deteriorările fizice ale acesteia 
o vor face inutilizabilă și fără a lua în considerare posibilitatea retragerii mai 
devreme din funcțiune din cauza deprecierii funcționale sau economice. 
Durata de viață utilă – Este: 
a) perioada în care un activ este preconizat a fi disponibil pentru utilizare de către 
o entitate; sau 
b) numărul de unități de producție sau alte unități similare pe care entitatea 
preconizează să le obțină de la activ. 
Durată de viață economică – Perioada totală de timp în care se preconizează ca un 
activ să genereze beneficii economice pentru unul sau mai mulți utilizatori. 

Vânzări forțate Termenul „vânzare forțată” se utilizează deseori în situațiile când un vânzător este 
constrâns să vândă și, în consecință, nu are la dispoziție o perioadă de marketing 
adecvată (posibil licitație). Prețul care ar putea fi obținut în aceste situații va 
depinde de natura presiunii exercitate asupra vânzătorului și de motivele pentru 
care nu poate să dispună de o perioadă de marketing adecvată. De asemenea, ar 
putea reflecta consecințele asupra vânzătorului cauzate de imposibilitatea de a 
vinde în perioada disponibilă. Prețul optenabil într-o vânzare forțată nu poate fi 
estimat în mod realist, cu excepția cazului când se cunosc natura și motivul 
constrângerilor asupra vânzătorului. Prețul pe care un vânzător îl va accepta în 
cadrul unei vânzări forțate va reflecta mai degrabă situația lui specială decât pe cea 
a vânzătorului ipotetic hotărât din definiția valorii de piață. Prețul optenabil într-o 
vânzare forțată are numai întâmplător o legătură cu valoarea de piață sau cu orice 
alte tipuri ale valorii definite în acest standard. O „vânzare forțată” reprezintă o 
descriere a situației în care are loc schimbul și nu un tip al valorii distinct. 
Dacă se cere o indicație asupra prețului optenabil într-o vânzare forțată, va fi 
necesar să se identifice în mod clar motivele constrângerii vânzătorului, inclusiv 
consecințele imposibilității de a vinde în perioada specificată, prin stabilirea unor 
ipoteze adecvate. Dacă la data evaluării nu există astfel de situații, 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  

2.13 Moneda. Taxare. Legislația 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 fără TVA. Alte taxe, impozite vor fi menționate daca este necesar, 
iar legislația specifica este cea descrisa de Codul Fiscal de la data evaluării. 

2.14 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. 
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CAPITOLUL 3. Abordarea in evaluare. Metodologie 
3.B. MEI –  

3.B.1. Procedura de evaluare. Etape, surse de informații  
Etapele parcurse pentru estimarea valorii de piață :documentarea cu privire la proprietatea ce urmează a fi 
evaluata, studierea documentației tehnice si a actelor juridice puse la dispoziție, inspecția bunului,  discuții 
purtate cu proprietarul, reprezentanți ai firmelor de specialitate, 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 bunului evaluat. 
Sursele de informații care au stat la baza întocmirii raportului de evaluare au fost: documentele si 
caracteristicile privind bunul evaluat, publicații de specialitate, site-uri de specialitate, etc. 
Veridicitatea si corectitudinea informațiilor furnizate si prezentate in lucrare la solicitarea  evaluatorului sunt 
in responsabilitatea proprietarului.; 

3.B.2.Abordarea prin piață 
Abordarea prin comparația vânzărilor constă în analiza prețurilor unor vânzări recente (sau a ofertelor de 
vânzare), de mașini echipamente instalații (MEI)  identice sau similare cu cel evaluat, pentru a ajunge la o 
indicație asupra valorii  probabile a acestuia. Abordarea prin comparația vânzărilor poate fi aplicată doar în 
situația în care există o piață activă pentru acel tip de bun și bunul mobil evaluat nu este unicat. 
De regulă, este dificil de găsit mașini echipamente instalații (MEI) comparabile identice cu cel supus evaluării, 
situație in care ar fi  utilizată tehnica identificării, astfel ca trebuie aplicate corecții ale prețului mașini 
echipamente instalații (MEI) similare vândute, sau ofertă, pentru a asigura comparabilitatea între acestea, pe 
baza diferențelor între caracteristicile lor esențiale, numite elemente de comparație. 

Tehnica de comparație utilizată în situații când bunurile comparabile sunt similare cu subiectul, cum este și 
situația de fată, este metoda asimilării.  Această tehnică stabilește valoarea bazându-se pe analiza unor bunuri 
care au parametrii esențiali apropiați cu cei ai bunului de evaluat, dar nu identici. 
 Elementele pe baza cărora se fac comparațiile și ajustările (corecțiile), sunt luate de pe piață și reflectă 
caracteristicile pe care cumpărătorii le recunosc ca diferență de valoare  între bunuri similare și 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 (condiția în care se află); capacitatea;  caracteristici (dotări, 
accesorii); locația (locul în care se află comparabila) și cum este considerat (instalat, dezinstalat, adus sau la 
vânzător); calitatea; cantitatea; data vânzării (condițiile pieței); tipul de vânzare (motivația pârților).  
Pentru mijloacele de transport de evaluat, se vor analiza câteva oferte actuale de mijloace de transport similare 
apărute, 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  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 și uzurii unui activ în funcțiune și a expunerii 
acestuia la factori de mediu. Deprecierea fizică este cuantificată prin analiza bazată pe raportul între vârsta 
efectivă (Vel) și durata de viață utilă (DVU), sau durata de viață utilă rămasă (DVUR). 
Deprecierea funcțională semnifică pierderea de valoare ca rezultat al progresului tehnologic (uzura morală), al 
apariției de noi produse superioare ca performante, randament, supradimensionare, ineficiență, confort, etc. 
Ori cu costuri de exploatare mai scăzute. In cazul de fată, tind cont că mașini echipamente instalații (MEI) 
evaluate sunt relativ noi nu este cazul de luat în calcul depreciere funcțională.  
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Deprecierea economica constă în pierderea de valoare datorată unor factori externi proprietății, dar care au 
influenta asupra valorii acesteia, cum ar fi modificarea cererii, concurența, finanțarea, reglementările legale, 
circulația bunului mobil la mai mulți proprietari consecutivi, inflația, criza economică, etc. 
În aceste condiții, în urma unui studiu al pieței specifice se acceptă o durată de viață medie mașini echipamente 
instalații (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 chiriaș 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 proprietății aflate “în exploatare”,  
trebuie rezolvate două probleme metodologice și 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 evoluției nivelului și 
structurii veniturilor realizabile și cheltuielilor aferente exploatării  bunului. 
 Rata de capitalizare brută ( c ) reprezintă relația dintre câștig și preț și 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 anuități (mărimi anuale egale).  
 Rata de capitalizare exprima rata rentabilității (profit brut  / capital investit * 100) pe care o acceptă un 
investitor pentru a-și plasa capitalul într-o afacere pe care o prefera altor alternative de plasament. 
 Calculul ratei de capitalizare se face pornind de la informații concrete furnizate de piața privind tranzacții 
privind bunuri similare(vânzări/cumpărări și închirieri aferente).  

Abordarea prin metoda capitalizării venitului depinde de capacitatea de administrare optima a 
deținătorului bunului, cu precizarea ca piața închirierilor fiind mult mai activa decât cea a tranzacțiilor pot 
exista oportunități de valorificare a acesteia la capacitate maxima 

Ținând seama de faptul ca chiriile diferă in funcție de durata de închiriere, condițiile 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 
3.C. Stocuri 

3.C.1. Procedura de evaluare 
Formarea stocurilor de materiale si produse, asigura condiții optime pentru desfășurarea după un sistem 
rațional a activității fiecărei unități economice. Fără stocuri nu se poate obține după utilizarea judicioasa a 
capacitaților de producție, nu se pot satisface cererile clienților, si nu se pot desfășura o serie de operațiuni din 
sistemele de aprovizionare si desfacere. 
Toate acestea pentru că "stocurile" îndeplinesc o "funcție vitală" aceea de "decuplare" și de  "armonizare" a 
fluxului: "cumpărarea, aducerea (transportul), recepția, depozitarea, pregătirea pentru consum, utilizare a 
materialelor, trecerea acestora prin fazele de prelucrare până la magazia de produse finite, expedierea sau 
livrarea produselor la clienți, în magazinele proprii sau ale 
distribuitorilor specializați pentru desfacere vânzare". 
"Funcția vitală" a stocurilor  nu justifică supradimensionarea lor pentru că stocurile determină imobilizări de 
capital antrenat în cumpărarea de materiale sau în produsele finite stocate și încă nevândute. 
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Din punct de vedere economic și financiar, stocurile sunt active circulante care se află într-o continuă fluență 
valorică, ele schimbându-și forma materială și utilitatea (marfă, creanță, bani) în cadrul circuitului economic al 
patrimoniului. Active circulante sunt înlocuite continuu cu exemplare noi de aceeași speță. Astfel, în faza de 
aprovizionare, activele circulante sub formă de bani se transformă în stocuri de materii prime și materiale, în 
faza de producție, stocurile de materii prime și materiale se consumă integral, rezultând stocuri de producție 
în curs de execuție, care după ultima operație de prelucrare, devin produse finite, iar în faza de desfacere sunt 
vândute clienților, operație care generează drepturi fată de aceștia. 
Sub aspectul lichidității, caracteristica de bază a activelor circulante este aceea că, perioada de rotație este mai 
mică de un an. Ele intră și ies din întreprindere de mai multe ori sau cel puțin o singură dată în cursul unui 
exercițiu financiar. 
Materiile prime participa direct la fabricarea produselor si se regăsesc in produsul finit integral sau parțial, fie 
in starea lor inițiala, fie transformata. (contul 301).  
Produsele finite sunt produsele are au parcurs in întregime fazele procesului de fabricație si nu mai au nevoie 
de prelucrări ulterioare in cadrul unității, putând fi depozitate in vederea livrării sau expediate direct clienților 
(contul 345).  
Materii prime si materiale - Producție neterminata - Semifabricate Produse finite si produse reziduale  = CICLUL 
DE PRODUCTIE  
Mărfurile sunt bunurile materiale achiziționate in vederea revânzării in aceiași stare, fără nici o prelucrare 
ulterioara. Sunt asimilate mărfurilor: stocurile achiziționate pentru necesitați proprii (materii prime, materiale 
consumabile materiale de natura obiectelor de inventar etc.) care ulterior sunt vândute in aceiași stare; 
produsele obținute din producție proprie (produse finite, semifabricate, etc.) care se vând prin magazinele 
proprii. 
Evaluarea mărfurilor de dependente de unitățile comerciale care le desfac si anume: in comerțul cu 
ridicata (en gros) care achiziționează de la producători si desfac mărfuri in cantități mari, de regula unităților 
cu amănuntul, mărfurile se evaluează la costul de achiziție. 
Costul de producție sau prețul de înregistrare al semifabricatelor, produselor finite și produselor reziduale 
obținute, la finele perioadei, constatate plus la inventar, precum și diferențele între prețul prestabilit și costul 
de producție aferent (341, 345, 346, 348=711); 
Reflectarea in contabilitate a mișcării produselor finite se tine cu ajutorul conturilor din grupa 34 " Produse ". 
Deoarece procesul de producție determina la un moment dat si apariția de semifabricate si produse reziduale 
, grupa 34 " Produse " se desfășoară pe mai multe conturi sintetice de gradul I si anume : 
. 341 " Semifabricate " 
. 345 " Produse finite " 
. 346 " Produse reziduale " 
. 348 " Diferențe de preț la produse " . 
Produsele se obțin si se predau la magazia de produse finite, in cursul lunii. Pentru luarea lor in evidenta se 
folosesc costurile planificate sau antecalculate. La sfârșitul lunii, după determinarea costului efectiv al 
producției realizate se face compararea acestuia cu costul planificat. 
Diferențele care apar in urma acestei comparații sunt diferențe de preț la produse. Ele pot fi favorabile, când 
prețul efectiv este mai mic decât prețul planificat, caz in care înregistrarea diferenței se face in roșu sau pot fi 
nefavorabile , când prețul efectiv este mai mare decât prețul planificat , caz in care înregistrarea se face in 
negru . 
Înregistrarea acestor diferențe are drept scop aducerea costurilor planificate ( folosite in cursul luni), la nivelul 
costurilor efective. Din acest motiv contul 348 " Diferențe de preț la produse " este un cont rectificativ al valorii 
de înregistrare a produselor finite . 
Conturile din grupa 34 " Produse " au funcția contabila de activ, sunt conturi de bilanț si au rolul de a furniza 
informații de reflectare si control gestionar, privind situația si mișcarea stocurilor de produse . 
Contul 345 " Produse finite " se debitează cu prețul de înregistrare al produselor finite intrate in gestiune, 
inclusiv plusurile constatate la inventariere. Se creditează cu prețul de înregistrare al produselor finite ieșite 
din gestiune spre vânzare sau spre alta destinație  Soldul debitor reprezintă prețul de înregistrare al produselor 
finite existente in stoc . 
Conturile 341 " Semifabricate " si 346 " Produse reziduale " funcționează după același reguli ca si contul 345 " 
Produse finite ", ținând însă evidenta semifabricatelor si respectiv a produselor reziduale . 
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Evaluarea si înregistrarea in contabilitate a stocurilor de produse se face la costuri de producție efective sau la 
preturi prestabilite. 
In cazul in care se utilizează preturi prestabilite pentru înregistrarea produselor , diferențele dintre preturile 
prestabilite ( standard ) si costurile de producție efective, calculate la sfârșitul lunii, se vor înregistra distinct 
intra-un cont de diferențe de preț si anume contul 348 "Diferențe de preț la produse" . Acesta este un cont 
rectificativ al valorii de înregistrare a produselor. Se debitează cu diferențele in plus sau in minus aferente 
produselor ieșite din gestiune, in roșu sau in negru, după caz. Soldul contului reprezintă diferențele de preț 
aferente produselor existente in stoc . 
EVALUAREA STOCURILOR DE PRODUSE FINITE 
La intrarea in patrimoniu, stocurile de produse finite se evaluează la cost de producție efectiv .  
Costul de producție al unui bun cuprinde: costul de achiziție al materiilor prime si al materiilor consumate, 
celelalte cheltuieli directe de producție, precum si cota cheltuielilor indirecte de producție, determinate 
rațional ca fiind legate de fabricarea acestuia. 
Ieșirea stocurilor de produse finite. Evaluarea la cost de producție efectiv 
Spre deosebire de intrările de stocuri, la evaluarea ieșirilor de stocuri apar însă dificultăți, deoarece aceste 
stocuri provin din intrări diferite, ale căror preturi pot varia. Metodele utilizate in acest scop sunt diferite si 
conduc, fiecare, la rezultate diferite. 

 
Se practica mai frecvent trei metode de evaluare a ieșirilor de stocuri si anume: 

3.C.2. Metoda FIFO (first in, first out - primul intrat, primul ieșit) 
Conform acestei metode, stocurile ieșite se evaluează la costul de achiziție sau de producție al primei intrări 
sau al primului lot. Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție 
sau de producție al următorului lot, in ordine cronologica. 
Aceasta metoda prezinta dezavantajul ca, in perioada de inflație, conduce la un profit brut mai mare si la o 
valoare de inventar finala mai ridicata. (De aici rezulta ca întreprinderea va plăti fiscului impozite mai ridicate) 

3.C.3 Metoda LIFO ( last in, first out - ultimul intrat , primul ieșit) 
Aceasta metoda presupune evaluarea bunurilor ieșite la costul de producție sau de achiziție al ultimei intrări. 
Stocurile ieșite se considera ca aparținând ultimului lot intrat in depozit si vor fi evaluate la costul acestuia. In 
continuare ieșirile de bunuri se considera ca aparținând lotului precedent. 
Prin folosirea acestei metode se ajunge la o apropiere a costurilor celor mai recente operații la rezultatele 
perioadei. Metoda LIFO prezinta dezavantajul ca in perioada de inflație duce la o diminuare a profitului net de 
exploatare. 

3.C.4. Metoda costului mediu ponderat -CMP 
Aceasta metoda presupune evaluarea bunurilor ieșite la un cost mediu ponderat, stabilit astfel : 
Vi + VI 
CMP = ; 
Ci + CI  
unde: Vi - valoarea stocului inițial ( a ultimului stoc ) ; 
VI - valoarea intrării; 
Ci - cantitatea din stocul inițial (ultimul stoc) ;  
CI - cantitatea intrata.  
Metoda costului mediu ponderat este o metoda mai apropiata de realitate, necesitând multe calcule . 
 

3.C.5 Evaluarea la cost de producție prestabilit (standard) 
Evaluarea si înregistrarea in contabilitate a produselor finite (a materiilor prime, a mărfurilor, precum si a altor 
bunuri de natura stocurilor) se poate face si la preturi standard (prestabilite) pe baza preturilor medii ale 
produselor respective, denumite preturi de înregistrare, cu condiția evidențierii distincte a diferențelor de preț 
fata de costul de achiziție sau costul de producție, după caz. 
Diferențele de preț astfel stabilite, la intrarea bunurilor respective in patrimoniu, se înregistrează proporțional, 
atât asupra valorii bunurilor ieșite, cat si asupra stocurilor. 
Preturile standard folosite pentru înregistrarea in contabilitate a bunurilor de natura celor prevăzute la primul 
aliniat, este necesar sa fie actualizate periodic, de regula cel puțin o data pe an, in funcție de evoluția preturilor, 
precum si de alți factori. 
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In cazul in care evaluarea bunurilor materiale se face la preturi standard (prestabilite), conform aliniatului 
precedent diferențele stabilite intre prețul de înregistrare si costul de achiziție, respectiv costul de producție 
efectiv, se înregistrează distinct in contabilitate. 
Etapele ce trebuise parcurse pentru estimarea valorii bunurilor sunt: inventarierea fizica (si daca nu este 
posibil, analiza datelor inventarului celui mai recent), ierarhizarea stocurilor din punctul de vedere al rotației si 
identificarea stocurilor cu rotație slaba sau stagnanta, identificarea metodei de evaluare la estimarea valorii 
stocurilor ca si persistenta acesteia in timp. 
Materiile prime sunt evaluate la prețul zilei prin utilizarea prețului pieței. Producția neterminata este evaluata 
la costul de fabricare sau un alt cost influențat cu un coeficient care sa exprime stadiul prelucrării, de obicei 
fata de produsul finit. Pentru produsele finite, obiect al contractelor sau comenzilor ferme, evaluarea se face 
la prețul de vânzare specificat in cadrul acestora iar pentru produsele finite de vândut, la cost complet. 
Abordarea prin cost are o ipoteza de baza care presupune continuarea utilizării bunurilor mobile in scopul 
pentru care au fost achiziționate si folosește principiul de baza aplicabil substituția. 

3.C.6 Abordarea  pe  baza  costului de înlocuire net  
Abordarea prin cost estimează valoarea prin determinarea costului actual (de înlocuire sau reproducere ) al 
bunurilor mobile, din care se deduc o serie de elemente de depreciere care conduc la pierderea de valoare a 
bunului in urma unei deprecieri fizice, funcționale sau economice. 
In cazul de fata abordarea poate avea ca baza fie costul de reproducere, fie costul de înlocuire, întrucât se 
cunoaște costul efectiv de achiziție al bunurilor mobile precum si prețul de piața standard pentru bunuri mobile 
similare cu parametrii de calitate predefiniți. 
Abordarea pe baza costurilor va conduce la determinarea unei valori de utilizare in continuitate si ca urmare 
s-a considerat adecvat utilizarea costului de reproducere (costul de achiziție efectiv ) ca fiind cel mai sugestiv 
parametru al utilizării bunurilor mobile in continuarea scopului achiziției. 
Determinarea costului actual 
Cost actual = prețul de achiziționare a bunurilor de la furnizori, sau costul de fabricație ; 
Conform facturilor de achiziție si balanței aceste preturi se prezinta in Anexe . 
Deprecierea fizica = pierderea de valoare ca rezultat al prelucrării, manipulării sau depozitarii defectuoase si 
expunerii la factorii de degradare din mediul înconjurător. In situația de fata, având in vedere ipotezele si 
condițiile limitative precizate s-a considerat ca acest tip de depreciere nu exista așa încât valoarea sa este nula. 
Deprecierea funcționala = pierderea de valoare ca rezultat al modernizării proceselor tehnologice de fabricare 
a bunurilor si apariției de noi tehnologii de producție. Procedura consta in identificarea si cuantificarea 
diverșilor factori care contribuie la acest tip de depreciere. In cazul de fata aceasta depreciere nu se ia in 
considerare. 
Avand in vedere informatiile existente singura metoda aplicabila este metoda costului de inlocuire net. 
 
 
Valorile pentru proprietăți calculate prin abordarea pe venit sunt prezentate in anexe 
CAPITOLUL 4. Prezentarea datelor. Identificare. Analiza pieței imobiliare.  
4.1. Identificare proprietar, drepturi de proprietate  
Panpetrol-Cum SRL-societate aflata in procedura falimentului in dosar nr. 985/1285/2014 pe rolul Tribunalului 
Specializat Cluj 
4.2. Identificarea activelor 
Se realizează in anexe împreuna cu estimarea valorii acestuia. 
In tabelul de mai jos identificarea activelor 

Articol LOCATIE DEPOZITARE 
OBSERVATII 
INVENTARIERE identificat 

DISPOZITIV ELECTRONIC CANTARIRE IN FLUX  Amortizat nu 
CIOCAN ROTOPERCUTOR Cluj, Beiușului Amortizat da 
COMPRESOR DE AER CU PISTON Cluj, Beiușului Amortizat da 
AUTOMALAXOR 9MC SERIA 19483 Cluj, Beiușului Amortizat da 
SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO Cluj, Beiușului Amortizat da 
VITRINA ART. 402 Cluj, Beiușului Nemortizat da 
EXCAVATOR CINGOLATO CAT 320 BLN Cluj, Beiușului Amortizat da 
CILINDRU COMPACTOR Cluj, Beiușului Amortizat da 
CILINDRU COMPACTOR 325 Cluj, Beiușului Amortizat da 
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GRUP ELECTROGEN CAT 3406T KW150 Cluj, Beiușului Amortizat da 
MOTOPOMPA VARISCO J 100 Cluj, Beiușului Amortizat da 
PERIE DE MATURAT STRADA MORSELLI SPC 2200 TURDA Amortizat da 
UTILAJ PROTEC BF 300 Cluj, Beiușului Amortizat da 
VIBRO FINISOR ABG CING. TITAN 411 Cluj, Beiușului Amortizat da 
VIBROFINISOR MARINI MF 691 HB ACY 815 Cluj, Plevnei Amortizat da 
CANTAR Cluj, Beiușului Amortizat da 
REZERVOR Cluj, Beiușului Neamortizat nu 
REZERVOR Cluj, Beiușului Neamortizat nu 
REZERVOR Cluj, Beiușului Neamortizat nu 
MOTOCOMPRESOR ATLAS COPCO XAS 85 Cluj, Beiușului Amortizat da 
MOTOCOMPRESOR ATLAS COPCO XAS 96 DD Cluj, Beiușului Amortizat da 
MOTOCOMPRESOR ATLAS COPCO XAS 186 Cluj, Beiușului Amortizat da 
MOTOCOMPRESOR ATLAS COPCO XAS 96 Turda Neamortizat da 
STATIE DE SORTARE x Amortizat da 
CANTAR POD BASCULANTA AUTO Moldovenești Amortizat nu cu certitudine 
STATIE BETOANE x Amortizat nu cu certitudine 
STATIE DE CONCASARE x Amortizat nu cu certitudine 
STATIE DE MIXAT CIMENT Bogata Amortizat nu cu certitudine 
STATIE PENTRU CONGLOMERATE Moldovenești Amortizat nu cu certitudine 
AUTOGREDER MBV G130TA Aiud Amortizat nu 
INCARCATOR FRONTAL PE SENILE MARCA CATER Băișoara Amortizat da 
GENERATOR DE CURENT Cluj, Beiușului Amortizat da 
CONCASOR MOBIL DSB 350 TESAB) Cluj, Beiușului Amortizat nu 
AUTOMACARA LOCATELI GRIL 827 Turda Bogata Amortizat da 
RULLO DIANPAC CC 422 Cluj, Beiușului Amortizat da 
EXCAVATOR CINGOLOTO CAT 320 Cluj, Beiușului Amortizat nu cu certitudine 
INCARCATOR FRONTAL MARCA YTO TIP ZL 50 F SS Fetești Amortizat da 
POMPA DE SUPRAFATA PT. APE MURDARE Cluj, Beiușului Amortizat da 
STATIE DE BETOANE x Amortizat nu cu certitudine 
MASINA DE RASPANDIT EMULSIE Cluj, Beiușului Amortizat da 
MASINA DE RASPANDIT EMULSIE Cluj, Beiușului Amortizat da 
TAIETOR ASFALT VERDINI ND 18 Cluj, Beiușului Amortizat da 
MACARA MTA125 Cluj, Plevnei Amortizat da 
GENERATOR DE CURENT Cluj, Beiușului Amortizat da 
GENERATOR DE CURENT SI SUDURA Cluj, Beiușului Amortizat da 
NIVELA AUTOMATA Cluj, Beiușului Amortizat nu 
ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA TIP 16GS55T Cluj, Beiușului Amortizat da 
ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA TIP 16GS55T Cluj, Beiușului Amortizat da 
NIVELA AUTOMATA Cluj, Beiușului Amortizat nu 
GRUP POMPANT 200 BAR Cluj, Beiușului Amortizat da 
BULDOEXCAVATOR MARCA FIAT HITACHI Blocuri IRA Amortizat da 
PRESA INTRODUS BUCSI Cluj, Beiușului Amortizat nu cu certitudine 
MAI COMPACTOR BS 50-4 S Cluj, Beiușului Amortizat da 
PLACA COMPACTOARE WP 2050 W Cluj, Beiușului Amortizat da 
SISTEM DE CURATIRE RAINBOW CU ACCESORII Cluj, Beiușului Amortizat nu 
GENERATOR DE CURENT Cluj, Beiușului Amortizat da 

Identificare stocurilor nu s-a realizat si nu este in acest caz necesara. Cantitatile si sorturile se presupun ca 
sunt conforme cu descrierile din tabele si conformitatea apartine custozilor. 
 
4.3. Analiza pieței 
 

4.3.1. Studiul pieței MEI. Considerente generale si aplicate 
Piața pentru astfel de bunuri este definită ca fiind un grup de persoane sau de firme care sunt în contact unii 
cu alții în scopul de a efectua tranzacții. 
Deciziile de cumpărare sunt influențate de parametri micro și macro economici, de tipul de finanțare, durata 
de rambursare și rata dobânzii. 
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Piața acestor tipuri de bunuri a oscilat precum parametrii principali economici înregistrând scăderi 
semnificative în perioada de recesiune economică sau creșteri imediate odată cu semnele relansării 
economică. 
Pentru identificarea pieței specifice, s-au investigat o serie de factori, începând cu tipul activului, evoluția 
domeniului și a concurenței competitive, evoluția ofertelor și cererii la nivel regional, național și european. 
Există indici cantitativi care se referă la calitatea echipamentelor și modul lor de utilizare dar și la indici calitativi 
care se referă la competitivitatea activităților specifice.  
Pentru identificarea pieței specifice, s-au investigat o serie de factori, începând cu tipul proprietății, acela de 
echipamente, utilaje, mijloace fixe  folosite. Din punct de vedere al utilizării activele care  sunt  si subiectul 
evaluării provin in majoritate de la firme de distribuție cu specific desfacerii din sfera construcțiilor. Sub 
aspectul complexității, este vorba de echipamente pasive de construcții, echipamente si Instalații complexe, 
unelte din sfera construcțiilor medii si mici dar si autovehicule pentru transport materiale, sau specific 
diverselor operațiuni. Nu în ultimul rând, sub aspectul stării, bunurile evaluate sunt în stare buna putând fi 
exploatate la parametri specificați de producător 

Cererea reflecta necesitățile, dorințele materiale, puterea de cumpărare și preferințele pentru un anumit 
tip de proprietate, pe o anumită piața, într-un anumit interval de timp. Cererea reprezintă cantitatea dintr-
un anumit tip de bun, fată de care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite preturi, 
pe o anumită piață, într-un anumit interval de timp. 
Ca o regulă general a oricărei piețe, cererea este elementul determinant care face ca o piață să fie activă, 
ori mai puțin activă, valoarea bunului tinzând să varieze direct cu schimbările din cadrul cererii. Atât cererea, 
cât și oferta trebuie analizate sub cele două aspect importante de manifestare: analiză cantitativă și analiza 
calitativă. 
Cererea de bunuri similare cu cele evaluate este destul de scăzute si se raportează la o piața 
naționala/regionala mai puțin la piața locala fiind specializate reprezintă o nișa. 
 

Oferta. Oferta se ajustează treptat la nivelul cererii, fiind influențată de aceasta. Oferta se ajustează treptat 
la nivelul cererii, fiind influențată de aceasta. Astfel sub  aspect cantitativ, pe de o parte, producția 
europeană este semnificativă remarcând 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 și implicit pe piață să crească 
perpetuu.  Din pont de vedere calitativ, se manifestă o reală competiție din partea producătorilor  pentru 
acapararea pieței, manifestată prin o îmbunătățire continuă a calități, condițiilor de garanție si al 
productivității existând o competiție intre cei ce le ofertează.  
Piața autohtona are o oferta redusa fata de piețele economiilor dezvoltate sub aspectul 

utilajelor/echipamentelor existând contraste in ceea ce privește parcurile specifice. Informații referitoare la 

aceste echipamente sa găsesc pe site-urile firmelor producătoare, dealeri locali, regionali, naționali si globali 

site-uri locale specializate dar si generale si site-uri specializate pentru utilai industriale second hand 

machineseeker,  machineryzone, autoscout,  etc) 

Echilibrul Pieței. Așa cum am arătat mai sus, în condițiile în care producția specifică este tot mai diversificată 
și se menține la cote ridicate, coroborat cu fiabilitatea deosebită a unor astfel MEI, este normal ca oferta 
(noi și folosite), să fie mare.  
Este o regulă în cadrul bunurilor mobile ca oferta să fie mai mare decât cererea, regulă de la care nu fac 
excepție nici bunurile evaluate. Prin oferta superioară cererii, se explică și faptul că la bunuri folosite 50% 
de ex., prețul de vânzare să fie deseori de cca. 25% din prețul de nou.  
În fapt, pe piața bunurilor mobile în general, producătorii de astfel de bunuri au grijă ca oferta să fie 
întotdeauna, calitativ și cantitativ pe măsura cererii, urmărind prin aceasta un dublu scop: evitarea 
suprasaturării pieței prin supraofertă și menținerea preturilor la nivel rezonabil. 
Echilibrul este un punct teoretic rareori atins. 
Cu toate acestea o oferta competitiva va fi încununata in mod cert de succes, in momentul când aceasta se 
adresează segmentului potrivit de cumpărători ceea ce implica un marketing activ si eficient. 
La momentul evaluării piață este favorabila cumpărătorului. 
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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. Modul detaliat de calcul li găsiți in anexe in fisa vehiculului 

nr Articol achiziție CIN Met Fe reconciliat 
1 DISPOZITIV ELECTRONIC CANTARIRE IN FLUX 4419                     -                         -                            -       
2 CIOCAN ROTOPERCUTOR 3027                       6                 12.60                         13     
3 COMPRESOR DE AER CU PISTON 8419                    40     27                     27     
4 AUTOMALAXOR 9MC SERIA 19483 26704.8                  288     288                   288     

1 SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO 4032.4                       1     0                       1     
2 VITRINA ART. 402 3335.93                    57     0                     57     
1 EXCAVATOR CINGOLATO CAT 320 BLN 223076.5                     -       8730               8,730     
2 CILINDRU COMPACTOR 73249                     -       2250               2,250     
3 CILINDRU COMPACTOR 325 66590                     -       1350               1,350     
4 GRUP ELECTROGEN CAT 3406T KW150 16647.5                     -       1125               1,125     
5 MOTOPOMPA VARISCO J 100 2663.6                    11     10.8                     11     
6 PERIE DE MATURAT STRADA MORSELLI SPC 2200 33295                     -       158.4                   158     
7 UTILAJ PROTEC BF 300 33295                     -       1368               1,368     
8 VIBRO FINISOR ABG CING. TITAN 411 66590                     -       4860               4,860     
9 VIBROFINISOR MARINI MF 691 HB ACY 815 442823.5                     -       8100               8,100     

10 CANTAR 66590               4,608     0               4,608     
11 REZERVOR 11502.38                     -       0                      -       
12 REZERVOR 11502.38                     -       0                      -       
13 REZERVOR 11502.38                     -       0                      -       
14 MOTOCOMPRESOR ATLAS COPCO XAS 85 6659                     -       337.5                   338     
15 MOTOCOMPRESOR ATLAS COPCO XAS 96 DD 36624.5                     -       337.5                   338     
16 MOTOCOMPRESOR ATLAS COPCO XAS 186 66590                     -       337.5                   338     
17 MOTOCOMPRESOR ATLAS COPCO XAS 96 36624.5                     -       337.5                   338     
18 STATIE DE SORTARE 1218265          127,872     0           127,872     
19 CANTAR POD BASCULANTA AUTO 18364.95                  588     0                   588     
20 STATIE BETOANE 137499          118,656     0           118,656     
21 STATIE DE CONCASARE 1545485          128,304     0           128,304     
22 STATIE DE MIXAT CIMENT 137499             21,418     0             21,418     
23 STATIE PENTRU CONGLOMERATE 2131230          641,520     0           641,520     
24 AUTOGREDER MBV G130TA 242358.8          174,706     0           174,706     
25 INCARCATOR FRONTAL PE SENILE MARCA CATER 365455.2          103,950                103,950     
26 GENERATOR DE CURENT 6600                     -       38.25                     38     
27 CONCASOR MOBIL DSB 350 TESAB) 1053950          285,543     0           285,543     
28 AUTOMACARA LOCATELI GRIL 827 20000          102,900     0           102,900     
29 RULLO DIANPAC CC 422 37000                     -       6615               6,615     
30 EXCAVATOR CINGOLOTO CAT 320 115000          110,250     0           110,250     
31 INCARCATOR FRONTAL MARCA YTO TIP ZL 50 F SS 150360             32,974     0             32,974     
32 POMPA DE SUPRAFATA PT. APE MURDARE 1849                     -       16.38                     16     
33 STATIE DE BETOANE 69702.4          118,656     0           118,656     
34 MASINA DE RASPANDIT EMULSIE 4167                     -       9                       9     
35 MASINA DE RASPANDIT EMULSIE 4253                     -       9                       9     
36 TAIETOR ASFALT VERDINI ND 18 6693                     -       6.3                       6     
37 MACARA MTA125 107445.97                     -       6120               6,120     
38 GENERATOR DE CURENT 6131                     -       38.25                     38     
39 GENERATOR DE CURENT SI SUDURA 5390                     -       38.25                     38     
40 NIVELA AUTOMATA 2316.84                    12     0                     12     
41 ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA TIP 16GS55T 1878.55                     -       16.2                     16     
42 ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA TIP 16GS55T 2774.34                     -       16.2                     16     
43 NIVELA AUTOMATA 2416.87                    12     0                     12     
44 GRUP POMPANT 200 BAR 4092                     -       57.6                     58     
45 BULDOEXCAVATOR MARCA FIAT HITACHI 76458.07                     -       63                     63     
46 PRESA INTRODUS BUCSI 3979                     -       630                   630     
47 MAI COMPACTOR BS 50-4 S 8637.45                     -       7.2                       7     
48 PLACA COMPACTOARE WP 2050 W 4908.35                     -       72                     72     
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49 SISTEM DE CURATIRE RAINBOW CU ACCESORII 9298.39                    92     3.6                       4     
50 GENERATOR DE CURENT 5700.22                     -       38.25                     38     

 total 8,762,922           1,972,464               43,424            2,015,451     

Stocuri 
total        2,015,451      
Stoc Băișoara 102,645.3 
Stoc Iara 8,426.9 
Stoc Jucu 65,993.6 
Stoc Moldovenești 211.7 
Stoc total 177,277.5 
Stoc achiziție total din toate locațiile 141,822.0 

Toate valorile nu conțin taxe (TVA). 
5.2. Reconcilierea rezultatelor. 
Argumentele generale care au stat la baza elaborării acestei opinii, precum si considerentele privind valoarea 
sunt : 

nr Articol reconciliat 
1 DISPOZITIV ELECTRONIC CANTARIRE IN FLUX                      -       
2 CIOCAN ROTOPERCUTOR                     13     
3 COMPRESOR DE AER CU PISTON                     27     
4 AUTOMALAXOR 9MC SERIA 19483                   288     

1 SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO                       1     
2 VITRINA ART. 402                     57     
1 EXCAVATOR CINGOLATO CAT 320 BLN               8,730     
2 CILINDRU COMPACTOR               2,250     
3 CILINDRU COMPACTOR 325               1,350     
4 GRUP ELECTROGEN CAT 3406T KW150               1,125     
5 MOTOPOMPA VARISCO J 100                     11     
6 PERIE DE MATURAT STRADA MORSELLI SPC 2200                   158     
7 UTILAJ PROTEC BF 300               1,368     
8 VIBRO FINISOR ABG CING. TITAN 411               4,860     
9 VIBROFINISOR MARINI MF 691 HB ACY 815               8,100     

10 CANTAR               4,608     
11 REZERVOR                      -       
12 REZERVOR                      -       
13 REZERVOR                      -       
14 MOTOCOMPRESOR ATLAS COPCO XAS 85                   338     
15 MOTOCOMPRESOR ATLAS COPCO XAS 96 DD                   338     
16 MOTOCOMPRESOR ATLAS COPCO XAS 186                   338     
17 MOTOCOMPRESOR ATLAS COPCO XAS 96                   338     
18 STATIE DE SORTARE           127,872     
19 CANTAR POD BASCULANTA AUTO                   588     
20 STATIE BETOANE           118,656     
21 STATIE DE CONCASARE           128,304     
22 STATIE DE MIXAT CIMENT             21,418     
23 STATIE PENTRU CONGLOMERATE           641,520     
24 AUTOGREDER MBV G130TA           174,706     
25 INCARCATOR FRONTAL PE SENILE MARCA CATER           103,950     
26 GENERATOR DE CURENT                     38     
27 CONCASOR MOBIL DSB 350 TESAB)           285,543     
28 AUTOMACARA LOCATELI GRIL 827           102,900     
29 RULLO DIANPAC CC 422               6,615     
30 EXCAVATOR CINGOLOTO CAT 320           110,250     
31 INCARCATOR FRONTAL MARCA YTO TIP ZL 50 F SS             32,974     
32 POMPA DE SUPRAFATA PT. APE MURDARE                     16     
33 STATIE DE BETOANE           118,656     
34 MASINA DE RASPANDIT EMULSIE                       9     
35 MASINA DE RASPANDIT EMULSIE                       9     
36 TAIETOR ASFALT VERDINI ND 18                       6     
37 MACARA MTA125               6,120     
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38 GENERATOR DE CURENT                     38     
39 GENERATOR DE CURENT SI SUDURA                     38     
40 NIVELA AUTOMATA                     12     
41 ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA TIP 16GS55T                     16     
42 ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA TIP 16GS55T                     16     
43 NIVELA AUTOMATA                     12     
44 GRUP POMPANT 200 BAR                     58     
45 BULDOEXCAVATOR MARCA FIAT HITACHI                     63     
46 PRESA INTRODUS BUCSI                   630     
47 MAI COMPACTOR BS 50-4 S                       7     
48 PLACA COMPACTOARE WP 2050 W                     72     
49 SISTEM DE CURATIRE RAINBOW CU ACCESORII                       4     
50 GENERATOR DE CURENT                     38     

 total        2,015,451     
 Stoc Băișoara 102,645.3 
 Stoc Iara 8,426.9 
 Stoc Jucu 65,993.6 
 Stoc Moldovenești 211.7 
 Stoc total 177,277.5 
 Stoc achiziție total din toate locațiile 141,822.0 

Valoarea de lichidare pentru bunurile valorificabile ca fier vechi este la pana la 60% din valoarea estimata. 
Valoarea de lichidare  pentru echipamente bunurile functionale este pana la 75% din valoarea estimata. 
Valoarea de lichidare pentru stocuri este pana la 50% din valoarea estimata. 
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 general 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 activului la data evaluării. 

 in alegerea valorii finale s-au luat in considerare, scopul evaluării astfel încât valoarea sa fie reflectata 
cat mai obiectiv. 

5.3. Opinia evaluatorului. 
Valorile estimate pentru proprietățile imobiliare sunt in concordanta cu piață imobiliara, specifica si locala. 
Precizari. Suplimentar fata de valorile estimate sunt facute deja precizari in raport pe care le reiterez in acest 
capitol. 
Probleme cheie. Mare parte din echipamente si bunuri se afla depozitate in diverse locații: platforma TCM Cluj 
str. Beiușului, str. Plevnei, Turda direcția Călărași, Moldovenești. Pe de alta parte așa cum se va vedea ulterior 
si in materialul media anexat acestea nu mai sunt funcționale cu defecte, descompletate cu piese ce au servit 
pentru alte utilaje si reprezintă într-o mare măsura material ce poate fi valorificat doar ca fier vechi. Sursele de 
informații au fost deficitare de la sursa a fost prezentata o lista ce conținea numărul de inventar, denumirea 
(uneori incompleta, nerelevanta) data achiziției, cantitatea, valoarea achiliei, locația depozitarii, daca este sa 
nu amortizat. Au lipsit informații cheie precum marca, model serie. In lipsa acestor informații in acord cu 
operatorul in insolventa s-a convenit la identificarea acestora pe baza informatiilor din tabel. In multe situatii 
n a putut fi realizata identificarea punctuala după fabricant/model/serie acolo unde era necesar pentru toate 
utilajele bunurile din lista. Multe dintre bunuri au fost prezentate si identificate la fata locului insa pentru unele 
informații solicitate din teren nu s-au primit date existând situații in care nu s-a cunoscut exact locația. Mai 
mult decât atât s-a solicitat furnizarea informații si fotografii de la echipamente/utilaje relevante însă aceste 
solicitări nu au putut fi furnizate. Pentru locațile din tabelul de inventar precum Fetesti-Filiași, București, Aiud 
deplasarea la fata locului nu a reprezentat o optiune datorita incertitudinilor de identificare a bunurilor dar si 
a celor sanitare, pentru acestea fiind solicitat material fotografic in confomitate cu prevederile ANEVAR 
referitoare la realizarea inspectiei in conditile in care exista stare de alerta. Chiar si cu ocazia deplasărilor in 
alte 2 locații precum Turda-Bogata, Moldovenești persoanele întâlnite ce activau la locații nu au putut furniza 
informații astfel ca in identificare au fost făcute supoziții bazate pe informațiile din teren dar si pe baza 
tabelelor si a valorilor de intrare. Având aceste premize, coroborat cu menționarea unor neconformități 
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precizate de standarde se enunță astfel o deviere de la standarde care este autorizata in condițiile in care 
informațiile sunt imposibil de procurat iar probleme identificate sunt astfel menționate si aduse la cunoștința 
beneficarilor. Sub aspectul acestor mențiuni si in baza ipotezelor de lucru orice clarificare si furnizare de 
informații poate duce la completarea raportului printr-un addendum (sub rezerva in care costurile de realizare 
sunt semnificative se va solicita o suplimentare a sumei alocate acestor completări). 
De asemenea stocurile de balastru cele in special in cantități mici nu mai sunt separate pe granulații fiind mixate 
in plus cantitățile si valorile nu sunt justificate pentru un transport la distanta datorita costurilor 
Inspectie. Activele au fost inspectate in 15.04.2021, 20.05.2021 si ulterior in mai multe locatii orecum Cluj str. 
Beiusului, Plevenei, Turda drumul spre Bogata, Moldovenesti. Din motive de siguranta sanitara, dar si a faptului 
ca nu exista certitudinea ca acestea s-ar afla stationate la bazele din localitatile Baisoara, Fetesti, Filiasi, Aiud, 
Bucuresti ci pe diverse santiere din zona s-a convenit identificarea acestora pe baza informatiilor si fotografiilor 
furnizate de custozii acestora. 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, s-au realizat fotografii ale bunurilor inspectate. In consecinta inspectia a fost limitata 
iar in unele cazuri nu a putut fi realizata iar aceasta mentiune completeaza ipotezele legate de o documentare 
limitata in confomitate cu prevederile ANEVAR. Dealtfel ANEVAR a comunicat un punct de vedere in care se 
precizeaza https://site2.anevar.ro/sites/default/files/news-images/punct_de_vedere_inspectii.pdf 
urmatoarele „… inspecția internă poate fi considerată realizată pornind de la fotografiile transmise de către 
client sau pe baza unor filmări făcute de către client sau prin aplicația „Face time” sau alte mijloace de 
transmisie de la distanță. Aceste operațiuni vor fi coordonate de către evaluator și însușite de către utilizatorii 
desemnați ai rapoartelor. …. Rapoartele astfel întocmite vor avea toate explicațiile necesare și detalierea 
ipotezelor legate de documentarea limitată, astfel încât utilizatorii lor să preia concluziile sub rezerva unei 
inspecții limitate.” 
Alte mentiuni privesc faptul ca nu au existat referinte pentru unele active nici prin solicitarea de la custozii 
acestora care nu au pus la dispozitie informatii certe despre active. In acord cu operatorul de insolventa s-a 
cazut de acord sa se realizeze estimarea valorilor in ipoteze limitate si speciale care sunt precizate in conditile 
cheie, prezentul capitol, iar pentru aceste bunuri estimarea s-a realizat pe baza descririi din lista de inventar in 
ipoteza functional in stare si cu uzura corespunzatoare vechimii cu reparatii, intretinere la zi si cu avize legale 
de functionare.Calcule. S-au realizat calculele estimare prin Costul de înlocuire net si in cazul in care produsul 
nu mai era valorificabil ca si fier vechi. 
Calcule. Costul de înlocuire se bazează pe costul brut obținut prin produse similare. Fiind vorba de echipamente 
si utilaje speciale de nișa costul brut a fost luat in considerare in funcție de informațiile existente in piață interna 
sau externa pentru bunuri similare noi sau de pe piață second la care s-au aplicat uzuri fizice , deprecieri 
funcționale sau externe relativ la tipul produsului cu care s-a comparat. De asemenea in unele cazuri s-a aplicat 
si ajustare procentuala ce reprezintă costurile de demontare așa cum de altfel aceste bunuri trebuie estimate. 
Au existat si situații in care nu a existat nicio referința pentru bunuri si nu au putut fi estimate, iar altele pentru 
care nu au existat identificări la fata locului sau fotografii s-a luat in considerare pe baza denumiri din inventar 
un produs similar ca fabricant si model cu o vechime similara in condiții de exploatare normala si responsabila. 
Pentru fier vechi sa luat in considerare prețul mediu de achiziție 1-1.3 lei/kg in funcție de tipul de fier din care 
s-a estimat o cheltuiala aferenta valorificării in baza de achiziție (dezmembrări, sortări, transport). Fata de 
greutatea estimata pe baza cataloagelor s-a estimat procentual procentul de fier vechi care exista in 
componenta bunului așa cum a fost prezentat 
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Anexe 
 
Calcule  
S-au realizat calculele estimare prin Costul de înlocuire net si in cazul in care produsul nu mai era valorificabil 
ca si fier vechi. 
Costul de înlocuire se bazează pe costul brut obținut prin produse similare. Fiind vorba de echipamente si 
utilaje speciale de nișa costul brut a fost luat in considerare in funcție de informațiile existente in piață interna 
sau externa pentru bunuri similare noi sau de pe piață second la care s-au aplicat uzuri fizice , deprecieri 
funcționale sau externe relativ la tipul produsului cu care s-a comparat. De asemenea in unele cazuri s-a aplicat 
si ajustare procentuala ce reprezintă costurile de demontare așa cum de altfel aceste bunuri trebuie estimate. 
Au existat si situații in care nu a existat nicio referința pentru bunuri si nu au putut fi estimate, iar altele pentru 
care nu au existat identificări la fata locului sau fotografii s-a luat in considerare pe baza denumiri din inventar 
un produs similar ca fabricant si model cu o vechime similara in condiții de exploatare normala si responsabila. 
Pentru fier vechi sa luat in considerare prețul mediu de achiziție 1-1.3 lei/kg in funcție de tipul de fier din care 
s-a estimat o cheltuiala aferenta valorificării in baza de achiziție (dezmembrări, sortări, transport). Fata de 
greutatea estimata pe baza cataloagelor s-a estimat procentual procentul de fier vechi care exista in 
componenta bunului așa cum a fost prezentat. 
 

Informații la sursa 
1. DISPOZITIV ELECTRONIC CANTARIRE IN FLUX  

Intrare 30iun.2012 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 4419 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

neidentificat. Dispozitivele de cantarire in flux sunt utilizate pentru cantarirea secventiala precum cele din 
industria alimentara: umplerea pungilor/caserolelor pe benzi cu produse si cantarirea pentru producerea 
etichetelor. Pot fi utilizate si in industria constructiilor pentru umplerea si cantarirea sacilor cu materiale de 
constructii. Nu a fost prezentat la inspectii nu a fost identificat din documente nu se poate emite nicio estimare. 
Cost înlocuire nu se aplica metoda. Vezi fier vechi 
Cost brut -cataloage lei fără TVA 0 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 0% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 0 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 0 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 0% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,00 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 0,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 0,00     

Informații la sursa 
2. CIOCAN ROTOPERCUTOR Cluj, Beiușului 
Intrare 31iul.2012 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 3027 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

identificat Ciocan rotopercutor 1500 W, 460 rpm • Erbauer ERH1500-MX. Def3ect nefunctional 
Cost înlocuire  
Cost brut -cataloage lei fără TVA 750 
Uzura fizica % UF% 99% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 20% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 6 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 20 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 70% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
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valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 12,60 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 12,60     

Informații la sursa 
3. COMPRESOR DE AER CU PISTON Cluj, Beiușului 
Intrare 31iul.2012 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 8419 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

defect. fier vechi; Echipamentul a fost prezentat la inspectie nexista documente de identificare la sursa. Produsul 
este defect nereparabil si se poate valorifica ca fier vechi 
Cost înlocuire  
Cost brut -cataloage lei fără TVA 2500 
Uzura fizica % UF% 98% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 20% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 40 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 50 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 60% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 27,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 27,00     

Informații la sursa 
4. AUTOMALAXOR 9MC SERIA 19483 Cluj, Beiușului 
Intrare 31oct.2013 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 26705 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

defect fier vechi; Echipamentul a fost prezentat la inspectie nexista documente de identificare la sursa. Produsul 
este defect nereparabil si se poate valorifica ca fier vechi 
Cost înlocuire  
Cost brut -cataloage lei fără TVA 45000 
Uzura fizica % UF% 99% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 20% 
Costuri demontare/transport 20% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 288 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 400 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 80% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 288,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 288,00     

Informații la sursa 
1. SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO Cluj, Beiușului 
Intrare 31iul.2011 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 4032 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

incomplet; a fost prezentata cateva camere de supraveghere stricata; echipamentul este complet demodat; 
inutilizabil cu durata de viata depasita; nu are valoare de fier vechi sau de a fi valorificat altfel; 
Cost înlocuire  
Cost brut -cataloage lei fără TVA 500 
Uzura fizica % UF% 99% 
Deprecierea funcționala DF% 70% 
Deprecierea externa/economica DE% 20% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 1 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 0 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 0% 
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Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 0,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 1,20     

Informații la sursa 
2. VITRINA ART. 402 Cluj, Beiușului 
Intrare 30nov.2013 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 3336 lei Nemortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

vitrina a fost prezentata la inspectie se afla in stare satisfacatoare; s-a auplicat deprecieri bazate pe durata de 
viata estimata de evaluator comparativ cu costul brut actual 
Cost înlocuire  
Cost brut -cataloage lei fără TVA 479 
Uzura fizica % UF% 80% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 40% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 57 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 0 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 0% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 0,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 57,48     

Informații la sursa 
1. EXCAVATOR CINGOLATO CAT 320 BLN Cluj, Beiușului 
Intrare 31dec.2007 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 223077 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

fier vechi lipsa motor pompa brat senile; neutilizat de ani de zile; inutilizabil, nereparabil; nu au fost prezentate 
documente de identificare la sursa. Valorificabil doar ca fier vechi. 
Cost înlocuire nu se aplica metoda. Vezi fier vechi 
Cost brut -cataloage lei fără TVA 0 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 0% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 0 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 19400 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 50% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 8730,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 8730,00     

Informații la sursa 
2. CILINDRU COMPACTOR Cluj, Beiușului 
Intrare 31dec.2007 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 73249 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

motor si pompa defect nefolosit in ultimii 4 ani;  inutilizabil, nereparabil; nu au fost prezentate documente de 
identificare la sursa. Valorificabil doar ca fier vechi. 
Cost înlocuire nu se aplica metoda. Vezi fier vechi 
Cost brut -cataloage lei fără TVA 0 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 0% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 0 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 5000 
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Cantitatea valorificata estimare procentuala % 50% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 2250,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 2250,00     

Informații la sursa 
3. CILINDRU COMPACTOR 325 Cluj, Beiușului 
Intrare 31dec.2007 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 66590 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

lipsa motor si pompa inactiv 5 ani;  inutilizabil, nereparabil; nu au fost prezentate documente de identificare la 
sursa. Valorificabil doar ca fier vechi. 
Cost înlocuire nu se aplica metoda. Vezi fier vechi 
Cost brut -cataloage lei fără TVA 0 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 0% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 0 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 2500 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 60% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 1350,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 1350,00     

Informații la sursa 
4. GRUP ELECTROGEN CAT 3406T KW150 Cluj, Beiușului 
Intrare 31dec.2007 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 16648 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

lipsa masiva componente;  inutilizabil, nereparabil; nu au fost prezentate documente de identificare la sursa. 
Valorificabil doar ca fier vechi. 
Cost înlocuire nu se aplica metoda. Vezi fier vechi 
Cost brut -cataloage lei fără TVA 0 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 0% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 0 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 2500 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 50% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 1125,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 1125,00     

Informații la sursa 
5. MOTOPOMPA VARISCO J 100 Cluj, Beiușului 
Intrare 31dec.2007 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 2664 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

descompletata;  inutilizabil, nereparabil; nu au fost prezentate documente de identificare la sursa. Valorificabil 
doar ca fier vechi. 
Cost înlocuire  
Cost brut -cataloage lei fără TVA 439 
Uzura fizica % UF% 95% 
Deprecierea funcționala DF% 35% 
Deprecierea externa/economica DE% 20% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 11 
Mod valorificare Fier vechi  
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Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 15 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 80% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 10,80 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 10,80     

Informații la sursa 
6. PERIE DE MATURAT STRADA MORSELLI SPC 2200 TURDA 
Intrare 31dec.2007 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 33295 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

complet nefunctionala uzata/fier vechi;  nu au fost prezentate documente de identificare la sursa. Valorificabil 
doar ca fier vechi. 
Cost înlocuire nu se aplica metoda. Vezi fier vechi 
Cost brut -cataloage lei fără TVA 0 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 0% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 0 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 440 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 40% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 158,40 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 158,40     

Informații la sursa 
7. UTILAJ PROTEC BF 300 Cluj, Beiușului 
Intrare 31dec.2007 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 33295 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

functional piesa din ansamblu prasctic a ramas un cadru metalic; u au fost prezentate documente de identificare 
la sursa. Valorificabil doar ca fier vechi. 
Cost înlocuire nu se aplica metoda. Vezi fier vechi 
Cost brut -cataloage lei fără TVA 0 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 0% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 0 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 3800 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 40% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 1368,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 1368,00     

Informații la sursa 
8. VIBRO FINISOR ABG CING. TITAN 411 Cluj, Beiușului 
Intrare 31dec.2007 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 66590 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

lipsesc componente nefunctional 10 ani; u au fost prezentate documente de identificare la sursa. Valorificabil 
doar ca fier vechi. 
Cost înlocuire nu se aplica metoda. Vezi fier vechi 
Cost brut -cataloage lei fără TVA 0 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 0% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 0 
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Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 18000 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 30% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 4860,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 4860,00     

Informații la sursa 
9. VIBROFINISOR MARINI MF 691 HB ACY 815 Cluj, Plevnei 
Intrare 31dec.2007 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 442824 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

lipsa masa vibranta nefunctional 7 ani fier vechi; nu au fost prezentate documente de identificare la sursa. 
Valorificabil doar ca fier vechi. 
Cost înlocuire nu se aplica metoda. Vezi fier vechi 
Cost brut -cataloage lei fără TVA 0 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 0% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 0 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 18000 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 50% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 8100,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 8100,00     

Informații la sursa 
10. CANTAR Cluj, Beiușului 
Intrare 31dec.2007 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 66590 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

cost nou incapand cu 24000 lei care include soft. Nu poate fi relocat decat partial. Nu au fost prezentate 
documente de identificare la sursa. 
Cost înlocuire  
Cost brut -cataloage lei fără TVA 24000 
Uzura fizica % UF% 60% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 40% 
Costuri demontare/transport 20% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 4608 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 0 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 0% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 0,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 4608,00     

Informații la sursa 
11. REZERVOR Cluj, Beiușului 
Intrare 31dec.2007 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 11502 lei Neamortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

Nu au putut fi localizate posibil a fi prezente la exploatarile balastiere zona Moldovenesti si Bogata; nu se cunosc 
dimensiunile pentru estimare ca fier vechi;  Nu au fost prezentate documente de identificare la sursa. 
Cost înlocuire nu se aplica metoda. Vezi fier vechi 
Cost brut -cataloage lei fără TVA 0 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 0% 
Costuri demontare/transport 0% 
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Cost înlocuire net – lei fără TVA 0 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 0 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 0% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 0,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 0,00     

Informații la sursa 
12. REZERVOR Cluj, Beiușului 
Intrare 31dec.2007 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 11502 lei Neamortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

Nu au putut fi localizate posibil a fi prezente la exploatarile balastiere zona Moldovenesti si Bogata; nu se cunosc 
dimensiunile pentru estimare ca fier vechi;  Nu au fost prezentate documente de identificare la sursa. 
Cost înlocuire nu se aplica metoda. Vezi fier vechi 
Cost brut -cataloage lei fără TVA 0 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 0% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 0 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 0 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 0% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 0,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 0,00     

Informații la sursa 
13. REZERVOR Cluj, Beiușului 
Intrare 31dec.2007 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 11502 lei Neamortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

Nu au putut fi localizate posibil a fi prezente la exploatarile balastiere zona Moldovenesti si Bogata; nu se cunosc 
dimensiunile pentru estimare ca fier vechi;  Nu au fost prezentate documente de identificare la sursa. 
Cost înlocuire nu se aplica metoda. Vezi fier vechi 
Cost brut -cataloage lei fără TVA 0 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 0% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 0 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 0 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 0% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 0,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 0,00     

Informații la sursa 
14. MOTOCOMPRESOR ATLAS COPCO XAS 85 Cluj, Beiușului 
Intrare 31dec.2007 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 6659 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

fara motor nefunctional de aproximativ 7 ani. nu au fost prezentate documente de identificare la sursa. 
Valorificabil doar ca fier vechi. 
Cost înlocuire nu se aplica metoda. Vezi fier vechi 
Cost brut -cataloage lei fără TVA 0 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 0% 
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Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 0 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 750 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 50% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 337,50 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 337,50     

Informații la sursa 
15. MOTOCOMPRESOR ATLAS COPCO XAS 96 DD Cluj, Beiușului 
Intrare 31dec.2007 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 36625 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

fara motor nefunctional de aproximativ 7 ani. nu au fost prezentate documente de identificare la sursa. 
Valorificabil doar ca fier vechi. 
Cost înlocuire nu se aplica metoda. Vezi fier vechi 
Cost brut -cataloage lei fără TVA 0 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 0% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 0 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 750 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 50% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 337,50 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 337,50     

Informații la sursa 
16. MOTOCOMPRESOR ATLAS COPCO XAS 186 Cluj, Beiușului 
Intrare 31dec.2007 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 66590 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

fara motor nefunctional de aproximativ 7 ani. nu au fost prezentate documente de identificare la sursa. 
Valorificabil doar ca fier vechi. 
Cost înlocuire nu se aplica metoda. Vezi fier vechi 
Cost brut -cataloage lei fără TVA 0 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 0% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 0 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 750 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 50% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 337,50 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 337,50     

Informații la sursa 
17. MOTOCOMPRESOR ATLAS COPCO XAS 96 Turda 
Intrare 31ian.2008 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 36625 lei Neamortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

fara motor nefunctional de aproximativ 7 ani. nu au fost prezentate documente de identificare la sursa. 
Valorificabil doar ca fier vechi. 
Cost înlocuire nu se aplica metoda. Vezi fier vechi 
Cost brut -cataloage lei fără TVA 0 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
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Deprecierea externa/economica DE% 0% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 0 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 750 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 50% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 337,50 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 337,50     

Informații la sursa 
18. STATIE DE SORTARE x 
Intrare 31aug.2008 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 1218265 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

s-a identificat o statie la Moldovenesti fara confirmare din partea administratorului bazei; fara documente de 
identificare la sursa; functionala; estimarea valorii s-a facut pe baza inspectiei la fata locului a fotografiilor si 
compratia cu alte bunuri similare second hand operabile si de capacitati asemananatoare; 
Cost înlocuire  
Cost brut -cataloage lei fără TVA 296000 
Uzura fizica % UF% 20% 
Deprecierea funcționala DF% 10% 
Deprecierea externa/economica DE% 25% 
Costuri demontare/transport 20% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 127872 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 0 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 0% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 0,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 127872,00     

Informații la sursa 
19. CANTAR POD BASCULANTA AUTO Moldovenești 
Intrare 31aug.2008 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 18365 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

s-au identificat 2 placi de cantar beton dezansamblate la Moldovenesti asa dupa cum rezulta din fotografie; ar 
putea fi valorificate dar pe o piata de nisa motiv pentru care deprecierea externa este considerabila; nu exista 
date de identificare la sursa 
Cost înlocuire  
Cost brut -cataloage lei fără TVA 18365 
Uzura fizica % UF% 80% 
Deprecierea funcționala DF% 60% 
Deprecierea externa/economica DE% 60% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 588 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 0 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 0% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 0,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 587,68     

Informații la sursa 
20. STATIE BETOANE x 
Intrare 30nov.2008 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 137499 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

s-a identificat o statie la Bogata fara confirmare de la muncitorii care lucrau in zona; nu s-au furnizat alte 
informatii si nu exista date de identificare de la sursa; se estimeaza ca fiind functionala si se estimeaza pe baza 
inspectiei si fotografiilor comparativ cu bunuri similare second hand operabile 
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Cost înlocuire  
Cost brut -cataloage lei fără TVA 309000 
Uzura fizica % UF% 20% 
Deprecierea funcționala DF% 20% 
Deprecierea externa/economica DE% 25% 
Costuri demontare/transport 20% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 118656 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 0 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 0% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 0,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 118656,00     

Informații la sursa 
21. STATIE DE CONCASARE x 
Intrare 30nov.2008 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 1545485 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

s-a identificat o statie la Bogata fara confirmare de la muncitorii care lucrau in zona; nu s-au furnizat alte 
informatii si nu exista date de identificare de la sursa; se estimeaza ca fiind functionala si se estimeaza pe baza 
inspectiei si fotografiilor comparativ cu bunuri similare second hand operabile 
Cost înlocuire  
Cost brut -cataloage lei fără TVA 475200 
Uzura fizica % UF% 25% 
Deprecierea funcționala DF% 25% 
Deprecierea externa/economica DE% 40% 
Costuri demontare/transport 20% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 128304 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 0 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 0% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 0,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 128304,00     

Informații la sursa 
22. STATIE DE MIXAT CIMENT Bogata 
Intrare 30nov.2008 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 137499 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

s-a identificat o statie la Bogata fara confirmare de la muncitorii care lucrau in zona; nu s-au furnizat alte 
informatii si nu exista date de identificare de la sursa; se estimeaza ca fiind functionala si se estimeaza pe baza 
inspectiei si fotografiilor comparativ cu bunuri similare second hand operabile 
Cost înlocuire  
Cost brut -cataloage lei fără TVA 69720 
Uzura fizica % UF% 20% 
Deprecierea funcționala DF% 20% 
Deprecierea externa/economica DE% 40% 
Costuri demontare/transport 20% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 21418 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 0 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 0% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 0,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 21417,98     

Informații la sursa 
23. STATIE PENTRU CONGLOMERATE Moldovenești 
Intrare 30nov.2008 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 2131230 lei Amortizat 
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Constatări/ Condiții speciale  

termenul de conglomerate nu exista in termenii specifici dar s-a inteles in sensul de statie de asfalt/bitum care 
poate fi considerat ca un conglomerat si pe baza acestei supozitii in baza inspectiei de la Moldovenesti ca acolo 
exista una insa fara confirmare de la responsabilul bazei ; nu s-au furnizat alte informatii si nu exista date de 
identificare de la sursa; se estimeaza ca fiind functionala si se estimeaza pe baza inspectiei si fotografiilor 
comparativ cu bunuri similare second hand operabile 
Cost înlocuire  
Cost brut -cataloage lei fără TVA 2970000 
Uzura fizica % UF% 40% 
Deprecierea funcționala DF% 40% 
Deprecierea externa/economica DE% 25% 
Costuri demontare/transport 20% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 641520 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 0 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 0% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 0,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 641520,00     

Informații la sursa 
24. AUTOGREDER MBV G130TA Aiud 
Intrare 30iun.2009 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 242359 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

din informatiile primite aceasta se afla Aiud fara a fi primite informatii si fotografii;  se estimeaza ca fiind 
functionala si se estimeaza pe baza modelului descris in fisa de inventar comparativ cu bunuri similare second 
hand pe baza modelului descris in inventar; se considera o uzura normal si o administrare responasabiloa cu 
reparatiile facute la termenele din cartea tehnica 
Cost înlocuire  
Cost brut -cataloage lei fără TVA 2,911,764,705,882,350 
Uzura fizica % UF% 20% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 25% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 174706 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 0 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 0% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 0,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 174705,88     

Informații la sursa 
25. INCARCATOR FRONTAL PE SENILE MARCA CATER Băișoara 
Intrare 30iun.2009 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 365455 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

din informatiile primite aceasta se afla Baisoara fara a fi primite informatii si fotografii;  se estimeaza ca fiind 
functionala si se estimeaza pe baza modelului descris in fisa de inventar comparativ cu bunuri similare second 
hand pe baza modelului descris in inventar; se considera o uzura normal si o administrare responasabiloa cu 
reparatiile facute la termenele din cartea tehnica 
Cost înlocuire  
Cost brut -cataloage lei fără TVA 138600 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 25% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 103950 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 0 
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Cantitatea valorificata estimare procentuala % 0% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport)  

Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 103950,00     

Informații la sursa 
26. GENERATOR DE CURENT Cluj, Beiușului 
Intrare 31iul.2009 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 6600 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

lipsesc componente nefunctional mai multi ani; nu au fost prezentate documente de identificare la sursa. 
Valorificabil doar ca fier vechi. 
Cost înlocuire nu se aplica metoda. Vezi fier vechi 
Cost brut -cataloage lei fără TVA 0 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 0% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 0 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 85 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 50% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 38,25 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 38,25     

Informații la sursa 
27. CONCASOR MOBIL DSB 350 TESAB) Cluj, Beiușului 
Intrare 31aug.2009 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 1053950 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

din informatiile primite aceasta se afla Aiud fara a fi primite informatii si fotografii;  se estimeaza ca fiind 
functionala si se estimeaza pe baza modelului descris in fisa de inventar comparativ cu bunuri similare second 
hand pe baza modelului descris in inventar; se considera o uzura normal si o administrare responasabiloa cu 
reparatiile facute la termenele din cartea tehnica 
Cost înlocuire  
Cost brut -cataloage lei fără TVA 380724 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 25% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 285543 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 0 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 0% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 0,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 285543,00     

Informații la sursa 
28. AUTOMACARA LOCATELI GRIL 827 Turda Bogata 
Intrare 30sept.2009 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 20000 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

a fost identifica cu ocazai inspectiei la Moldovesnesti automacaraua Locateli functionala;  fara documente de 
identificare la sursa; functionala; estimarea valorii s-a facut pe baza inspectiei la fata locului a fotografiilor si 
comparatia cu alte bunuri similare second hand operabile si de capacitati asemananatoare; 
Cost înlocuire  
Cost brut -cataloage lei fără TVA 171500 
Uzura fizica % UF% 20% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 25% 
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Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 102900 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 0 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 0% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 0,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 102900,00     

Informații la sursa 
29. RULLO DIANPAC CC 422 Cluj, Beiușului 
Intrare 30sept.2009 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 37000 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

defect motor hidrualica de 6 ani nu functioneaza;  inutilizabil, nereparabil; nu au fost prezentate documente de 
identificare la sursa. Valorificabil doar ca fier vechi. 
Cost înlocuire nu se aplica metoda. Vezi fier vechi 
Cost brut -cataloage lei fără TVA 0 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 0% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 0 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 10500 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 70% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 6615,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 6615,00     

Informații la sursa 
30. EXCAVATOR CINGOLOTO CAT 320 Cluj, Beiușului 
Intrare 30sept.2009 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 115000 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

lipsa identificare in parcul de pe str. Beius; in baza inspectiei la baza din Bogata a fost identificat un excavator CAT 
320 fara a exista certitudinea ca acesta ar fi cel din lista de invesntar. In zona nu erau decat cativa muncitori care 
nu au putut nici infirma nici confirma statutul acestuia. Este posibil sa apartina altei firme. Nu s-au furnizat alte 
informatii si nu exista date de identificare de la sursa; se estimeaza ca fiind functional si se estimeaza pe baza 
inspectiei si fotografiilor comparativ cu bunuri similare second hand. 
Cost înlocuire  
Cost brut -cataloage lei fără TVA 183750 
Uzura fizica % UF% 20% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 25% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 110250 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 0 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 0% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 0,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 110250,00     

Informații la sursa 
31. INCARCATOR FRONTAL MARCA YTO TIP ZL 50 F SS Fetești 
Intrare 31dec.2009 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 150360 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

din informatiile primite aceasta se afla Fetesti fara a fi primite informatii si fotografii;  se estimeaza ca fiind 
functional si valoarea se estimeaza pe baza modelului descris in fisa de inventar comparativ cu bunuri similare 
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second hand pe baza modelului descris in inventar; se considera o uzura normal si o administrare responasabiloa 
cu reparatiile facute la termenele din cartea tehnica 
Cost înlocuire  
Cost brut -cataloage lei fără TVA 48850 
Uzura fizica % UF% 10% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 25% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 32974 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 0 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 0% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 0,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 32973,75     

Informații la sursa 
32. POMPA DE SUPRAFATA PT. APE MURDARE Cluj, Beiușului 
Intrare 31oct.2010 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 1849 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

fier vechi 3 ani nefunctionare.  inutilizabil, nereparabil; nu au fost prezentate documente de identificare la sursa. 
Valorificabil doar ca fier vechi. 
Cost înlocuire nu se aplica metoda. Vezi fier vechi 
Cost brut -cataloage lei fără TVA 0 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 0% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 0 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 26 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 70% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 16,38 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 16,38     

Informații la sursa 
33. STATIE DE BETOANE x 
Intrare 30nov.2011 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 69702 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

Lipsa identificare concreta; este posibil sa fie amplasata langa cladirea TCM de pe str. Beiusului.  Nu exista 
certitudinea ca acesta ar fi cel din lista de invesntar. Este posibil sa apartina altei firme. Nu s-au furnizat alte 
informatii si nu exista date de identificare de la sursa; se estimeaza ca fiind functional comparativ cu bunuri 
similare second hand. 
Cost înlocuire  
Cost brut -cataloage lei fără TVA 309000 
Uzura fizica % UF% 20% 
Deprecierea funcționala DF% 20% 
Deprecierea externa/economica DE% 25% 
Costuri demontare/transport 20% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 118656 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 0 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 0% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 0,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 118656,00     

Informații la sursa 
34. MASINA DE RASPANDIT EMULSIE Cluj, Beiușului 
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Intrare 30apr.2012 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 4167 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

fier vechi;  Inutilizabil, nereparabil; nu au fost prezentate documente de identificare la sursa. Valorificabil doar ca 
fier vechi. 
Cost înlocuire nu se aplica metoda. Vezi fier vechi 
Cost brut -cataloage lei fără TVA 0 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 0% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 0 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 20 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 50% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 9,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 9,00     

Informații la sursa 
35. MASINA DE RASPANDIT EMULSIE Cluj, Beiușului 
Intrare 30apr.2012 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 4253 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

fier vechi;  Inutilizabil, nereparabil; nu au fost prezentate documente de identificare la sursa. Valorificabil doar ca 
fier vechi. 
Cost înlocuire nu se aplica metoda. Vezi fier vechi 
Cost brut -cataloage lei fără TVA 0 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 0% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 0 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 20 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 50% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 9,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 9,00     

Informații la sursa 
36. TAIETOR ASFALT VERDINI ND 18 Cluj, Beiușului 
Intrare 31mai2012 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 6693 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

fier vechi;  Inutilizabil, nereparabil; nu au fost prezentate documente de identificare la sursa. Valorificabil doar ca 
fier vechi. 
Cost înlocuire nu se aplica metoda. Vezi fier vechi 
Cost brut -cataloage lei fără TVA 0 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 0% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 0 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 10 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 70% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 6,30 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 6,30     

Informații la sursa 
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37. MACARA MTA125 Cluj, Plevnei 
Intrare 31mai2012 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 107446 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

fier vechi;  Inutilizabil, nereparabil; nu au fost prezentate documente de identificare la sursa. Valorificabil doar ca 
fier vechi. 
Cost înlocuire nu se aplica metoda. Vezi fier vechi 
Cost brut -cataloage lei fără TVA 0 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 0% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 0 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 6800 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 100% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 6120,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 6120,00     

Informații la sursa 
38. GENERATOR DE CURENT Cluj, Beiușului 
Intrare 30iun.2012 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 6131 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

lipsesc componente nefunctional mai multi ani; nu au fost prezentate documente de identificare la sursa. 
Valorificabil doar ca fier vechi. 
Cost înlocuire nu se aplica metoda. Vezi fier vechi 
Cost brut -cataloage lei fără TVA 0 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 0% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 0 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 85 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 50% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 38,25 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 38,25     

Informații la sursa 
39. GENERATOR DE CURENT SI SUDURA Cluj, Beiușului 
Intrare 31iul.2012 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 5390 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

lipsesc componente nefunctional mai multi ani; nu au fost prezentate documente de identificare la sursa. 
Valorificabil doar ca fier vechi. 
Cost înlocuire nu se aplica metoda. Vezi fier vechi 
Cost brut -cataloage lei fără TVA 0 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 0% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 0 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 85 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 50% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 38,25 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 38,25     
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Informații la sursa 
40. NIVELA AUTOMATA Cluj, Beiușului 
Intrare 28feb.2013 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 2317 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

nu a fost identificata; produsul prezinta o thenologie invechita in care elementul de calibrare este cel mai posibil 
depreciat astfel ca valoarea este simbolica; estimarea deprecierii fizice este bazata si pe durata de viata si pe 
deprecierea functionala 
Cost înlocuire  
Cost brut -cataloage lei fără TVA 800 
Uzura fizica % UF% 90% 
Deprecierea funcționala DF% 80% 
Deprecierea externa/economica DE% 25% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 12 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 0 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 0% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 0,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 12,00     

Informații la sursa 
41. ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA TIP 16GS55T Cluj, Beiușului 
Intrare 30apr.2013 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 1879 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

fier vechi;  Inutilizabil, nereparabil; nu au fost prezentate documente de identificare la sursa. Valorificabil doar ca 
fier vechi. 
Cost înlocuire nu se aplica metoda. Vezi fier vechi 
Cost brut -cataloage lei fără TVA 0 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 0% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 0 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 18 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 100% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 16,20 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 16,20     

Informații la sursa 
42. ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA TIP 16GS55T Cluj, Beiușului 
Intrare 30apr.2013 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 2774 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

fier vechi;  Inutilizabil, nereparabil; nu au fost prezentate documente de identificare la sursa. Valorificabil doar ca 
fier vechi. 
Cost înlocuire nu se aplica metoda. Vezi fier vechi 
Cost brut -cataloage lei fără TVA 0 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 0% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 0 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 18 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 100% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
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valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 16,20 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 16,20     

Informații la sursa 
43. NIVELA AUTOMATA Cluj, Beiușului 
Intrare 30apr.2013 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 2417 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

nu a fost identificata; produsul prezinta o tehnologie invechita in care elementul de calibrare este cel mai posibil 
depreciat astfel ca valoarea este simbolica; estimarea deprecierii fizice este bazata si pe durata de viata si pe 
deprecierea functionala 
Cost înlocuire  
Cost brut -cataloage lei fără TVA 800 
Uzura fizica % UF% 90% 
Deprecierea funcționala DF% 80% 
Deprecierea externa/economica DE% 25% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 12 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 0 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 0% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 0,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 12,00     

Informații la sursa 
44. GRUP POMPANT 200 BAR Cluj, Beiușului 
Intrare 30apr.2013 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 4092 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

defect/foarte vechi conform identificariil deprecieri fizice ireversibile si functionale; nu au fost prezentate 
documente de identificare la sursa. Valorificabil doar ca fier vechi. 
Cost înlocuire nu se aplica metoda. Vezi fier vechi 
Cost brut -cataloage lei fără TVA 0 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 0% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 0 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 80 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 80% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 57,60 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 57,60     

Informații la sursa 
45. BULDOEXCAVATOR MARCA FIAT HITACHI Blocuri IRA 
Intrare 30iun.2013 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 76458 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

defect/foarte vechi conform identificariil deprecieri fizice ireversibile si functionale; nu au fost prezentate 
documente de identificare la sursa. Valorificabil doar ca fier vechi. 
Cost înlocuire nu se aplica metoda. Vezi fier vechi 
Cost brut -cataloage lei fără TVA 0 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 0% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 0 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 100 
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Cantitatea valorificata estimare procentuala % 70% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 63,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 63,00     

Informații la sursa 
46. PRESA INTRODUS BUCSI Cluj, Beiușului 
Intrare 31aug.2013 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 3979 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

lipsesc componente nefunctional mai multi ani; nu au fost prezentate documente de identificare la sursa. 
Valorificabil doar ca fier vechi. 
Cost înlocuire nu se aplica metoda. Vezi fier vechi 
Cost brut -cataloage lei fără TVA 0 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 0% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 0 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 1000 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 70% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 630,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 630,00     

Informații la sursa 
47. MAI COMPACTOR BS 50-4 S Cluj, Beiușului 
Intrare 30nov.2013 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 8637 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

lipsesc componente nefunctional mai multi ani; nu au fost prezentate documente de identificare la sursa. 
Valorificabil doar ca fier vechi. 
Cost înlocuire nu se aplica metoda. Vezi fier vechi 
Cost brut -cataloage lei fără TVA 0 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 0% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 0 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 10 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 80% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 7,20 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 7,20     

Informații la sursa 
48. PLACA COMPACTOARE WP 2050 W Cluj, Beiușului 
Intrare 30nov.2013 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 4908 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

lipsesc componente nefunctional mai multi ani; nu au fost prezentate documente de identificare la sursa. 
Valorificabil doar ca fier vechi. 
Cost înlocuire nu se aplica metoda. Vezi fier vechi 
Cost brut -cataloage lei fără TVA 0 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 0% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 0 
Mod valorificare Fier vechi  
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Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 100 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 80% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 72,00 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 72,00     

Informații la sursa 
49. SISTEM DE CURATIRE RAINBOW CU ACCESORII Cluj, Beiușului 
Intrare 31dec.2013 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 9298 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

lipsesc componente nefunctional mai multi ani; prezentata ca o pampa de curatare cu jet care e defecta si fara 
lance de curatare; nu au fost prezentate documente de identificare la sursa. Valorificabil doar ca fier vechi. Pe 
internet acesta reprezinta un aspirator cu thenologie ciclonica; Durata de viata este depasita si cel mai probabil 
motorul nu mai functioneaza in parametri si aparatul este depreciat fizic si functional 
Cost înlocuire  
Cost brut -cataloage lei fără TVA 9200 
Uzura fizica % UF% 95% 
Deprecierea funcționala DF% 50% 
Deprecierea externa/economica DE% 60% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 92 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 10 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 40% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 3,60 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 3,60     

Informații la sursa 
50. GENERATOR DE CURENT Cluj, Beiușului 
Intrare 31dec.2013 Cantitate 1 buc. 
Achiziție 5700 lei Amortizat 
Constatări/ Condiții speciale  

lipsesc componente nefunctional mai multi ani; nu au fost prezentate documente de identificare la sursa. 
Valorificabil doar ca fier vechi. 
Cost înlocuire nu se aplica metoda. Vezi fier vechi 
Cost brut -cataloage lei fără TVA 0 
Uzura fizica % UF% 0% 
Deprecierea funcționala DF% 0% 
Deprecierea externa/economica DE% 0% 
Costuri demontare/transport 0% 
Cost înlocuire net – lei fără TVA 0 
Mod valorificare Fier vechi  
Greutate estimate pe baza cataloagelor (kg) 85 
Cantitatea valorificata estimare procentuala % 50% 
Valoare fier vechi achiziție net 0,90 
valoare fier vechi fără taxe/costuri operare/transport) 38,25 
Valoare reconciliata (lei fără tva daca acesta se aplica) 38,25 

 
 
 
Prezentare sintetica a rezultatelor 
 

nr Articol achiziție CIN Met Fe reconciliat 
1 DISPOZITIV ELECTRONIC CANTARIRE IN FLUX 4419                     -                         -                            -       
2 CIOCAN ROTOPERCUTOR 3027                       6                 12.60                         13     
3 COMPRESOR DE AER CU PISTON 8419                    40     27                     27     
4 AUTOMALAXOR 9MC SERIA 19483 26704.8                  288     288                   288     

1 SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO 4032.4                       1     0                       1     
2 VITRINA ART. 402 3335.93                    57     0                     57     
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1 EXCAVATOR CINGOLATO CAT 320 BLN 223076.5                     -       8730               8,730     
2 CILINDRU COMPACTOR 73249                     -       2250               2,250     
3 CILINDRU COMPACTOR 325 66590                     -       1350               1,350     
4 GRUP ELECTROGEN CAT 3406T KW150 16647.5                     -       1125               1,125     
5 MOTOPOMPA VARISCO J 100 2663.6                    11     10.8                     11     
6 PERIE DE MATURAT STRADA MORSELLI SPC 2200 33295                     -       158.4                   158     
7 UTILAJ PROTEC BF 300 33295                     -       1368               1,368     
8 VIBRO FINISOR ABG CING. TITAN 411 66590                     -       4860               4,860     
9 VIBROFINISOR MARINI MF 691 HB ACY 815 442823.5                     -       8100               8,100     

10 CANTAR 66590               4,608     0               4,608     
11 REZERVOR 11502.38                     -       0                      -       
12 REZERVOR 11502.38                     -       0                      -       
13 REZERVOR 11502.38                     -       0                      -       
14 MOTOCOMPRESOR ATLAS COPCO XAS 85 6659                     -       337.5                   338     
15 MOTOCOMPRESOR ATLAS COPCO XAS 96 DD 36624.5                     -       337.5                   338     
16 MOTOCOMPRESOR ATLAS COPCO XAS 186 66590                     -       337.5                   338     
17 MOTOCOMPRESOR ATLAS COPCO XAS 96 36624.5                     -       337.5                   338     
18 STATIE DE SORTARE 1218265          127,872     0           127,872     
19 CANTAR POD BASCULANTA AUTO 18364.95                  588     0                   588     
20 STATIE BETOANE 137499          118,656     0           118,656     
21 STATIE DE CONCASARE 1545485          128,304     0           128,304     
22 STATIE DE MIXAT CIMENT 137499             21,418     0             21,418     
23 STATIE PENTRU CONGLOMERATE 2131230          641,520     0           641,520     
24 AUTOGREDER MBV G130TA 242358.8          174,706     0           174,706     
25 INCARCATOR FRONTAL PE SENILE MARCA CATER 365455.2          103,950                103,950     
26 GENERATOR DE CURENT 6600                     -       38.25                     38     
27 CONCASOR MOBIL DSB 350 TESAB) 1053950          285,543     0           285,543     
28 AUTOMACARA LOCATELI GRIL 827 20000          102,900     0           102,900     
29 RULLO DIANPAC CC 422 37000                     -       6615               6,615     
30 EXCAVATOR CINGOLOTO CAT 320 115000          110,250     0           110,250     
31 INCARCATOR FRONTAL MARCA YTO TIP ZL 50 F SS 150360             32,974     0             32,974     
32 POMPA DE SUPRAFATA PT. APE MURDARE 1849                     -       16.38                     16     
33 STATIE DE BETOANE 69702.4          118,656     0           118,656     
34 MASINA DE RASPANDIT EMULSIE 4167                     -       9                       9     
35 MASINA DE RASPANDIT EMULSIE 4253                     -       9                       9     
36 TAIETOR ASFALT VERDINI ND 18 6693                     -       6.3                       6     
37 MACARA MTA125 107445.97                     -       6120               6,120     
38 GENERATOR DE CURENT 6131                     -       38.25                     38     
39 GENERATOR DE CURENT SI SUDURA 5390                     -       38.25                     38     
40 NIVELA AUTOMATA 2316.84                    12     0                     12     
41 ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA TIP 16GS55T 1878.55                     -       16.2                     16     
42 ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA TIP 16GS55T 2774.34                     -       16.2                     16     
43 NIVELA AUTOMATA 2416.87                    12     0                     12     
44 GRUP POMPANT 200 BAR 4092                     -       57.6                     58     
45 BULDOEXCAVATOR MARCA FIAT HITACHI 76458.07                     -       63                     63     
46 PRESA INTRODUS BUCSI 3979                     -       630                   630     
47 MAI COMPACTOR BS 50-4 S 8637.45                     -       7.2                       7     
48 PLACA COMPACTOARE WP 2050 W 4908.35                     -       72                     72     
49 SISTEM DE CURATIRE RAINBOW CU ACCESORII 9298.39                    92     3.6                       4     
50 GENERATOR DE CURENT 5700.22                     -       38.25                     38     

 total 8,762,922           1,972,464               43,424            2,015,451     

 
Datorita reconcilierii metoda CIN + Metoda Fe diferă fata  valoare totala propusa însă este o situație absolut 
normala. 
 
Stocuri 
S-a calculat prețul mediu pentru fiecare locație in care se afla materialele din inventar. S-a aplica un preț 
mediu actual la cantitățile din stoc pentru o vânzare in grupe fiecare locație o altfel de valorificare fiind 
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greoaie si costisitoare si s-a aplica un corecție pentru achiziția de grup a materialelor tinda cont si de faptul ca 
exista cantități mici sau situații in care materialele sunt amestecate. 
 

Nr. Articol UM Preț 
St 

scriptic 
Stoc 

faptic 
LOCATIE 

DEPOZITARE Sold lei 
1 AMESTEC CRIBLURA T 30 38 37.84 BAISOARA 1,135.2 
2 AMESTEC OPTIMAL T 23 615 615.45 BAISOARA 14,155.4 
3 AMESTEC OPTIMAL MC T 25 2,165 2165.18 BAISOARA 54,129.5 
4 BALAST TO T 10 33 33 BAISOARA 330.0 
5 CRIBLURA 0-4 T 30 40 39.58 BAISOARA 1,187.4 
6 CRIBLURA 16-15 T 30 608 608.42 BAISOARA 18,252.6 
7 CRIBLURA 16-25 TO T 30 83 83.47 BAISOARA 2,504.1 
8 CRIBLURA 16-31 T 30 31 31.09 BAISOARA 932.7 
9 CRIBLURA 4-8 TO T 30 225 224.87 BAISOARA 6,746.1 

10 CRIBLURA 8-16 TO T 30 710 710.46 BAISOARA 21,313.8 
11 NISIP CONCASAT T 30 19 19.16 BAISOARA 574.8 
12 PIATRA CONCASATA  63-250 T z 22 21.7 BAISOARA 542.5 
13 PIATRA CONCASATA 16-25 MC M3 35 4 4.48 BAISOARA 156.8 
14 PIATRA CONCASATA 8-16 MC M3 35 52 51.55 BAISOARA 1,804.3 
15 PIATRA SPARTA 100-200 T 25 4 3.53 BAISOARA 88.3 
16 PIATRA SPARTA 100-300 T 25 26 26.09 BAISOARA 652.3 
17 PIATRA SPARTA MC M3 35 43 42.503 BAISOARA 1,487.6 
18 PIETRIS CONCASAT 16-25 T 20 9 9.32 BAISOARA 186.4 
19 SORT CONCASAT 4-8 T 30 18 18.1 BAISOARA 543.0 

 total    4745.793  126,722.6 

 preț mediu    26.70   

 preț mediu actual     36.05  171,075.5 

 corecția achiziție grup    40%  102,645.3 
20 MATERIAL UMPLUTURA M3 3 2,081 2,080.71 IARA 6,242.1 

 total    2,080.71  6,242.1 

 preț mediu    3.00   

 preț mediu actual     4.05  8,426.9 

 corecția achiziție grup    0%  8,426.9 
21 AGREGATE AMESTEC M3 30 7 7 JUCU 210.0 

22 
AGREGATE AMESTEC (AMESTEC 
OPTIMAL) T 22 50 50.08 JUCU 1,101.8 

23 AMESTEC OPTIMAL MC M2 25 126 126 JUCU 3,150.0 
24 BALAST MC M3 17 1,549 1549.11 JUCU 26,334.9 
25 BALAST MC M3 17 256 256.388 JUCU 4,358.6 
26 BALAST TO T 9.5 23 22.84 JUCU 217.0 
27 NISIP CONDUCTE T 7 10 10 JUCU 70.0 
28 NISIP DECANTOR MC M3 15 10 10 JUCU 150.0 
29 REFUZ CIUR (PIETRIS) T 17 149 149.13 JUCU 2,535.2 
30 REFUZ DE CIUR MC M3 20 40 40 JUCU 800.0 
31 SORT M3 27 117 116.963 JUCU 3,158.0 
32 SORT 0-16 T 20 0 0.2 JUCU 4.0 
33 SORT 0-16 MC M3 29 6 5.62 JUCU 163.0 
34 SORT 0-8 M3 30 0 0.005 JUCU 0.2 
35 SORT 16-25 TO T 20 9 9.48 JUCU 189.6 
36 SORT 16-31 TO T 20 1,500 1499.47 JUCU 29,989.4 
37 SORT 8-16 T 20 74 74.23 JUCU 1,484.6 
38 SORT 8-16 MC M3 14.67 427 427.06 JUCU 6,265.0 
39 SORT AMESTEC T 20 65 64.62 JUCU 1,292.4 

 total    4418.196  81,473.5 

 preț mediu    18.44   

 preț mediu actual     24.89  109,989.3 

 corecția achiziție grup    40%  65,993.6 
40 REFUZ CIUR (PIETRIS) T 12 13 13.07 MOLDOVENESTI 156.8 

 total    13.07  156.8 
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 preț mediu    12.00   

 preț mediu actual     16.20  211.7 

 corecția achiziție grup    0%  211.7         

 Băișoara      102,645.3 

 Iara      8,426.9 

 Jucu      65,993.6 

 Moldovenești      211.7 

 total      177,277.5 

 achiziție total din toate locațiile    20%  141,822.0 

 
 
 
Sinteza rezultatelor 
 

nr Articol reconciliat 
1 DISPOZITIV ELECTRONIC CANTARIRE IN FLUX                      -       
2 CIOCAN ROTOPERCUTOR                     13     
3 COMPRESOR DE AER CU PISTON                     27     
4 AUTOMALAXOR 9MC SERIA 19483                   288     

1 SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO                       1     
2 VITRINA ART. 402                     57     
1 EXCAVATOR CINGOLATO CAT 320 BLN               8,730     
2 CILINDRU COMPACTOR               2,250     
3 CILINDRU COMPACTOR 325               1,350     
4 GRUP ELECTROGEN CAT 3406T KW150               1,125     
5 MOTOPOMPA VARISCO J 100                     11     
6 PERIE DE MATURAT STRADA MORSELLI SPC 2200                   158     
7 UTILAJ PROTEC BF 300               1,368     
8 VIBRO FINISOR ABG CING. TITAN 411               4,860     
9 VIBROFINISOR MARINI MF 691 HB ACY 815               8,100     

10 CANTAR               4,608     
11 REZERVOR                      -       
12 REZERVOR                      -       
13 REZERVOR                      -       
14 MOTOCOMPRESOR ATLAS COPCO XAS 85                   338     
15 MOTOCOMPRESOR ATLAS COPCO XAS 96 DD                   338     
16 MOTOCOMPRESOR ATLAS COPCO XAS 186                   338     
17 MOTOCOMPRESOR ATLAS COPCO XAS 96                   338     
18 STATIE DE SORTARE           127,872     
19 CANTAR POD BASCULANTA AUTO                   588     
20 STATIE BETOANE           118,656     
21 STATIE DE CONCASARE           128,304     
22 STATIE DE MIXAT CIMENT             21,418     
23 STATIE PENTRU CONGLOMERATE           641,520     
24 AUTOGREDER MBV G130TA           174,706     
25 INCARCATOR FRONTAL PE SENILE MARCA CATER           103,950     
26 GENERATOR DE CURENT                     38     
27 CONCASOR MOBIL DSB 350 TESAB)           285,543     
28 AUTOMACARA LOCATELI GRIL 827           102,900     
29 RULLO DIANPAC CC 422               6,615     
30 EXCAVATOR CINGOLOTO CAT 320           110,250     
31 INCARCATOR FRONTAL MARCA YTO TIP ZL 50 F SS             32,974     
32 POMPA DE SUPRAFATA PT. APE MURDARE                     16     
33 STATIE DE BETOANE           118,656     
34 MASINA DE RASPANDIT EMULSIE                       9     
35 MASINA DE RASPANDIT EMULSIE                       9     
36 TAIETOR ASFALT VERDINI ND 18                       6     
37 MACARA MTA125               6,120     
38 GENERATOR DE CURENT                     38     
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39 GENERATOR DE CURENT SI SUDURA                     38     
40 NIVELA AUTOMATA                     12     
41 ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA TIP 16GS55T                     16     
42 ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA TIP 16GS55T                     16     
43 NIVELA AUTOMATA                     12     
44 GRUP POMPANT 200 BAR                     58     
45 BULDOEXCAVATOR MARCA FIAT HITACHI                     63     
46 PRESA INTRODUS BUCSI                   630     
47 MAI COMPACTOR BS 50-4 S                       7     
48 PLACA COMPACTOARE WP 2050 W                     72     
49 SISTEM DE CURATIRE RAINBOW CU ACCESORII                       4     
50 GENERATOR DE CURENT                     38     

 total        2,015,451     
 Stoc Băișoara 102,645.3 
 Stoc Iara 8,426.9 
 Stoc Jucu 65,993.6 
 Stoc Moldovenești 211.7 
 Stoc total 177,277.5 
 Stoc achiziție total din toate locațiile 141,822.0 
 T  
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