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I. Sinteză 

DOSAR FALIMENT NR. HYE 5911/115/2013  

Consultant Insolvență S.P.R.L.  

BRD G.S.G. S.A. 

Având în vedere solicitarea d-voastră de estimare a valorii de piață a bunului imobil (de tip Teren și Clădire 

(clădire apartamentată)), amplasat în mun. Reșița, Aleea Gugu, nr. 1, jud. Caraș-Severin (vila Renk), cod 

poștal 320228, în urma analizei și centralizării datelor avute la dispoziție, vă prezentăm mai jos concluziile 

noastre: 

Indicațiile obținute asupra valorii Imobilului Subiect, sunt: 

VALOAREA DE PIAȚĂ  Estimată Val. / m² 
   663.000 €       3.090.641 lei     610,27 € 

Preț pentru vânzarea forțată 67,00%      Val. / m² 
444.210 € 2.070.729 lei 409 € 

(VALOAREA NU CONȚINE T.V.A.) 

* prețul pentru vânzare forțată este estimat sub ipoteză 

specială (vz. Cap. III.10, pct.13, Cap. III.5), la 67,00% din valoarea de piață 

* Alocarea valorică (defalcarea a fost realizată strict pentru ordin procedural): Ponderea valorică a terenului 
a fost estimată conform metodei comparației directe la (200.000 €/932.320 lei / 20,72 €/m²), cea a 

amenaja rilor aferente terenului a fost estimata  conform metodei determina rii costului de î nlocuire net la 
(62.500 €/ 291.350 lei / 6,48 €/m²), iar prin metoda extract iei (nivel similar s i prin metoda determina rii 
costului de î nlocuire net), valoarea cla dirii a fost estimata  la (400.500 €/ 1.866.971 lei / 231,1 €/m²)  

 

OBSERVAȚII 1: Conform listei mijloacelor fixe puse la dispoziție, o serie de amenajări ale clădirii și 

terenului au fost înregistrate separat: foișor lemn, copertină paravan, balustradă terasă, terasă cu două scări. 

Având în vedere faptul că acestea sunt fizic montate și atașate terenului, respectiv clădirii, fără a putea exista 

posibilitatea demontării și valorificării distincte, fără a fi depreciate semnificativ valoric, acestea sunt evaluate 

împreună cu amenajarea terenului (foișorul din lemn), respectiv cu clădirea (restul), conform celei mai bune 

utilizări.  

OBSERVAȚII 2: La întocmirea Raportului nu au fost disponibile măsurători cadastrale interioare (relevee), 

avizate de către OCPI, suprafețele estimate având la bază dimensiunile intabulate în Cartea Funciară și actele 

de proprietate (aria construită la sol, arie teren) și cele menționate în documentele și informațiile puse la 

dispoziție, fiind observate unele inadvertențe, fiind recomandabilă o actualizare completă, inclusiv cu 

măsurători cadastrale interioare (relevee), precum și efectuarea operațiunii cadastralo-juridice de 

apartamentare (vz. și Cap. II.1-4); 

OBSERVAȚII 3: Clădirea este în fapt integral apartamentată în 11 unități locative și opt garaje, dar fără a 

avea din punct de vedere cadastral și juridic aceasta operațiune realizată, nefiind astfel posibilă valorificarea 

decât integral (întregul imobil). De asemenea, terenul este unul supradimensionat în raport cu 

funcționalitatea vilei, existând astfel teren în exces (zona verde și cu terenul de tenis); 

Alocare val. Teren liber 200.000 € 932.320 lei 20,72 €

Alocare val. amenaj. Teren 62.500 € 291.350 lei 6,48 €

Alocare val. clădiri 400.500 € 1.866.971 lei 231,1 €

Valoarea defalcată

Abordarea prin venit 663.000 € 

Abordarea prin cost   664.300 € 
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OBSERVAȚII 4: Vila este proiectată a funcționa ca un condominiu, cu unități locative de tip apartament și 

garaje, conform centralizatoarelor de mai jos. Aceasta conține astfel arii largi comune, ce nu pot deservi decât 

unităților locative, fără o utilizare alternativă posibilă (alei de circulație și acces, grădină interioară, o singură 

centrală termică pentru asigurarea încălzirii și apei calde, rețea comună pentru comunicații/internet, sală de 

protocol/ședințe); 

OBSERVAȚII 5: Vila este în fapt dispusă pe 3 niveluri, în pantă (Demisol+Parter+1Etaj, retras), cu intrarea 

principală și secundară realizabilă către nivelul din mijloc, denumit în cadrul raportului Parter, pentru o mai 

facilă corelare (vz Capitolul II.1-4);  

OBSERVAȚII 6: În cadrul documentației cadastrale anexate, aria construită la sol (aria proiectată 

perpendicular la sol pentru cele trei niveluri (vila este construită în trepte)) este de 1.101 m², arie confirmată 

și prin efectuarea unor măsurători verificative prin satelit, incluzând grădina și spațiul de circulație din 

mijlocul vilei. În cazul ariei construit desfășurate din această documentație a fost observată o eroare de 

exprimare a acestei suprafețe, aceasta fiind în mod eronat determinată prin simpla înmulțire cu 2 a ariei de 

la sol, fără a se ține cont de spațiul gol din mijlocul vilei, de dimensiunile diferite construite de la nivelul 

fiecărui nivel în parte (aria de la etajul denumit Parter în Raport este cea mai mare) etc. Estimarea în evaluare 

a ariilor construite pentru fiecare nivel a fost imperios necesară, fiind efectuată plecând de la talpa la sol, cu 

măsurători verificative prin satelit, multiplicarea ariilor utile comunicate pentru apartamente cu coeficientul 

de 1,27, conform celui uzual la locuințele unifamiliale (vz și analiză piață), în lipsa altor date elocvente, pentru 

a nu vicia în mod artifical inidicațiile valorice din cadrul raportului. Aceste operațiuni de estimare nu țin însă 

loc de măsurători oficiale, avizate, această operațiune fiind una necesară ulterior (vz și Cap. II.1-4);  

OBSERVAȚII 7: Zona 2 din documentația cadastrală, în suprafață de 888 m², (primul segment de drum, 

până la poarta de acces auto către interiorul ansamblului vilei Renk) nu este inclusă în îngrădirea actuală a 

Imobilului Subiect, fiind în fapt un spațiu utilizat în comun cu locatarii blocului de la Nord (parcare 

autoturisme, acces auto și pietonal către bloc etc), fără a fi însă identificate eventuale drepturi sau documente 

de înstrăinare, fiind inclus acest segment în evaluare cu un drept de proprietate deplin (vz și Cap. II.1-4).  

Rezultatele obținute în prezentul Raport de Evaluare (denumit în continuare Raport) reprezintă o indicație 

asupra valorii și prezintă analizele, opiniile și concluziile evaluatorului, valabile la data evaluării, elaborate în 

conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR. 

În speranța că informațiile și datele furnizate vor satisface toate exigențele părților implicate, vă mulțumim 

că ați apelat la serviciile noastre. 

dir. Teodor Ciobotaru-Pătrăncuș 
Exact Value Project S.R.L. 
Membru corporativ ANEVAR 
Autorizație nr. 0420 

evaluator autorizat, consilier juridic 
Teodor Ciobotaru-Pătrăncuș 
Legitimație ANEVAR nr. 11452 

Specializări EPI, EBM 

       
punctăm valoarea 
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I.1 Declarație – Certificarea Evaluatorului și Semnătura 

Societatea Exact Value Project S.R.L, în calitate de evaluator, membru corporativ ANEVAR, nr. Autorizație 

0420, certifică în cunoștință de cauză că la elaborarea prezentei lucrări a respectat cerințele etice și 

profesionale conținute în Standardele de Evaluare ANEVAR (având la bază Standardele Internaționale de 

Evaluare IVS), Ghidurile și Codul Deontologic al Evaluatorului, conform normelor ANEVAR în vigoare. 

Prin prezenta certificare, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute până la data Raportului, se certifică 

faptul că afirmațiile prezentate și susținute în acest raport sunt adevărate și corecte. 

De asemenea, se certifică faptul că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate de ipotezele 

considerate și condițiile limitative specifice, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional. 

Certific că nu avem niciun interes legat de activul ce face subiectul prezentului raport de evaluare, având 

totodată competența de realizare a prezentei evaluări, evaluarea fiind efectuată în mod obiectiv și imparțial. 

    Exact Value Project S.R.L.  

dir. Teodor Ciobotaru Pătrăncuș 

 

 

I.2 Restricții de utilizare, difuzare și publicare 

Acest Raport de Evaluare este confidențial, valabil numai pentru scopul precizat și doar în uzul Clientului și 

al celorlalți Destinatari menționați în Raport. Autorul evaluării, Clientul și Destinatarii nu vor dezvălui 

Raportul, sau conținutul, unei terțe persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de Standardele de Evaluare 

ANEVAR sau atunci când bunul, sau Raportul, au intrat în atenția unui corp judiciar calificat. 

Evaluatorul își rezervă dreptul de menționare în cadrul Portofoliului a Clientului și de a centraliza datele în 

cadrul bazei de date proprii, necesare în cadrul activității întreprinse, cu respectarea drepturilor de 

confidențialitate prevăzute de lege.  

Nu este permisă folosirea formatului acestuia, copierea în tot, sau în parte, de către nicio persoană, fără 

obținerea în prealabil a acordului scris din partea societății și a autorului Raportului. Raportul de Evaluare, 

datele acestuia sau oricare altă referire la acesta, nu poate fi publicat, sau inclus într-un document destinat 

publicității, fără acordul prealabil scris al societății și a autorului Raportului, cu specificarea formei, 

conținutului și contextului în care urmează să apară. Publicarea parțială sau integrală, precum și utilizarea lui 

de către orice altă persoană, atrage după sine răspunderea legală, neacceptarea niciunei responsabilități din 

partea Evaluatorului, sau al Societății, iar în cazul înlesnirii din partea Destinatarilor, de încetarea oricăror 

obligații născute în sarcina Societății și a Evaluatorului. 
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II. Descrierea proprietății 

II.1 Identificarea Imobilului Subiect 

Obiectul evaluat îl constituie dreptul de proprietate deplin, asupra terenului, construcțiilor și îmbunătățirilor 

aduse lor, situate în mun. Reșița, Aleea Gugu, nr. 1, jud. Caraș-Severin (vila Renk), cod poștal 320228, 

denumite în continuare Imobilul Subiect, compuse din: 

➢ Teren în suprafață totală de 9.651,00 m² (cf. măsurătorilor cadastrale, actelor de proprietate, 

extrasului de carte funciară), cu destinație Intravilan, categoria de folosință Curti/constructii; 

➢ Clădire rezidențială, cu mai multe unități locative și garaje, în suprafață construită la sol de cca 1.101,0 

m² (conform măsurătorilor cadastrale, actelor de proprietate, extrasului de carte funciară), cu regim de 

înălțime Ds+P+1Er, cu o suprafață construită desfășurată de cca 1.733,0 m² (estimare); 

 

➢ Anexe și construcții speciale neintabulate, în suprafață construită la sol de cca 30 m² (foișor) și 648 

m² (teren de tenis) (conform măsurătorilor cadastrale și documentelor puse la dispoziție). 

Imobilul Subiect are atribuit numărul cadastral 2476 (identificator electronic 31645) și este intabulat în 

Cartea Funciară nr. 31645(număr carte funciară vechi 15035 Cîlnic) a UAT Resita.  

Segmentul de piață căruia i se adresează această proprietate este cel  Rezidential . 

II.2 Drepturile de proprietate evaluate și Descrierea Juridică 

TIP DREPT: La data evaluării, dreptul de proprietate evaluat este de tip absolut (deplin), conform accepțiunii 

date de Standardele ANEVAR, SEV 230, C1, pg. 37, sau de Codul Civil. 

PROPRIETAR: S.C. HYDRO-ENGINEERING S.A. - în faliment, în cotă determinată de 1/1. Pentru detaliere a se 

vedea extrasul de carte funciară anexat Raportului. 

Conform identificării oferite de către instituțiile publice, în cazul înstrăinării în ultimii ani ar fi fost obligatorie 

realizarea documentației cadastrale, intabulării în Cartea Funciara și schimbarea rolului fiscal, astfel încât în 

extrasul de informare anexat ar fi fost înscris acest fapt. În lipsa unei astfel de identificări se consideră ipoteza 

de lucru cea mai probabilă, adică fără o modificare a stării de drept a acestui imobil. 

Imobilul Subiect este o proprietate imobiliară, conform definiției existente în Standardele menționate și Codul 

Civil: terenul și toate elementele care sunt o parte naturală a acestuia, de exemplu copaci și minerale, 

elementele care au fost atașate terenului, cum ar fi clădirile și construcțiile de pe amplasament și toate 

elementele permanent atașate clădirilor, de exemplu echipamentele mecanice și electrice care asigură 

funcționarea unei clădiri, aflate atât în subsol, cât și deasupra solului. 

OBSERVAȚII: Conform mențiunilor existente în Capitolul II și prevederilor legale din Codul Civil, orice 

îmbunătățire, sau adăugire adusă imobilului principal (construcțiile, amenajările, îngrădirile etc), poartă 

regimul juridic al acestuia. Astfel, construcțiile și îmbunătățirile existente pe acesta, fac obiectul evaluării și 

CENTRALIZATOR CONSTRUCȚIE PRINCIPALĂ

ARII aprox. (m²) S. Construită S. totală S. Utilă Nr.cam Nr. băi Stare Calit Finisaje

Demisol - ap. 379,00 325,00 303,00 7 7 Bună mediu; necesare mici reparații

Ds - circulații+tehnic 110,00 88,00 0,00 0 0 Satisfăcătoare mediu; necesare reparații

TOTAL DEMISOL 489,00 413,00 303,00 7 7 Bună mediu, cu reparații

Parter - ap.+protocol 605,00 510,40 484,40 9 9 Bună superior; necesare mici reparații

P - circulații 170,00 136,00 0,00 0 0 Satisfăcătoare mediu; necesare reparații

P - garaje 144,00 120,00 120,00 0 0 Bună mediu

TOTAL PARTER 919,00 766,40 604,40 9 9 Bună mediu+, cu reparații

Etaj - apartamente 225,00 206,00 179,00 6 6 Bună mediu; necesare mici reparații

Etaj - circulații acop. 100,00 80,00 0,00 0 0 Satisfăcătoare mediu; necesare reparații

TOTAL ETAJ 325,00 286,00 179,00 6 6 Bună mediu, cu reparații

Grădină interioară 0,00 160,00 0,00 0 0 Satisfăcătoare submediu

TOTAL 1.733,00 1.625,40 1.086,40 22 22 mediu+
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valoarea lor a fost inclusă în cea estimată în acest Raport, în lipsa unor documente contrare prezentate în timp 

util, conform procedurii. 

INCADRAREA URBANISTICĂ a Imobilului Subiect este de teren cu destinație Intravilan, categoria de folosință 

Curti/constructii, conform vecinătăților/documentelor / utilizării actuale. Terenul în exces este evaluat în 

ipoteza posibilității utilizării într-o dezvoltare imediat după achiziție, confrom unor indicatori urbanistici 

similari, în lipsa oricăror altor date. Nu sunt cunoscute la momentul evaluării alte limitări sau dispuneri 

urbanistice asupra Imobilului Subiect, iar datele sunt conforme cu imobilele din jur. 

 

SARCINI: Imobilul Subiect nu a fost verificat asupra tuturor aspectelor legale, fiind evaluat în ipoteza de lucru 

a unui drept de proprietate conform celui menționat mai sus, cu o posesie legală, responsabilă și în ipoteza 

liber de orice sarcini (în concordanță cu art. 53 din Legea Insolvenței nr. 85/2006). 

II.3 Localizarea 

Localizare: Imobilul Subiect este situat aproximativ semicentral, în partea de Nord-Vest a municipiului Reșița, 

în microzona Lunca Bîrzavei, în imediata vecinătate a halelor Renk și zonei Cîlnic. PUNCTE DE REPER (linii 

pietonale) : în partea de Vest, vizavi de aleea Gugu – complexul industrial Renk (RRR) și apoi complexul UCM 

Reșița; în partea de Sud, învecinare directă cu amplasamentul Termoconstruct (industrial) și la circa 130 ml 

– intersecție Aleea Gugu cu str. Făgăraș; în partea de Est – zonă verde/pădure; în partea de Nord – bloc cu 

apartamente, P+4E. 
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Sursa: Google Earth și baza de date a evaluatorului  

Zona: este una în general subdezvoltată, în stagnare, de un nivel calitativ general submediu, raportat la alte 

unități administrativ-teritoriale similare. Localitatea este relativ departe de centrul polului principal de 

dezvoltare din zona geografică respectivă (Timișoara – Regiunea Vest). Destinația generală a clădirilor din 

zona apropiată este una mixtă, predominant industrială, cu hale industriale vechi, de notorietate (Renk și 

UCM), iar în secundar rezidențială, reprezentată de blocuri de o calitate submedie, precum și izolat cu spații 

de birouri, sau de prestări servicii, de-a lungul arterelor principale ale zonei (str. Făgăraș, bd. Republicii). 

Vecinătăți, conform realității din teren, zona prezintă ca vecinătăți directe: 
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a) Nord: bloc cu apartamente, proprietăți private, cu îngrădire; 

b) Est: spațiu verde/pădure, proprietate privată, cu îngrădire; 

c) Sud: hală industrială, proprietate privată, cu îngrădire; 

d) Vest: drum public pentru acces (Aleea Gugu), cu îngrădire; 

Accesul auto/pietonal în zonă se realizează pe drumuri asfaltate de bună calitate.  Ultimul segment de drum, 

pe o distanță de circa 230 ml, se realizează pe un drum public de acces, asfaltat, cu două benzi de circulație, 

de dimensiuni medii, de o calitate generală submedie. Traficul auto este unul cel mult mediu la nivelul 

arterelor principale (bd. Republicii). Transportul în comun este slab dezvoltat în această zonă cu autobuze, și 

microbuze în regim maxi-taxi. 

Dotări Social-Urbane: zona este deservită slab cu puncte comerciale și spații social-urbane, acestea 

regăsindu-se în special de-a lungul arterelor principale, dar mai departe de Imobilul Subiect. 

Utilități existente în zonă: electricitate, gaz, apă și canalizare. 

Date fiscale aprox.:  

Rangul localității – II , Zona în cadrul localității –  B  

Bloc cu mai mult de 3 niveluri  și 8 apartamente –  NU  

An edificare clădire (PIF) – 1975 ; Vechime clădire – 43,00 ani 

Arie construit desfășurată (Adc) considerată – 1733,0 (arie utilă 1.086,40 m² ) 

Renovări majore conform accepțiunii date în normele Codului Fiscal –  NU  (vz descriere imobil Cap. II.4) 

Starea tehnică a clădirii -  Satisfacatoare ; Mediul de folosință în care se află clădirea –  În_mediu_normal . 

Finisaje – medii+. Structura – cadre din beton armat 

Teren ocupat – 1.101,0 m² , Teren liber – 8.550,00 m². 

II.4 Descrierea Proprietății 

TERENUL: are o suprafață totală de 9.651,00 m² (conform măsurătorilor cadastrale), sau de 9.651,00 m² 

(conform actelor), cu o dublă deschidere de circa 70,00 ml la Nord și cca 100 ml la Aleea Gugu. Din punct de 

vedere topografic, acesta este Usor inclinat, având o formă aproximativ trapezoidala/ovala. Există arie de 

teren în exces, înspre drumul pentru acces, pe circa 7.051 m². 
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Împrejmuire și amenajări teren: Terenul este amenajat cu spațiu verde (flori/pomi/copaci) și alei de 

circulație. Acesta dispune de anexe: Da (foișor, teren tenis). Terenul este împrejmuit conform tabelului 

centralizator de mai jos. 

 

Suprafața utilă a locuinței este cea definită prin Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/8601 - Legea Locuinței 114/1996, Anexa nr. 1, pct. B: 

– Suprafața utila a locuinței este suma tuturor suprafețelor utile ale încăperilor. Ea cuprinde: camera de zi, 

dormitoare, bai, WC, dus, bucătărie, spatii de depozitare și de circulație din interiorul locuinței. Nu se cuprind: 

suprafața logiilor și a balcoanelor, pragurile golurilor de usi, ale trecerilor cu deschideri până la 1,00 m, nisele 

de radiatoare, precum și suprafețele ocupate de sobe și cazane de baie (cate 0,50 mp pentru fiecare soba și 

cazan de baie), în cazul în care încălzirea se face cu sobe. În cazul locuințelor duplex, rampa, mai puțin 

palierele, nu se cuprinde în suprafața utila a locuinței. 

Vezi grafic nivel statistic (media ariei utile vs construite) la imobilele înscrise în întregul județ (vz. analiza de 

piață – medie la toată imobilele – 1,28). Raport final ales: 1,25, rotunjit, având în vedere pereții comuni. 

CLĂDIRE C1 – apartamentată faptic în 11 locuințe, plus 8 garaje, cu regim de înălțime Ds+P+1Er, este 

compartimentată conform tabelului anexat mai jos. Clădirea este creată pentru a deservi ca o clădire pentru 

protocol, ședințe și cazare management . Suprafețele utile sunt împărțite conform tabelului descriptiv pus la 

dispoziție de către administratorul proprietarului, în lipsa altor date (vezi și schițe plan anexate). Această 

construcție a fost edificată în jurul anului 1975 (aprox.) (conform declarației proprietarului).  

 

 

LATURA/SIDE LUNGIME total/Lenght POARTĂ/Gate GARD/Fence

N 60,00 0,00 60,00

V - față 109,00 0,00 109,00

S 75,00 0,00 75,00

E - intrare 100,00 10,00 90,00

Porți, TOTAL 10,00 334,00 plasa de sarma pe schelet metalic

plasa de sarma pe schelet metalic

TIP ÎNGRĂDIRE LATURI/Fence type

plasa de sarma pe schelet metalic

plasa de sarma pe schelet metalic

plasa de sarma pe schelet metalic

CENTRALIZATOR CONSTRUCȚII EDIFICATE PE TEREN/Buildings on the plot

SUPRAFETE - arii aprox. (m²)nr.camere Etaj A. Construită A.totală A. terase A. utilă Stare Cal. Finisaje

Ap. 1, alipit cu 2 3 Parter 146,00 124,00 7,00 117,00 bună superior

2 Parter 129,00 111,00 8,00 103,00 bună superior

Ap. 3 2 Parter 121,00 101,00 4,00 97,00 bună superior

Ap. 4 2 Parter 116,00 100,00 7,00 93,00 bună mediu

Ap. 5 3 Demisol 146,00 125,00 8,00 117,00 bună mediu

Ap. 6 2 Demisol 118,00 101,00 7,00 94,00 bună mediu

Ap.7 Protocol Parter 93,00 74,40 0,00 74,40 bună superior

Ap. 8 2 Demisol 115,00 99,00 7,00 92,00 bună mediu

Ap. 9 1 Etaj 33,00 32,00 6,00 26,00 bună mediu

Ap.10 1 Etaj 33,00 32,00 6,00 26,00 bună mediu

Ap.11 (2 garsoniere alipite - 2 camere)2 Etaj 69,00 67,00 12,00 55,00 bună mediu

Ap.12 2 Etaj 90,00 75,00 3,00 72,00 bună mediu

11 TOTAL apartamentări 1.209,00 1.041,40 75,00 966,40 bună mediu+, cu reparații

la parter (față clădire)GARAJE Parter 18,00 15,00 0,00 15,00 bună mediu

8 TOTAL garaje 144,00 120,00 0,00 120,00 bună mediu

TOTAL 1.353,00 1.161,40 75,00 1.086,40 bună mediu+; cu reparații

CENTRALIZATOR CONSTRUCȚIE PRINCIPALĂ

ARII aprox. (m²) S. Construită S. totală S. Utilă Nr.cam Nr. băi Stare Calit Finisaje

Demisol - ap. 379,00 325,00 303,00 7 7 Bună mediu; necesare mici reparații

Ds - circulații+tehnic 110,00 88,00 0,00 0 0 Satisfăcătoare mediu; necesare reparații

TOTAL DEMISOL 489,00 413,00 303,00 7 7 Bună mediu, cu reparații

Parter - ap.+protocol 605,00 510,40 484,40 9 9 Bună superior; necesare mici reparații

P - circulații 170,00 136,00 0,00 0 0 Satisfăcătoare mediu; necesare reparații

P - garaje 144,00 120,00 120,00 0 0 Bună mediu

TOTAL PARTER 919,00 766,40 604,40 9 9 Bună mediu+, cu reparații

Etaj - apartamente 225,00 206,00 179,00 6 6 Bună mediu; necesare mici reparații

Etaj - circulații acop. 100,00 80,00 0,00 0 0 Satisfăcătoare mediu; necesare reparații

TOTAL ETAJ 325,00 286,00 179,00 6 6 Bună mediu, cu reparații

Grădină interioară 0,00 160,00 0,00 0 0 Satisfăcătoare submediu

TOTAL 1.733,00 1.625,40 1.086,40 22 22 mediu+
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OBS: la Ap. 7 au fost adunate ariile existente în planul etajului avut la dispoziție,în lipsa oricăror alte 

date. 

 

Nu au fost identificate, sau comunicate renovări majore aduse clădirii, conform accepțiunii Codului Fiscal: 

”Renovări majore - În cazul clădirilor  supuse unor  lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal,  anul 

terminării  se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepția la terminarea 

lucrărilor.  

Renovarea  majoră  reprezintă  acțiunea  complexă  care  cuprinde obligatoriu lucrări de intervenție la 

structura de rezistență a clădirii, pentru asigurarea cerinței fundamentale de rezistență mecanică și 

stabilitate, prin acțiuni de  reconstruire, consolidare, modernizare, modificare  sau  extindere,  precum  și,  după  

caz,  alte  lucrări  de intervenție pentru menținerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii,  a  celorlalte  

cerințe  fundamentale  aplicabile  construcțiilor, conform  legii,  vizând,  în  principal,  creșterea  performanței 

energetice și a calității  arhitecturale / ambientale și funcționale a clădirii.  

Anul terminării se actualizează în condițiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea 

clădirii crește cu cel puțin 50% față de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor de 

renovare majoră.”  

Structurile standard pentru astfel de construcții sunt astfel:  

Structura este de tip cadru din b.a., cu stâlpi și grinzi din b.a., închideri perimetrale din cărămidă de tip 

cărămidă plină / porotherm și compartimentări interioare din cărămidă plină / porotherm. Fundația este de 

tip continuu, cu pardoseli din beton armat. Pentru accesul către nivelurile clădirii, sunt realizate 3 scări 

exterioare, placată cu mozaic turnat și balustrade, cu podest de odihnă. 

Învelitori: Acoperișul este de tip terasă necirculabilă, din beton cu învelitoare din carton bitumat. Sunt 

necesare reparații la nivelul hidroizolației cel puțin, fiind observate infiltraii și prelingeri pe pereții exteriori, 

în mai multe zone.  

Finisaje: (cu inspecție realizată în interior, confor nivelului standard estimat, observat, sau cunoscut) Nivelul 

general al finisării este considerat Mediu+, unele zone fiind submedii, altele medii și altele suparioare. 

APARTAMENTE S. utila(mp) Terasa(mp) Total(mp) Garaj (mp)

Ap. 1 ap.1 si 2 au fost unite si constituie acum un singur apartament117,00 7 124 15,00

Ap. 2 103,00 8,00 111,00 15,00

Ap. 3 2 camere 97,00 4,00 101 15,00

Ap. 4 2 camere 93,00 7,00 99,00 15,00

Ap. 5 3 camere 117,00 8,00 125,00 15,00

Ap. 6 2 camere 94,00 7,00 101,00

Ap.7 PROTOCOL (bucatarie+sala mese+baie+camera+hol)

Ap. 8 2 camere 92,00 7,00 99,00 15,00

Ap. 9 garsoniera 26,00 6,00 32,00

Ap.10 garsoniera 26,00 6,00 32,00

Ap.11 ap..2 camere din 2 garsoniere55,00 12,00 67,00 15,00

Ap.12 2 camere 72,00 3,00 75,00 15,00

Centralizare in evaluarea veche - 2014 Arie desf.

Grup locuinte P+E, structura din cadre 871,15

Foisor de lemn 30,00

Copertina paravan 12,00

Balustrada terasa 15,00

Terasa cu doua scari 12,00

TOTAL 940,15
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EXTERIOR: Finisarea la exterior este realizată prin tencuirea pereților și aplicat un strat de vopsea decorativă 

de exterior. Tâmplăria exterioară: este de tip PVC cu geam termopan. Garajele dispun de câte o ușă acționată 

electric și poartă pentru acces pietonal. INTERIOR: nivelul finisajelor este estimat a fi unul mediu+ (vz 

centralizator pentru fiecare zonă în parte). Pardoseala: de tip rece în zonele de tranzit exterior, cu moizaic 

turnat, de o calitate medie, sau de tip cald (parchet lamelar, din lemn plin la finisările superioare, sau subțiri, 

la zonele de o finisare medie) în holurile și camerele de zi, respectiv mochetă în dormitoare. Pereții: sunt 

tencuiți, fiind aplicat strat de vopsea lavabilă, de o calitate medie, iar în băi și bucătărie având aplicată faianță 

de o calitate medie/medie+. Plafoanele: sunt tencuite și prezintă măști din rigips / tavan casetat, ce maschează 

spoturi luminoase de o calitate medie. Tâmplăria interioară: este din lemn / PVC, de o calitate 

medie/superioară.  

Instalațiile existente în clădire:  

a) Electricitate de 220 V c.a./Trifazic, panou/contor - instalație electrică de tip îngropată în tencuială, cu 

aparate și corpuri de iluminat fixe, fără accesorii; 

b) Instalație de gaz metan, cu contor + Instalația de încălzire cu convecto-radiatoare (calorifere), 

alimentate de o centrală termică comună ansamblului (pe gaz); 

c) Apă curentă, alimentată din sistemul centralizat al localității, și canalizarea de colectare, ce deversează 

către sistemul centralizat de colectare al localității; 

d) Instalațiile sanitare - Pentru băile sau grupurile sanitare, obiecte sanitare estimate a fi de o calitate 

superioară, respectiv medie (vz centralizator mai sus); 

e) Instalație de răcire - aparate clasice de aer condiționat; 

OBSERVAȚII: nu au fost efectuate probe, iar evaluarea este efectuată conform calității standard, fără a fi luate 

în considerare orice alt fel de disfuncționalități, sau calități improprii ale manoperei și materialelor utilizate. 

Utilitățile existente racordate la proprietate sunt: electricitate, gaz, apă și canalizare.  

II.5 Aspect general proprietate și Concluzii 

Starea tehnică generală: Din inspecția efectuată, starea tehnică a Imobilului Subiect este estimată drept una  

Satisfacatoare , cu întreținere  Satisfacatoare , amplasarea fiind într-un  În_mediu_normal , având necesare 

cheltuieli imediate după achiziție – estimat -42.000 € . 

(Foarte bună (FB) – situație în care s-au efectuat la timp și în bune  condiții  lucrările  de  întreținere,  reparații  

curente, reparații capitale – GEV500 – ANEXA 2 / Cod Fiscal 2016). 

(Bună (B) – situație în care s-au efectuat lucrări de întreținere și de reparații curente, la timp și în condiții 

acceptabile, dar nu s-au efectuat reparații capitale – GEV500 – ANEXA 2 / Cod Fiscal 2016 ). 

(Satisfăcătoare (S)  –  situație în care s-au efectuat cel mult unele lucrări de întreținere, neglijându-se complet 

lucrările de reparații curente și capitale – GEV500 – ANEXA 2 / Cod Fiscal 2016 ). 

mediu normal 

mediu agresiv  (cu umiditate, cu temperaturi înalte, coroziv obișnuit) 

mediu  puternic  agresiv  combinat  (cu  umiditate  și temperaturi  înalte,  cu  umiditate  și  mediu  coroziv,  cu  

temperaturi înalte și mediu coroziv, mediu puternic coroziv). 

Puncte Forte   

1. Proprietatea are un design, compartimentare și funcționalitate de un nivel superior, atipică perioadei de 

edificare, sau în raport cu alte case din zona analizată, prin prisma aportului de know-how extern 

(investitorul german Renk). Totodată vila Renk se bucură de notorietate, fiind legată suplimentar și de 

renumele fostei întreprinderi Renk (Reșița Reductoare Renk (RRR), actualmente Reșița Reductoare și 

Regenerabile); 
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2. Clădirea este creată pentru a deservi ca o clădire pentru protocol, ședințe și cazare management. Dată 

fiind dezvoltarea industrială a zonei, acest ansamblu poate servi ca punct de interes spre a fi achiziționat 

ca un singur pachet, în forma cadastralo-juridică actuală;  

3. Imobilul este amplasat aproape de întreprinderi industriale de mari dimensiuni și cu acces rapid către 

arterele principale ale zonei (bd. Republicii) și către zona centrală; 

4. Încadrarea dimensiunilor apartamentelor în palierul general căutat pe piața specifică; 

5. Imobilul poate fi utilizat și apartamentat, cu unități locative independente; 

6. Existența unui spațiu larg pentru agrement (teren tenis și foișor), fiind posibilă și dezvoltarea terenului 

în exces. 

Puncte Slabe   

1. Dinamica și dezvoltarea generală a orașului Reșița este una în declin. De asemenea drumurile de acces 

către principalele zone ale țării nu sunt de tip expres, sau autostradă, transportul fiind realizat greoi; 

2. Dimensiunile mari ale clădirii va face greoiae o ocupare integrală, din cauza lipsei activității de mare 

calibru în oraș;  

3. Starea generală, cu cheltuieli necesare imediat după achiziție, ce va genera costuri suplimentare pentru 

reparații și renovări; 

4. Există o supradimensinare ușoară la ariile utile ale apartamentelor mari, în raport cu mediile uzuale din 

piață, generând astfel un preț total mai mare (mai greu vandabile);  

5. Ariile comune clădirii (circulații, tehnic etc) ocupă o arie construită importantă, generând ccosturi mai 

mari cu întreținerea. 

II.6 Timpul de marketing 

Timpul de marketing pentru tranzacționarea Imobilului Subiect este estimat la un nivel ridicat, putând urca, 

sau depăși, 12 luni, în condițiile asigurării unor condiții optime privind furnizarea informațiilor și prezentării 

Imobilului Subiect. De asemenea este importantă înțelegerea volatilității ridicate din piață, între prețurile 

efectiv practicate pentru proprietăți similare și asumarea unor oscilații de la aceste prețuri în tranzacția finală 

încheiată. 

II.7 Prețuri Imobil Subiect 

Nu sunt cunoscute la data evaluării, oferte sau cotații curente de preț, sau dacă există un interes din partea 

unor potențiali cumpărători sau demarării de astfel de negocieri. Nu au fost identificate cotații de preț istorice, 

relevante pentru Imobilul Subiect la data evaluării. 

III. Termenii de referință 

III.1 Inspecția Imobilului Subiect și Amploarea investigației 

Inspecția Imobilului Subiect a fost fixată pentru data 06.07.2018 , începând cu ora ora 10:00, conform 

înțelegerii avute cu administratorul proprietarului. 

La inspecție efectuată de către evaluatorul autorizat (Teodor Ciobotaru-Pătrăncuș, legitimație nr. 11452), a 

participat un reprezentant al proprietarului, iar accesul în interiorul imobilului a fost posibil, constatările fiind 

efectuate doar la nivel de suprafață, fără intervenții de detaliu sau profunzime. Nu au fost efectuate inspecții 

detaliate ale solului, instalațiilor și structurii clădirii/construcțiilor. 
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Localizarea a fost realizată pe baza adresei poștale și documentației cadastrale. Documentele și schițele au 

fost puse la dispoziția Evaluatorului de către Client și OCPI, fiind menționate în Capitolul III.11 (Bazele 

evaluării și sursele de informare). Evaluatorul nu își asumă în niciun fel responsabilitatea cu privire la 

valabilitatea acestora, corectitudinea, sau lipsa unor astfel de documente și informații. 

III.2 Destinatarii Raportului 

Destinatarii prezentului Raport sunt după cum urmează: 

a) Creditor BRD G.S.G. S.A., CUI: RO 10556861, NrRegCo: J40/4436/1998, Adresa: BUCURESTI, sector 1, 

Turn BRD, Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7; 

b) Biroul executoresc - Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu 

Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 0649, CUI 

31215824, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu George și Cabinet Individual de Insolvenţă 

Dăogaru Petrişor-Liviu, cu sediul în Timişoara, Bv. Revoluţiei 1989, nr. 3, ap. 5, jud. Timiş, având CUI 

19918744și număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B2212, în calitate de lichidator 

judiciar al debitoarei SC HYDRO-ENGINEERING SA - în faliment, in bankruptcy, en faillite,  cu sediul 

înlocalitatea Reşiţa, str. Calea Caransebeşului, nr. 16 A, jud. Caraş-Severin, cod unic de identificare fiscală 

18045420, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J11/915/2005, împreună cu organele, părțile și 

instanțele abilitate a finaliza dosarul de faliment. 

III.3 Forma Raportului de evaluare 

Raportul de evaluare, denumit în continuare Raportul, este un document narativ, scris și detaliat, în 

conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR ed. 2018, standarde ce au caracter obligatoriu pentru 

membrii ANEVAR începând cu data 01.01.2018. Evaluator a fost desemnată societatea Exact Value Project 

S.R.L., membru corporativ ANEVAR, conform deciziei creditorului pe baza selecției de oferte din cadrul 

Adunării Creditorilor din 29.05.2018, dosar faliment HYE 5911/115/2013 din 12.06.2018. 

III.4 Scopul și utilizarea evaluării 

Scopul acestei evaluări îl reprezintă vânzarea prin procedura de faliment, cu utilizare în faza stabilirii 

valorii de circulație, pe procedura de vânzare a bunului urmărit (Activul Subiect), în Dosarul de faliment 

menționat.  

Raportul de evaluare întocmit va fi valabil și va putea fi utilizat doar pentru scopul și utilizarea desemnată. 

Este interzisă utilizarea raportului de evaluare, integral sau în parte, pentru orice alt scop. Este interzisă 

distribuția și reproducerea raportului de evaluare, iar utilizarea sa este limitată.  

Verificarea evaluării poate fi realizată în conformitate cu prevederile SEV 400  Verificarea  evaluării,  numai  

de  către  un  evaluator  autorizat  având  ca  specializare verificarea evaluării (VE), dovedită cu parafa de 

verificator cu specializarea VE (GEV 400, pct.2). 

III.5 Tipul valorii estimate 

Raportul de evaluare va estima valoarea în conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR (SEV/IVS). 

Valoarea estimată nu este un fapt cert, ci este o opinie, fie asupra celui mai probabil preț care trebuie achitat 

pentru un activ, în cadrul unui schimb, fie asupra beneficiilor economice rezultate din deținerea unui activ 

(SEV/IVS 100 – Cadrul General, pct. 8, pg. 5). 

Valoarea estimată este valoarea de piață așa cum aceasta este definită în Standardele de Evaluare ANEVAR. 

În conținutul Raportului orice referire la ”valoarea/indicația valorică” obținută, sau estimată, va fi înțeleasă 

și interpretată conform definirii și sensului dat în acest Capitol. 
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Valoarea de piață (definită în SEV/IVS 100, pct 29 și 30, pg. 11) este suma estimată pentru care un activ sau 

o datorie  ar  putea  fi  schimbat(ă)  la  data  evaluării,  între  un cumpărător  hotărât  și  un  vânzător  hotărât,  

într-o  tranzacție nepărtinitoare,  după  un  marketing  adecvat  și  în  care  pârțile  au acționat  fiecare  în  

cunoștință  de  cauză,  prudent  și  fără constrângere. 

Conform art. 836, alin. 3 din Codul de Procedură Civilă, prin evaluarea întreprinsă de expert se va stabili 

valoarea de circulație a imobilului. Având în vedere accepțiunea dată de legiuitor ”valorii de circulație” s-a 

constatat că acest tip de valoare reprezintă echivalentul ”valorii de piață” conform SEV. 

SEV 100 Cadrul general, pct 52, SEV 104  ”Termenul „vânzare forţată” se utilizează deseori în situaţiile când 

un vânzător este constrâns să vândă şi, în consecinţă, nu are la dispoziţie o perioadă de marketing adecvată. 

Preţul care ar putea fi obţinut în aceste situaţii va depinde de natura presiunii exercitate asupra vânzătorului 

şi de motivele pentru care nu poate să dispună de o perioadă de marketing adecvată. De asemenea, ar putea 

reflecta consecinţele asupra vânzătorului cauzate de imposibilitatea de a vinde în perioada disponibilă. Preţul 

obtenabil într-o vânzare forţată nu poate fi estimat în mod realist, cu excepţia cazului când se cunosc natura 

şi motivul constrângerilor asupra vânzătorului. Preţul pe care un vânzător îl va accepta în cadrul unei vânzări 

forţate va reflecta mai degrabă situaţia lui specială decât pe cea a vânzătorului ipotetic hotărât din definiţia 

valorii de piaţă. Preţul obtenabil într-o vânzare forţată are numai întâmplător o legătură cu valoarea de piaţă 

sau cu orice alte tipuri ale valorii definite în acest standard. O „vânzare forţată” reprezintă o descriere a 

situaţiei în care are loc schimbul şi nu un tip al valorii distinct.” 

III.6 Data evaluării 

Inspecția Imobilului Subiect - 06.07.2018. Pentru detaliere a se vedea Capitolul III.1; 

Data evaluării - 06.07.2018, curs de schimb BNR, la data evaluării: 1 EURO = 4,6616 lei LEI;  

Data întocmirii raportului – 31.08.2018. 

III.7 Moneda Raportului 

Valoarea estimată prin prezentul raport de evaluare este prezentată în lei (LEI) și echivalentul în euro (EURO), 

la cursul de schimb al Băncii Naționale a României de la data evaluării. 

III.8 Modalitățile de plată 

Valoarea prezentată ca opinie în prezentul raport de evaluare este considerată a fi plătită integral (cash), fără 

condiții de plată deosebite (rate, leasing, etc). 

III.9 Riscul evaluării 

Toate  evaluările  reprezintă  opinii  profesionale  asupra  unei  baze  declarate, combinate cu orice prezumții 

corespunzătoare sau speciale. O evaluare nu este un fapt cert, ci o estimare. Gradul de subiectivism implicat 

variază inevitabil de la caz  la  caz,  în funcție și de datele, sau informațiile avute la dispoziție la data Raportului, 

la  fel  și  gradul  de  certitudine,  sau  probabilitatea,  ca  opinia evaluatorului  asupra  valorii  să  coincidă  

exact  cu  prețul  care  ar  fi obținut într-o tranzacție efectuată la data evaluării, sau în altă evaluare paralelă. 

III.10 Ipoteze și ipoteze speciale 

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

evaluatorului este exprimată în concordanță cu aceste ipoteze și condiții de lucru, precum și cu celelalte 

aprecieri din acest Raport de evaluare: 

1. Raportul de evaluare și valoarea estimată își păstrează valabilitatea doar la data evaluării. Această 

valoare este afectată pe viitor de mai mulți factori fizici, funcționali și condițiile de piață, valoarea proprietății 

putând a varia în timp. Evaluatorul nu este responsabil decât în limita informațiilor valabile și cunoscute la 

data evaluării. 
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2. Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală care afectează fie Imobilul Subiect, 

fie dreptul de proprietate asupra acestuia și care nu sunt aduse la cunoștință anterior datei evaluării. Raportul 

a fost realizat doar în baza actelor și documentelor puse la dispoziție, sau enumerate la Sursele de informare, 

conform mențiunilor punctuale existente în Raport, în cea mai plauzibilă ipoteză. Evaluatorul nu își asumă în 

niciun fel responsabilitatea cu privire la valabilitatea acestora, corectitudinea sau lipsa unor astfel de 

documente, neavând calitatea legală și procesuală de pronunțare asupra acestui aspect.  

3. Evaluatorul obține informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse 

pe care le consideră a fi credibile, adevărate și corecte. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea în privința 

acurateței informațiilor furnizate de alte părți, el neavând calitatea legală și procesuală de cercetare 

exhaustivă a acestor aspecte. 

4. Bunul se evaluează pe baza premisei că este conform datelor estimate și utilizat corespunzător, iar 

dreptul de proprietate evaluat este integral, valabil, tranzacționabil și neafectat de nicio altă sarcină. 

5. Suprafețele sunt estimate la valorile din măsurătorile cadastrale avizate, sau pe baza estimărilor 

verificative posibile. În cazul observării unor inadvertențe, sau erori în cadrul datelor primite, acestea sunt 

menționate în cadrul Raportului, iar evaluarea este realizată în cea mai probabilă ipoteză, evaluatorul 

neasumându-și responsabilitatea pentru niciun fel de diferențe sau inexactități. Orice schiță și estimare din 

raportul de evaluare prezintă dimensiunile aproximative ale proprietății și este realizată pentru a ajuta 

cititorul raportului să vizualizeze proprietatea cât mai corect, putând a exista și alte date, sau parametri, ce 

nu sunt enumerați, aceștia neputând a fi prezentați în totalitate.  

6. Funcționalitatea și starea completă a bunului sunt considerate a fi similare elementelor observate cu 

ochiul liber la momentul inspecției și datelor disponibile până la data evaluării, fără modificări sau 

disfuncționalități suplimentare de orice alt fel. Nu se asumă responsabilitatea pentru existenta unor eventuale 

disfuncții, sau pentru eventualele procese de testare necesare descoperirii lor. Se presupune că sunt 

respectate toate standardele și prevederile legale în vigoare și nu există alte condiții, sau disfuncționalități 

(probleme structurale, de sol, calitate, poluare, sau orice fel de factori negativi ce acționează direct, sau 

indirect, asupra Imobilului Subiect), care pot majora sau micșora valoarea bunului. 

7. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit sau ca pe o inspecție tehnică de specialitate a bunului, 

astfel de informații depășind misiunea încredințată și sfera acestui Raport. Nu sunt oferite garanții explicite 

sau implicite, în privința stării în care se află ulterior Imobilul Subiect. 

8. Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanță, sau asistență 

de orice fel, legată de bunul evaluat, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de înțelegeri în prealabil. 

9. Procesul evaluării presupune o serie de analize și calcule multiple, iar valoarea finală este subiectivă, 

influențată de experiența evaluatorului, datele disponibile la data evaluării și de numeroși alți factori, ce nu 

pot fi enumerați în mod exhaustiv în prezentul Raport. De asemenea, existența unei volatilități în piața 

specifică  poate produce practicarea unor prețuri diferite pentru bunuri similare, în aceeași perioadă de 

referință, estimarea neputând a fi una exactă, sau valabilă pentru alte bunuri. 

10. Orice avize, autorizări, certificate etc, existente asupra Imobilului Subiect și luate în considerare în 

cadrul Raportului, sunt considerate ca putând a fi reînnoite fără restricții și/sau transferate, în aceleași 

condiții, nefiind luate în calcul orice fel de alte limitări suplimentare. 

11. Inspecția bunului a putut fi efectuată în interiorul și din exteriorul acestuia, iar datele utilizate sunt 

conforme celor ce au putut fi obținute până la data evaluării (puse la dispoziție). 

12. Opinia noastră referitoare la prețul uzual realizabil în condiții de vânzare forțată, fără condiții de 

marketing adecvate, este la 67,00% aplicabil la valoarea de piață a Imobilului Subiect. Opinia este bazată pe 
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tranzacțiile întâlnite pe procedura de executare silită și poate varia, în ambele sensuri, cu un nivel semnificativ, 

într-o tranzacție efectivă aplicată Imobilului Subiect, în lipsa unor detalii complete privind condițiile de 

vânzare aplicabile (vz. și Cap. III.5). 

III.11 Sursele de informații, Documentele și Bazele evaluării 

La baza lucrării de evaluare au stat în principal următoarele documente și elemente informative : 

a) Materiale metodologice ale Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din Romania (ANEVAR); 

b) STANDARDELE DE EVALUARE ANEVAR – 2018 (având la bază Standardele Internaționale de 

Evaluare – IVS): Definiții SEV; SEV 100 – Cadrul General; SEV 101 – Termenii de referință ai evaluării; SEV 

102 – Implementare; SEV 103 – Raportarea evaluării; SEV 230 – Drepturi asupra proprietății imobiliare; GEV 

630 - Evaluarea bunurilor imobile; SEV 310 – Evaluări ale drepturilor asupra proprietății imobiliare pentru 

garantarea împrumutului; GEV 520 - Evaluarea pentru garantarea împrumuturilor; 

c) Decizia de numire din data de 12.06.2018, dosar faliment HYE 5911/115/2013; 

d) Încheiere, Extras de carte funciară pt. informare nr. 49134-27.12.2017, OCPI Caras Severin; 

e) Contract de vânzare-cumpărare, aut. sub nr. 1128 din 11.05.2010 BNP Onofrei Camelia Ramona + 

Încheiere rectificare; 

f) Inventare bunuri (mijloace fixe) realizate de către Client; 

g) Documentație cadastrală avizată de OCPI; 

h) Studii și date privind piața imobiliară din România ("Wall-Street", "Ziarul Financiar", ”Valoarea" etc.); 

i) Studii si analize de piață publicate de firme specializate (Imobiliare.ro, Colliers, DTZ, CBRE etc); 

j) Informații preluate din baza de date a evaluatorului, autorități publice și private, sau de la vânzători 

și cumpărători imobiliari de pe piața imobiliară specifică, informații care au fost sintetizate; 

k) Informații transmise verbal de către proprietari, agenți imobiliari, experți sau terțe persoane, privind 

situația Imobilului Subiect și a zonei analizate. 

IV. Analiza de piață 

Piața imobiliară reprezintă totalitatea tranzacțiilor care implică drepturi de proprietate sau de folosință 

asupra terenurilor și clădirilor. Tranzacția imobiliară înseamnă transferul permanent sau temporar al unui 

drept de la o parte la cealaltă în schimbul unei recompense care, de obicei, este o sumă de bani. Ca pe orice 

piață, prețul de tranzacție este stabilit, în primul rând, de interacțiunea dintre cerere și ofertă. 

Piața imobiliară este influențată de atitudinile, motivațiile și interacțiunile vânzătorilor și cumpărătorilor și 

are caracteristici diferite de cele ale piețelor eficiente (este foarte sensibilă la situația pieței de muncă și 

stabilitatea veniturilor, deciziile de cumpărare sunt influențate de tipul de finanțare, durata rambursării și 

rata dobânzii, este o piață care nu se auto reglementează, ci este afectată de multe reglementări 

guvernamentale și locale, informațiile despre tranzacții similare nu sunt imediat disponibile, există decalaj 

între cerere și ofertă, cererea poate fi volatilă datorită unor schimbări rapide în mărimea și structura 

populației). Pe piețele imobiliare cererea reprezintă numărul dintr-un anumit tip de proprietate pentru care 

se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-un anumit 

interval de timp. Existența ofertei pentru o anumită proprietate la un anumit moment, la un anumit preț și un 

anumit loc indică gradul de raritate al acestui tip de proprietate. 

Pe piața din România nu există indici imobiliari oficiali de prețuri efective, sau datele de tranzacționare 

disponibile publicului, ca în alte țări dezvoltate, existând în schimb mai mulți indicatori generali, sau pe baza 

prețurilor afișate/estimate, fără ca amplitudinea oscilațiilor să poată fi măsurată cu precizie. Cu toate acestea, 
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indicii importante privind evoluția pieței imobiliare sunt oferite de datele macroeconomice și volumul 

general al tranzacțiilor, elemente puternic corelate cu prețurile efectiv practicate. 

DATELE MACROECONOMICE - Prelucrarea principalilor indicatori oficiali de către Exact Value Project: 
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LUCRĂRI CONSTRUCȚII - REZIDENȚIAL 

 

 

LUCRĂRI CONSTRUCȚII - NEREZIDENȚIAL 

 

 

INVESTIȚIILE: În ultimii ani se constată o scădere semnificativă a aportului investițiilor publice, în 

contrapondere cu cele din domeniul privat. 
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CURSUL DE SCHIMB (Piața valutară): conform Proiecției principalilor indicatori macroeconomici. 

Principalele riscuri la adresa monedei naționale sunt exercitate de mediul politic intern și de criza din zona 

euro. 

 

IV.1 Piața specifică 

este caracterizată ca una rezidențială, reprezentată în special de case apartamentate, edificate în sistem P+1E, 

edificate înainte de anul 2000. Caracteristicile acesteia sunt defalcate după elementele principale 

componente: cerere, ofertă și echilibrul pieței. 

IV.2 Analiza Ofertei – date generale statistice din zonă 

FONDUL IMOBILIAR ÎN ZONĂ – CARAȘ-SEVERIN – INSSE 
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FONDUL IMOBILIAR ÎN ZONĂ – localitate și zona de referință - INSSE 
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OFERTA CU TERENURI LIBERE 

Prețurile terenurilor au înregistrat o pantă descendentă constantă, proprietarilor fiindu-le tot mai greu să 

obțină valoarea dorită. În plus, în comparație cu piața locuințelor pe segmentul economic, care este susținută 

de programul Prima Casă, în sectorul terenurilor nu a existat niciun factor extern care să mențină prețul. 

În Capitală și împrejurimi, căutările pe segmentul terenurilor au sporit cu 79% în ultimele 12 luni (2014-

2015), aceasta situându-se pe locul secund în clasamentul celor mai mari creșteri de interes. Ca volum, 

cererea din Bucuresti este cu 78% mai mare decât cea consemnată în următorul oraș clasat, respectiv Brașov. 

În ultimele 12 luni, prețul mediu solicitat de vânzători a rămas relativ constant, consemnând doar un avans 

ușor, de 2%. (Sursa: wall-streetr.ro, apr2015). 

Prețurile terenurilor au rămas pe un trend descendent în 2013, dată fiind creșterea numărului de oferte 

atractive din partea băncilor, a lichidatorilor și a proprietarilor aflați în dificultate. Conform celui mai recent 

raport de piață publicat de Colliers International (mar2014), în anul 2013 prețurile terenurilor au înregistrat 

o scădere medie de 10-25% în comparație cu 2012. Cu toate acestea, au existat și zone în care prețurile au 

rămas relativ constante, cum ar fi zonele centrale sau exclusiviste, unde oferta este limitată și proprietarii de 
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regulă nu sunt presați să vândă. Volumul tranzacțiilor a rămas redus, date fiind atât numărul mai mic de 

tranzacții, cât și reducerea suprafeței tranzacționate. După 2008 jucătorii din piață și-au schimbat 

comportamentul - dacă înainte de 2008 cumpărau în mod continuu parcele de terenuri, în ultimii cinci ani au 

alternat perioadele de achiziție cu cele de dezvoltare. 

Prețul loturilor înscrise în inelul periferic al Capitalei, zonă potrivită pentru construcția de case unifamiliale, 

a cunoscut o scădere cuprinsă între 50% și 77% față de maximul atins în 2007-2008. În prezent, 77% dintre 

cei interesați de achiziția unui teren în București sau în localitățile învecinate caută loturi intravilane, potrivit 

unui sondaj realizat de portalul Imopedia. Mai mult de jumătate dintre utilizatorii portalului sunt dispuși să 

plătească sume cuprinse între 15.000 și 50.000 euro pentru un teren, în timp ce 21% aleg loturi ce au un preț 

de până în 15.000 euro. Terenurile care costă între 50.000 și 150.000 euro atrag doar 19% dintre potențialii 

cumpărători, iar cele cu valori de peste 150.000 euro sunt interesante pentru numai 5% dintre aceștia. 

Referitor la dimensiunile terenurilor, 59% dintre participanții la sondaj accesează anunțuri ale terenurilor cu 

suprafețe cuprinse între 250 și 500 mp, numai 22% dintre ei fiind interesați de parcele între 500 și 1.000 mp 

și 19% de suprafețe de peste 1.000 mp. (Sursa: www.capital.ro – 20.11.2012) 

Cele mai mari reduceri s-au resimțit, ca de obicei, la terenurile aflate în câmp. În cazul proprietăților din zonele 

centrale ale localităților de lângă București, preturile au scăzut cu până la 33%. 

Cu toate ajustările efectuate, potențialul investițional este unul foarte scăzut, legat de lipsa lichidității și a 

creditării. 

OFERTA LOCUINȚELOR UNIFAMILIALE 

Oferta de apartamente mai ieftine de 20.000 de euro reprezenta sub 1% din total, în vreme ce locuințele cu 

prețuri cuprinse între 20.000 și 40.000 de euro dețineau o cotă de peste 9%. Segmentul 40.000-60.000 de 

euro concentra 27% din ofertă, în vreme ce palierul 60.000-80.000 de euro ajungea la 23%. Pentru prima 

oară în ultimii ani, oferta de locuințe mai scumpe de 80.000 de euro se apropie de nivelul cererii, ajungând la 

o pondere de circa 40% din total.(imobiliare.ro – ian2015). 

Pe segmentul caselor individuale, diferența dintre cerere și ofertă, în Capitală, este astfel: 27% dintre 

cumpărători se află în căutarea unei locuințe cu un preț mai mic de 60.000 de euro, însă oferta de astfel de 

unități locative se ridică la doar 3% din total. În mod similar, 28% din totalul căutărilor vizează case cu prețuri 

cuprinse între 60.000 si 100.000 de euro, însă această categorie reprezintă doar 7% din totalul ofertei. Pe de 

altă parte, 22% dintre potențialii cumpărători sunt dispuși să plătească între 100.000 și 150.000 de euro 

pentru o locuință individuală, însă doar 11% dintre unitățile locative scoase la vânzare se încadrează în 

această categorie. În cele din urmă, doar 23% din totalul vizitatorilor Imobiliare.ro sunt interesați de o casă 

cu un preț de peste 250.000 de euro, dar aceasta categorie reprezintă 79% din totalul ofertei. (Sursa: 

www.imobiliare.ro / Analize Imobiliare sep2013). NOTA EVALUATORULUI: în studiu sunt incluse atât 

căutările având alte scopuri (documentare, analiză etc), iar în ofertă sunt incluse și imobilele promovate de 

mai multe ori, de către intermediari diferiți, existând astfel o marjă de eroare mai ridicată. 

În general, proprietarii nu-și amenajează grădinile special pentru a ridica valoarea proprietății, deși nu ar 

trebui să scape din vedere acest lucru. Arhitectura de calitate a spațiului verde atrage atenția chiar și în cazul 

unui ochi neavizat, la fel ca în cazul amenajărilor interioare. Consultanții imobiliari confirmă faptul că orice 

client este atras de spațiul verde aranjat spectaculos, iar o casă care are o astfel de curte are mai multe șanse 

la vânzare, chiar și în vremuri în care bugetul este mai restrâns. 

„Casele cu grădini amenajate fac o impresie foarte bună de la prima vizionare, astfel că toți proprietarii ar trebui 

să fie atenți la astfel de detalii. O grădină splendidă ridică valoarea proprietății cu 3%-10%, uneori chiar mai 

mult", atestă Bogdan Dobriţoiu, general manager al agenției imobiliare General Service 2000. 
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„Cumpărătorii care aleg o casă finisată, vor ca aceasta să fie terminată din toate punctele de vedere, inclusiv 

partea exterioară. Nu preferă să cumpere o proprietate cu 5-10% mai ieftină, deoarece țin cont de amenajare și 

au oricum alocat un buget pentru așa ceva", întărește Raluca Dima, reprezentant al agenției imobiliare Neocasa. 

(Publicat: 30 mar 2012 | Autor: Raluca Joița, IMOPEDIA.ro. 

Dinamică clădiri noi în zona apropiată, pe ultimii 5 ani (2013/2018): 

 

Sursa: Google Earth și baza de date a evaluatorului 
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IV.3 Analiza Ofertei Competitive 

ZONA analizată (terenuri): palierele pentru imobile similare Imobilului Subiect sunt de la aproximativ 10 

€/m², până la maxim 40 €/m², în funcție de amplasament, deschidere, caracteristici fizice, posibilități 

dezvoltare, vecinătăți, etc. În cadrul ofertelor din aceasta zonă s-au constatat perioade lungi pentru marketing, 

ce au condus la marje de negociere și scăderi succesive de prețuri de mai multe zeci de procente, în unele 

cazuri, în lipsa puterii de cumpărare. 

Oferta este în număr mediu, raportat la zonele etalon. 

În ceea ce privește modul în care sunt promovate proprietățile imobiliare aflate la vânzare, Internetul 

cunoaște cea mai importantă pondere, fiind cea mai importantă resursă media. Pe locul doi se află presa scrisă 

care înregistrează însă o tendință de scădere, iar locul al treilea este ocupat de târgurile imobiliare. 

 

 

 

 

Total nr. Total € Categorie List Price m² €/m² DOM

127 1.079.500 €     Low 4.300 €       430 10,0 €       9

Avg

Med 8.500 €       2.158 5,1 €         286

High 300.000 €   200.000 40,0 €       2.200

STATISTICA ZONA OFERTE IMOBILIARE
Total nr. Total € Categorie List Price m² utili €/m²

6 413.713 €       Low 30.000 €     847 17 €          

Avg 68.952 €     2.181 31 €          

Med 36.564 €     1.740 26 €          

High 230.000 €   5.755 55 €          

STATISTICA Comparabile Alese
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ZONA analizată (clădiri+teren): palierele pentru imobile similare Imobilului Subiect sunt de la aproximativ 

30.000 €, până la maxim 90.000 €/unitate locativă, în funcție de amplasament, suprafața utilă, vechime, 

finisaje, utilare etc. În cadrul ofertelor din aceasta zonă s-au constatat perioade lungi pentru marketing, ce au 

condus la marje de negociere și scăderi succesive de prețuri de mai multe zeci de procente, în unele cazuri, în 

lipsa puterii de cumpărare. 

Oferta este în număr mediu/, raportat la zonele etalon. 

În ceea ce privește modul în care sunt promovate proprietățile imobiliare aflate la vânzare, Internetul 

cunoaște cea mai importantă pondere, fiind cea mai importantă resursă media. Pe locul doi se află presa scrisă 

care înregistrează însă o tendință de scădere, iar locul al treilea este ocupat de târgurile imobiliare. 

 

 
Sursa: imobiliare.ro, analizeimobiliare.ro, FlexMLS, analiză și prelucrare date Exact Value Project 
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OFERTA COMPETITIVĂ – tabele statistice - birouri 

 

 
Sursa: imobiliare.ro, analizeimobiliare.ro, FlexMLS, analiză și prelucrare date Exact Value Project 

OFERTA COMPETITIVĂ – tabele statistice - apartamente 
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Sursa: imobiliare.ro, analizeimobiliare.ro, FlexMLS, analiză și prelucrare date Exact Value Project 

 

 

 

           
OFERTA COMPETITIVĂ – tabele statistice - chirii 

ZONA: În anunțurile publicate în această zonă, chiria lunară, solicitată, pentru imobile similare cu Imobilul 

Subiect oscilează în jurul valorilor dintre - 50 € - 151 € -  350 € /m²/lună (minim,mediu, superior), putând a 

fi transformate pe metru pătrat între  2,0 € -  3,0 € -  6,0 € /m²/lună, în funcție de amplasament, suprafața 

totală, utilare, mobilare, calitatea construcției, alte avantaje, etc. 

OFERTA COMPETITIVĂ – tabele statistice - apartamente  

 

Total nr. Total € Categorie List Price m² utili €/m² Au  DOM Total nr. Total € Categorie Sold Price m² utili €/m² Au  Days on 

11 1.450.000 € Low 7.700 €      26 280 €     95 23 1.728.450 €   Low 20.000 €      30 50 €       9

Avg Avg

Med 50.000 €   85 631 €     309 Med 75.150 €      150 512 €    266

High 900.000 € 1.855 1.250 € 1531 High 770.000 €    1.549 1.300 € 1230

STATISTICA ZONA OFERTE IMOBILIARE - birouri STATISTICA ZONA OFERTE - spații comerciale

Total nr. Total € Categorie List Price m² utili €/m² Au
 Days on 

market 
115 4.002.000 €   Low 5.824 €        27 210 €    2

Avg

Med 34.800 €      70 500 €    160

High 60.000 €      121 769 €    884

STATISTICA ZONA ACTIVE LISTINGS - apartamente
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OFERTA COMPETITIVĂ – tabele statistice - case  

 

 

 

birouri 

Sursa: imobiliare.ro, analizeimobiliare.ro, analiză și prelucrare date Exact Value Project 

Total ListingSuma Totala List Price m² utili Pret/ m²u  DOM 

231 34.881 €   Low 50 €                18 2,0 €      3

Avg

Med 151 €             50 3,0 €      123

High 350 €             130 6,0 €      1.131

STATISTICA ZONA Chirii - apartamente

Total ListingSuma Totala List Price m² utili Pret/ m²u  DOM 

16 803.844 € Low 17 €                44,00 1 €         50

Avg

Med 200 €             100,00 2 €         624

High 700 €             3000,00 5 €         1445

STATISTICA ZONA Chirii - case

Total ListingSuma Totala List Price m² utili Pret/ m²u  DOM 

9 3.180 €      Low 50 €                12 2,0 €    48

Avg

Med 220 €             60 5,0 €    743

High 1.200 €          2.049 9,0 €    2049

STATISTICA ZONA Chirii
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IV.4 Analiza Cererii 

Cererea cuprinde suma agregată a cumpărătorilor solvabili care au nevoie de un imobil, care au capacitatea 

financiară să achiziționeze și care sunt gata să acționeze acum. Aceasta este influențată actualmente de afluxul 

foarte mare de oferte existente în piață, generate pe de o parte de lipsa de lichiditate în piață, proiectele 

amânate și finalizate în cele din urmă, precum și din cauza multiplelor bănci ce încearcă să fructifice numărul 

mare de imobile preluate în contul creanțelor. Piața este una a cumpărătorului.  

ZONA: cererea vine din rândul persoanelor cu venituri superioare, sau investitorilor cu acces la lichidități 

consistente, aceste categorii de având un număr foarte redus de persoane. Ocazional pot exista și persoane 

care pot accesa creditări din partea băncilor. 

PROFIL DEMOGRAFIC: 
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Sursa: INSSE 

 

Sursa: Coldwell Banker Romania 

CEREREA PE SEGMENTUL REZIDENȚIAL: 

Cerea poate fi influențată, în condițiile creării unui echilibru între puterea de cumpărare și oferta existență de 

efectul supraaglomerării locuințelor din România (55% la nivelul țării în raport cu 20% în UE), adică la noi 

există o medie de sub o persoană/cameră/locuință (EUROSTAT). 

În ceea ce privește criteriile de alegere a locuinței, cumpărătorii se arată interesați în special de preț și de anul 

construcției. De asemenea, studiul indică o atenție sporită și pentru starea proprietății, apropierea de mijloace 

de transport și de instituții de învățământ. Zonele preferate sunt cele semicentrale (34%), în timp ce doar 

11% din potențialii cumpărători s-ar orienta către o locuință în afara orașului. (sursa: ediția a III-a a Road 

Show BCR Real Estate mai 2013). 

Din perspectiva potențialilor cumpărători, un studiu realizat recent de Imobiliare.ro (asupra unui eșantion 

reprezentativ din județele București-Ilfov, Timiș, Cluj, Brașov, Constanta si Iași) releva o tendință de majorare 

a timpului estimat pentru încheierea unei tranzacții 47,4% din cei chestionați (in creștere de la 43,5% fata de 

acum un an), anticipează că-și vor rezolva nevoia imobiliară într-un interval mai mare de șase luni; de 
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asemenea, clienții care se așteaptă să cumpere o proprietate într-un interval de trei până la șase luni 

reprezintă 25% din total (in creștere de la 13,1%). 

Pe de altă parte, ponderea celor care declară că au o nevoie imobiliară urgentă, pe care ar vrea să o 

îndeplinească în mai puțin de o lună, se situează la 12,2% (în scădere de la 19,7% în urmă cu un an). Totodată, 

cota clienților care estimează că vor încheia o tranzacție într-un interval de una, până la trei luni de zile, ajunge 

la 15,4% (de la 23,7%). (Sursa: AnalizeImobiliare.ro / wall-street.ro apr2017) 

“În ceea ce privește preferințele bucureștenilor în funcție de zonă, cele mai căutate cartiere din partea de nord a 

Capitalei au fost Băneasa, Bucureștii Noi și Aviației. Pentru partea de sud au fost preferate zonele Berceni - 

Popești Leordeni, Brâncoveanu, Olteniței, în timp ce pentru estul Bucureștiului, datele noastre arată o preferință 

pentru Titan, Pantelimon și Colentina. Cei care au dorit să cumpere în partea de vest a orașului au ales, cu 

precădere, cartierele Militari, Drumul Taberei și Crângași. Pentru apartamentele situate Central și Ultracentral 

în top se află Unirii, Dorobanți și Universitate” declară Răzvan Muntean, General Manager, IMOPEDIA 

(22dec2012). 

Profilul cumpărătorului din 2014 (imobiliare.ro / Analize Imobiliare) 

(ian2015) Pe parcursul lui 2014, doar 1% dintre vizitatori s-au arătat interesați, la nivelul Capitalei, de 

locuințe de până la 20.000 de euro. Spre comparație, o analiză similară, efectuată însă în toamna anului 2013, 

releva un interes consistent al cumpărătorilor pe acest segment low-cost, respectiv 20% din total. Cererea a 

scăzut considerabil și pe intervalul 20.000-40.000 de euro, de la un nivel de 30% în toamna lui 2013, până la 

16% în prezent. Interesul pentru unitățile locative cuprinse între 40.000 și 60.000 de euro s-a menținut relativ 

constant, cu o ușoară creștere, de la 25% la 29%. De palierul de preț 60.000-80.000 de euro s-au arătat 

interesați în 2014 20% dintre vizitatorii portalului, față de 13% în toamna lui 2013. În ceea ce privește 

apartamentele mai scumpe de 80.000 de euro, acestea au atras semnificativ mai mulți potențiali cumpărători 

în 2014, respectiv o pondere de 34% din total, față de doar 12% în toamna lui 2013. NOTA EVALUATORULUI: 

în studiu sunt incluse atât căutările având alte scopuri (documentare, analiză etc), iar în rezultate sunt incluse 

și imobilele promovate de mai multe ori, existând astfel o marjă de eroare mai ridicată. 

Road Show BCR Real Estate mai 2013: studiu realizat de BCR împreuna cu peste 200 de parteneri agenții și 

dezvoltatori imobiliari.  

În ceea ce privește criteriile de alegere a locuinței, cumpărătorii se arată interesați în special de preț și de anul 

construcției. De asemenea, studiul indică o atenție sporită și pentru starea proprietății, apropierea de mijloace 

de transport și de instituții de învățământ. Zonele preferate sunt cele semicentrale, în timp ce doar 11% din 

potențialii cumpărători s-ar orienta către o locuință în afara orașului. 

Imobilele executate silit scoase la licitație de bănci nu sunt foarte căutate, iar acest fapt reiese foarte clar din 

faptul că prețul este redus cu până la 75% fată de evaluarea inițială pentru majoritatea imobilelor scoase la 

licitație. Executorii spun că un bun executat silit se vinde, în medie, după trei-cinci licitații și după ce banca 

renunță la prețul minim inițial. Cererea redusă pentru bunurile licitate este determinată și de faptul că cel 

care vrea să achiziționeze este obligat să dispună de bani gheață. (Sursa: www.adevarul.ro - 15.08.2011) 
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CEREREA PENTRU SPAȚII DE BIROURI 

CBRE – Q3 2017 

 

 CBRE – Q3 2017 
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ESOP market analisys (2018) 
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CEREREA 

 

 

 



Raport de evaluare |                                                                                                                                   www.ExactValue.ro 
 

EXACT VALUE PROJECT – membru corporativ ANEVAR 39 

 

CBRE – Q3 2017 
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 CBRE – Q3 2017 
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CEREREA PENTRU SPAȚII DE BIROURI ÎN VILE: cum se împarte oferta după preț si zona in București 

ESOP – wall-street.ro - 3apr2014 

Cea mai mare oferta de vile scoase la închiriere in 

București sunt scoase pe piață la preturi de sub 11 

euro/mp, ofertele in acest nivel de preț reprezentant circa 

70% din totalul suprafeței de birouri disponibila in vile in 

Capitala. In același timp la nivel poziționare, cea mai 

bogata oferta este amplasata in zona centru-nord, cu un 

stoc total ce depășește 50.000 mp, arata un studiu 

al Esop. 

In ceea ce privește oferta de spatii de birouri in vile din București, la începutul lui 2014 circa 67% din totalul 

lor au chirii de prezentare de pana in 11 euro/mp/luna, 20% o chirie medie cuprinsa intre 11,1 si 15 

euro/mp/luna si 13% peste 15 euro/mp/luna. 

Cele mai multe vile disponibile se afla in zona de centru-nord a Capitalei –un stoc total de 50.025 mp si cel 

mai redus in zona de sud ( peste 12.000). Zonele ultracentrale concentrează un stoc de peste 37.000 mp de 

birouri in vile, in timp ce zona est-centru dispune de o oferta totala de peste 34.000 mp de birouri in vila. 

Numarul tranzactiilor cu vile inchiriate pentru a servi ca sedii de birouri a crescut cu aproximativ 43% in 

primul trimestru din 2015, fata de T1 2014, dar suprafata medie inchiriata a scazut cu 36%, la 265 mp. In 

schimb, zonele alese de chiriasi au fost doar premium, ultracentrale sau din centru-nord, acolo unde chiriile 

de prezentare se situeaza intre 10-13 euro/mp, arata o analiza realizata de Esop. 

„Chiriasii au cautat vile bine si corect 

renovate, cu retea IT si alte facilitati de 

spatii de birouri, in zone care asigura un 

plus de imagine, precum Romana, 

Cismigiu, Domenii si Aviatorilor. Chiriile 

de prezentare pentru astfel de 

proprietati se situeaza intre 10 si 13 

euro/mp”, declara Alexandru Petrescu, 

managing partner Esop Consulting l 

CORFAC International. 

Oferta de vile de inchiriat pentru birouri este concentrata in zonele ultracentrale si de centru-nord In 

Ultracentral – care cuprinde zonele Romana, Unirii, Cismigiu si in Centru-Nord – Kiseleff, Domenii, Soseaua 

Nordului, 1 Mai, Floreasca, Baneasa se afla vile disponibile la inchiriere care totalizeaza 76.573 mp, mai mult 

de jumatate din stocul total. Cele mai multe se afla in zona de centru-nord, in apropierea ambasadelor, marilor 

sedii de multinationale, a Guvernului si a celor mai scumpe cartiere rezidentiale. Si in continuare estimam ca 

aceste zone vor ramane vedete pe aceasta piata, profilul chiriasilor care prefera vile ca sedii de birouri fiind 

potrivit pentru tipul de proprietati existente aici, spun oficialii Esop. Acest lucru este stiut si de investitori, 

care prefera sa cumpere si sa valorifice vile din Centru-Nord si Ultracentral, chiar daca oferta la inchiriere 

este mai mare decat in alte zone si preturile sunt si cu 50-70% mai ridicate. 
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FINANȚAREA 

BNR a păstrat dobânda de politică monetară la 1,75%, din mai2015, până la începutul anului 2018, când a 

începu să urce cu câte 0,25%, în scădere semnificativă față de nivelul de 10,25% din septembrie 2008, sau cel 

de 7,5% din sep2005. Această măsură a fost dublată și de programul de creditare ”Prima casă” exclusiv în lei, 

motive pentru care există premisele unor reduceri în continuare a dobânzilor practicate de băncile comerciale 

la creditele în lei și astfel o accesibilitate mai ridicată la creditare, în condițiile ajustării nivelului ridicat al 

îndatorării.  

Accesul la creditare a devenit în ultimele luni unul mai facil decât în ultimii 3 ani, cu volume totale a creditării 

în creștere susținută. Supra îndatorarea, sau clienții ”captivi”, din cauza posibilităților foarte reduse de 

refinanțare, stopează un aflux și mai mare al creditării imobiliare. Din acest motiv, tendința generală va fi de 

relativă stagnare, cu tendință viitoare de creștere ușoară, pe termen lung. 

 
SURSA: efin.ro 

 

 
SURSA: BNR.ro – prelucrare date Exact Value Project 
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IV.5 Echilibrul pieței 

Creșterea volumului a generat o reducere a prețurilor. Oferta va fi influențată și în continuare de afluxul 

ridicat de oferte, generate și de criza de lichiditate din piață, sau de dorința principalilor creditori de a lichida 

garanțiile imobiliare pentru creditele neperformante din portofoliu, lucru ce va pune și mai multă presiune 

pe prețurile totale solicitate.  Piața este una a cumpărătorului.  

Din 2014 și până în prezent, diferența dintre timpul necesar pentru vânzarea unei case si cel pentru vânzarea 

unui apartament s-a majorat în mod vizibil, arată datele furnizate de platforma Analize Imobiliare dezvoltata 

de Imobiliare.ro. La nivelul Capitalei, spre exemplu, perioada de tranzacționare ajunge, la circa 77 de zile 

pentru un apartament si, respectiv, la aproximativ 150 de zile pentru o casa - nivel aproape dublu. 

Potrivit statisticilor, cea mai propice perioadă pentru vânzarea unei locuințe (din punctul de vedere al 

factorului timp) este trimestrul al doilea din an. În T2 2016, spre exemplu, un apartament avea nevoie de 

puțin sub 60 de zile pentru a fi tranzacționat, iar o casă de 134 de zile. 

La capitolul preț, statisticile releva o tendință de apropiere între așteptările vânzătorilor și cele ale 

cumpărătorilor. Acest lucru este dovedit, printre altele, de faptul ca marja de negociere este destul de redusa 

in momentul de față, cel puțin pe segmentul apartamentelor. Conform Imobiliare.ro, aceasta se situează sub 

nivelul de 4% in toate marile orașe analizate: 3,7% în București, 3,2% in Cluj-Napoca, 1,9% in Timișoara, 2% 

in Iași, 3,6% in Constanta si 2,9% in Brașov. (Sursa: AnalizeImobiliare.ro / wall-street.ro apr2017) 

PIAȚA REZIDENȚIALĂ 
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CARAȘ-SEVERIN 
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CONCLUZII: Se observă o creștere considerabilă a ponderii tranzacțiilor ipotecare, în detrimentul plăților cash. 

OBS: numărul total cuprinde tranzacțiile înregistrate (vânzări, donații, moșteniri etc) cât și cotele aferente. 

Sursa BCR: 5 mai 2014 - prelucrare Exact Value Project 

Potrivit datelor centralizate de Fondul Național de 

Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și 

Mijlocii (FNGCIMM), București-Ilfov este singura 

regiune a țării unde valoarea de tranzacționare pe acest 

segment a avut o evoluție constant descendentă din 2009 

încoace. Aici, prețurile au pornit de la un nivel mediu de 

circa 1.160 de euro pe metru pătrat util în 2009, au ajuns 

la puțin sub 1.000 de euro pe metru pătrat în 2012 și la 

chiar mai puțin – circa 975 de euro pe metru pătrat – în 

primele luni din 2013. 

Din analizele statistice efectuate reiese că Programul Prima Casă a fost accesat cu preponderență de tineri cu 

vârsta cuprinsă între 26 și 35 de ani care au preferat achiziționarea apartamentelor de 2 camere. 

Majoritatea finanțărilor garantate, de aproximativ 32%, au o valoare de până la 30 mii euro, 25% sunt 

cuprinse între 30 mii – 40 mii euro, 24% au o valoare de peste 50 mii euro și 19% sunt cuprinse între 40 mii 

și 50 mii de euro. Raportat la numărul de camere, se observă o tendință de creștere a ponderii imobilelor cu 

3 camere achiziționate, în principal, în detrimentul imobilelor cu o cameră. Statistic, situația indică preferința 

în procent de 51% pentru imobile cu 2 camere și de 30% pentru imobile cu 3 camere. Garsonierele și imobilele 

cu 4 camere și peste, au fost preferate în procent de 11%, respectiv 6%. Din totalul proprietăților achiziționate 

prin program, 69% sunt construite înainte de anul 2008 și 31% sunt imobile noi, construite după ianuarie 

2008. 

Începând din 2012 a putut fi observată și o creștere a interesului pentru locuințele noi, construite după 2008.  
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Compilare analize statistice segment, conform principalilor analis ti de iat a , studii publicate compilat î n revista 
Valoarea, Q1, 2018, ANEVAR: 
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V. Analiza datelor și Evaluarea 

V.1 Procedura de evaluare 

Baza evaluării realizate în prezentul raport este valoarea așa cum a fost ea definită mai sus, la Capitolul III.5. 

Pentru evaluarea proprietății, respectând Standardele ANEVAR, au fost utilizate următoarele abordări: 

• Abordarea prin piață (metoda comparației directe) – terenul considerat liber; 

• Abordarea prin cost (metoda determinării costului de înlocuire net); 

• Abordarea prin venit (metoda capitalizării veniturilor). 

Prin aplicarea acestor metode s-au obținut o serie de indicații asupra valorii, care au fost interpretate de către 

evaluator și prin reconcilierea lor s-a format opinia evaluatorului privind valoarea.  

Etapele parcurse: 

• Documentarea și studierea documentelor avute la dispoziție; 

• Inspecția amplasamentului; 

• Analiza informațiilor culese și interpretarea lor; 

• Stabilirea limitelor si ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului; 

• Aplicarea metodelor de evaluare; 

• Interpretarea și exprimarea valorii finale estimate. 

V.2 Cea mai bună utilizare (CMBU) 

Conform cu Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare, "SEV 100 – Cadrul General" s-a aplicat principiul 

"celei mai bune utilizări" pentru stabilirea veniturilor ce pot fi obținute din deținerea acestui imobil. 

Cea mai bună utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească trei criterii: 

1. Să fie fizic posibilă – să se stabilească dacă utilizarea este posibilă, prin prisma a ceea ce ar fi considerat 

rezonabil de către participanții la piață; 

2. Să fie permisă legal – sa reflecte cerința de a fi permisă legal, fiind necesar să se ia în considerare orice 

restricții în utilizarea activului, de exemplu, specificațiile din planul urbanistic; 

3. Să fie fezabilă financiar / maxim productivă – cerința ca utilizarea să fie fezabilă financiar, având în 

vedere dacă o utilizare alternativă, care este posibilă fizic și permisă legal, va genera un profit suficient pentru 

un participant tipic pe piață, după ce au fost luate în calcul costurile conversiei la acea utilizare, peste profitul 

generat de utilizarea existentă; 

Analiza s-a efectuat ținându-se cont de cele patru forțe care exercită asupra unui bun (activ): condițiile 

guvernamentale, condițiile de mediu, condițiile sociale și situația economică. Datorită destinației, limitărilor 

legale, structura clădirii, normelor urbanistice (zona de locuințe), amplasamentului, dimensiunile proprietății, 

utilizării actuale și perspectivelor pe termen mediu și lung, cea mai bună utilizare este cea de spațiu  

Rezidential .  
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V.3 Valoarea terenului – metoda comparației directe 

Abordarea prin piață oferă o indicație asupra valorii prin compararea Imobilului Subiect cu alte imobile 

identice sau similare, al căror preț se cunoaște. 

Valoarea de piață a imobilului se obține din dovezile de piață ale prețurilor de tranzacționare ale unor imobile 

similare, respectiv valoarea de piață poate fi obținută în urma analizei prețurilor de piață ale imobilelor 

comparabile, din aceeași arie de piață, care au fost tranzacționate la o dată apropiată de data evaluării. Când 

nu există tranzacții efective suficiente cu imobile comparabile sau când datele obținute din tranzacțiile 

efectuate nu sunt credibile și/sau nu pot fi verificate, pentru evaluare se pot folosi și prețurile cerute prin 

ofertele de vânzare sau prețurile oferite prin cererile de cumpărare de imobile comparabile. Analiza 

prețurilor la care s-au efectuat tranzacțiile sau a prețurilor cerute sau oferite pentru imobile comparabile este 

urmată de efectuarea unor corecții ale prețurilor imobilelor comparabile, pentru a cuantifica diferențele 

dintre prețurile plătite, cerute sau oferite pe unitatea de suprafață, cauzate de diferențele între caracteristicile 

specifice ale imobilelor și tranzacțiilor cu acestea (numite elemente de comparație). 

Comparația directă este metoda cea mai uzuală și preferată de evaluare, cu condiția să existe informații 

suficiente despre vânzările de imobile similare, din aceeași arie de piață. 

Pentru obținerea unei indicații asupra valorii de piață a bunului prin această metodă, evaluatorul a apelat la 

informațiile provenite din ofertele la vânzare, sau tranzacțiile din zona respectivă, alegându-se în final 

comparabilele anexate Raportului și s-au aplicat corecții după cum urmează: 

Indicația asupra valorii finale alese este de la Comparabila F/6 (corecția brută totală procentuală/nominală 

cea mai mică și numărul cel mai mic de ajustări aplicate). Indicația valorică obținută a fost rotunjită la patru 

zecimale, conform uzanțelor pieței specifice și oscilațiilor indicațiilor finale obținute. În urma aplicării 

ajustărilor enumerate mai sus s-a obținut: 

INDICAȚIA OBȚINUTĂ ASUPRA VALORII 
200.000 € 

(60.000+140.000 €) 

20,72 €/ m² 
(23/20 €/m²)  

 

 

ELEMENTE DE CALCUL U.M.

Aria utilă 1 Productie (Usable area 1) m² 303,00 1.212 € 303,00 1.515 €

Chirie percepută / m² util euro/m² 4,00 €           5.650 lei              5,00 €                 7.062 lei                

Aria utilă 2 depozitare (Usable area 2) 484,40 2.180 € 484,40 2.906 €

Chirie perceputa / m² util (Au) 4,50 € 10.161 lei           6,00 €                 13.548 lei              

Aria utilă 3 Admin (Usable area 2) 179,00 627 € 179,00 806 €

Chirie perceputa / m² util (Au) 3,50 € 2.920 lei              4,50 €                 3.755 lei                

TOTAL chirie lunară (total rent/month) 966,40 4.020 € 966,40 5.230 €

4,16 € 18.740 lei           5,41 € 24.380 lei              

Venit brut potențial (12 luni) (VBP) 48.240 €            62.760 €              

Grad de neocupare  % din Venitul brut 16,67% 8.040 13,89% 8.717

Venitul Brut Efectiv (VBE) 40.200 54.043

Cheltuieli fixe și variabile (CET)  % + nominal (din VBE) 21,0% 8.450 19,5% 10.563
 exprimare unitară  € / m² / lună 2 €                        3 €                          

Venit net anual ( VNE ) EURO 31.750 43.481

Periada de recuperare a investiției (V₀ / VNE) - ani 16,7 11,1

Rata de capitalizare, ( c ) - 6,00% 9,00%

EURO 4,6616 lei  529.167 483.120

529.000 € rotunjit (V₀) 483.000 €

547 € euro/m² util 500 €

0 € 0 €

0 0

0 € 0 €

9.651,00 0 € 0 €

 INDICAȚIA FINALĂ OBȚINUTĂ 529.000 € 483.000 €

CEA MAI BUNĂ UTILIZARE DA NU

 Costuri cumulate pentru 

dezvoltarea terenului 

 Cheltuieli conversie/reparații 

 INDICAȚIE OBȚINUTĂ 
rotunjit (V₀)

euro/m² util

REZIDENȚIAL BIROURI
1 2
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 Nr. 

crt. 
 Denumirea Ajustarei  U.M.  Terenul de evaluat  A  B  C  D  E  F 

 DENUMIRE / NAME - LOT vila  Calea Timisoarei 44  Calea Timisoarei  Ioan Poptelecan 2B  strada Caen  DJ582/Zimbrului/ Valiugului  Ciresului 20 (Lend) 

 JUDEȚ / COUNTY Caras Severin  Caras Severin  Caras Severin  Caras Severin  Caras Severin  Caras Severin  Caras Severin 

 Unitate Administrativă UAT Resita  Resita  Resita  Resita  Resita  Resita  Resita 

Localizare Latitude  45.333169  45.315454  45.314095  45.293190  45.292137  45.295124  45.293295

Longitude  21.872738  21.873565  21.874307  21.878366  21.878043  21.927963  21.948457

 ID imobil 2018132 53125 53112 53126 53124 53115 53121 

0 Preţ ofertă/List price EURO 34.320 €                                34.000 €                                  38.808 €                                 30.000 €                                     46.585 €                                 230.000 €                         

Pret ofertă/List price / m² EURO/m² 20,00 €                                  17,00 €                                    22,00 €                                   29,97 €                                       55,00 €                                   39,97 €                             

Suprafața totală/Land plot area m² 2.600 1.716 2.000 1.764 1.001 847 5.755

Dif. Area / Subject m² 884 600 836 1.599 1.753 -3.155

Pret Oferte 8.500 €                                  8.500 €                                    8.500 €                                   8.500 €                                       8.500 €                                   8.500 €                             

Pret Tranzactii -  €                                       -  €                                         -  €                                       -  €                                           -  €                                        -  €                                  

Pret Listings -  €                                       -  €                                         -  €                                       -  €                                           -  €                                        -  €                                  

Pret median Comp. 36.564 €                                36.564 €                                  36.564 €                                 36.564 €                                     36.564 €                                 36.564 €                           

AJUSTARE negociere/Negociation % -20% -5% -15% -30% -30% -30%

AJUSTARE EURO/m² -4,00 -0,85 -3,30 -8,99 -16,50 -11,99

AJUSTARE EURO -6.864 -1.700 -5.821 -9.000 -13.976 -69.000

Preţ de tranzacţie/Transaction price EURO 27.456 € 32.300 € 32.987 € 21.000 € 32.610 € 161.000 €

Preț de tranzacție / m² EURO/m² 16,00 € 16,15 € 18,70 € 20,98 € 38,50 € 27,98 €

la un nivel peste media zonei 

din cauza prețului unitar 

solicitat peste marjele de 

tranzactionare ale zonei si 

disponibilitatii mai ridicate in 

negociere / above average 

area level, listed unit price 

being over the area's trading 

margins and with a higher 

negotiation availability

la un nivel sub media zonei 

datorită prețului unitar 

solicitat mai apropiat de un 

nivel tranzacționabil si 

reducerilor anterioare deja 

aplicate/ below average area 

level, due to the unit price 

requested, closer to a 

transaction level and previous 

discount applied

la nivelul mediu de negociere 

din zonă, pentru tipul de 

proprietate / the average 

area level of negotiation, for 

the type of property

la un nivel peste media zonei 

din cauza prețului unitar 

solicitat peste marjele de 

tranzactionare ale zonei si 

disponibilitatii mai ridicate in 

negociere / above average area 

level, listed unit price being 

over the area's trading margins 

and with a higher negotiation 

availability

la un nivel peste media zonei 

din cauza prețului unitar 

solicitat peste marjele de 

tranzactionare ale zonei si 

disponibilitatii mai ridicate in 

negociere / above average 

area level, listed unit price 

being over the area's trading 

margins and with a higher 

negotiation availability

la un nivel peste media 

zonei din cauza prețului 

unitar solicitat peste 

marjele de tranzactionare 

ale zonei si disponibilitatii 

mai ridicate in negociere / 

above average area level, 

listed unit price being 

over the area's trading 

margins and with a 

higher negotiation 

availability

Pret / m² Oferte 5 €                                          5 €                                            5 €                                           5 €                                               5 €                                           5 €                                     

Pret / m² Tranzactii -  €                                       -  €                                         -  €                                       -  €                                           -  €                                        -  €                                  

Pret / m² Listings -  €                                       -  €                                         -  €                                       -  €                                           -  €                                        -  €                                  

Pret / m² Tranzactii 26 €                                        26 €                                          26 €                                         26 €                                             26 €                                         26 €                                   

1

1.a Dreptul de propr. transmis / the real property rights conveyed integral/full Integral Integral Integral Integral Integral Integral

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.b Condițiile de finanțare / financing terms normal Integral Integral Integral Integral Integral Integral

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.c Condițiile de vânzare / the terms of sale integral/full similare similare similare similare similare similare

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.d -  €                                         2.574 €                                   2.000 €                                     -  €                                       2.501 €                                       -  €                                        -  €                                  

- curatare teren zone de curatare zone de curatare+demolare ruina - -

 Cost € /m² -  €                                         2 €                                          1 €                                            -  €                                       2 €                                               -  €                                        -  €                                  

 Diferență cost 2 €                                          1 €                                            -  €                                       2 €                                               -  €                                        -  €                                  

Ajustare % 9,38% 6,19% 0,00% 11,91% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/m² 1,50 1,00 0,00 2,50 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO 17,50 € 17,15 € 18,70 € 23,48 € 38,50 € 27,98 €

1.e similar similar similar similar similar similar

data ultimei modificari data evaluării/last date 29.05.2018 16.05.2018 20.08.2018 12.01.2018 17.08.2018 05.03.2018

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2 Anexe, cu valoare economică / Annexes with economic value  0  nu  nu  nu  nu  nu  nu 

2.3  Nu  nu  nu  nu  nu  ingradire, pietruire  ingradire 

Aport valoric nominal € 0,0                                           -   €                                             -   €                                            -   €                                                -   €                                     6.000 €                               5.000 € 

Aport Valoric / m² €/m² teren                                             -   €                                           -   €                                             -   €                                            -   €                                                -   €                                             7 €                                       1 € 

Val. suplimentară amenajare teren €/m² teren                                             -   €                                           -   €                                             -   €                                            -   €                                                -   €                                             6 €                                      -   € 

Valoare cumulată amenajare teren € - total                                             -   € -  €                                       -  €                                         -  €                                       -  €                                           11.082 €                                 5.000 €                              

Ajustare nominală (dif. val.) Diferență                                           -   €                                             -   €                                            -   €                                                -   € -                                 11.000 € -                             5.000 € 

Dif.  €/m²                                           -   €                                             -   €                                            -   €                                                -   € -                                   13,08 € -                               0,87 € 

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -33,98% -3,11%

Ajustare EURO 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,08 -0,87

Preț ajustat proprietate 30.030 € 34.300 € 32.987 € 23.501 € 21.528 € 156.000 €

Preţ ajustat EURO 17,50 € 17,15 € 18,70 € 23,48 € 25,42 € 27,11 €

similar similar similar similar Superior Superior

3 Localizare/Location:                                   Denumire
mun. Reșița, Aleea Gugu, nr. 1, 

jud. Caraș-Severin (vila Renk)
 Calea Timisoarei 44  Calea Timisoarei  Ioan Poptelecan 2B  strada Caen  DJ582/Zimbrului/ Valiugului  Ciresului 20 (Lend) 

zonare/Area semicentral  semicentral  semicentral  semicentral  semicentral  semicentral  semicentral 

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/m² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO 17,50 € 17,15 € 18,70 € 23,48 € 25,42 € 27,11 €

similar similar similar similar similar similar

3.b  Accesul 
drum secundar asfaltat, doua 

benzi de circulatie

drum principal, doua benzi; 

acces rapid catre arterele 

principale ale zonei

drum principal, doua benzi; 

acces rapid catre arterele 

principale ale zonei

drum secundar, o banda de 

circulatie; la 700 ml de 

arterele principale

drum secundar, o banda de 

circulatie, imediat langa drum 

de doua benzi; la 500 ml de 

arterele principale

drum principal, doua benzi 

(DJ)

drum principal, doua 

benzi (DJ)

Bun  Bun Bun Mediu Mediu Bun Bun

Ajustare % -5,71% -5,83% 5,35% 4,26% -3,93% -3,69%

Ajustare EURO/m² -1,00 -1,00 1,00 1,00 -1,00 -1,00

Preţ ajustat EURO 16,50 € 16,15 € 19,70 € 24,48 € 24,42 € 26,11 €

superior superior inferior inferior superior superior

3.c Poziționare  Specială / Special position Cartier inchis Uzual Uzual Priveliste Priveliste Priveliste Priveliste

 descriere textuală suplimentară intre blocuri, hale si padure
 langa case, industrial si 

padure 

 langa case, industrial si 

padure 
 intre blocuri si case 

 langa padure, intre blocuri si 

case 
 lângă case, vedere padure  lângă padure, parau 

Ajustare % 0,00% 0,00% -10,00% -5,00% -5,00% -15,00%

Ajustare EURO/m² 0,00 0,00 -1,87 -1,17 -1,27 -4,07

Preţ ajustat EURO 16,50 € 16,15 € 17,83 € 23,30 € 23,15 € 22,04 €

 Explicații Corecții similar similar Superior Superior Superior Superior

3.d
Utilități disponibile lângă 

proprietate/Available utilities
descriere textuală

 en. Electrica, gaz, apa, 

canalizare 

 energie el., gaz, apa, 

canalizare 

 energie el., gaz, apa, 

canalizare 

 energie el., gaz, apa, 

canalizare 
 energie el., gaz, apa, canalizare 

 energie el., gaz, apa, 

canalizare 

 energie el., gaz, apa, 

canalizare 

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4 2.600 1.716 2.000 1.764 1.001 847 5.755

Ajustare % -2,00% -1,00% -2,00% -5,00% -6,00% 5,00%

Ajustare EURO/m² -0,33 -0,16 -0,36 -1,17 -1,39 1,10

Preţ ajustat EURO 16,17 € 15,99 € 17,47 € 22,14 € 21,76 € 23,14 €

suprafață mai mică suprafață mai mică suprafață mai mică suprafață mai mică suprafață mai mică suprafață mai mare

 additional details 

 calitate generală acces/general acces quality 

Explicații ajustări / adjustments details

în funcție de ușurința accesului auto, calitatea drumului (auto și pietonal), sau apropierea față de mijloacele de transport în comun / according to the car acces facility, road quality (car and pedestrian), or proximity to public transportation

conform avantajelor directe și indirecte generate de un amplasament similar / according to direct and indirect benefits arising from a similar site

În piață sunt căutate în primul rând parcele de cca 500-1.000 m², datorită prețului total necesar a fi plătit, dorit la un nivel cât mai scăzut, conform puterii de cumpărare actuale. Din acest motiv, pentru parcelele mai mari se observă diferențe de valoare, în exprimarea prețului pe 

metrul pătrat, în sensul că acesta scade pe măsură ce parcela crește, cererea fiind limitată de suma totală necesară a fi plătită pe imobil și de o limită rezonabila a unui investitor, care după dezvoltare, să marcheze un profit minim acceptabil / In the market are considered first, the 

plots of about 500-1.000 meters, due to overall price required to be paid, at the lowest possible level, according to current purchasing power. For this reason, for the bigger plots, price differences are observed, in payed price per square meter, in that it decreases as the area 

increases, demand being limited by the total amount required to be paid on the real estate and the limits thar reasonable for an investor, who, after development, gives the minimum acceptable profit.

Explicații ajustări / adjustments details

AJUSTĂRI SPECIFICE CARACTERISTICILOR FIZICE / ADJUSTMENTS FOR PHYSICAL CHARACTERISTICS :

Explicații ajustări / adjustments details

ajustări conform diferenței recunoscute de piață, adică la costurile minime/scăzute necesare unor astfel de investiții / adjustments according to the differeces recognized by the market, at minimum/low costs needed for such investments

Explicații ajustări / adjustments details

Facilități suplimentare pe teren/ Land improvements

 Caract. fizice ale terenului: Suprafața/Land plot area 

în funcție de nivelul dezvoltării generale a zonei imediat apropiate, facilităților disponibile în zonă și a prețurilor practicate / depending on the overall development and the facilities available of the close area and prices payed in the area

AJUSTĂRI SPECIFICE CARACTERISTICILOR AMPLASAMENTULUI / ADJUSTMENTS SPECIFIC TO THE SITE CHARACTERISTICS :

Explicații Corecții / Adjustments details - Se aplică ofertelor expuse spre vânzare și variază în 

funcție de perioada expunerii pe piață, de abilitățile de negociere ale ambelor părți, precum și în 

funcție de nivelul de tranzacționare și palierele valorice ale zonei / Applyed to the listing/asked 

price and vary according to the market exposure period, the negotiating skills of both parties, 

according to the level of trading and usual properties values of the area.

Corecții specifice tranzacției

AJUSTĂRI SPECIFICE PROPRIETĂȚII - componente secundare / PROPERTY SPECIFIC ADJUSTMENTS - secondary components

Chelt. Neces. Imed. după cumpărare/expenditures after purchase

Condițiile de piață (data dovezii despre preț)/market conditions

ajustările fiind conform diferenței recunoscute de piață, adică la costurile minime/scăzute necesare unor astfel de investiții / adjustments according to the differeces recognized by the market, at minimum/low costs needed for such investments

mun. Reșița, Aleea Gugu, nr. 1, jud. Caraș-Severin (vila 

Renk)

16,00 € 16,15 € 18,70 € 20,98 €

38,50 €

27,98 €

 Comparabile  Pret / m² Oferte  Pret / m² Tranzactii  Pret / m² Listings  Pret / m² mediană Comp.

34.320 € 34.000 € 38.808 € 30.000 € 
46.585 € 

230.000 € 

 Comparabile  Pret Oferte  Pret Tranzactii  Pret Listings  Pret median Comp.
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Teren în exces: 

 

4.d 70,00 29,0 50,0 13,0 18,0 65,0 85,0 

Optima  Optima  Optima  ingust  Optima  Optima  Optima 

Număr deschideri/posibilități acces 1 1 1 1 2 2 1 

Adâncime teren (aprox) S.teren/Desch. 37,14 59,2 40,0 135,7 55,6 13,0 67,7

Raportul laturilor (aprox) Adanc/Desch 0,5 2,0 0,8 10,4 3,1 0,2 0,8

Ajustare % 5,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/m² 0,81 0,00 3,49 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO 16,98 € 15,99 € 20,97 € 22,14 € 21,76 € 23,14 €

inferior similar inferior (de la 13 la 19 ml) similar
similar (deschidere mai buna 

dar adancime mai mica)
similar

4.f  Topografia Usor inclinat  inclinat-construibil  inclinat-construibil  Plan  Usor inclinat  Plan  Usor inclinat 

 descriere textuală suplimentară cu vedere catre hale
necesita lucrari topo, dig, 

nivelare

necesita lucrari topo, dig, 

nivelare
nivelat

plan inclinat, cu lucrari 

pentru accesul la drumul 

public

Ajustare % 20,00% 20,00% 0,00% -5,00% -5,00% 0,00%

Ajustare EURO/m² 3,23 3,20 0,00 -1,11 -1,09 0,00

Preţ ajustat EURO 20,21 € 19,19 € 20,97 € 21,03 € 20,67 € 23,14 €

inferior inferior similar usor superior usor superior similar

4.g  Forma dreptunghiulara  dreptunghiulara  dreptunghiulara  trapezoidala  trapezoidala  trapezoidala  dreptunghiulara 

Ajustare % 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00%

Ajustare EURO/m² 0,00 0,00 0,87 1,11 1,09 0,00

Preţ ajustat EURO 20,21 € 19,19 € 21,84 € 22,14 € 21,76 € 23,14 €

similar similar inferior inferior inferior similar

5
Utilizarea permisă sau zonarea 

pentru fiecare proprietate/Zoning
 Rezidential 

 Intravilan, 

Curti/constructii 
 Intravilan, Curti/constructii  Intravilan, Curti/constructii  Intravilan, Curti/constructii  Intravilan, Curti/constructii  Intravilan, Curti/constructii 

 Intravilan, 

Curti/constructii 

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6 Caracteristicile economice ale Imobilului Subiect similar similar similar similar similar similar

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Preţ ajustat EURO/m² 20,21 € 19,19 € 21,84 € 22,14 € 21,76 € 23,14 €

AJUSTARE TOTALA BRUTA EURO/m² 6,87 5,36 7,59 8,05 18,92 7,04

AJUSTARE TOTALA BRUTA % % 42,95% 33,18% 40,61% 38,38% 49,14% 25,15%

AJUSTARE TOTALA NETA EURO/m² 4,21 3,04 3,14 1,16 -16,74 -4,83

AJUSTARE TOTALA NETA % % 26,33% 18,80% 16,80% 5,53% -43,49% -17,28%

NUMAR CORECTII APLICATE 5 4 5 6 6 4

Indicație valorică finală V. /m² aleasă 23,14 €

V. Rotunjită/Finală 23,08 €

Data evaluării și curs valutar BNR V. Tot. aleasă 60.171 € 52.553 €                                49.884 €                                  56.789 €                                 57.560 €                                     56.567 €                                 60.171 €                           

06.07.2018 V. Finală 60.000 € 52.600 €                                49.900 €                                  56.800 €                                 57.600 €                                     56.600 €                                 60.200 €                           

4,6616 lei Lei 279.696 lei 245.200 lei 232.614 lei 264.779 lei 268.508 lei 263.847 lei 280.628 lei

664.300 € 3.096.701 lei

255,50 € 1.191 lei

611,47 € 2.850 lei

383,32 € 1.787 lei

Deschiderea terenului/Land plot opening

Explicații ajustări / adjustments details

Explicații ajustări / adjustments details

Explicații ajustări / adjustments details

ajustările fiind conform diferenței recunoscute de piață, în funcție de posibilitatea dezvoltării ulterioare și eficientizării ariei disponibile pentru utilizarea exprimată / adjustments being made according to the market recognized differences, based on the possibility of further 

development and efficient area distribution

în funcție de posibilitatea de dezvoltare optimă a întregii suprafețe a terenului, sau de zonele limitate din cauza formei acestuia / depending on the possibility of optimal development of the entire surface of the land, or limited areas because of its shape

în funcție de costurile suplimentare generate în dezvoltarea unor terenuri similare, amenajărilor conexe, sau accesului pe acesta / according to the additional costs generated by the development of similar plots, related facilities, or access to it

Indicație valorică Teren+Construcții

Indicație val. Teren / m² de teren

Indicație Val. teren+constr./ m² util

Indicație Val. teren+constr./ m² construit

20,21 € 19,19 €
21,84 € 22,14 € 21,76 €

23,14 €

 Comparabile  Pret / m² Oferte  Pret / m² Tranzactii  Pret / m² Listings  Pret / m² mediană Comp.

 Nr. 

crt. 
 Denumirea Ajustarei  U.M.  Terenul de evaluat  A  B  C  D  E  F 

 DENUMIRE / NAME - teren în exces 

(spate vilă) 
 Calea Timisoarei 44  Calea Timisoarei  Ioan Poptelecan 2B  strada Caen  DJ582/Zimbrului/ Valiugului  Ciresului 20 (Lend) 

 JUDEȚ / COUNTY Caras Severin  Caras Severin  Caras Severin  Caras Severin  Caras Severin  Caras Severin  Caras Severin 

 Unitate Administrativă UAT Resita  Resita  Resita  Resita  Resita  Resita  Resita 

Localizare Latitude  45.333169  45.315454  45.314095  45.293190  45.292137  45.295124  45.293295

Longitude  21.872738  21.873565  21.874307  21.878366  21.878043  21.927963  21.948457

 ID imobil 2018132 53125 53112 53126 53124 53115 53121 

0 Preţ ofertă/List price EURO 34.320 €                                34.000 €                                  38.808 €                                 30.000 €                                     46.585 €                                 230.000 €                         

Pret ofertă/List price / m² EURO/m² 20,00 €                                  17,00 €                                    22,00 €                                   29,97 €                                       55,00 €                                   39,97 €                             

Suprafața totală/Land plot area m² 7.051 1.716 2.000 1.764 1.001 847 5.755

Dif. Area / Subject m² 5.335 5.051 5.287 6.050 6.204 1.296

Pret Oferte 8.500 €                                  8.500 €                                    8.500 €                                   8.500 €                                       8.500 €                                   8.500 €                             

Pret Tranzactii -  €                                       -  €                                         -  €                                       -  €                                           -  €                                        -  €                                  

Pret Listings -  €                                       -  €                                         -  €                                       -  €                                           -  €                                        -  €                                  

Pret median Comp. 36.564 €                                36.564 €                                  36.564 €                                 36.564 €                                     36.564 €                                 36.564 €                           

AJUSTARE negociere/Negociation % -20% -5% -15% -30% -30% -30%

AJUSTARE EURO/m² -4,00 -0,85 -3,30 -8,99 -16,50 -11,99

AJUSTARE EURO -6.864 -1.700 -5.821 -9.000 -13.976 -69.000

Preţ de tranzacţie/Transaction price EURO 27.456 € 32.300 € 32.987 € 21.000 € 32.610 € 161.000 €

Preț de tranzacție / m² EURO/m² 16,00 € 16,15 € 18,70 € 20,98 € 38,50 € 27,98 €

la un nivel peste media zonei 

din cauza prețului unitar 

solicitat peste marjele de 

tranzactionare ale zonei si 

disponibilitatii mai ridicate in 

negociere / above average 

area level, listed unit price 

being over the area's trading 

margins and with a higher 

negotiation availability

la un nivel sub media zonei 

datorită prețului unitar 

solicitat mai apropiat de un 

nivel tranzacționabil si 

reducerilor anterioare deja 

aplicate/ below average area 

level, due to the unit price 

requested, closer to a 

transaction level and previous 

discount applied

la nivelul mediu de negociere 

din zonă, pentru tipul de 

proprietate / the average 

area level of negotiation, for 

the type of property

la un nivel peste media zonei 

din cauza prețului unitar 

solicitat peste marjele de 

tranzactionare ale zonei si 

disponibilitatii mai ridicate in 

negociere / above average area 

level, listed unit price being 

over the area's trading margins 

and with a higher negotiation 

availability

la un nivel peste media zonei 

din cauza prețului unitar 

solicitat peste marjele de 

tranzactionare ale zonei si 

disponibilitatii mai ridicate in 

negociere / above average 

area level, listed unit price 

being over the area's trading 

margins and with a higher 

negotiation availability

la un nivel peste media 

zonei din cauza prețului 

unitar solicitat peste 

marjele de tranzactionare 

ale zonei si disponibilitatii 

mai ridicate in negociere / 

above average area level, 

listed unit price being 

over the area's trading 

margins and with a 

higher negotiation 

availability

Pret / m² Oferte 5 €                                          5 €                                            5 €                                           5 €                                               5 €                                           5 €                                     

Pret / m² Tranzactii -  €                                       -  €                                         -  €                                       -  €                                           -  €                                        -  €                                  

Pret / m² Listings -  €                                       -  €                                         -  €                                       -  €                                           -  €                                        -  €                                  

Pret / m² Tranzactii 26 €                                        26 €                                          26 €                                         26 €                                             26 €                                         26 €                                   

1

1.a Dreptul de propr. transmis / the real property rights conveyed integral/full Integral Integral Integral Integral Integral Integral

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.b Condițiile de finanțare / financing terms normal Integral Integral Integral Integral Integral Integral

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.c Condițiile de vânzare / the terms of sale integral/full similare similare similare similare similare similare

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.d -  €                                         2.574 €                                   2.000 €                                     -  €                                       2.501 €                                       -  €                                        -  €                                  

- curatare teren zone de curatare zone de curatare+demolare ruina - -

 Cost € /m² -  €                                         2 €                                          1 €                                            -  €                                       2 €                                               -  €                                        -  €                                  

 Diferență cost 2 €                                          1 €                                            -  €                                       2 €                                               -  €                                        -  €                                  

Ajustare % 9,38% 6,19% 0,00% 11,91% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/m² 1,50 1,00 0,00 2,50 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO 17,50 € 17,15 € 18,70 € 23,48 € 38,50 € 27,98 €

1.e similar similar similar similar similar similar

data ultimei modificari data evaluării/last date 29.05.2018 16.05.2018 20.08.2018 12.01.2018 17.08.2018 05.03.2018

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ajustările fiind conform diferenței recunoscute de piață, adică la costurile minime/scăzute necesare unor astfel de investiții / adjustments according to the differeces recognized by the market, at minimum/low costs needed for such investments

Condițiile de piață (data dovezii despre preț)/market conditions

AJUSTĂRI SPECIFICE PROPRIETĂȚII - componente secundare / PROPERTY SPECIFIC ADJUSTMENTS - secondary components

mun. Reșița, Aleea Gugu, nr. 1, jud. Caraș-Severin (vila 

Renk)

Explicații Corecții / Adjustments details - Se aplică ofertelor expuse spre vânzare și variază în 

funcție de perioada expunerii pe piață, de abilitățile de negociere ale ambelor părți, precum și în 

funcție de nivelul de tranzacționare și palierele valorice ale zonei / Applyed to the listing/asked 

price and vary according to the market exposure period, the negotiating skills of both parties, 

according to the level of trading and usual properties values of the area.

Corecții specifice tranzacției

Chelt. Neces. Imed. după cumpărare/expenditures after purchase

 additional details 

16,00 € 16,15 € 18,70 € 20,98 €

38,50 €

27,98 €

 Comparabile  Pret / m² Oferte  Pret / m² Tranzactii  Pret / m² Listings  Pret / m² mediană Comp.

34.320 € 34.000 € 38.808 € 30.000 € 
46.585 € 

230.000 € 

 Comparabile  Pret Oferte  Pret Tranzactii  Pret Listings  Pret median Comp.
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V.4 Abordarea prin cost – Metoda determinării costului de înlocuire net 

Abordarea prin cost oferă o indicație asupra valorii costurilor de achiziție a terenului și de construire a unei 

noi proprietăți, cu aceeași utilitate, sau de adaptare a unei proprietăți vechi pentru aceeași utilizare, fără 

costuri legate de timpul de construcție/adaptare. Costul terenului se adaugă la costul total al construcției. 

2.2 Anexe, cu valoare economică / Annexes with economic value  0  nu  nu  nu  nu  nu  nu 

2.3  Nu  nu  nu  nu  nu  ingradire, pietruire  ingradire 

Aport valoric nominal € 0,0                                           -   €                                             -   €                                            -   €                                                -   €                                     6.000 €                               5.000 € 

Aport Valoric / m² €/m² teren                                             -   €                                           -   €                                             -   €                                            -   €                                                -   €                                             7 €                                       1 € 

Val. suplimentară amenajare teren €/m² teren                                             -   €                                           -   €                                             -   €                                            -   €                                                -   €                                             6 €                                      -   € 

Valoare cumulată amenajare teren € - total                                             -   € -  €                                       -  €                                         -  €                                       -  €                                           11.082 €                                 5.000 €                              

Ajustare nominală (dif. val.) Diferență                                           -   €                                             -   €                                            -   €                                                -   € -                                 11.000 € -                             5.000 € 

Dif.  €/m²                                           -   €                                             -   €                                            -   €                                                -   € -                                   13,08 € -                               0,87 € 

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -33,98% -3,11%

Ajustare EURO 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,08 -0,87

Preț ajustat proprietate 30.030 € 34.300 € 32.987 € 23.501 € 21.528 € 156.000 €

Preţ ajustat EURO 17,50 € 17,15 € 18,70 € 23,48 € 25,42 € 27,11 €

similar similar similar similar Superior Superior

3 Localizare/Location:                                   Denumire
mun. Reșița, Aleea Gugu, nr. 1, 

jud. Caraș-Severin (vila Renk)
 Calea Timisoarei 44  Calea Timisoarei  Ioan Poptelecan 2B  strada Caen  DJ582/Zimbrului/ Valiugului  Ciresului 20 (Lend) 

zonare/Area semicentral  semicentral  semicentral  semicentral  semicentral  semicentral  semicentral 

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/m² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO 17,50 € 17,15 € 18,70 € 23,48 € 25,42 € 27,11 €

similar similar similar similar similar similar

3.b  Accesul 
drum secundar asfaltat, doua 

benzi de circulatie

drum principal, doua benzi; 

acces rapid catre arterele 

principale ale zonei

drum principal, doua benzi; 

acces rapid catre arterele 

principale ale zonei

drum secundar, o banda de 

circulatie; la 700 ml de 

arterele principale

drum secundar, o banda de 

circulatie, imediat langa drum 

de doua benzi; la 500 ml de 

arterele principale

drum principal, doua benzi 

(DJ)

drum principal, doua 

benzi (DJ)

Bun  Bun Bun Mediu Mediu Bun Bun

Ajustare % -5,71% -5,83% 5,35% 4,26% -3,93% -3,69%

Ajustare EURO/m² -1,00 -1,00 1,00 1,00 -1,00 -1,00

Preţ ajustat EURO 16,50 € 16,15 € 19,70 € 24,48 € 24,42 € 26,11 €

superior superior inferior inferior superior superior

3.c Poziționare  Specială / Special position Cartier inchis Uzual Uzual Priveliste Priveliste Priveliste Priveliste

 descriere textuală suplimentară intre blocuri, hale si padure
 langa case, industrial si 

padure 

 langa case, industrial si 

padure 
 intre blocuri si case 

 langa padure, intre blocuri si 

case 
 lângă case, vedere padure  lângă padure, parau 

Ajustare % 0,00% 0,00% -10,00% -5,00% -5,00% -15,00%

Ajustare EURO/m² 0,00 0,00 -1,87 -1,17 -1,27 -4,07

Preţ ajustat EURO 16,50 € 16,15 € 17,83 € 23,30 € 23,15 € 22,04 €

 Explicații Corecții similar similar Superior Superior Superior Superior

3.d
Utilități disponibile lângă 

proprietate/Available utilities
descriere textuală

 en. Electrica, gaz, apa, 

canalizare 

 energie el., gaz, apa, 

canalizare 

 energie el., gaz, apa, 

canalizare 

 energie el., gaz, apa, 

canalizare 
 energie el., gaz, apa, canalizare 

 energie el., gaz, apa, 

canalizare 

 energie el., gaz, apa, 

canalizare 

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4 7.051 1.716 2.000 1.764 1.001 847 5.755

Ajustare % -7,50% -5,00% -7,50% -10,00% -11,00% -2,50%

Ajustare EURO/m² -1,24 -0,81 -1,34 -2,33 -2,55 -0,55

Preţ ajustat EURO 15,26 € 15,34 € 16,49 € 20,97 € 20,60 € 21,49 €

suprafață mai mică suprafață mai mică suprafață mai mică suprafață mai mică suprafață mai mică suprafață mai mică

4.d 110,00 29,0 50,0 13,0 18,0 65,0 85,0 

Optima  Optima  Optima  ingust  Optima  Optima  Optima 

Număr deschideri/posibilități acces 2 1 1 1 2 2 1 

Adâncime teren (aprox) S.teren/Desch. 64,10 59,2 40,0 135,7 55,6 13,0 67,7

Raportul laturilor (aprox) Adanc/Desch 0,6 2,0 0,8 10,4 3,1 0,2 0,8

Ajustare % 5,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/m² 0,76 0,00 3,30 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO 16,03 € 15,34 € 19,79 € 20,97 € 20,60 € 21,49 €

inferior similar inferior (de la 13 la 19 ml) similar
similar (deschidere mai buna 

dar adancime mai mica)
similar

4.f  Topografia Usor inclinat  inclinat-construibil  inclinat-construibil  Plan  Usor inclinat  Plan  Usor inclinat 

 descriere textuală suplimentară cu vedere catre hale
necesita lucrari topo, dig, 

nivelare

necesita lucrari topo, dig, 

nivelare
nivelat

plan inclinat, cu lucrari 

pentru accesul la drumul 

public

Ajustare % 20,00% 20,00% 0,00% -5,00% -5,00% 0,00%

Ajustare EURO/m² 3,05 3,07 0,00 -1,05 -1,03 0,00

Preţ ajustat EURO 19,08 € 18,41 € 19,79 € 19,92 € 19,57 € 21,49 €

inferior inferior similar usor superior usor superior similar

4.g  Forma neregulata (C intors)  dreptunghiulara  dreptunghiulara  trapezoidala  trapezoidala  trapezoidala  dreptunghiulara 

Ajustare % -5,00% -5,00% 10,00% 10,00% 10,00% -5,00%

Ajustare EURO/m² -0,76 -0,77 1,65 2,10 2,06 -1,07

Preţ ajustat EURO 18,32 € 17,64 € 21,44 € 22,02 € 21,63 € 20,42 €

superior superior inferior inferior inferior superior

5
Utilizarea permisă sau zonarea 

pentru fiecare proprietate/Zoning
 Rezidential 

 Intravilan, 

Curti/constructii 
 Intravilan, Curti/constructii  Intravilan, Curti/constructii  Intravilan, Curti/constructii  Intravilan, Curti/constructii  Intravilan, Curti/constructii 

 Intravilan, 

Curti/constructii 

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6 Caracteristicile economice ale Imobilului Subiect similar similar similar similar similar similar

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Preţ ajustat EURO/m² 18,32 € 17,64 € 21,44 € 22,02 € 21,63 € 20,42 €

AJUSTARE TOTALA BRUTA EURO/m² 8,32 6,64 9,16 10,15 20,99 7,56

AJUSTARE TOTALA BRUTA % % 51,98% 41,13% 48,96% 48,38% 54,52% 27,02%

AJUSTARE TOTALA NETA EURO/m² 2,32 1,49 2,74 1,04 -16,87 -7,56

AJUSTARE TOTALA NETA % % 14,47% 9,25% 14,66% 4,97% -43,82% -27,02%

NUMAR CORECTII APLICATE 6 5 5 6 6 5

Indicație valorică finală V. /m² aleasă 20,42 €

V. Rotunjită/Finală 19,86 €

Data evaluării și curs valutar BNR V. Tot. aleasă 143.948 € 129.139 €                              124.407 €                                151.177 €                              155.277 €                                  152.509 €                               143.948 €                         

06.07.2018 V. Finală 140.000 € 129.100 €                              124.400 €                                151.200 €                              155.300 €                                  152.500 €                               143.900 €                         

4,6616 lei Lei 652.624 lei 601.813 lei 579.903 lei 704.834 lei 723.946 lei 710.894 lei 670.804 lei

Explicații ajustări / adjustments details

în funcție de posibilitatea de dezvoltare optimă a întregii suprafețe a terenului, sau de zonele limitate din cauza formei acestuia / depending on the possibility of optimal development of the entire surface of the land, or limited areas because of its shape

în funcție de costurile suplimentare generate în dezvoltarea unor terenuri similare, amenajărilor conexe, sau accesului pe acesta / according to the additional costs generated by the development of similar plots, related facilities, or access to it

În piață sunt căutate în primul rând parcele de cca 500-1.000 m², datorită prețului total necesar a fi plătit, dorit la un nivel cât mai scăzut, conform puterii de cumpărare actuale. Din acest motiv, pentru parcelele mai mari se observă diferențe de valoare, în exprimarea prețului pe 

metrul pătrat, în sensul că acesta scade pe măsură ce parcela crește, cererea fiind limitată de suma totală necesară a fi plătită pe imobil și de o limită rezonabila a unui investitor, care după dezvoltare, să marcheze un profit minim acceptabil / In the market are considered first, the 

plots of about 500-1.000 meters, due to overall price required to be paid, at the lowest possible level, according to current purchasing power. For this reason, for the bigger plots, price differences are observed, in payed price per square meter, in that it decreases as the area 

increases, demand being limited by the total amount required to be paid on the real estate and the limits thar reasonable for an investor, who, after development, gives the minimum acceptable profit.

Deschiderea terenului/Land plot opening

Explicații ajustări / adjustments details

ajustările fiind conform diferenței recunoscute de piață, în funcție de posibilitatea dezvoltării ulterioare și eficientizării ariei disponibile pentru utilizarea exprimată / adjustments being made according to the market recognized differences, based on the possibility of further 

development and efficient area distribution

Explicații ajustări / adjustments details

Explicații ajustări / adjustments details

în funcție de nivelul dezvoltării generale a zonei imediat apropiate, facilităților disponibile în zonă și a prețurilor practicate / depending on the overall development and the facilities available of the close area and prices payed in the area

 calitate generală acces/general acces quality 

Explicații ajustări / adjustments details

în funcție de ușurința accesului auto, calitatea drumului (auto și pietonal), sau apropierea față de mijloacele de transport în comun / according to the car acces facility, road quality (car and pedestrian), or proximity to public transportation

conform avantajelor directe și indirecte generate de un amplasament similar / according to direct and indirect benefits arising from a similar site

AJUSTĂRI SPECIFICE CARACTERISTICILOR FIZICE / ADJUSTMENTS FOR PHYSICAL CHARACTERISTICS :

 Caract. fizice ale terenului: Suprafața/Land plot area 

Explicații ajustări / adjustments details

Facilități suplimentare pe teren/ Land improvements

Explicații ajustări / adjustments details

ajustări conform diferenței recunoscute de piață, adică la costurile minime/scăzute necesare unor astfel de investiții / adjustments according to the differeces recognized by the market, at minimum/low costs needed for such investments

AJUSTĂRI SPECIFICE CARACTERISTICILOR AMPLASAMENTULUI / ADJUSTMENTS SPECIFIC TO THE SITE CHARACTERISTICS :

18,32 € 17,64 €

21,44 € 22,02 € 21,63 € 20,42 €

 Comparabile  Pret / m² Oferte  Pret / m² Tranzactii  Pret / m² Listings  Pret / m² mediană Comp.
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Pentru a ajunge la o indicație valorică prin această abordare, trebuie parcurse următoarele etape : 

✓ estimarea valorii terenului în ipoteza că acesta este liber și disponibil pentru a fi realizată cea 

mai bună utilizare a sa; 

✓ estimarea costului total de reconstrucție a construcțiilor la data evaluării ;  

✓ estimarea deprecierii construcțiilor (deteriorarea fizică recuperabilă, deteriorarea fizică 

nerecuperabilă, neadecvarea funcțională recuperabilă, neadecvarea funcțională 

nerecuperabilă și deprecierea economică); 

✓ scăderea deprecierii cumulate din costul total de reconstrucție pentru a obține costul net;  

✓ adăugarea valorii terenului pentru a obține indicația asupra valorii proprietății imobiliare. 

În această abordare, au fost folosite cele mai relevante și actuale cărți în domeniu: Costuri de reconstrucție – 

costul de înlocuire net – Clădiri rezidențiale, IROVAL București, 2009; Clădiri industriale, comerciale și 

agricole; construcții speciale, IROVAL 2010; Clădiri cu structuri pe cadre, anexe gospodăreşti, structuri mitek 

şi construcţii speciale, IROVAL 2014, împreună cu Indici de actualizare – pentru perioada august 2018-2019, 

ale d-lui ing. Corneliu Șchiopu, . 

La costurile de înlocuire brute se aplică apoi deprecierea cumulată a construcțiilor. Pentru estimarea 

deprecierilor s-a folosit Metoda duratei de viață economică modificată: 

În aplicarea acestei metode, evaluatorul estimează mai întâi costul de a elimina toate elementele recuperabile 

ale deteriorării fizice, apărute ca urmare a întreținerii necorespunzătoare, precum și cele ale neadecvării 

funcționale. Această sumă se scade din costul clădirii, estimat la data evaluării. Apoi evaluatorul va estima un 

procentaj sau o suma globală care să acopere toate elementele nerecuperabile, plus deprecierea economică 

(externă). Valoarea elementelor nerecuperabile este raportul dintre vârsta efectivă/durata de viață 

economică, aplicat la costul clădirii, minus toate elementele recuperabile ale deprecierilor fizice și funcționale. 

În estimare se ține seama că, prin eliminarea elementelor recuperabile ale deprecierii, durata de viață efectivă 

(Vef) va scade sau durata de viață economică (DVE) va crește. Cuantumul deprecierii economice este calculat 

ca valoarea matematică rezultată dintre înmulțirea valorii de depreciere economică (externă) cu valoarea 

rămasă după scăderea deprecierii recuperabile.  

Deprecierea externă - Valoarea rămasă reprezintă restul după deducerea deprecierilor recuperabile și 

nerecuperabile estimate, împreună cu deprecierea economică (externă). La nivel de cost, alegerea 

amplasamentului este analizată în primul rând conform conjuncturii economice în care se desfășoară 

activitatea asupra bunului. Criza financiară prelungită a condus la o schimbare de mentalitate, generând o 

comprimare a pieței, gradul de flexibilitate mult mai ridicat și mai apropiat nevoilor clienților (costuri reduse, 

timpi de execuție mai scurți, dimensiuni mai mici etc). Incertitudinile politice, economice din România, 

dublate de fluctuațiile economice din zona euro, au condus la o scădere a potențialului investițional, la dorința 

de diminuare cât mai mult a costurilor, contrabalansată de creșterea însă a indicatorilor macroeconomici. La 

Imobilul Subiect, o arie semnificativă construită este cu destinația de spații comune, fără o eficientizare a 

întregii arii, raportat la aria utilă existentă la imobil. Totodată există o supradimensionare la nivelul ariilor 

pentru unitățile locative, generându-se diferențe notabile de preț total generat pentru cumpărarea unui 

apartament cu același număr. Astfel, a fost aplicată o rată aferentă deprecierii suplimentară generată de acești 

factori de -25%. 

La costurile estimate a fost adăugată valoarea terenului considerat liber, estimată prin metoda comparației 

directe. 
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INDICAȚIA OBȚINUTĂ ASUPRA VALORII 
Clădiri 401.800 € 232 €/m² construit 
 Teren 200.000 € 20,72 €/m² 

Amenajări teren 62.500 € 6,48 €/m² 

Imobilul Subiect 664.300 € 610,27 €/m² 
 

 

 

Client: Consultant Insolvență S.P.R.L. m² c unități ml

Proprietar: S.C. HYDRO-ENGINEERING S.A. - în faliment 379,0 cost terase inclus la Ap. 60,00

Adresă: mun. Reșița, Aleea Gugu, nr. 1, jud. Caraș-Severin (vila Renk) 605,0 Ds+P+1Er 109,00

Data evaluării: 225,0 75,00

An evaluare: 380,0 90,00

Curs EURO (BNR) : 144,0 10,00

11 344,00

3,00 Talpa la sol, conform masuratorilor cadastral:

3 1.101,00

160,00 0 Din care grădina interioară:

9.651,0 160,00

1.733,00 Arie construită la sol clădire:

TVA-VAT catalog + considered + discounts applied 1,19 1,19 0,00% 941,00

Aria 

constr.desf

Adc - 

Build/Gros 

Area (m²)

Cost 

catalog ( 

lei/m², 

incl . TVA )

Actualizare 

indici 

(indexes 

update)

Cost catalog ( 

euro/m², 

incl . TVA )

Total cost 

(euro, incl. 

TVA)

Coef. dist. 

Transpor

t - 

Corecţie 

(index)

Coef. Corecţie 

manoperă 

(labour cost 

index)

Cost total (euro), 

incl. TVA-VAT

F G

1,000 0,965

Infrastructură/Infrastructure 1,0823 100% 1,003 1,000

941,0 958,00 1.036,8 222,4 209.299,3 1,000 0,965 202.026,4 100% 202.026,4

1,0632 100%

160,0 556,30 591,5 126,9 20.300,6 1,000 0,965 19.595,2 100% 19.595,2

SUBTOTAL 1.101,0 TOTAL 221.621,5 201,3 €               221.621,5

Suprastructură/Above land structure 1,1025 100%

1,0064 100%

1.733,0 456,70 459,6 98,6 170.869,8 1,000 0,965 164.932,2 100% 164.932,2

1,0151 100%

2,0 2.971,50 3.016,4 647,1 1.294,1 1,000 0,965 1.249,2 100% 1.249,2

1,2272 100%

144,0 163,30 200,4 43,0 6.190,5 1,000 0,965 5.975,4 100% 5.975,4

1,2272 100%

1.209,0 202,10 248,0 53,2 64.324,0 1,000 0,965 62.088,8 100% 62.088,8

1,3652 100%

1.353,0 58,50 79,9 17,1 23.180,1 1,000 0,965 22.374,6 100% 22.374,6

SUBTOTAL 4.441,0 TOTAL 256.620,2 148,1 €               256.620,2

Învelitoare/Roof 1,1678 100%

0,8561 100%

1 941,0 439,40 376,2 80,7 75.934,5 1,000 0,965 73.295,9 100% 73.295,9

SUBTOTAL 941,0 TOTAL 73.295,9 77,9 €                  73.295,9

COST INTERMEDIAR - la roșu (structure)total incl.TVA 551.538 €            2.571.048 lei     551.538 €        

lei+€/m² incl. TVA 318 €                    1.484 lei             318 €                

total lei+€, excl. TVA 463.477 €            2.160.544 lei     463.477 €        

lei+€/m² excl. TVA 267 €                    1.247 lei             267 €                

Finisaj/Finishes 1,0586 100,0%

380,0 152,80 161,8 34,7 13.185,7 1,000 0,965 12.727,5 100% 12.727,5

0,9618 100,0%

144,0 405,30 389,8 83,6 12.041,7 1,000 0,965 11.623,3 100% 11.623,3

1,0146 100,0%

604,0 934,70 948,3 203,4 122.876,6 1,000 0,965 118.606,7 100% 118.606,7

0,9215 100,0%

605,0 1.253,60 1.155,2 247,8 149.925,2 1,000 0,965 144.715,5 100% 144.715,5

1,0969 100,0%

UAUTO-2525 - acces garaje 8,0 4.452,20 4.883,6 1.047,6 8.381,0 1,000 0,965 8.089,8 100% 8.089,8

SUBTOTAL 1.741,0 TOTAL 295.762,8 170,7 €               295.762,8

Finisaj Scară/Stairs finishes 0,9748 100%

1,0099 100%

1 3,0 3.563,50 3.598,8 772,0 2.316,0 1,000 0,965 2.235,5 100% 2.235,5

SUBTOTAL 3,0 TOTAL 2.235,5 1,3 €                    2.235,5

Instalţii electrice/Electric installations 1,1268 100%

1.209,0 82,40 92,8 19,9 24.080,5 1,000 0,965 23.243,7 100% 23.243,7

1,3076 100%

524,0 44,10 57,7 12,4 6.482,0 1,000 0,965 6.256,8 100% 6.256,8

SUBTOTAL 1.733,0 TOTAL 29.500,5 17,0 €                  29.500,5

Instalaţii sanitare/Sanitary installations, items 1,0188 100%

0,9275 100%

5 1.209,0 107,10 99,3 21,3 25.762,9 1,000 0,965 24.867,7 100% 24.867,7

SUBTOTAL 2.039,0 TOTAL 28.632,2 16,5 €                  28.632,2

Instalaţii de încălzire/ventilație / Heating system/ventilation 1,1726 100%

1,2222 100%

7 1.209,0 132,00 161,3 34,6 41.841,5 1,000 0,965 40.387,6 100% 40.387,6

SUBTOTAL 1.209,0 TOTAL 40.387,6 23,3 €                  40.387,6

TOT.COST 1 (CIB-gross) incl.TVA+index 19% 119 total, lei+€, incl. TVA 948.056 €            4.419.458 lei     948.056 €        

TOTAL COST 1 (CIB-gross) incl.TVA (EURO/M² per Arie construit desf. / Building gross area) lei+€/m², incl. TVA 547 €                    2.550,18 lei        547 €                

TOTAL COST 1 (CIB-gross) excl. TVA total, lei+€, excl. TVA 796.686 €            3.713.831 lei     796.686 €        

TOTAL COST 1 (CIB-gross) excl. TVA (EURO/M² per Arie construit desf. / Building gross area) lei+€/m², excl. TVA 460 €                    2.143,01 lei        460 €                

2.550,18 lei                    

3.713.831 lei                  

2.143,01 lei                    

2.571.048 lei                  

1.484 lei                          

2.160.544 lei                  

1.247 lei                          

4.419.458 lei                  

IVCLBTIPB

ISCLBTIPB - apartamente

finisaj Imobil 

Subiect
FSUPFS (superioare) - parter - apartamente

SCAMOZ - finisare scări

ELINGR - apartamente

ELPARCARI - circulatii + garaje

SSCADRE-7  (Ds+P+E) ( 2 desch + 2 travei + scară )

ZPOR3067 - z. apartamente

COMPORO (POROTERM 20 cm și 10 cm)

 Nr.

Crt. 
Denumire / Simbol

Grad finalizare - cost stadiu actual 

(Degree of execution - current 

stage cost) (euro, incl. TVA)

 A  B C  D 

06.07.2018 Etaj - z. Ap.

Ds+Parter+E1 - z. circulatii

 H * i 

Grădină interioară (Ds)

Arie teren aferent ( m² )

TOTAL =

4,6616 lei

 E = AxD  H = E x F x G i - %

vila RENK

Parter - z. Ap.

Parter - z. garaje

Nr. unități/units

N

V - față

S

E - intrare

Porți, TOTAL

TOTAL =

ÎNGRĂDIRE - descriere (Fences descriptions)

Demisol - z. Ap.

TERNECIRC

SCARAMON (scară suplim.) x Nr. niveluri

ZPOR2467 - z. garaje

FINGARAJ - garaje

FICLBTIPB (medii) (Ds+E) - apartamente

2018

Nr. niv.supraterane/Upground levels

Nr. scări/stairs

ISCADREV1 (fără subsol) zonă grădină

FUNDPANTA

PARDHALA - finisare suplimentară circulații



Raport de evaluare |                                                                                                                                   www.ExactValue.ro 
 

EXACT VALUE PROJECT – membru corporativ ANEVAR 55 

 

 

1,0000 100%

1 5.639,0 13,98 14,0 3 €                16.917,0 1,000 1,000 16.917,0 100% 16.917,0

1,2222 100%

2 648,0 235,00 287,2 61,6 39.925,5 1,000 0,965 38.538,1 100% 38.538,1

0,8696 100%

4 2.263,0 151,90 132,1 28,3 64.124,9 1,000 0,965 61.896,6 100% 61.896,6

1,1161 100%

3 1,0 24.408,14 27.241,9 5.843,9 5.843,9 1,000 0,965 5.640,8 100% 5.640,8

SUBTOTAL 8.551,0 TOTAL 122.992,6 12,7 €                  122.992,6

Împrejmuire/Fence Total lung./Lenght + Înălțime (H) (ml) 344,0 1,2014 100% 1,0

1,0414 100% 2,0

1 IMPPLZN - plasă zincată N 60,00 127,50 132,8 28,5 3.418,0 1,000 0,965 3.299,2 100% 3.299,2

1,0414 100% 2,0

2 IMPPLZN - plasă zincată V - față 109,00 127,50 132,8 28,5 6.209,4 1,000 0,965 5.993,6 100% 5.993,6

1,0414 100% 2,0

3 IMPPLZN - plasă zincată S 75,00 127,50 132,8 28,5 4.272,5 1,000 0,965 4.124,1 100% 4.124,1

1,0414 100% 2,0

4 IMPPLZN - plasă zincată E - intrare 90,00 127,50 132,8 28,48 5.127,0 1,000 0,965 4.948,86 100% 4.948,9

1,0414 100% 2,0

5 PAMGFFM Porți, TOTAL 10,00 169,40 176,4 37,84 756,9 1,000 0,965 730,58 100% 730,6

TOTAL 19.096,4 2,0 €                    19.096,4

REȚEA DE GAZ / Gas network 1,0336 100%

1 50,0 56,60 58,5 12,5 627,5 1,000 0,965 605,7 100% 605,7

1,0958 100%

2 50,0 114,97 126,0 27,0 1.351,3 1,000 0,965 1.304,3 100% 1.304,3

APĂ / Water 1,1535 100%

1,0649 100%

2 50,0 91,30 97,2 20,9 1.042,8 1,000 0,965 1.006,6 100% 1.006,6

1,0422 100%

3 rețele alimentare apă - cămine CCCAR 5,0 2.616,20 2.726,6 584,9 2.924,5 1,000 0,965 2.822,9 100% 2.822,9

1,0570 100%

4 rețele alim. apă - săpătură cămine SCAM3M 5,0 1.184,20 1.251,7 268,5 1.342,6 1,000 0,965 1.295,9 100% 1.295,9

1,2318 100%

7 cămin apă - CAPAH2 5,0 2.852,20 3.513,3 753,7 3.768,4 1,000 0,965 3.637,4 100% 3.637,4

ELECTRICITATE 2,5185 100%

1 săpătură cabluri electrice - SAPCABEL 50,0 10,80 27,2 5,8 291,7 1,000 0,965 281,6 100% 281,6

1,0000 100%

4 rețele de electricitate - cablu CYABY 3x35+16 50,0 193,30 193,3 41,5 2.073,3 1,000 0,965 2.001,3 100% 2.001,3

1,1628 100%

7 iluminat spatii comune - stâlpi conici oțel OLZn78002,0 193,00 224,4 48,1 96,3 1,000 0,965 92,9 100% 92,9

1,2928 100%

8 Fundaţii stâlpi beton+împământare + alimentare cu cabl - FSBET2,0 1.078,40 1.394,2 299,1 598,1 1,000 0,965 577,4 100% 577,4

SUBTOTAL amenjări suplimentare complex TOTAL 13.626,1 1,4 €                    13.626,1

 COST 2 (CIB- gross) incl. TVA (€), a amenajărilor suplimentare aduse amplasamentului (additional Land planning costs) 155.715 €          155.715 €      

 COST 2 (CIB-gross) excl. TVA (€); amenajării suplimentare a terenului, exprimat pe aria totală de teren + €/m² (add. Land planning cost) 130.853 €          14 €                    130.853 €      

CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE CONSTRUIRE (direct development costs, centralizer) TOTAL REALIZAT RĂMAS/LEFT

TOT COST (CIB-gross) incl.TVA € +index 19% 119 1.103.771 €      1.103.771 €     -  €                 

COST (CIB - gross replacement cost) incl.TVA (EURO/M² per Arie construit desf.- Gross building area) 637 €                   637 €                  -  €                 
COST (CIB - gross replacement cost) excl. TVA (EURO) 927.539 €          927.539 €         -  €                 

COST (CIB - gross replacement cost) excl. TVA  (EURO/M² per Arie construit desf. - Gross building area) 535 €                   535 €                  -  €                 

DEVELOPER/DEZV. PROFIT ( % ) + index 10,0% 110

DEVELOPER/DEZV. PROFIT ( net € ) 92.754 €     fără TVA grad realizare/developed : 100,0% 0,0%

TOTAL COST (CIB) FĂRĂ TVA (EURO), excl. VAT 1.020.293 €      1.020.293 €     -  €                 
TOTAL COST (CIB) excl. TVA (EURO/M² construit desf./Gross building area) 589 €                   589 €                  -  €                 

TOTAL COST (CIB) excl. TVA ( LEI / RON ) 4.756.196 lei 4.756.196 lei 0 lei

TOTAL COST (CIB) CU TVA (EURO), including VAT 1.214.148 €      1.214.148 €     -  €                 

TOTAL COST (CIB) incl. TVA  (EURO/M² construit desf./Gross building area) 701 €                   701 €                  -  €                 

TOTAL COST (CIB) incl. TVA  ( LEI / RON ) 5.659.873 lei 5.659.873 lei 0 lei

rețele alimentare apă - săpături SMECFS2M

SAPGAZ - săpătură canal rețea gaz natural

traseu subter - teava otel trasa

foisor lemn

AMENAJARE TEREN (Landscaping)

Amenajare spațiu teren liber - z.verde

teren tenis PLTFR

ALEIASF Acces imobil (z. 2+3 cf. cadastru)

(toate) Tabel centralizator pentru analiza deprecierii - Metoda vârstă - durata de viață utilă

Sdc (m²) = 1.733,0 -4,2% 0,0% -4,2%

 Nr.

Crt. 
Denumire substructură

Cost CIB (cu 

TVA)

 TOTAL CIB, 

fără TVA și 

actualizat cu 

profit (€ - V1 ) 

 Val rămasă (V2 

= V°) 

 Val rămasă (V2 

= V°) 

1 Infrastructură 221.622 204.860 0,0% 0 204.860 0,0% 0 204.860 0 0,0%

2 Suprastructură 256.620 237.212 0,0% 0 237.212 0,0% 0 237.212 0 0,0%

Finisaje circulatii 12.728 11.765 -33,0% -3.882 7.883 0,0% 0 7.883 -3.882 -33,0%

3 Învelitoare 73.296 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%

elem. cu viață scurtă 28% 18.971 -50,0% -9.485 9.485 0,0% 0 9.485 -9.485 -50,0%

elem. cu viață îndelungată 72% 48.782 0,0% 0 48.782 0,0% 0 48.782 0 0,0%

4 Finisaje superioare 144.715 133.771 -5,0% -6.689 127.082 0,0% 0 127.082 -6.689 -5,0%

Finisaje medii 118.607 109.636 -10,0% -10.964 98.673 0,0% 0 98.673 -10.964 -10,0%

5 Finisaje garaje 19.713 18.222 -10,0% -1.822 16.400 0,0% 0 16.400 -1.822 -10,0%

6 Finisaj scară 2.236 2.066 -25,0% -517 1.550 0,0% 0 1.550 -517 -25,0%

7 Instalații electrice 29.500 27.269 -10,0% -2.727 24.542 0,0% 0 24.542 -2.727 -10,0%

8 Instalații sanitare 28.632 26.467 -10,0% -2.647 23.820 0,0% 0 23.820 -2.647 -10,0%

9 Instalații încălzire / răcire 40.388 37.333 -10,0% -3.733 33.600 0,0% 0 33.600 -3.733 -10,0%
Total cost excl. tva (Euro) rotunjit/rounded

Total cost excl. tva ( Lei / Ron ) 

Total cost excl. TVA (Euro/m² construit desf./Gross building area) 

Total cost incl. TVA (Euro ) 

Total cost incl. TVA (Euro/m² construit desf./Gross building area) 

10 Amenajare teren liber 122.993 113.691 0,0% 0 113.691 0,0% 0 113.691 0 0,0%

11 Porți acces + împrejmuire 19.096 17.652 0,0% 0 17.652 0,0% 0 17.652 0 0,0%
11 Amenajări suplimentare complex13.626 12.596 0,0% 0 12.596 0,0% 0 12.596 0 0,0%

Total cost fără tva (Euro ) rotunjit, excl.VAT, rounded 1.020.293 -42.466 977.827 0 977.827 -42.466 -4,2%
Total cost fără tva ( Lei / Ron ) 

Total cost fără tva (Euro/m² construit desf.) 589 -25 564 0 564 -25

Total cost+TVA (Euro ) 19,0% 1.103.771 1.214.148 -50.534 1.163.614 0 1.163.614 -50.534

Total cost cu tva (Euro/m² construit desf.) 701 -29 671 0 671 -29

 B - Deprecierea 

funcțională (neadecvare 

funcțională) 

recuperabilă/Functional 

recoverable depreciation 

Deprecierea fizică+funcț. recuperabilă 

(A+B )/ Physical and Functional 

recoverable depreciations

 A - Deprecierea fizica 

recuperabila/Physical 

recoverable depreciatins 
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V.5 Abordarea prin venit – Metoda capitalizării veniturilor 

Metoda capitalizării veniturilor este o metodă prin care se estimează valoarea unei proprietăți prin 

actualizarea beneficiilor așteptate de pe urma acesteia (în cazul imobiliar aceste beneficii fiind exprimate prin 

chiria practicată pe piața locală pentru proprietăți similare celei de evaluat) într-o valoare prezentă. 

Actualizarea veniturilor așteptate se face cu ajutorul unei rate de capitalizare rezultate din analiza pieței 

tipului respectiv de imobil. 

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

net așteptat într-un indicator de valoare al proprietății. 

Câștigul luat în considerare este în mod curent cel prognozat pentru anul următor. Capitalizarea directă se 

bazează pe venitul brut potențial, venit brut efectiv, venit net din operare, profit net, venitul aferent creditului 

ipotecar, venitul generat de teren sau clădiri. 

Venitul brut potențial (VBP) – materializează venitul total estimat a fi generat de proprietatea imobiliară 

supusă evaluării, în condiții de utilizare maximă.  

Venitul brut efectiv (VBE) – venitul anticipat al proprietății imobiliare, ajustat cu pierderile aferente gradului 

de neocupare; 

Venitul net din exploatare (VNE) – rezultă prin deducerea cheltuielilor aferente proprietarului din totalul 

veniturilor brute (cheltuieli aferente proprietarului): impozit pe proprietate, asigurări, întreținere imobil, 

reparații, amortizări, management, pază, curățenie etc. 

Rata de capitalizare reprezintă relația dintre câștig și valoare, relație acceptată de piață și rezultă dintr-o 

analiză comparativă a închirierii de proprietăți comparabile. Se va considera că rata de capitalizare sau 

multiplicatorul selectat va satisface un investitor mediu și că perspectivele unor câștiguri viitoare, peste 

capitalul investit, sunt suficient de atractive și realizabile. Orice interes într-o proprietate care generează un 

flux din exploatare poate fi evaluat prin capitalizare directă.  

-36,69% -0,4 -25,00% -54,5%

 An PIF/ Year into 

service 

 Vârsta 

cronologică (ani) 

(Vcr)/ Scriptic 

age 

 V. efectivă (ani) = 

Vcr * deprec 

recup./Effective 

age 

Durata de Viață 

Utilă (DVU) 

(ani)

Contribuția 

rămasă în total 

imobil

C -Deprecierea 

fizică 

nerecuperabilă ( 

V.ef. x V° )

Val rămasă V3 

(V°-Dfn)

D - Deprec. 

Ext 

(economică) 

(Val. Rămasă 

V3 x cuantum 

 Valoare netă 

rămasă ( V5 = CIB-

V4 ) 

1975 43,51 43,51 100 19,3% -89.136 115.724 -28.931 86.793

1975 43,51 43,51 100 22,3% -103.213 133.999 -33.500 100.499

1975 43,51 43,51 50 1,5% -6.859 1.023 -256 767

1975 43,51 43,51 40 0,0% 0 0 0 0

1975 43,51 8,00 10 2,7% -7.588 1.897 -474 1.423

1975 43,51 35,00 100 4,6% -17.074 31.708 -7.927 23.781

1975 43,51 8,00 50 13,2% -20.333 106.749 -26.687 80.062

1975 43,51 8,00 40 11,3% -19.735 78.938 -19.735 59.204

1975 43,51 8,00 30 1,9% -4.373 12.027 -3.007 9.020

1975 43,51 43,51 50 0,2% -1.349 201 -50 151

1975 43,51 15,00 35 2,8% -10.518 14.024 -3.506 10.518

1975 43,51 15,00 45 2,7% -7.940 15.880 -3.970 11.910

1975 43,51 15,00 50 3,9% -10.080 23.520 -5.880 17.640

401.800 €         

1.873.031 lei

231,9 €              

478.142 €         

275,9 €              

1975 43,51 20,00 50 10,7% -45.476 68.214 -17.054 51.161 €             

1975 43,51 20,00 40 1,7% -8.826 8.826 -2.207 6.620 €               
1975 43,51 20,00 40 1,2% -6.298 6.298 -1.574 4.723 €               

1975 80,5 36,6 69,7 100,0% -358.799 619.028 -154.757 464.300 €         

80,46% 36,62% 2.164.381 lei

-207 357 -89 267,9 €              

-426.970 736.644 -184.161 552.517 €         

-246 425 -106 318,8 €              
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Valoarea = V net din exploatare/rata de capitalizare directă  

Pentru lucrarea de față au fost luate în calcul analizele de piață efectuate și publicate de cele mai importante 

firme în domeniul imobiliar: FlexMLS, Darian, CB Richard Ellis, Colliers, King Sturge, GAIA si DTZ Echinox, 

opiniile agenților imobiliari ce activează în această zonă și datele oferite de Institutul Național de Statistică, 

precum și oferte de închiriere identificate de evaluator în zonă. Conform acestor conspecte au fost luate în 

calcul următoarele cifre: 

a) rata de capitalizare = 6,0% (a fost ales nivelul general existent pe piața specifică pentru unități locative 

de tip apartament, la care a fost adăugat suplimentar 1% pentru vechimea mai mare a clădirii în raport 

cu locuințele similare din oraș); 

b) gradul de neocupare = 16,7% (nivelul mediu din piață – medie 2,00 luni la un interval de 1,00 ani). 

Analizând piața imobiliară se constată o ofertă în general practicată pentru proprietăți similare, la valorile 

nediscontate cu negocierea, între - 50 € - 151 € -  350 € /lună (minim, mediu, superior), putând a fi 

transformate pe metru pătrat între  2,0 € - 3,0 € - 6,0 € /m²/lună, în funcție de amplasament, suprafața totală, 

utilare, mobilare, calitatea construcției, alte avantaje, etc. Având în vedere aceste caracteristici ale Imobilului 

Subiect, se consideră un grad de atractivitate la un nivel mediu+, cu un preț maxim obtenabil, exprimat pe 

metrul de pătrat util de 4,16 €/m² – valoarea obținută fiind rotunjită, conform uzanțelor pieței, la 4.020 

€/lună. 

Cheltuielile fixe și variabile suportate de proprietar se estimează la 8.450 € (circa 21,0% din valoarea 

venitului – VBE (asigurări, impozit, întreținere, reparații, etc). 

La chiria obetanbilă a fost adăugată cea realizabilă suplimentar de construcțiile secundare ale Imobilului 

Subiect (garaje) (120,00 m² Arie utilă), cu o chirie lunară estimată la 240 € (2,00 €/m²), cu un grad mediu de 

neocupare de 16,67%, cu cheltuieli fixe și variabile suportate de proprietar estimate la 260 € (10,8% din 

valoarea venitului – VBE), la o rată de capitalizare de 6,0%, specifică tipului de proprietate; precum și aportul 

suplimentar valoric generat de aria de teren în exces, posibil a fi valorificată suplimentar, la Imobilul Subiect 

(7.051 m² / 140.000 €). 

INDICAȚIA OBȚINUTĂ ASUPRA VALORII 

Imobilul Subiect 663.000 € 

 

ELEMENTE DE CALCUL (1) U.M. CANTITATE VALOARE
SPAȚIU PRINCIPAL/MAIN SPACE 1 2 3

Aria utilă 1 (Usable area 1) Demisol m² 303,00 1.212 €

Chirie percepută / m² util euro/m² 4,00 € 5.650 lei                

Aria utilă 2 (Usable area 2) Parter m² 484,40 2.180 €

Chirie perceputa / m² util (Au) €/m² Au 4,50 € 10.162 lei             

Aria utilă 3 (Usable area 3) Etaj m² 179,00 627 €

Chirie perceputa / m² util (Au) €/m² Au 3,50 € 2.923 lei                

TOTAL chirie/lună(total rent/month) m² 966,40 4.020 €

rotunjit/rounded media €/m² Au 4,16 € 18.740 lei             

Venit brut potențial (12 luni) (VBP) EURO 48.240 €

Grad de neocupare / vacancy  % din Venitul brut 16,7% 8.040 €

Pierdere din neocupare/loss €/m² 0,69 €

Venitul Brut Efectiv (VBE) brut income 40.200 €

Cheltuieli fixe și variabile (CET)  % + nominal (din VBE) 21,0% 8.450 €

Cheltuieli CET / m² util / lună expenses 0,73 €

Venitul net anual ( VNE ) EURO 31.750 €

Venit net lunar / m² net income 2,74 €

Periada de recuperare a investiției (V₀ / VNE) - ani 16,7

Rata de capitalizare ( c ) capitalisation rate 6,0%

 Value indication EURO 4,6616 lei      529.167 €

529.000 €

547 €

LEI 06.07.2018 2.465.986 lei

 INDICAȚIE VALORICĂ 1 

rotunjit (V₀)

euro/m² util
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 Procent ( %)  NET ( € )  Estimat ( lei ) 

 CHELTUIELI FIXE 

 Asigurări 0,23% 1.200 € 5.594 lei

 Impozit teren 248 € 1.156 lei

Cuantum impozit proprietate (PJ) 0,20% 804 € 3.746 lei

 val. de impozitare Proprietate 1.873.031 lei

 CHELTUIELI VARIABILE euro/m² util

 Comisioane de închiriere 50% 670 € 3.123 lei

  interv plată comisioane (ani)  3,0

 Amenajările realizate de chiriaș 0 lei

 ALOCĂRI PENTRU ÎNLOCUIRI  medie Cost / cost m²

 Reparații/Renovări 100% 5.528 € 80,00 lei

 interval (ani) 3,0

TOTAL 8.450 €

 CALCULUL CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE 

ELEMENTE DE CALCUL (2) U.M. CANTITATE VALOARE
SPAȚIU SECUNDAR/SECONDARY SPACE 1 2 3

Aria utilă 4 (Usable area 4) Garage m² 120,00 240 €

Chirie perceputa / m² util euro/m² 2,00 € 1.118,78 lei          

Aria utilă 5 (Usable area 5) C7 m² 0,00 0 €

Chirie perceputa / m² util (Au) €/m² Au 4,50 € -  lei                    

Aria utilă 6 (Usable area 6) C6.a stand m² 0,00 0 €

Chirie perceputa / m² util (Au) €/m² Au 2,00 € -  lei                    

TOTAL chirie/lună(total rent/month) m² 120,00 240 €

rotunjit/rounded media €/m² Au 2,00 € 1.119 lei                

Venit brut potențial (12 luni) (VBP) EURO 2.880 €                

Grad de neocupare / vacancy  % din Venitul brut 16,67% 480 €

Pierdere din neocupare/loss €/m² 0,33 €

Venitul Brut Efectiv (VBE) brut income 2.400 €

Cheltuieli fixe și variabile (CET)  % + nominal (din VBE) 10,8% 260 €

Cheltuieli CET / m² util / lună expenses 0,18 €

Venitul net anual ( VNE ) EURO 2.140 €

Venit net lunar / m² net income 1,49 €

Periada de recuperare a investiției (V₀ / VNE) - ani 16,7

Rata de capitalizare ( c ) capitalisation rate 6,0%

 Value indication EURO 4,6616 lei      35.667 €

35.700 €

298 €

LEI 06.07.2018 166.419 lei

rotunjit (V₀)

euro/m² util INDICAȚIE VALORICĂ 2 

Verif % din V Pr

 Procent ( %)  NET ( €  Estimat ( lei ) 

 CHELTUIELI FIXE 

Asigurări 0,22% 80 € 373 lei

 Impozit teren 0 € 0 lei

Cuantum impozit proprietate (PJ) 0,20% 34 € 160 lei

val. de impozitare Proprietate 0 lei

CHELTUIELI VARIABILE euro/m² util

Comisioane de închiriere 50% 40 € 186 lei

 interv plată comisioane (ani) 3,0

Amenajările realizate de chiriaș 0 lei

ALOCĂRI PENTRU ÎNLOCUIRI  medie Cost / cost m²

100% 103 € 20,00 lei

5,0

TOTAL 260 €

 CALCULUL CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE 

 Reparații/Renovări 

interval (ani)

 cumulatted value indication 565.000 €

 expeditures after purchase -42.000 €

7.051

19,9 €
140.000 €

663.000 €

euro/m² util 1.086,40 610 €

LEI 06.07.2018 3.090.641 lei

Indicație valorică totală 1+2

teren exces - arie

rotunjit
 INDICAȚIE VALORICĂ IMOBIL 

SUBIECT (1+2+3) 

 Teren în exces (3) 

pondere valorică teren exces

chelt. imediate după achiziție

preț obtenabil (€/m²) teren exces
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V.6 Tehnica extracției – estimarea ponderii valorice a terenului/construcției 

Extracția reprezintă o tehnică de comparație indirectă. Prin această metodă, indicația asupra valorii 

segmentate, clădire/teren considerat liber, se determină prin diferența dintre prețul total al proprietății și 

valoarea amenajărilor terenului și construcțiilor, estimate prin costul de înlocuire net, sau invers. Această 

tehnică este utilă mai degrabă pentru a estima niște parametri normalizați, decât valori absolute. Estimarea 

este efectuată strict pentru uzul procedural. 

VI. Concluziile 

VI.1 Analiza rezultatelor și concluzia asupra valorii (Reconcilierea) 

Metodele de evaluare folosite au condus la următoarele indicații asupra valorii: 

- Abordarea prin venit (metoda capitalizării veniturilor):   663.000 €   

- Abordarea prin cost (metoda determinării costului de înlocuire net):  664.300 € 

Criteriile ce au stat la baza alegerii valorii finale sunt : adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor utilizate 

în prezentul raport. 

 Adecvarea Precizia Cantitatea 

Abordarea prin venit    

Abordarea prin piață  ☐ ☐ 

Abordarea prin cost   ☐ 

La Abordarea prin venit: Pentru analiza s-a recurs la studiile publicate și anunțurile, sau datele, de pe cele mai 

importante site-uri de specialitate, acestea fiind în număr ridicat și în măsură să poată contura și susține 

indicatorii valorici utilizați. De asemenea, pe acest segment, nivelul închirierilor este mai relevant, orice 

investitor urmărind în primul rând randamentul obținut de o proprietate (clădire apartamentată). Astfel, 

această abordare a condus la cel mai înalt grad al criteriilor enumerate.  

Abordarea prin piață : datorită declinului pieței imobiliare și a prețurilor neadecvate puterii de cumpărare, 

acestea au fost corectate abrupt de către piață. Datorită nivelului de date din piață și oscilațiilor elementelor 

de referință, nu a fost posibilă găsirea unor informații suficiente, cu tranzacții, analize și oferte de imobile 

asemănătoare Imobilului Subiect, care să conducă la o estimare mai exactă, de natură să acopere 

imperfecțiunile pieței actuale, dar acestea au fost în număr suficient în ceea ce privește terenurile libere 

similare. 

Abordarea prin cost: Toate abordările utilizate pentru formarea și fundamentarea unei opinii asupra valorii 

de piață se bazează pe informații din piață. Conform datelor din piață, indicatorul cost nu reprezintă un factor 

recunoscut ca indicator investițional, ci în principal ca un mijloc verificativ al sustenabilității valorii estimate 

prin celelalte abordări. Astfel, această abordare nu indeplinește criteriile adecvare și cantitate, fiind utilizată 

doar ca un mijloc verificativ. 

Drept urmare, singura abordare corectă a fost estimarea pe baza metodei capitalizării venitului, evaluatorul 

propunând ca valoare a proprietății: 

VALOARE DE PIAȚĂ ESTIMATĂ  
Imobil Subiect    663.000 €  

 (VALOAREA NU CONȚINE T.V.A.) 

 


