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Evaluator autorizat ANEVAR – Ec.  MARIAN COJOCARU – specializarile EI, EPI, EBM – Legitimatie nr. 11603 

              1. INTRODUCERE  
 

1.1. Scrisoarea de transmitere 

 
MLM CONSULTING SRL – membru corporativ ANEVAR, autorizatie nr. 0665 

CUI  38545854 

Evaluator autorizat – Ec. Cojocaru Marian 

Membru titular ANEVAR, specializarile  - EI, EPI, EBM 

Legitimatie nr. 11603 

 

 

 

                                                             Cãtre ,  

                                                                  CONSULTANT INSOLVENŢÃ SPRL FILIALA TIMIŞ 

    

 

            Va inaintez prin prezenta Raportul de Evaluare intocmit la solicitarea dumneavoastra pentru 

Bunurile Imobile: 

 

Nr. 
Denumire 

Carte 

Funciara crt. 

1 TEREN extravilan, S = 10.462 mp 306295 

2 TEREN extravilan, S = 3.937 mp 306245 

3 TEREN extravilan, S = 5.800 mp 306260 

1 TEREN extravilan, S = 4.338 mp 305227 

2 TEREN extravilan, S = 1.447 mp 305226 

3 TEREN extravilan, S = 2.195 mp 306311 

1 TEREN extravilan, S = 6.039 mp 306294 

2 TEREN extravilan, S = 22.400 mp 305916 

3 TEREN extravilan, S = 5.600 mp 306086 

1 TEREN extravilan, S = 5.800 mp 307193 

2 TEREN extravilan, S = 9.200 mp 306126 

3 TEREN extravilan, S = 8.700 mp 305825 

 

     situate in extravilanul comunei ŞICULA, Judeţul Arad  - ce apartin SC TECNOGREEN SRL – 

“în insolventa”, Dosar nr. 2726/101/2018 – Tribunalul Mehedinţi.       

 

         Scopul raportului este evaluarea pentru procedura de reorganizare in ipoteza continuarii 

activitatii societatii.   

 

       In urma aplicarii metodelor de evaluare, opinia evaluatorului este ca Valoarea de Piata a 

bunurilor  imobile evaluate , la cursul valutar BNR de 4,8157 lei/1 euro valabil pentru data de 

referinta a evaluarii (13.03.2020) este :      
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Evaluator autorizat ANEVAR – Ec.  MARIAN COJOCARU – specializarile EI, EPI, EBM – Legitimatie nr. 11603 

 

Nr. Denumire Carte 

Funciara 

VALOAREA DE PIATA * 

crt. Curs BNR 13.03.2020 = 4,8157 lei/1 euro LEI EURO 

  BUNURI IMOBILE - SICULA 

1 TEREN extravilan, S = 1 mp   1,39 0,29 

1.1 TEREN extravilan, S = 1 ha   13.860 2.880 

  

1 TEREN extravilan, S = 10.462 mp 306295 14.500 3.015 

2 TEREN extravilan, S = 3.937 mp 306245 5.455 1.135 

3 TEREN extravilan, S = 5.800 mp 306260 8.040 1.670 

1 TEREN extravilan, S = 4.338 mp 305227 6.010 1.250 

2 TEREN extravilan, S = 1.447 mp 305226 2.005 415 

3 TEREN extravilan, S = 2.195 mp 306311 3.045 635 

1 TEREN extravilan, S = 6.039 mp 306294 8.370 1.740 

2 TEREN extravilan, S = 22.400 mp 305916 31.045 6.450 

3 TEREN extravilan, S = 5.600 mp 306086 7.760 1.615 

1 TEREN extravilan, S = 5.800 mp 307193 8.040 1.670 

2 TEREN extravilan, S = 9.200 mp 306126 12.750 2.650 

3 TEREN extravilan, S = 8.700 mp 305825 12.060 2.505 

TOTAL  119.080 24.750 

 

* Valoarea nu contine TVA; 

 

         Nota: In cazul valorificarii in conditii de vanzare fortata (in faliment), Valoarea de Piata  a 

bunurilor imobile analizate se va diminua cu 25%, iar venitul obtinut din lichidare (fara TVA)  este: 

 

TOTAL    89.310 18.560 

 

* Evaluarea este o opinie asupra unei valori; 

 

* Valoarea este estimata la stadiul fizic al bunurilor existent la momentul inspectiei;  

* Valoarea a fost exprimata tinand seama exclusiv de ipotezele, ipotezele speciale si aprecierile 

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

Martie 2020; 

* Valoarea este valabila numai pentru destinatia precizata in Raport;  

* Valoarea de piata a fost estimata fara luarea in considerare a costurilor de vanzare-cumparare ; 

* Valoarea reprezinta opinia evaluatorului privind valoarea de piata a bunurilor imobile in ipoteza 

continuarii activitatii societatii; 

* Piesele anexate şi documentele luate în considerare pe parcursul raportului sunt valabile doar în 

scop informativ şi pentru atingerea scopului evaluării, neputând fi utilizate în alt scop ; 

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

cerintele legale;      

* Termenii de referinta ai evaluarii stabiliti conform SEV 101 si confirmati de beneficiar sunt 

prezentati in capitolul 2 din Raport si nu au existat obiectii cu privire la acesti termeni. 
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Evaluator autorizat ANEVAR – Ec.  MARIAN COJOCARU – specializarile EI, EPI, EBM – Legitimatie nr. 11603 

 

             In acceptiunea Standardelor de Evaluare a Bunurilor – editia 2018: „valoarea de piata” 

este suma estimata pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(a) la data evaluarii, intre 

un cumparator hotarat si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie nepartinitoare, dupa un marketing 

adecvat si in care partile au actionat fiecare in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere”. 

 

           La realizarea Raportului s-au avut in vedere cerintele din Standardele si metodologia de lucru 

recomandate de catre ANEVAR (Asociaţia Naţionalã a Evaluatorilor Autorizaţi din România). 

 

 

13.03.2020 

                      Destinatar/Beneficiar, 

CONSULTANT INSOLVENŢÃ SPRL FILIALA TIMIŞ  

                    Administrator judiciar al                                                              

                       SC TECNOGREEN SRL 

 

             

                                                                          Cu stimã,        

                                                                                       MLM CONSULTING SRL         

                                                                                        Evaluator autorizat – Ec.Cojocaru Marian, 

                                                                                        Membru titular ANEVAR  - EI, EPI, EBM  

                                                                                        Legitimatie nr. - 11603 ; Tel. 0746 011 675 

                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
   Datele,informatiile, opiniile si continutul prezentului raport de evaluare, fiind confidentiale, nu vor putea fi copiate 

partial sau in totalitate si nu vor putea fi transmise unor terti fara acordul scris si prealabil al evaluatorului. 
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Evaluator autorizat ANEVAR – Ec.  MARIAN COJOCARU – specializarile EI, EPI, EBM – Legitimatie nr. 11603 

1.2. Rezumatul concluziilor importante (sinteza evaluarii)   

 

 

    

 

OBIECTUL EVALUARII   
                       - BUNURI IMOBILE – 

 

    

Nr. 
Denumire 

Carte 

Funciara crt. 

1 TEREN extravilan, S = 10.462 mp 306295 

2 TEREN extravilan, S = 3.937 mp 306245 

3 TEREN extravilan, S = 5.800 mp 306260 

1 TEREN extravilan, S = 4.338 mp 305227 

2 TEREN extravilan, S = 1.447 mp 305226 

3 TEREN extravilan, S = 2.195 mp 306311 

1 TEREN extravilan, S = 6.039 mp 306294 

2 TEREN extravilan, S = 22.400 mp 305916 

3 TEREN extravilan, S = 5.600 mp 306086 

1 TEREN extravilan, S = 5.800 mp 307193 

2 TEREN extravilan, S = 9.200 mp 306126 

3 TEREN extravilan, S = 8.700 mp 305825 
 

LOCALIZARE - extravilan  comuna ŞICULA, Judeţul Arad   

 

PROPRIETAR  

 

 

 

 

SEDIUL 

 

BENEFICIAR/CLIENT 

 

Utilizatori desemnati 

SC TECNOGREEN SRL 

“în insolventa”– Dosar 2726/101/2018 –Tribunalul Mehedinţi 

 

                 CUI  15195512; Nr. inreg. J25/302/2016 

 

   Dr.Tr.Severin, str. Eroii dela Cerna nr. 5, Judeţul Mehedinţi 

  

CONSULTANT INSOLVENŢÃ SPRL  FILIALA TIMIŞ   

 

Judecatorul Sindic, Administratorul judiciar. 

Drept de proprietate          Drept real principal. Conform documentelor puse la 

dispozitie bunurile imobile apartin persoanei juridice  

TECNOGREEN SRL. 

SCOPUL EVALUARII  Evaluarea pentru procedura de reorganizare in ipoteza 

continuarii activitatii societatii.  
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Evaluator autorizat ANEVAR – Ec.  MARIAN COJOCARU – specializarile EI, EPI, EBM – Legitimatie nr. 11603 

           

           In acceptiunea Standardelor de Evaluare a Bunurilor – editia 2018 „valoarea de piata” 

este suma estimata pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(a) la data evaluarii, intre 

un cumparator hotarat si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie nepartinitoare, dupa un marketing 

adecvat si in care partile au actionat fiecare in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere” 

 

          In urma aplicarii metodologiei de evaluare, opinia evaluatorului referitoare la VALOAREA 

 DE PIATA a bunurilor imobile analizate, tinand seama de prevederile prezentului Raport, este 

urmatoarea:  

 

Nr. Denumire Carte 

Funciara 

VALOAREA DE PIATA * 

crt. Curs BNR 13.03.2020 = 4,8157 lei/1 euro LEI EURO 

  BUNURI IMOBILE - SICULA 

1 TEREN extravilan, S = 1 mp   1,39 0,29 

1.1 TEREN extravilan, S = 1 ha   13.860 2.880 

  

1 TEREN extravilan, S = 10.462 mp 306295 14.500 3.015 

2 TEREN extravilan, S = 3.937 mp 306245 5.455 1.135 

3 TEREN extravilan, S = 5.800 mp 306260 8.040 1.670 

1 TEREN extravilan, S = 4.338 mp 305227 6.010 1.250 

2 TEREN extravilan, S = 1.447 mp 305226 2.005 415 

3 TEREN extravilan, S = 2.195 mp 306311 3.045 635 

1 TEREN extravilan, S = 6.039 mp 306294 8.370 1.740 

2 TEREN extravilan, S = 22.400 mp 305916 31.045 6.450 

3 TEREN extravilan, S = 5.600 mp 306086 7.760 1.615 

1 TEREN extravilan, S = 5.800 mp 307193 8.040 1.670 

2 TEREN extravilan, S = 9.200 mp 306126 12.750 2.650 

3 TEREN extravilan, S = 8.700 mp 305825 12.060 2.505 

TOTAL  119.080 24.750 

 

* Valoarea nu contine TVA; 

 

         Nota: In cazul valorificarii in conditii de vanzare fortata (in faliment), Valoarea de Piata  a 

bunurilor imobile analizate se va diminua cu 25%, iar venitul obtinut din lichidare (fara TVA)  este: 

 

TOTAL    89.310 18.560 

 

* Evaluarea este o opinie asupra unei valori; 

* Valoarea este estimata la stadiul fizic al bunurilor imobile existent la momentul inspectiei;  

* Valoarea reprezinta opinia evaluatorului privind valoarea de piata a bunurilor imobile in ipoteza 

continuarii activitatii societatii; 

 

Data inspectiei:   22.01.2020                        Data evaluarii: 13.03.2020  Curs valutar 4,8157 lei/1 euro 
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Evaluator autorizat ANEVAR – Ec.  MARIAN COJOCARU – specializarile EI, EPI, EBM – Legitimatie nr. 11603 

 

* Termenii de referinta ai evaluarii stabiliti conform SEV 101 si confirmati de Beneficiar sunt 

prezentati in capitolul 2 din Raport si nu au existat obiectii cu privire la acesti termeni. 

 

           La realizarea Raportului s-au avut in vedere cerintele din Standardele si metodologia de lucru 

recomandate de catre ANEVAR (Asociaţia Naţionalã a Evaluatorilor Autorizaţi din România). 

 

 

13.03.2020 

 

 

                         Destinatar/Beneficiar, 

CONSULTANT INSOLVENŢÃ SPRL FILIALA TIMIŞ  

                     Administrator judiciar al                                                              

                      SC TECNOGREEN SRL        

                                                                             

 

 

                                                                                  Cu stimã,        

                                                                                       MLM CONSULTING SRL         

                                                                                        Evaluator autorizat – Ec.Cojocaru Marian, 

                                                                                        Membru titular ANEVAR  - EI, EPI, EBM  

                                                                                        Legitimatie nr. - 11603 ; Tel. 0746 011 675 

                                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
   Datele,informatiile, opiniile si continutul prezentului raport de evaluare, fiind confidentiale, nu vor putea fi copiate 

partial sau in totalitate si nu vor putea fi transmise unor terti fara acordul scris si prealabil al evaluatorului. 
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Evaluator autorizat ANEVAR – Ec.  MARIAN COJOCARU – specializarile EI, EPI, EBM – Legitimatie nr. 11603 

  2. TERMENII DE REFERINTA AI EVALUARII 
 

2.1. Identificarea si competenţa evaluatorului  
    

           Prezentul raport de evaluare este intocmit de Ec. Cojocaru Marian, expert contabil judiciar 

(CECCAR) si evaluator autorizat in specializarile EI – Evaluarea de Întreprinderi, de fond de 

comerţ si alte active necorporale, EPI – Evaluarea Proprietãţii Imobiliare, EBM – Evaluarea 

Bunurilor Mobile, membru titular ANEVAR, avand legitimatia cu numarul 11603,  cu domiciliul 

in Dr.Tr.Severin, str. Dr.Babes, nr.73, telefon 0746011675, e-mail: mlmconsulting@yahoo.com. 

 

        La data elaborarii acestui Raport de Evaluare, evaluatorul este administrator al MLM 

CONSULTING SRL – membru corporativ ANEVAR cu autorizatia nr. 0665,  a indeplinit 

cerintele programului de pregatire profesionala continua, are asigurare de raspundere profesionala 

in limita a 50.000 euro / persoana juridica si 10.000 euro / persoana fizica si are specializarea 

necesara intocmirii acestui Raport. (http://site2.anevar.ro/pagini/tabloul-asociatiei). 

 

          Evaluatorul a parcurs cursurile profesionale de pregatire continua , are asigurare de risc 

profesional, nu are niciun fel de interes fata de Bunurile Imobile evaluate si are competenta pentru a 

oferi o evaluare obiectiva si impartiala, in functie de datele si informatiile puse la dispozitie si de 

piata in care se afla situat acesta. Nu exista niciun conflict de interese al evaluatorului cu privire la 

destinatari sau la drepturile de proprietate evaluate, misiunea de evaluare fiind indeplinita pe baza 

documentelor puse la dispozitie de proprietar/beneficiar si pe baza datelor si informatiilor culese de 

pe piata de catre evaluator. 

 

2.2. Identificarea clientului si a oricaror alti utilizatori desemnati 
 

 Clientul (beneficiarul) raportului de evaluare este CONSULTANT INSOLVENTA SPRL 

FILIALA TIMIŞ, reprezentata de asociat coordonator Ec. Şerban Valeriu, administrator judiciar al  

SC TECNOGREEN SRL“în insolventa”, avand CUI 15195512, inregistrata la Oficiul Registrului 

Comertului Mehedinti cu nr. J25/302/2016, cu sediul in  Dr.Tr.Severin, str. Eroii dela Cerna nr. 5, 

Judeţul Mehedinţi.  

            Societatea se afla in procedura de insolventa conform Dosar nr. 2726/101/2018 aflat pe 

rolul Tribunalului Mehedinti. 

 

           Utilizatorii desemnati ai raportului  sunt : Judecatorul Sindic, Administratorul judiciar. 

 

2.3. Scopul evaluarii 
 

            Scopul raportului este evaluarea pentru procedura de insolventa in ipoteza continuarii 

activitatii societatii. 

 

2.4. Identificarea activului sau a datoriei supuse evaluarii  
 

           Bunurile imobile analizate sunt situate in extravilanul comunei ŞICULA, Judeţul Arad si 

sunt urmatoarele:   

 

mailto:mlmconsulting@yahoo.com
http://site2.anevar.ro/pagini/tabloul-asociatiei
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Evaluator autorizat ANEVAR – Ec.  MARIAN COJOCARU – specializarile EI, EPI, EBM – Legitimatie nr. 11603 

 

Nr. Localizare Suprafata Catego
rie 

folosin
ta 

Documente proprietate 

crt
. UAT 

Tarl
a Parcela mp ha Contract 

Carte 
Funciar

a 

Numar 
cadastra

l 

1 Sicula 3 326/1/1 10462 1.0462 arabil 

hotarare 
judecatoreasca 

301/20.02.2007 - 
Ineu 306295 306295 

2 Sicula 3 306/2/1 3937 0.3937 arabil 

hotarare 
judecatoreasca 

301/20.02.2007 - 
Ineu 306245 306245 

3 Sicula 3 293/41 5800 0.58 arabil 

hotarare 
judecatoreasca 

950/30.04.2007 - 
Ineu 306260 306260 

4 
Gurb

a 3 992/39 4338 0.4338 arabil 

hotarare 
judecatoreasca 

950/30.04.2007 - 
Ineu 305227 305227 

5 
Gurb

a 3 1008/6/7 1447 0.1447 arabil 

hotarare 
judecatoreasca 

950/30.04.2007 - 
Ineu 305226 305226 

6 Sicula 1 994/3/7 2195 0.2195 arabil 

hotarare 
judecatoreasca 

557/20.03.2007 - 
Ineu 306311 306311 

7 Sicula 3 457/18 6039 0.6039 arabil 

hotarare 
judecatoreasca 

1307/05.06.2006 - 
Ineu 306294 306294 

8 Sicula 1 987/1/14 22400 2.24 arabil 

hotarare 
judecatoreasca 

964/30.04.2007 - 
Ineu 305916 305916 

9 Sicula 1 994/1/20 5600 0.56 arabil 

hotarare 
judecatoreasca 

1795/22.08.2007 - 
Ineu 306086 306086 

10 Sicula 3 975/52 5800 0.58 arabil 

hotarare 
judecatoreasca 

2439/21.11.2005 - 
Ineu 307193 307193 
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Evaluator autorizat ANEVAR – Ec.  MARIAN COJOCARU – specializarile EI, EPI, EBM – Legitimatie nr. 11603 

11 Sicula 3 983/1/7 9200 0.92 arabil 

hotarare 
judecatoreasca 

302/20.02.2007 - 
Ineu 306126 306126 

12 Ineu 17/1 134.4 8700 0.87 arabil 

hotarare 
judecatoreasca 

738/12.04.2007 - 
Ineu 305825 305825 

TOTAL 85918 8.5918 
     

 
 

                                                             Localizare 

 

 

         Inspectia a fost realizata de evaluator  la data de 22.01.2020, in prezenta domnului Ec. Serban 

Valeriu in calitate de Administrator judiciar.  La data inspectiei, pe Terenurile analizate erau 

efectuate lucrari agricole.        Datorita conditiilor meteo si a suprafetei mari de Teren nu a fost 

posibila inspectia  pe contur, aceasta efectuandu-se doar in zonele accesibile. 
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Evaluator autorizat ANEVAR – Ec.  MARIAN COJOCARU – specializarile EI, EPI, EBM – Legitimatie nr. 11603 

 

 

                                                        Localizare 

 

2.5. Tipul valorii 
 

        Tipul valorii este determinat de scopul evaluarii. Un tip al valorii este o precizare a ipotezelor 

fundamentale de cuantificare a unei valori. Valoarea nu este un fapt ci o opinie asupra celui mai 

probabil pret care ar putea fi platit pentru un activ, in cadrul unui schimb dar si o opinie asupra 

beneficiilor economice viitoare asteptate a rezulta din utilizarea unui activ.  

 

            In SEV 100- Cadrul general din Standardele de Evaluare a Bunurilor – editia 2018 sunt 

cunoscute doua tipuri ale valorii :      - valoarea de piata ;   

                                                            - tipuri ale valorii diferite de valoare de piata.    
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Evaluator autorizat ANEVAR – Ec.  MARIAN COJOCARU – specializarile EI, EPI, EBM – Legitimatie nr. 11603 

            Evaluarea executata conform prezentului raport, in concordanta cu cerintele beneficiarului, 

reprezinta o estimare a valorii de piata a bunurilor imobile asa cum este aceasta definita in SEV 

100- Cadrul general si recunoscuta pe plan international „ Valoarea de piata este suma estimata 

pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(a) la data evaluarii, intre un cumparator 

hotarat si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie nepartinitoare, dupa un marketing adecvat si in 

care partile au actionat fiecare in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere” 

   

         Valoarea de lichidare, reprezinta suma care ar fi obtinuta cand un activ sau grup de active se 

vinde in mod individual. Valoarea de lichidare trebuie sa ia in considerare costurile necesare 

aducerii activelor in starea de vandabilitate, precum si costurile generate de cedarea lor. Se poate 

determina in doua premise de evaluare diferite : 

- Vanzarea ordonata, in urma unei activitati adecvate de marketing; 

- Vanzarea fortata, cu o perioada limitata pentru activitatea de marketing. 

             Vanzarea ordonata descrie valoarea care s-ar putea realiza prin vanzarea unui grup de 

active, in cadrul procesului de lichidare, avand la dispozitie o perioada de timp rezonabila pentru a 

gasi un cumparator (cumparatori), vanzare in care vanzatorul este constrans sa vanda activele in 

starea si in locul in care se afla acestea. 

           Termenul de Vanzarea fortata se utilizeaza mai ales in situatiile cand un vanzator este 

constrans sa vanda si nu are la dispozitie o perioada adecvata (suficienta) de marketing iar 

cumparatorii nu pot sa realizeze analize proprii necesare.  Prin Vanzarea fortata se intelege, de 

regula, pretul cel mai probabil care se poate obtine pentru o anumita proprietate, atunci cand sunt 

indeplinite conditiile de mai jos: 

- Finalizarea tranzactiei intr-o perioada scurta de timp; 

- Activul este supus conditiilor de piata prevalente la data evaluarii sau in intervalul la care se 

presupune finalizarea tranzactiei; 

- Atat cumparatorul cat si vanzatorul actioneaza prudent si in cunostinta de cauza; 

- Vanzatorul este constrans sa vanda; 

- Cumparatorul are o motivatie tipica; 

- Ambele parti actioneaza in interesul propriu; 

- Nu este posibila o activitate normala de marketing din cauza timpului scurt de expunere pe 

piata; 

- Plata se va face in numerar. 

 

           Raportat la bunurile evaluate rezulta ca vanzatorul nu este constrans sa vanda si se 

estimeaza ca este diponibila o perioada adecvata de marketing.   

 

2.6. Data evaluarii  
 

           Data la care se exprima opinia asupra valorii (data evaluarii) este 13.03.2020.  

           Data Raportului de evaluare : 13.03.2020. 

           Data inspectiei : 22.01.2020.  

           Moneda raportului: Valoarea estimata in Raport este prezentata in LEI si in EURO. Cursul 

de schimb BNR la data evaluarii este 1 EURO = 4,8157 lei. 

 

 Evaluarea s-a facut in baza informatiilor corespunzatoare datei evaluarii, data la care se 

considera valabile ipotezele utilizate si valoarea estimata. Valoarea estimata tine cont de stadiul 

fizic al bunurilor imobile existent la momentul inspectiei, in ipoteza ca nu exista modificari ale 
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caracteristicilor luate in calcul, intre data inspectiei si data evaluarii. Inspectia bunurilor imobile a 

fost realizata personal de evaluator Cojocaru Marian in prezenta domnului Ec. Serban Valeriu in 

calitate de Administrator judiciar. 

 

2.7. Documentarea necesara pentru efectuarea evaluarii 
 

          Cuprinde urmatoarele etape parcurse in vederea indeplinirii misiunii de evaluare :  

- solicitarea de documente si informatii de la proprietar/beneficiar; 

- identificarea (inspectia) bunurilor imobile, inspectia zonei; 

- stabilirea ipotezelor si ipotezelor speciale care au stat la baza elaborarii raportului; 

- obtinerea de informatii asupra valorilor de tranzactionare sau oferta a bunurilor imobile similare si 

a nivelului chiriilor; 

- obtinerea de informatii asupra veniturilor generate de bunuri similare; 

- obtinerea de informatii cu privire la segmentul de piata pe care se afla bunul pentru perioada 2018-

2020;  

- selectarea tipului de valoare estimata in prezentul raport; 

- analiza tuturor informatiilor culese si interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluarii; 

- aplicarea metodei de evaluare considerata oportuna pentru estimarea valorii si fundamentarea 

opiniei finale a evaluatorului; 

- analiaza valorilor obtinute prin rationament profesional si prin prisma criteriilor de adecvare a 

metodelor, preciziei, cantitatii si calitatii informatiilor utilizate; 

- estimarea valorii de piata in urma aplicarii abordarii considerata adecvata; 

- prezentarea rezultatelor si concluziilor. 

 

2.8. Natura si sursa informatiilor utilizate pe care s-a bazat evaluarea 
 

         Sursele de informaţii care au stat la baza întocmirii prezentului raport de evaluare au fost: 

-Documentele privind bunul imobil puse la dispoziţie de către client/proprietar; 

-Informaţii privind situaţia juridică , istoricul amplasamentului, starea fizică, furnizate de către 

client/proprietar ; 

- Dosarul de insolventa ; 

- Informatii publicate de agentiile imobiliare; 

-Anunţuri imobiliare prin Internet : www.olx.ro; www.imobiliare.ro; www.romimo.ro; 

www.storia.ro; www.anunturi.ro; www.lajumate.ro, www.caut-imobiliare.ro, www.homezz.ro , 

www.publi24.ro , www.geoportal.ancpi.ro, http://dajmh.ro/. 

-Standardele de Evaluare a Bunurilor – editia 2018, Ghidurile metodologice si recomandarile 

ANEVAR cuprinse in SEV 2018 : SEV 100 – Cadrul general ; SEV 101 – Termenii de referinta ai 

evaluarii ; SEV 102 – Implementare ; SEV 103 – Raportare ; SEV 104 – Tipuri ale valorii ; SEV 

230 – Drepturi asupra proprietatii imobiliare, SEV 300 – Evaluari pentru raportarea financiara, 

GEV 630 – Evaluarea bunurilor imobile.   
- analiza realizata a avut la baza o serie de informatii preluate din surse publice consacrate, care au 

fost utilizate ca atare, iar verificarea acuratetii acestora nu a fost inclusa in termenii de referinta ai 

evaluarii.  Dosarul de lucru al Raportului include documentele si sursele de informatii care au stat la 

baza intocmirii evaluarii. 

 

 

http://www.olx.ro/
http://www.imobiliare.ro/
http://www.romimo.ro/
http://www.storia.ro/
http://www.anunturi.ro/
http://www.lajumate.ro/
http://www.caut-imobiliare.ro/
http://www.homezz.ro/
http://www.publi24.ro/
http://www.geoportal.ancpi.ro/
http://dajmh.ro/
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2.9. Ipoteze si ipoteze speciale 
 

 La baza evaluarii stau o serie de ipoteze si ipoteze speciale , iar opinia evaluatorului este 

exprimata in concordanta cu aceste ipoteze si concluzii, precum si cu celelalte  aprecieri din acest 

raport.   

 

IPOTEZE 

* Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informaţiile şi documentele furnizate de către client si 

proprietar şi au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigaţii suplimentare.  

* Dreptul de proprietate este considerat valabil şi tranzactionabil; 

* Informaţiile furnizate de terţe părţi sunt considerate de încredere, dar nu li se acordă garanţii 

pentru acurateţe ; 

* Se presupune că bunurile imobile se conformează tuturor reglementărilor şi restricţiilor de zonare 

şi utilizare, în afara cazului în care a fost identificată o non-conformitate, descrisă şi luată în  

considerare în prezentul raport; 

* Nu am realizat o analiză a bunurilor, nici nu am inspectat acele părţi greu accesibile, acestea fiind 

considerate în aceeasi stare ca si cele inspectate (vizualizate). Nu pot exprima opinia  asupra stării 

tehnice a suprafetelor neinspectate (teren neaccesibil) şi acest raport nu trebuie înţeles că ar valida 

integritatea bunurilor; Afirmatiile evaluatorului cu privire la descrierea bunurilor nu se substituie 

avizelor juridice/tehnice exprimate de specialisti. Nu au fost efectuate investigatii in acest sens si 

evaluatorul nu are calificarea necesara in acest sens;   

* Din informatiile detinute de catre evaluator si din discutiile purtate cu clientul/proprietarul nu 

exista nici un indiciu privind existenta unor contaminari naturale sau chimice care afecteaza 

valoarea bunurilor evaluate sau valoarea proprietatilor vecine.  

*Evaluatorul nu are cunostinta de efectuarea unor inspectii sau a unor rapoarte care sa indice 

prezenta contaminantilor sau materialelor periculoase si nici nu a efectuat investigatii speciale in 

acest sens. Valorile sunt estimate in ipoteza ca nu exista astfel de situatii. Daca se va stabili ulterior 

ca exista contaminari pe orice proprietate sau pe oricare teren vecin sau ca au fost sau sunt puse in 

functiune mijloace care ar putea sa contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea valorii 

raportate;  

* Se presupune că nu există condiţii ascunse sau neaparente ale solului (partilor ascunse) care să 

influenţeze valoarea. Evaluatorul nu-şi asumă nici o responsabilitate pentru asemenea condiţii sau 

pentru obţinerea studiilor necesare pentru a le descoperi; 

* Situaţia actuală a bunurilor imobile şi scopul prezentei evaluări au stat la baza selectării metodelor 

de evaluare utilizate şi a modalităţilor de aplicare a acestora, pentru ca valorile rezultate să conducă 

la estimarea cea mai probabilă a valorii acesteia în condiţiile tipului valorii selectate.  

* Alegerea metodelor de evaluare prezentate in cuprinsul raportului s-a facut tinand seama de tipul 

valorii exprimate si de informatiile disponibile; 

* Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost 

rezonabile analizand faptele ce sunt disponibile la data evaluării;  

* Informaţiile deţinute au permis realizarea unei analize preliminare a pieţei imobiliare de unde au 

rezultat valorile minime şi maxime ale tranzacţiilor/ofertelor de vanzare sau inchiriere de pe piaţă  

diminuate cu ajustarile aplivate, care au făcut posibilă şi adecvată aplicarea abordarii; 

* Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informaţiile pe care le-a avut la dispoziţie 

existând posibilitatea existenţei şi a altor informaţii de care evaluatorul nu avea cunoştinţă. 
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IPOTEZE SPECIALE 

 

         Ipotezele speciale sunt utilizate pentru a descrie efectul unor schimbari posibile asupra valorii 

unui activ. Aceste ipoteze asuma fapte care difera de faptele reale existente la data evaluarii sau care 

nu ar fi facute de un participant tipic pe piata in cadrul unei tranzactii la data evaluarii. 

 

* Documentele prezentate sunt considerate veridice fără ca evaluatorul să poată certifica exactitatea 

lor, anexarea lor la raportul de evaluare având doar scop informativ;  

* Evaluatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventuale modificări ale dreptului de proprietate sau 

ale elementelor înscrise în extrasele de carte funciară de la data emiterii acestuia sau de la data 

inspectiei şi până la data evaluării; 

*Valoarea estimata tine cont de stadiul fizic al bunurilor imobile existent la momentul inspectiei, in 

ipoteza ca nu exista modificari ale caracteristicilor luate in calcul, intre data inspectiei si data 

evaluarii; 

* Exactitatea si veridicitatea documentelor puse la dispoziţie de către client/proprietar, pe baza 

cărora s-au fundamentat ipotezele ce stau la baza evaluării sunt responsabilitatea acestuia; 

* Evaluatorul nu a facut o masuratoare a suprafetelor bunurilor. Limitele au fost preluate din 

documentele puse la dispozitie (anexe, planuri, extrase CFI, documentatie cadastrala) si indicate de 

proprietar/beneficiar care poarta toata responsabilitatea cu privire la indicarea granitelor bunurilor 

imobile;    Planurile, schitele, dimensiunile puse la dispozitie evaluatorului se considera a fi corecte 

dar nu se asuma nicio responsabilitate in aceasta privinta; 

* Datorita reliefului zonei si a suprafetei mari nu a fost posibila inspectia pe contur a terenurilor 

analizate, aceasta efectuandu-se doar in zonele accesibile; 

* Evaluatorul nu are cunostinta de alte posibile litigii generate de elemente ascunse sau vecinatati 

care sa afecteze bunurile imobile in afara celor prezentate in prezentul raport. Prezenta evaluare a 

fost intocmita pentru scopul declarat si nu va putea fi utilizata pentru alt scop; 

* Evaluatorul nu îşi asumă nici o responsabilitate, în nici o circumstanţă, pentru eventualele 

informaţii eronate, false sau incomplete puse la dispoziţie de către client/propietar; 

* Valorile estimate sunt valabile la data prezentată în Raport şi încă un interval de timp limitat dupa 

această dată in cazul in care condiţiile specifice ale pieţei imobiliare nu suferă modificări 

semnificative care să afecteze opiniile estimate (nivelul cererii si ofertei, inflatie, evolutia cursului 

de schimb); 

* Intrarea în posesia unei copii a acestui Raport nu implică dreptul de publicare a acestuia; 

* Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanţă sau să 

depună mărturie în instanţă, in afara cazului in care s-au incheiat astfel de intelegeri in prealabil; 

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

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

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

valorii pe interese fracţionate va invalida valoarea estimată, în afara cazului în care o astfel de 

distribuire a fost prevăzută în raport; 

* Raportul de evaluare este valabil in conditii economice, fiscale, juridice si politice de la data 

intocmirii sale. Daca aceste conditii se vor modifica concluziile acestui raport isi pot pierde 

valabilitatea. 
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2.10. Restrictii de utilizare, difuzare sau publicare 
 

Acest raport de evaluare este confidential, destinat numai scopului precizat si numai pentru 

utilizatorii mentionati in raport.  Intrarea în posesia unui exemplar din acest Raport nu implică 

dreptul de publicare sau mediatizare a Raportului sau a unor parti din acesta fara acordul prealabil al 

evaluatorului.   Utilizatorii raportului  sunt Judecatorul Sindic, Administratorul judiciar, Creditorii si 

Debitoarea. 

Evaluatorul nu isi asuma nicio responsabilitate fata de nicio parte in cazul utilizarii 

Raportului in orice alt scop, altul decat cel mentionat.   

Evaluatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru orice aspect juridic, costuri, daune, 

pierderi sau cheltuieli suferite de catre beneficiar sau orice alta parte terta, rezultate din utilizarea 

Raportului, cu exceptia celor prevazute in contractul de prestari de servicii. 

Valorile estimate in Raport nu reprezinta o opinie asupra corectitudinii unei tranzactii cu 

reale sau propuse cu activele detinute de proprietar/beneficiar. Din diferite motive, pretul de 

tranzactionare al bunurilor, intre parti specifice, intr-o tranzactie specifica si la o data specifica ar 

putea fi diferit de valorile de piata exprimate in Raport. Raportul nu poate fi utilizat in scopul 

stabilirii valorii impozabile, valorii de asigurare, raportarii financiare, garantarii imprumutului sau 

ca proba in Instanta.   

 Termenii de referinta ai evaluarii nu includ actualizarea sau revizuirea Raportului in baza 

unor evenimente sau tranzactii care au loc ulterior datei evaluarii.  

 

           GEV 630 – “Persoana care primește o copie a unui raport de evaluare fără să fi fost 

identificată de către evaluator ca utilizator desemnat sau ca persoană care poate avea acces la 

raportul de evaluare, sau fără a avea atribuții legale sau reglementate în legătură cu respectivul 

raport de evaluare, nu poate fi considerată ca utilizator desemnat al raportului de evaluare în 

sensul acestui Ghid și nu este îndreptățită la niciun fel de pretenție față de evaluator”. 

 

2.11. Declararea conformitatii evaluarii cu SEV (Standardele de evaluare) 
 

          In limita cunostintelor si informatiilor detinute, certific urmatoarele :  

- afirmatiile prezentate si sustinute in prezentul Raport se bazeaza pe fapte, documente, informatii si  

opinii considerate a fi adevarate si rezonabile ; 

- analizele, opiniile si concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele si ipotezele 

speciale specifice, fiind analize,opinii si concluzii personale nepartinitoare din punct de vedere 

profesional; 

- nu am niciun interes actual sau de perspectiva fata de bunurile care fac obiectul acestui Raport de 

Evaluare; 

- onorariul nu depinde de niciun acord, angajament sau intelegere care sa confere un stimulent 

financiar pentru concluziile exprimate in evaluare sau pentru declararea in Raport a unei anumite 

valori sau interval de valori.  

- analizele, opiniile si concluziile prezentului Raport de evaluare se supun normelor,cerintelor si 

metodologiei de lucru ANEVAR si Raportul poate fi verificat (la cerere) in conformitate cu 

prevederile SEV 400 “Verificarea evaluarii” .     Evaluatorul a respectat cerintele etice si 

profesionale continute in Codul Deontologic al Standardelor de Evaluare iar valoarea a fost estimata 

in conformitate cu Standardele aplicabile, tinandu-se cont de scopul evaluarii. 

-Definițiile și conceptele pe care se bazează acest raport sunt cele din SEV 100 – Cadrul general ; 
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-Misiunea de evaluare a fost definită în conformitate cu prevederile SEV 101 – Termenii de 

referință ai evaluării și  în acord cu prevederile SEV 102 –Implementare; 

-Prezentul raport de evaluare este întocmit cu respectarea cerințelor SEV 103 –Raportare; 

-Procesul de evaluare a ținut cont și de prevederile  SEV 230 – Drepturi asupra proprietatii 

imobiliare, GEV 630 – Evaluarea bunurilor imobile;  GEV 500 “Determinarea valorii impozabile a 

cladirilor”. 

 

           Conform prevederilor din contract și a procedurilor de evaluare, nu a fost necesară abaterea 

de la SEV - 2018.   

 Evaluatorul nu este obligat sa ofere in continuare consultanta sau sa depuna marturie in 

instanta referitor la bunurile care fac obiectul prezentului Raport de Evaluare, decat in baza unui 

angajament special pentru acest scop si in limita permisa de reglementarile deontologice si de 

conduita ale profesiunii si cu respectarea legislatiei in vigoare.  

 

2.12. Descrierea raportului 

 
            Prezentul reprezinta un Raport de Evaluare explicativ in forma scrisa, intocmit in 3 (trei) 

exemplare – unul pentru Evaluator si doua pentru Client. 

Valoarea bunurilor imobile a fost determinata in conformitate cu recomandarile 

Standardelor de Evaluare a Bunurilor, editia 2018:  SEV 100 – Cadrul general ; SEV 101 – 

Termenii de referinta ai evaluarii ; SEV 102 – Implementare ; SEV 103 – Raportare ; SEV 104 – 

Tipuri ale valorii ; SEV 230 – Drepturi asupra proprietatii imobiliare, GEV 630 – Evaluarea 

bunurilor imobile.   

 

           Prezentul Raport de Evaluare trebuie luat ca un intreg, nefiind acceptata utilizarea divizata a 

acestuia. Raportul de Evaluare a fost redactat exclusiv pentru a fi folosit de catre destinatar si pentru 

scopul precizat.  

 Conform SEV 101 Termenii de referinta ai evaluarii – Descrierea raportului: Trebuie 

convenita si consemnata in scris confirmarea formei raportului de evaluare care va fi furnizat. Se 

vor face referiri la acele parti ale raportului care ar putea sa fie excluse, conform specificatiei din 

SEV 103 Raportare” 

 

 In continutul Raportului este prezentata metodologia de evaluare si relevanta metodelor in 

cazul evaluarii prezente.   Raportul de evaluare este structurat dupa cum urmeaza: 1 – Introducere; 

2- Termenii de referinta ai evaluarii; 3 – Culegerea si analiza datelor; 4 – Abordarea in evaluare si 

rationamentul; 5 – Analiza rezultatelor si concluzia asupra valorii; 6 - Anexe. 

 

3. CULEGEREA SI ANALIZA DATELOR 
 

3.1. Descrierea bunurilor evaluate 
      

Zona de amplasare 

• localizare :  Bunurile imobile se afla amplasate in extravilanul satului ŞICULA, comuna Şicula.    

           Șicula (în maghiară: Sikula) este o comună în județul Arad, Crișana, România, formată din 

satele Chereluș, Gurba și Șicula (reședința). 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Maghiar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comunele_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Arad
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cri%C8%99ana
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cherelu%C8%99,_Arad
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gurba,_Arad
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98icula,_Arad
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Nr. Localizare Suprafata 
Categorie 
folosinta 

crt. UAT Tarla Parcela mp ha 

1 Sicula 3 326/1/1 10462 1.0462 arabil 

2 Sicula 3 306/2/1 3937 0.3937 arabil 

3 Sicula 3 293/41 5800 0.58 arabil 

4 Gurba 3 992/39 4338 0.4338 arabil 

5 Gurba 3 1008/6/7 1447 0.1447 arabil 

6 Sicula 1 994/3/7 2195 0.2195 arabil 

7 Sicula 3 457/18 6039 0.6039 arabil 

8 Sicula 1 987/1/14 22400 2.24 arabil 

9 Sicula 1 994/1/20 5600 0.56 arabil 

10 Sicula 3 975/52 5800 0.58 arabil 

11 Sicula 3 983/1/7 9200 0.92 arabil 

12 Ineu 17/1. 134.4 8700 0.87 arabil 

TOTAL 85918 8.5918 
  

 zona este agricola (porumb, grau, floarea soarelui, orz, orzoaica)  si pasune. 

●   Artere rutiere importante – drumul 79A, drumul 709; 

●   Accesul pe teren este facil, atat pietonal cat si cu utilaje agricole, in functie de conditiile meteo; 
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Descrierea Terenurilor  

 

- sunt situate in extravilanul satelor Sicula si Gurba, comuna Sicula;    

- au categoria de folosinta arabil (in acte); 

- au o suprafata totala de 85.918 mp, respectiv 8,5918 ha; 

- la data inspectiei, pe o parte din Terenuri erau efectuate lucrari agricole; 

- relieful este plan, specific zonei de campie; 

- parcelele de teren au forma neregulata; 

- gradul seismic al zonei este 7; 

- accesul se face din drum asfaltat si de pamant; 
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3.2. Descrierea situatiei juridice 
 

       Dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile evaluate rezulta din documentele puse la 

dispozitie de client/ proprietar : 

- Extrase de Carte Funciara;  

         Evaluatorul nu are calitatea juridica de a certifica corectitudinea, din punct de vedere legal, a 

actelor mentionate si nici a dreptului deplin de proprietate asupra bunurilor evaluate.  

 

LITIGII : Din documentele puse la dispozitie si din afirmatiile proprietarului/beneficiarului a 

rezultat faptul ca nu exista litigii la data identificarii bunurilor. 

 

SARCINI : Din documentele puse la dispozitie au rezultat urmatoarele sarcini asupra Terenurilor 

evaluate. 

 

Localizare Suprafata 
Categorie 
folosinta 

Documente proprietate 
Situatia juridica - ipoteca, 
sechestru, urmarire imobil 

UAT Tarla Parcela mp ha Contract 

Carte 
Funciara 

Numar 
cadastral 

Sicula 3 326/1/1 10462 1.0462 arabil 

hotarare 
judecatoreasca 

301/20.02.2007 - 
Ineu 306295 306295 

ipoteca - Agroseher SRL; 
ipoteca ANAF DGRFP 

Timisoara AJFP Arad - SFO 
Ineu 

Sicula 3 306/2/1 3937 0.3937 arabil 

hotarare 
judecatoreasca 

301/20.02.2007 - 
Ineu 306245 306245 

ipoteca - Agroseher SRL; 
ipoteca ANAF DGRFP 

Timisoara AJFP Arad - SFO 
Ineu 

Sicula 3 293/41 5800 0.58 arabil 

hotarare 
judecatoreasca 

950/30.04.2007 - 
Ineu 306260 306260 

ipoteca - Agroseher SRL; 
ipoteca ANAF DGRFP 

Timisoara AJFP Arad - SFO 
Ineu 

Gurba 3 992/39 4338 0.4338 arabil 

hotarare 
judecatoreasca 

950/30.04.2007 - 
Ineu 305227 305227 

ipoteca - Agroseher SRL; 
ipoteca ANAF DGRFP 

Timisoara AJFP Arad - SFO 
Ineu 

Gurba 3 1008/6/7 1447 0.1447 arabil 

hotarare 
judecatoreasca 

950/30.04.2007 - 
Ineu 305226 305226 

ipoteca - Agroseher SRL; 
ipoteca ANAF DGRFP 

Timisoara AJFP Arad - SFO 
Ineu 

Sicula 1 994/3/7 2195 0.2195 arabil 

hotarare 
judecatoreasca 

557/20.03.2007 - 
Ineu 306311 306311 

ipoteca - Agroseher SRL; 
ipoteca ANAF DGRFP 

Timisoara AJFP Arad - SFO 
Ineu 

Sicula 3 457/18 6039 0.6039 arabil 

hotarare 
judecatoreasca 

1307/05.06.2006 - 
Ineu 306294 306294 

ipoteca - Agroseher SRL; 
ipoteca ANAF DGRFP 

Timisoara AJFP Arad - SFO 
Ineu 

Sicula 1 987/1/14 22400 2.24 arabil 

hotarare 
judecatoreasca 

964/30.04.2007 - 
Ineu 305916 305916 

ipoteca - Agroseher SRL; 
ipoteca ANAF DGRFP 

Timisoara AJFP Arad - SFO 
Ineu 

Sicula 1 994/1/20 5600 0.56 arabil 

hotarare 
judecatoreasca 

1795/22.08.2007 - 
Ineu 306086 306086 

ipoteca - Agroseher SRL; 
ipoteca ANAF DGRFP 

Timisoara AJFP Arad - SFO 
Ineu 
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Sicula 3 975/52 5800 0.58 arabil 

hotarare 
judecatoreasca 

2439/21.11.2005 - 
Ineu 307193 307193 

ipoteca - Agroseher SRL; 
ipoteca ANAF DGRFP 

Timisoara AJFP Arad - SFO 
Ineu 

Sicula 3 983/1/7 9200 0.92 arabil 

hotarare 
judecatoreasca 

302/20.02.2007 - 
Ineu 306126 306126 

ipoteca - Agroseher SRL; 
ipoteca ANAF DGRFP 

Timisoara AJFP Arad - SFO 
Ineu 

Ineu 17/1. 134.4 8700 0.87 arabil 

hotarare 
judecatoreasca 

738/12.04.2007 - 
Ineu 305825 305825 

ipoteca - Agroseher SRL; 
ipoteca ANAF DGRFP 

Timisoara AJFP Arad - SFO 
Ineu 

TOTAL 85918 8.5918 
      

      Nu se cunosc alte date cu privire la numarul cadastral, numarul de Carte Funciara sau eventuale 

sarcini pe proprietate. 

          Prezentul Raport de evaluare a fost realizat in ipoteza in care dreptul de proprietate asupra 

bunurilor este integral, valabil, tranzactionabil si neafectat de nicio sarcina. 

 

            A fost evaluat intregul drept de proprietate apartinand debitoarei SC TECNOGREEN SRL – 

“în insolventa”  care are intregul drept de proprietate : posesie, folosinta si dispozitie asupra 

bunurilor imobile. Evaluarea s-a efectuat in ipoteza – libera de sarcini. 

 

3.3. Date despre piata imobiliara 
 

1.       Conform SEV 100 – Cadrul general, piata imobiliara este mediul in care proprietatile 

imobiliare se pot comercializa, fara restrictii, intre vanzatori si cumparatori, prin mecanismul 

pretului. Partile reactioneaza la raporturile dintre cerere si oferta dar si la alti factori care 

influenteaza pretul, dupa propria intelegere a utilitatii bunului respectiv, in concordanta cu nevoile 

si dorintele personale, in contextul puterii de cumparare. Piata se defineste ca un grup de persoane 

sau firme care intra in contact in scopul de a efectua tranzactii imobiliare. Aceasta piata se defineste 

pe baza tipului de proprietate, potentialul de a produce venituri, localizare, caracteristicile 

investitorilor si chiriasilor tipici.  

Pietele imobiliare nu sunt piete eficiente: numarul de vanzatori si cumparatori care 

actioneaza este relativ mic, proprietatile imobiliare au valori ridicate care necesita o putere mare de 

cumparare, ceea ce face ca aceste piete sa fie sensibile la stabilitatea veniturilor, schimbarea 

nivelului salariilor, numarul de locuri de munca precum si sa fie influentate de tipul de finantare 

oferit, volumul creditului care poate fi dobandit, marimea avansului de plata, dobanzi, comisioane.  

           Piata imobiliara specifica cuprinde piata terenurilor agricole iar aria geografica este una 

nationala.  

 

           In cazul bunurilor imobile evaluate s-au investigat o serie de factori, incepand cu tipul 

proprietatii si cu cea mai buna utilizare a acesteia.  Piata specifica este  formata din terenuri 

extravilane, avand diverse suprafete situate in judetul Arad si in zone similare din judetele limitrofe. 

Oferta pentru terenuri extravilane situate in zona este cuprinsa intre 8.800 lei / ha si 15.000 lei / ha, 

sau chiar mai mult, in funcţie de motivatia cumparatorului (terenul scos la vanzare este situat intre 

parcele care apartin aceluiasi proprietar) suprafaţa terenului, localizare, pozitionare, acces, utilitati, 

grad de comasare. 
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Nr. 

Zona 
Suprafata 

/ ha 
Pret oferta 

lei / ha 
Valoare 

oferta - lei 
Caracteristici 

Tip  

crt.   

SUBIECT DE EVALUAT 

0 SICULA 8.5918     drum acces arabil 

COMPARABILE 

1 
Sicula, T1 

P1201/3/19 
0.85 8800 7480 

drum acces, 
cadastru 

arabil 

2 
Sicula, T1 

P1299/3/25 
0.56 8800 4928 drum acces arabil 

3 
Sicula, T3 
P340/1/4 

1.16 14102 16358 drum acces arabil 

4 Sicula, T2 P150/2 1.2 12500 15000 drum acces arabil 

5 
Sicula, T3 

P274/3/18 
0.94 15160 14250 

drum acces, 
cadastru 

arabil 

6 
Gurba, Sicula, T3 

P975/20 
0.58 19000 11020 drum acces arabil 

7 
Gurba, Sicula, T3 

P582/1/3/16 
0.86 19000 16340 drum acces arabil 

8 
Sicula, T3 
P979/11 

1.0075 14144 14250 
drum acces, 

cadastru 
arabil 

9 
Sicula, T3 
P979/11 

1.5112 14250 21535 
drum acces, 

cadastru 
arabil 

10 
Sicula, T3 
P293/49 

1.44 14236 20500 
drum acces, 

cadastru 
arabil 

11 
Sicula, T3 

P959/1/21 
0.2362 14818 3500 drum acces arabil 
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2. In cazul  bunurilor analizate, tinand cont de estimarile privind cea mai buna utilizare, piata 

specifica se defineste ca piata terenurilor agricole (arabile), piata a carei localizare este in zona de 

extravilan a satului ŞICULA, comuna Şicula si a localitatilor limitrofe. 

 

          Șicula (în maghiară: Sikula) este o comună situata în partea de Nord a județul 

Arad, Crișana, România, formată din satele Chereluș, Gurba și Șicula (reședința).    Localitatea 

Șicula se află situată în partea de sud a Câmpiei Teuzului, pe Râul Crișul Alb, la o distanță de 51 

km față de municipiul Arad.  Prima atestare documentară a localității Șicula datează din anul 1334. 

              Economia este predominant agrară dar cunoaște în prezent o dinamică puternică, cu creșteri 

importante semnalate în toate sectoarele de activitate. Șicula este un important nod rutier al 

județului Arad.   Din punct de vedere economic, agricultura este ramura de bază, cultivarea 

pământului, legumicultura și creșterea animalelor fiind principalele preocupări ale locuitorilor din 

Șicula. 

 Din punct de vedere demografic comuna Șicula  se confrunta cu aceeasi problema existenta 

la nivel national: - imbatranirea si depopularea localitatilor, mai accentuate in mediul rural prin 

plecarea persoanelor tinere, apte de munca in tarile din spatiul comunitar si nu numai, avand in 

vedere salariile si conditiile social-economice de trai mult mai bune decat in Romania.    
   

     
 

 

3.       Pe pieţele imobiliare, cererea reprezintă numărul dintr-un anumit tip de proprietate pentru 

care se manifestă dorinţa pentru cumpărare sau închiriere la diferite preţuri, pe o piaţă, într-un 

anumit interval de timp. Pentru că pe o piaţă imobiliară oferta se ajustează încet la nivelul şi tipul 

cererii, valoarea proprietăţilor tinde să depindă direct de schimbările de cerere, fiind astfel 

influenţată decisiv de cerere. Cererea poate fi analizată sub cele două dimensiuni ale sale: calitativ 

şi cantitativ.        Terenurile din zonele de centru ale  localitatilor sunt valorificate la maximum pentru 

dezvoltări în segmentul rezidenţial şi al spaţiilor comerciale, acestea devenind din ce în ce mai rare şi cu 

preţuri pe măsură.    Cererea de teren este influentata si de gradul redus de dezvoltare economica 

(lipsa investitorilor, lipsa unor asociatii/intreprinderi care sa creeze destule locuri de munca, 

depopularea zonelor rurale, plecarea tinerilor la munca in afara tarii) iar in viitorul apropiat nu se 

intrevad investitii semnificative in terenuri intravilane sau extravilane.  

 Cererea de bunuri imobile de tipul celui evaluat este redusa, influentata atat de costul de 

achizitie a bunului cat si de costurile ulterioare de exploatare. Potentialii cumparatori pentru astfel 

de bunuri sunt persoane fizice si persoane juridice – societati comerciale care au ca domeniu de 

activitate exploatarea agricola, pomicultura sau viticultura. Acesti potentiali cumparatori se impart 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Maghiar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comunele_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Arad
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Arad
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cri%C8%99ana
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cherelu%C8%99,_Arad
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gurba,_Arad
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98icula,_Arad
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A2mpia_Teuzului&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Cri%C8%99ul_Alb
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arad
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in doua categorii:  cei care detin terenuri si doresc sa isi extinda capacitatea de exploatare si cei care 

doresc sa isi extinda obiectul de activitate, pe segmentul exploatarii agricole.   In ce priveste piata 

inchirierii in zona analizata, nu au fost identificate cereri de inchiriere pentru acest tip de bunuri.  

    

4.       Pe piaţa imobiliară, oferta reprezintă numărul dintr-un tip de proprietate care este disponibil 

pentru vânzare sau închiriere la diferite preţuri, pe o piaţă dată, într-o anumită perioadă de timp. 

Existenţa ofertei pentru o anumită proprietate la un anumit moment, cu un preţ şi un anumit loc 

indică gradul de raritate a acestui tip de proprietate. 

             Oferta de Terenuri in zona analizata si in zone similare este relativ mare, mai ales pentru 

terenuri cu suprafete mici situate in extravilan.  

„Terenurile, fiind un produs investitional, dinamica tranzactiilor este mai mult influentata de 

elementele de stabilitate economica si politica decat piata apartamentelor, care sunt elemente de 

imediata necesitate” - MediaCity.  

 Oferte de terenuri similare cu cel evaluat au fost identificate atat pe raza localitatii cat si in 

alte localitati limitrofe, acestea avand cea mai buna utilizare ca si terenuri de exploatare agricola. 

Preturile la oferta pentru vanzare de Terenuri cu potential agricol sunt cuprinse intre 0,88 

lei/mp si 1,50 lei/mp, sau chiar mai mult, in funcţie de suprafaţa terenului, localizare, pozitionare, 

acces, utilitati, grad de comasare. Oferta la vanzare se poate negocia pana la  10 % (marja de 

negociere fiind mai mare pentru suprafete mari de teren) iar diferentele de localizare, suprafata, 

utilitati, acces se situeaza intre 5% si 20%.  Marja de negociere pentru acest tip de imobile este 

influentata mai ales de perioada in care sunt expuse pe piata (s-a constatat ca in perioada de iarna 

marja de negociere tinde sa creasca). 
 

          In zona analizata nu au fost identificate oferte de inchiriere pentru terenuri extravilane. O 

potentiala dezvoltare pe acest sector ar putea veni de la Primariile localitatilor care au in domeniul 

public teren pentru exploatare si care pot sa concesioneze diferite suprafete. Nu au fost identificate 

informatii cu privire la concesionari de terenuri.  

 

5.       Cererea si oferta de proprietati imobiliare pot tinde catre un punct de echilibru, dar acesta este 

mai mult teoretic, existand tot timpul un decalaj intre cerere si oferta.   Oferta pentru un anumit tip de 

cerere se dezvoltă greu iar cererea poate să se modifice brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori să 

existe supraofertă sau exces de cerere şi nu echilibru. Pe un segment relativ limitat de piaţă, 

cumpărătorii şi vânzătorii nu sunt întotdeauna bine informaţi iar actele de vânzare-cumpărare nu au 

loc în mod frecvent. De multe ori, informaţiile despre preţuri de tranzacţionare sau nivelul ofertei nu 

sunt imediat disponibile. Proprietăţile imobiliare sunt durabile şi pot fi privite ca investiţii. Sunt 

puţin lichide şi de obicei procesul de vânzare este lung. Datorită tuturor acestor factori 

comportamentul pieţelor imobiliare este dificil de previzionat. Sunt importante motivaţiile, interacţiunea 

participanţilor pe piaţă şi măsura în care aceştia sunt afectaţi de factori endogeni şi exogeni 

proprietăţii.  

          Punctul de echilibru al pietei este foarte greu de atins sau niciodată, ciclul imobiliar neputând 

fi sincronizat cu ciclul de dezvoltare a afacerilor, datorită instabilităţii economice, activitatea 

imobiliară răspunzând la stimuli pe termen lung sau pe termen scurt. Ciclul pe termen scurt depinde 

de schimbarile la nivelul caracteristicilor populatiei existente si de veniturile sale, in timp ce pe 

termen lung depinde, mai ales, de disponibilitatea creditelor si conditiilor de finantare. 

 O piata activa (piata vanzatorilor) este caracterizata fie prin cerere in crestere fie printr-o 

diminuare a ofertei si preturi in crestere.  Piata in declin (a cumparatorilor) este piata in care 

diminuarea cererii este insotita si de o supraoferta relativa sau o scadere a preturilor. In zona 
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analizata au fost identificate oferte de bunuri similare care au aceeasi cea mai buna utilizare cu cea a 

bunului analizat.  

             In concluzie, raportul dintre oferta si cererea de bunului mobil de tipul celui evaluat  este in 

dezechilibru,  fiind o piata a cumparatorului.  

 

6.      In conditiile in care activitatea de exploatare agricola este sustinuta prin fonduri 

nerambursabile – atat pentru sectorul agricol cat si pentru sectorul pomicol sau viticol – se va 

mentine trendul stabil al cultivarii terenului. Principala problema insa, este lipsa fortei de munca, 

chiar si pentru societatile care lucreaza mai mult mecanizat terenul.   

 

3.4. Cea mai buna utilizare CMBU 
 

Comportamentul pieţei imobiliare presupune cunoaşterea relaţiilor dintre comportamentul 

economic şi evaluare, iar înţelegerea lui se face prin conceptul fundamentat de piaţa imobiliară – 

“cea mai bună utilizare”, care reprezintă alternativa de utilizare a proprietăţilor imobiliare. Când 

scopul unei evaluări este estimarea valorii de piaţă, analiza celei mai bune utilizări identifică cea 

mai profitabilă utilizare competitivă în care va fi pusă proprietatea. 

 

         Conceptul de cea mai buna utilizare (CMBU) reprezinta alternativa de utilizare a proprietatii, 

selectata din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de 

lucru necesare aplicarii metodelor de evaluare in capitolele urmatoare ale lucrarii.       

 

        Cea mai buna utilizare este definita astfel „ Utilizarea probabila rezonabil si legala a 

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

financiar fezabila si care determina cea mai mare valoare” 

 Cea mai buna utilizare este analizata uzual in una din urmatoarele situatii :  

- cea mai buna utilizare a terenului considerat liber; 

- cea mai buna utilizare a terenului construit. 

 

      Cea mai buna utilizare a terenului liber sau considerat a fi liber 

        Presupune ca terenul este liber sau poate fi eliberat prin demolarea constructiilor. CMBU a 

terenului considerat liber trebuie sa tina cont de utilizarea curenta si de toate utilizarile potentiale.  

           Valoarea terenului este determinata de utilizarea potentiala si nu de utilizarea curenta.   

Analizand zona in care este situat terenul, relieful, lipsa utilitatilor,  utilizarea curenta si 

dimensiunile, rezulta ca cea mai buna utilizare este cea actúala.  

       Cea mai buna utilizare a proprietatii construite            

          Este legata de utilizarea ce ar trebui data unei proprietati imobiliare prin constructiile ce-i 

apartin. In analiza CMBU a proprietatilor ocupate de  proprietar, evaluatorul trebuie sa considere 

orice modernizare ce este in concordanta cu preferintele pietei.  

         Este legata de utilizarea ce ar trebui data unei proprietati imobiliare prin constructiile ce-i 

apartin. In analiza CMBU a proprietatilor ocupate de  proprietar, evaluatorul trebuie sa considere 

orice modernizare ce este in concordanta cu preferintele pietei. Terenul analizat nu are 

caracteristicile necesare pentru constructii, este amplasat in extravilan, intr-o zona agricola, astfel ca 

cea mai buna utilizare este cea actuala.         

      Cea mai bună utilizare a unei proprietăţi imobiliare trebuie să îndeplinească 4 criterii si anume: 

- permisibilă legal ; 

- posibilă fizic;  
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- fezabilă financiar ; 

- maxim productivă.             

          O utilizare care nu este legal permisa sau nu este fizic posibila, nu poate fi considerata ca 

fiind cea mai buna utilizare. O utilizare permisa legal si posibila fizic, poate cere evaluatorului, cu 

toate acestea, sa justifice de ce este rezonabil probabila. Dupa ce a rezultat din analiza ca una sau 

mai multe utilizari sunt rezonabil probabile, se trece la verificarea fezabilitatii financiare. Utilizarea 

din care rezulta valoarea cea mai mare, in corelare cu celelalte utilizari, este considerata cea mai 

buna utilizare. 

 

“Utilizarea curenta se presupune a fi cea mai buna utilizare daca nu exista indicatii din piata sau 

alti factori care sa conduca la concluzia ca exista o alta utilizare care ar maximiza valoarea 

subiectului evaluarii.” (Paragraful 33 GEV 630, Standardele de Evaluare a bunurilor 2018). 
 

 

        4. ABORDAREA IN EVALUARE SI RATIONAMENTUL 
 

4.1. Aplicarea abordarilor in evaluare 
 

ABORDAREA PRIN PIATA 

        Consta in analiza proprietatilor comparabile pe perechi de date prin metoda comparatiei 

directe. Aceasta metoda este aplicabila la toate tipurile de proprietati imobiliare cand exista 

suficiente tranzactii recente, cu date sigure, care sa indice caracteristricile valorii sau tendintelor de 

piata. Se analizeaza informatii privind oferte sau tranzactii cu bunuri similare. 

 

ABORDAREA PRIN VENIT 

     Este procesul de obtinere a unei indicatii asupra valorii proprietatii imobiliare subiect, prin 

aplicarea metodelor de analiza a capacitatii proprietatii de a genera venituri si pentru a transforma 

aceste venituri intr-o indicatie asupra valorii prin tehnici de actualizare. Abordarea prin venit este 

aplicabila oricarei proprietati imobiliare care genereaza venit la data evaluarii sau care are acest 

potential in contextul pietei (proprietati vacante sau ocupate de proprietar), daca se cunosc 

suficiente informatii si date cu privire la inchirieri si la tranzactii / oferte la vanzare de bunuri 

similare. 

 

ABORDAREA PRIN COST    

       Abordarea prin cost este acea abordare care estimeaza valoarea prin determinarea costului 

actual al unui bun, din care se deduc o serie de elemente de depreciere: fizica, functionala, 

economica.         Prin aplicarea acestei abordari se estimează costul de a construi o reproducere a 

proprietăţii de evaluat din care se scad toate formele de depreciere estimate la data evaluării. 

 

4.2. Procedura de evaluare 
 

           4.2.1. Evaluarea TERENULUI 

 

Pentru determinarea valorii Terenului se folosesc următoarele tehnici de evaluare, derivate 

din cele trei abordari traditionale ale valorii: Abordarea prin piata (Comparatia directa), Abordarea 

prin venit si Abordarea prin cost, conform Standardelor de Evaluare a Bunurilor – editia 2018. 
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Acestea sunt:  

1.Comparatia directa – sunt analizate, comparate si ajustate informatiile privind tranzactiile si/sau 

ofertele de vanzare si alte date privind terenuri similare, in scopul evaluarii terenului subiect. 

Tehnicile recunoscute in cadrul comparatiei directe sunt:  

- Tehnici cantitative (Analiza pe perechi de date; Analiza datelor secundare; Analiza statistica, 

Analiza costurilor) 

- Tehnici calitative (Analiza comparatiilor relative; Analiza tendintelor; Analiza clasamentului; 

Interviuri). 

 

2.Tehnici alternative 
- Alocarea (are in vedere existenta unui raport tipic (sau normal) intre valoarea terenului si valoarea 

proprietatii imobiliare, pentru anumite categorii de proprietati, din anumite zone). 

- Extractia de pe piata (valoarea terenului este estimata pornind de la pretul de vanzare/oferta al unei 

proprietati construite, din care se deduce valoarea contributiei constructiilor). 

 

3.Tehnicile capitalizarii venitului – Capitalizarea directa: Tehnica reziduala a terenului; 

                                                        -  Capitalizarea directa: Capitalizarea rentei funciare; 

                                                        -  Actualizarea: Analiza fluxului de numerar actualizat /   

                                                           Analiza parcelarii si dezvoltarii    

 

            Pentru evaluarea Terenurilor avand suprafata totala de 85.918 mp, respectiv 8,5918 ha, 

situate în extravilanul comunei ŞICULA, Judetul Arad s-a folosit metoda comparaţiei directe. In 

procesul de comparatie, sunt luate in considerare asemanarile si deosebirile dintre loturi.     Această 

metodă este recomandată pentru evaluarea terenurilor libere sau considerate libere pentru scopul 

evaluării, fiind preferată atunci când există date comparabile suficiente. 

 Prin această metodă, preţurile şi informaţiile referitoare la loturi similare sunt analizate, 

comparate şi corectate în funcţie de asemănări sau diferenţe.         

 Valoarea terenului este influenţată atat de caracteristicile sale fizice cat si de localizare : 

- suprafaţa, dimensiunile, forma, gradul de comasare, frontul stradal, topografia, localizarea, 

orientarea, drumuri de acces; 

- existenţa utilităţilor cum ar fi: apa, canalizare, energie termica si electrica, gaze; 

- distanta de parcurs pana la diferite institutii publice, administrative, centre comerciale etc.  

 

   Pentru a estima valoarea Terenului  s-au analizat un numar de 9 comparabile gasite la oferta 

in zona analizata sau in zone similare, preturile de oferta fiind cuprinse intre 0,88 lei/mp si 1,52 

lei/mp. Dintre acestea au fost selectate  3 comparabile cu caracteristicile mai apropiate de cele ale 

terenurilor analizate (comparabile care au aceeasi cea mai buna utilizare) si s-a intocmit Grila 

comparatiilor de piata :   
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TECNOGREEN SRL 

    
ANEXA 1 

              ESTIMAREA VALORII DE PIATA A TERENULUI - comuna SICULA 

ELEMENTE DE COMPARATIE SUBIECT C1 C2 C3 

TEREN extravilan  Sicula 
Sicula, T3 
P340/1/4 

Sicula, T3 
P979/11 

Sicula, T3 
P293/49 

TELEFON/ Nume Prenume   Bun Pavel Tolomeiu Petru 
Radita 

Georgina 

VALOARE  OFERTA (Euro) ? 16,358 14,250 20,500 

valoare/ ha (€)  /  LEI ? 14102 14144 14236 

suprafata - ha (hectar) 8.5918 1.16 1.0075 1.44 

AJUSTARI EFECTUATE   % € % € % € 

Tip comparabila-oferta/tranzactie   oferta oferta oferta 

ajustare   -2% -282 -2% -282.9 -2% -284.7 

pret ajustat   13,820 13,861 13,951 

 Pentru oferta negociabila marja de negociere recunoscuta de piata specifica este de 2% - 5% (fiind mai mare 
pentru suprafete foarte mari : -10%). Conform informatiilor existente pe site-ul Primariei, toate Comparabilele sunt 

la oferta. Se ajusteaza Comparabilele cu marja de negociere estimata din zona analizata. 

A j u s t a r i    p e n t r u    e l e m e n t e    s p e c i f i c e    t r a n z a c t i o n a r  i i  

1.Drept de proprietate transmis absolut absolut absolut absolut 

ajustare   0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 

pret ajustat   13,820 13,861 13,951 

Ajustarea se face, de regula,  când este vorba de vânzarea unei proprietăți închiriate. Se efectueaza ajustarile care 
să reflecte diferenţa între poprietăţile închiriate cu chiria pieţei şi cele închiriate cu o chirie sub sau peste chiria 

pieţei, iar durata rămasă a închirierii afectează aceste ajustari. Terenul s-a evaluat in ipoteza - LIBER DE SARCINI. 
Nu s-a aplicat Ajustare, dreptul de proprietate transmis fiind deplin. 

2.Conditii de finantare normale normale normale normale 

ajustare  0% 0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 

pret ajustat   13820 13861 13951 

Ajustarile sunt făcute pentru situaţii în care cumpărătorul obţine din partea vânzătorului o finanţare (”sub piață”, 
în rate,etc.) şi sunt necesare calcule de echivalenţă. Nu s-a aplicat ajustare. 

3.Conditii de vanzare independent independent independent independent 

ajustare 0% 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 

pret ajustat   13820 13861 13951 

Ajustarile pentru conditii de vanzare reflecta interesul deosebit al vanzatorului (vanzare fortata, executari, licitatii, 
falimente). Proprietara terenurilor este in faliment dar se estimeaza ca exista o perioada rezonabila pentru un 

marketing adecvat. Nu se aplica ajustari. 

4.Chelt.necesare imediat dupa vanzare nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul 
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ajustare 0% 0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 

pret ajustat   13819.7 13861.0 13951.4 

Sunt cheltuieli care trebuie realizate imediat dupa achizitionarea proprietatii subiect si pe care un cumparator 
avizat le-ar putea negocia in pretul de achizitie. De exemplu: cheltuieli de reparatie sau inlocuire a unor parti din 

constructii, de amenajare teren, cheltuieli pentru decontaminarea proprietatii sau cheltuieli asociate cu 
modificarile de zonare necesare pentru a permite dezvoltarea propusa. Nu se aplica ajustari. 

5.Conditii de piata 
Data 

evaluarii similar similar similar 

ajustare   0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 

pret ajustat   13820 13861 13951 

Ajustarea tine cont de data la care sunt valabile ofertele pe piata sau data unor tranzactii, precum si de evolutia 
pietei imobiliare specifice intre data ofertelor/tranzactiilor si data evaluarii.  Comparabilele sunt expuse pe piata, la 

oferta, la data evaluarii. Nu se aplica ajustari. 

A j u s t a r i    p e n t r u    e l e m e n t e   s p e c i f i c e    p r o p r i e t a t i i   

LOCALIZARE 

Sicula 
Sicula, T3 
P340/1/4 

Sicula, T3 
P979/11 

Sicula, T3 
P293/49 

    similara similara similara 

ajustare   0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 

pret ajustat   13820 13861 13951 

Ajustarea tine cont de diferenta de pret datorata zonarii, amplasarii, gradului de comasare, tipului de sol sau 
distantei fata de localitati. Piata recunoaste o diferenta de pret intre Terenuri situate in apropierea localitatilor 

fata de cele situate la o distanta mai mare. Diferenta de pret, avand in vedere zona de extravilan,  este cuprinsa in 
intervalul 1% - 2% pentru distante incepand cu aprox. 1 km.  Distantele difera si in functie de drumul care se alege 
pentru a ajunge la ele.  Terenurile analizate sunt situate in extravilanul localitatii, in Tarlaua 3 (majoritatea) si in 

Tarlaua 1, la fel si Comparabilele - conform portal ancpi.ro. Nu se aplica ajustari. 

ACCES - drum 

 acces la 
drum 

acces la drum  acces la drum acces la drum 

ajustare 0% 0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 

pret ajustat   13819.7 13861.0 13951.4 

In general, toate Terenurile situate in extravilan au acces la drumuri de camp. Din verificarea pe harta a 
Comparabilelor (site.geoportal.ancpi) se observa ca acestea au acces la drumuri. Nu se aplica ajustari. 

SUPRAFATA (mp) 8.5918 1.1600 1.0075 1.4400 

diferenta suprafata (mp)   -7.4318 -7.5843 -7.1518 

ajustare 0 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 

pret ajustat   13819.7 13861.0 13951.4 
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Suprafata si gradul de comasare sunt cele mai importante caracteristici ale terenurilor extravilane. Terenurile 
extravilane cu suprafete mari si comasate sunt mai cautate, pretul  avand un trend crescator pe masura ce 
suprafata este mai mare, pana la un anumit nivel unde ramane constant.  Terenurile analizate au suprafete 
cuprinse intre 0,14 ha si 2,24 ha, avand aprox. acelasi interval de suprafata ca si Comparabilele. Nu se aplica 

ajustari. 

UTILITATI - e,a,c,i,g nu nu nu nu 

ajustare   0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 

pret ajustat   13819.7 13861.0 13951.4 

In zona Subiectului si a Comparabilelor exista retea de transport energie electrica de joasa si medie tensiune. Nu se 
efectueaza ajustari. 

Retea electrica nu nu nu nu 

ajustare   0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 

Retea de apa nu nu nu nu 

ajustare   0.0% 0.0 0.0% 0.0 0% 0.0 

Retea de canalizare nu nu nu nu 

ajustare   0.0% 0.0 0.0% 0.0 0% 0.0 

Retea de incalzire nu nu nu nu 

ajustare   0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 

Retea de gaze nu nu nu nu 

ajustare   0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 

Topografia plan similar plan plan 

ajustare 0% 0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 

pret ajustat   13819.7 13861.0 13951.4 

Zona unde sunt situate Terenurile analizate si Comparabilele este o zona de campie, cu teren plan. Nu se aplica 
ajustari. 

Constructii demolabile pe teren nu este cazul nu nu nu 

ajustare   0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 

pret ajustat   13819.7 13861.0 13951.4 

Nu se aplica ajustari. 

ZONAREA extravilan extravilan extravilan extravilan 

ajustare   0% 0.00 0% 0.00 0% 0.0 

pret ajustat   13819.7 13861.0 13951.4 

Terenul Subiect are categoria de folosinta arabil, la fel si Comparabilele. Nu se aplica ajustari. 

Ajustare totala neta absoluta   0.00 0.00 0.00 

Ajustare neta procentuala   0% 0% 0% 

Ajustare totala bruta absoluta   0.00 0.00 0.00 

Ajustare totala bruta procentuala   0% 0% 0% 

Numar ajustari   0 0 0 

Se selecteaza C2 deoarece majoritatea Terenurilor analizate sunt situate in parcelele din apropierea comparabilei. 
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Comparabila selectata  C 2 13.03.2020 4.8157 

SUBIECT  S = 1 ha   

   VALOAREA EURO - rotunjita 2880   
    VALOAREA LEI - rotunjita 13860   
     

 

5. ANALIZA Rezultatelor si CONCLUZIA asupra valorii obtinute 

 

           Bunurile imobile evaluate sunt situate in extravilanul comunei ŞICULA, Judetul Arad – si 

apartin SC TECNOGREEN SRL – “în insolventa”, Dosar nr. 2726/101/2018 – Tribunalul 

Mehedinţi   conform actelor de proprietate prezentate in copie de catre client/proprietar  si anexate 

la prezentul raport.          

         Evaluarea s-a facut in scopul estimarii valorii de piata a bunurilor imobile  mentionate in 

ipoteza continuarii activitatii societatii.   

 

      Avand in vedere informatiile avute la dispoziţie, valoarea rezultată este cea mai adecvata pentru  

estimarea valorii de piaţă a bunurilor evaluate. In urma reanalizarii datelor disponibile, a tehnicilor 

si a rationamentului profesional, avand in vedere relevanţa informaţiilor si scopul evaluării,  în 

opinia evaluatorului, valoarea estimata si recomandata pentru bunurile imobile analizate rezultata 

din aplicarea Abordarii prin Piata (Comparatia directa) este urmatoarea :    

 

Nr. Denumire Carte 

Funciara 

VALOAREA DE PIATA * 

crt. Curs BNR 13.03.2020 = 4,8157 lei/1 euro LEI EURO 

  BUNURI IMOBILE - SICULA 

1 TEREN extravilan, S = 1 mp   1,39 0,29 

1.1 TEREN extravilan, S = 1 ha   13.860 2.880 

  

1 TEREN extravilan, S = 10.462 mp 306295 14.500 3.015 

2 TEREN extravilan, S = 3.937 mp 306245 5.455 1.135 

3 TEREN extravilan, S = 5.800 mp 306260 8.040 1.670 

1 TEREN extravilan, S = 4.338 mp 305227 6.010 1.250 

2 TEREN extravilan, S = 1.447 mp 305226 2.005 415 

3 TEREN extravilan, S = 2.195 mp 306311 3.045 635 

1 TEREN extravilan, S = 6.039 mp 306294 8.370 1.740 

2 TEREN extravilan, S = 22.400 mp 305916 31.045 6.450 

3 TEREN extravilan, S = 5.600 mp 306086 7.760 1.615 

1 TEREN extravilan, S = 5.800 mp 307193 8.040 1.670 

2 TEREN extravilan, S = 9.200 mp 306126 12.750 2.650 

3 TEREN extravilan, S = 8.700 mp 305825 12.060 2.505 

TOTAL  119.080 24.750 

 

* Valoarea nu contine TVA; 
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         Nota: In cazul valorificarii in conditii de vanzare fortata (in faliment), Valoarea de Piata  a 

bunurilor imobile analizate se va diminua cu 25%, iar venitul obtinut din lichidare (fara TVA)  este: 

 

TOTAL    89.310 18.560 

 

 

        Criteriile luate in calcul sunt : 

 

- adecvarea : tipul proprietatii se incadreaza cel mai bine conform destinatiei/ utilizarii actuale; 

- precizia :  are in vedere corectitudinea datelor, calculele efectuate si ajustarile aduse preturilor de 

oferta identificate pe piata specifica; Tine cont de scopul evaluarii; 

- cantitatea si calitatea informatiilor : se refera la informatiile evidentiate de elementele de 

comparatie ale unor bunuri echivalente, certificarea si omologarea acestora in conformitate cu 

normele si reglementarile legale din domeniu, marimea tranzactiilor sau ofertelor de bunuri 

similare, estimarea chiriei si a ratei de capitalizare. 

 

          Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum şi considerentele privind  

valoarea sunt: 

-Valorile au fost exprimate şi sunt valabile exclusiv în condiţiile şi prevederile prezentului raport; 

- Evaluarea este o opinie asupra unei valori obtenabile posibile in cazul unei tranzactii si in ipoteza 

continuarii activitatii societatii; 

-Preţul de tranzacţionare se va putea situa atât deasupra cât şi sub valoarea opinată ţinand seama de 

particularităţile valabile la data tranzacţiei (motivaţia vânzătorului, motivaţia cumpărătorului, 

caracteristicile pieţei imobiliare, condiţii concrete ale tranzacţiei); 

-Piesele anexate şi documentele luate în considerare pe parcursul raportului sunt valabile doar în 

scop informativ şi pentru atingerea scopului evaluării, neputând fi utilizate în alt scop ; 

- Valoarea de piata a fost estimata fara luarea in considerare a costurilor de vanzare sau de 

cumparare si fara includerea unor impozite sau taxe. 
 

         Raportul a fost pregatit pe baza Standardelor de Evaluare a Bunurilor – editia 2018 si a 

recomandarilor si metodologiei de lucru stabilite de catre ANEVAR (Asociatia Nationala a 

Evaluatorilor Autorizati din Romania).  
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