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

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

Proprietatea evaluata 

Imobilul situat in Cluj-Napoca, in str. Camil Petrescu 10 , Cluj Napoca  judetul Cluj, înscrisă in CF 280682 
Topo 5202/ 2/ S, 5203/ 2/ S, 3 autovehicule Dacia Logan utilitara, Ford Conect autoutilitara si autoturism 
BMW 318 cu date de identificare precizate, mobilier, birotica, echipamente bar dar si IT&C, electronice, 
electrocasnice, diverse si stocuri de bauturi nealcolice, slab alcoolice si alcoolice, diverse alte ingredinete 
utilizate in baruri in cea mai mare parte desigilate, sau expirate asa dupa cum rezulta si din listele din anexe. 

Drepturi de proprietate. 

Imobilul situat in Cluj-Napoca, in str. Camil Petrescu 10 , Cluj Napoca  judetul Cluj, înscrisă in CF 280682 
Topo 5202/ 2/ S, 5203/ 2/ S Ipoteza de evaluare este ca activul este liber de sarcini. Pentru autoturisme se 
constata lipsa transferului de proprietate finalizat pentru 2 autoturisme din 3 si expiratrea ITP la 2 din 3 
vehicule, insa acestea se pot reconstitui prin procese adminstrative si plata unor taxe. Ipotezele si condițiile 
limitative se completează cu cele cuprinse in raportul de evaluare. 

Ipoteze si condiții limitative esențiale 

Din informațiile si datele aflate la dispoziția evaluatorului la data evaluării se evaluează proprietatea 
imobiliara in conformitate cu scopul evaluării ținându-se cont de situația juridica a imobilului. La data 
evaluării, din informațiile deținute de evaluator se prezuma nu exista litigii sau sarcini pentru bunurile 
evaluate, acestea aflandu-se sub normele specifice activitatii de insolventa. Ipotezele speciale se 
completeaza cu probelmele cheie identificate. 

Probleme cheie: Cea mai mare parte a stocurilor sunt expirate sau desigilate in consecinta nu se pot evalua. 
Lista stocurilor valabile au facut obiectul corespondentei electronice intre evaluator si lichidator care a 
inspectat si inventariat bunurile ce pot fi valorificate. In ceea ce priveste restul bunurilor si echipamentelor 
acestea se afla stocate intr-o hala in conditii cu fluctuatii de umiditate si temperatura ce pot afecta atat 
mobilierul cat si echipamentele electrice. Nu s-a putut identifica cu certitudine si numeric tipul 
mobilierului, integralitatea acesta fiind masiv si depozitat in conditii restrnase de spatiu ceea ce face dificila 
confirmarea in totalitate a listelor supuse estimarilor. De asemenea nu au fost conditii de punere in 
functiune a echipamentelor electrice si verificare insa se presupune ca acestea sunt functionale iar 
evaluatorul a luat in considerare pentru active si coeficienti de reparare, valorificare si transport si lipsa de 
atractivitate in valorificarea altor bunuri din lista. Se recomanda valorificarea pe calupuri/grupe a bunurilor 
pornind de la valorile recomandate insa nu se garanteaza ca valoarea de valorificare va fi superioara din 
considerente ce tin de situatia legala, materiala a bunurilor. 

Data inspecției/evaluării: inspectat in data de 22.06.2016 active bunuri si 23.06.2016 imobilul 
Curs valutar: BNR 25.07.2016 4.44 lei pentru 1 € 

In cadrul inspecției proprietății, au fost intervievate persoane care aveau cunoștința despre proprietate in 
cauza în vederea obținerea de informații relevante sub diverse aspecte de natură juridică sau economică 

Tipul valorii, scopul si utilizarea evaluării 

Valoare de piața conform definițiilor SEV si IVS, valoare de vanzare fortata conform glosar IVS. 
Scopul evaluării: estimarea valorii de piața a imobilului, activelor bunuri MEI si stocuri aflate sub procedura 
de insolventa. 
Utilizarea evaluării de către lichidatorul in vederea valorificarii activelor conform procedurilor inclusiv 
publicarea acestuia pe site-ul lichidatorului spre stiinta creditorilor. 

Moneda, valabilitate raport 

Moneda in care s-a exprimat valoarea este euro si este convertibila in Lei (RON) la cursul BNR pe durata 
valabilității raportului. Raportul este valabil in conformitate cu normele si legile pentru care s-a făcut 
evaluarea si in conformitate cu ipotezele din raport. 

Standarde utilizate si metode de stabilire a valorii SEV 2015 si IVS in vigoare 

Rezultatul evaluării:  valoarea de piața este  estimata ținând cont de ipotezele si condițiile limitative, starea 
juridica, financiara si caracteristicile fizice la data evaluării valoare care  contine TVA.  

bunuri&stocuri                  4,282 €                  19,029 Lei  

casa si teren             212,643 €               945,072 Lei  

dacia                  2,650 €                  11,778 Lei  

bmw                  3,030 €                  13,467 Lei  

ford                  2,510 €                  11,155 Lei  

total             225,115 €            1,000,501 Lei  
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Standarde, certificări: SEV 2014, GME si IVS 

-Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și aprecierile exprimate 
în prezentul raport și de scopul prezentei evaluări. Raportul a fost întocmit în conformitate cu standardele 
ANEVAR – SEV (standarde de evaluare) si cele internaționale IVS in acord cu IVSC, a recomandărilor și 
metodologiei de lucru recomandate de ANEVAR (Uniunea Națională a Evaluatorilor din România) și poate 
fi expertizat (la cerere) de către unul dintre membrii autorizați special în acest sens de către ANEVAR. -Prin 
prezenta certific că a efectuat aceasta evaluare cu obiectivitate si imparțialitate, evaluatorul nu este 
implicat sau interesat in alt mod decât cel legat de sfera misiunii de evaluare de activul si beneficiarul 
acestui raport. Evaluatorul prezinta cunoștințele si experiența necesara in realizarea prezentei evaluări, in 
conformitate cu standardele asumate. Elaborarea prezentului raport s-a făcut în limita cunoștințelor și 
informațiilor de piață deținute iar concluziile și rezultatele sunt strict personale, ele nefiind influențate de 
nici un factor fiind limitate de ipotezele luate în considerare și de condițiile specifice avute în vedere. Suma 
ce-mi revine drept plată pentru realizarea prezentului raport nu are nici o legătură cu stabilirea în cadrul 
raportului a unei anumite valori care să favorizeze clientul. In plus, certific că nu am nici un interes material 
prezent sau în viitor pentru patrimoniul care face obiectul prezentului raport de evaluare 
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CAPITOLUL 2. Permisele evaluării 
2.1. Ipoteze si  condiții limitative  imobile 
Ipotezele si condițiile limitative luate in considerare in evaluarea acestei proprietăți sunt următoarele : 

Dreptul de 
proprietate 

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

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

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

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

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

Condiții limitative 

Drepturi de autor 
Proprietate 
intelectuala; 
Confidențialitate 

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

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

Valabilitate 
raportului  

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

Amploarea 
investigației 

-se considera ca informațiile necesare, inspecția, documentarea, calculele si 
analiza pentru evaluarea acestui activ s-au desfășurat in limitele normale cu o 
fundamentare adecvata, si nu necesita acțiuni suplimentare prin prisma 
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cerințelor, a activului si a informațiilor deținute in cursul evaluării si la data 
încheierii. Orice deviere de la aceasta cerința va fi prezentata in condiții speciale. 
-este posibil ca in lipsa unor informații care nu au fost aduse la cunoștința 
evaluatorului sau de care acesta nu a dispus la data încheierii evaluării, 
concluziile si valoarea sa fie alterate. In acest caz se poate realiza o 
reevaluare/reconsiderare si o modificare a valorii care va preciza acest lucru si 
va completa raportul de evaluare printr-un addendum de completare si 
modificare a raportului de evaluare, care va face parte integranta din raportul 
de evaluare. 

2.2  Ipoteze conditii limitative echipamente/mijloace fixe 

Asupra dreptului 
de proprietate 

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

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

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

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

Conditii limitative 

Drepturi de autor 
Proprietate 
intelectuala 

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

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

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

Valabilitate 
raportului  

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

Amploarea 
investigatiei 

-se considera ca informatiile necesare, inspectia, documentarea, calculele si analiza pentru 
evaluarea acestui activ s-au desfasurat in limitele normale cu o fundamentare adecvata, si 
nu necesita actiuni suplimentare prin prisma cerintelor, a activului si a informatiilor detinute 
in cursul evaluarii si la data incheierii. Orice deviere de la aceasta cerinta este fi prezentata 
in conditii speciale. 
-este posibil ca in lipsa unor informatii care nu au fost aduse la cunostinta evaluatorului sau 
de care acesta nu a dispus la data incheierii evaluarii, concluziile si valoarea sa fie alterate. 
In acest caz se poate realiza o reevaluare/reconsiderare a valorii care va preciza acest lucru 
si va completa raportul de evaluare printr-un addendum, care va fi parte integranta a 
raportului de evaluare. 

 

Conditii speciale -Valoarea de piaţă exprimată tine cont ca activul este înmatriculat daca este cazul, cu  
toate verificările şi agrementele  necesare, valide, cu taxele platite, fiind apt de 
functionare la parametrii nominali; 
-valoare a fost atribuită ţinând cont de piaţa actuală  şi de legislaţia în vigoare şi celelalte 
normative în domeniu 
-valoarea se referă la vânzarea în starea şi configuraţia existentă la data inspectării 
bunului, acesta fiind considerat funcţional. Pe parcursul utilizării lui se acumuleaza 
deprecieri suplimentare, iar valoarea va suferi influente 

 
2.3. Obiectul, scopul, utilizarea evaluării. Instrucțiunile. 

Valoarea estimata 
Obiectul 

valorea de piața si de vanzare fortata a proprietății imobiliare si bunurilor MEI a 
stocurilor descrise in capitolul 2.5 si caracteristici tehnice in capitolul 3. 

Scopul Valorificarea proprietatii si bunurilor conform procedurilor judiciare de 
insolventa/incapacitate de plata/faliment. 

Utilizare/ folosința Raportul de evaluare va fi folosit/utilizat de catre lichidatorul judiciar 
Instrucțiuni 
evaluare 

Contractul de prestari servicii si anexele acestuia, metodologia de evaluare, legislația 
in vigoare,  Standardele si ghidurile de evaluare, Codul Etic si deontologic. 

 
2.3. Data evaluării. Inspecția. Definiții. Considerente teoretice. 

Data evaluării 25.07.2016 

Data inspecției 22-23.06.2016 

Inspecția Inspecția proprietății s-a făcut in prezenta proprietarului/reprezentantului 
proprietatului, in conformitate cu cerințele prevăzute, aceasta putând fi probata de 
fotografiile si documentele întocmite la fata locului.  

Definiții termeni de 
baza utilizați 

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

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

 
2.4. Standarde si devieri. Certificări. Moneda  
Raportul de evaluare si modalitățile de evaluare sunt adaptate după standardele internaționale de evaluare 
IVS, elaborate de ANEVAR si au indicatorul SEV (Standard de Evaluare) Mai jos sunt descrise standardele care 
sunt aplicabile prezentei evaluări. 

Standarde generale 
SEV 100 Cadrul general (IVS Cadrul general) 
SEV 101 Termenii de referinţă ai evaluării (IVS 101) 
SEV 102 Implementare (IVS 102) 
SEV 103 Raportare (IVS 103) 
Standarde pentru active 
Bunuri imobile 
SEV 230 Drepturi asupra proprietăţii imobiliare (IVS 230) 
SEV 232 Evaluarea proprietăţii generatoare de afaceri 
SEV 233 Investiţia imobiliară în curs de construire (IVS 233) 
SEV 310 Evaluări ale drepturilor asupra proprietăţii imobiliare pentru garantarea împrumutului (IVS 
310) 
SEV 320 Estimarea valorii de investiţie pentru investitori individuali (EVA 5)  
SEV 330 Evaluarea bunurilor imobile în contextul Directivei privind administratorii de fonduri de 
investiţii alternative (EVA 7) 
SEV 340 Evaluarea bunurilor imobile şi eficienţa energetică (EVA 8) 
GEV 500 Determinarea valorii impozabile a unei clădiri 
GEV 530 Determinarea valorii pe termen lung a unui bun imobil 
GEV 630 Evaluarea bunurilor imobile 
 Întreprinderi, fond de comerţ şi alte active necorporale 
SEV 200 Întreprinderi şi participaţii la întreprinderi (IVS 200) 
SEV 210 Active necorporale (IVS 210) 



Raport evaluare sectiune I 

Imobiliar, MEI si stocuri 

STAR L&I srl – Cabinet individual insolventa Pop Vasile 
Casa si teren, 3 autovehicule, mobilier, birotica stocuri 

  

 
 

Expert evaluator Popa Marcel Lucian, ANEVAR 15390 EPI/EBM, experterra.invest@gmail.com  12 din 52 

GEV 600 Evaluarea întreprinderii  
Bunuri mobile 
SEV 220 Maşini, echipamente şi instalaţii (IVS 220) 
GEV 620 Evaluarea maşinilor, echipamentelor şi instalaţiilor 
Acţiuni şi alte instrumente financiare 
SEV 250  Instrumente financiare (IVS 250) 
Standarde pentru utilizări specifice 
SEV 300 Evaluări pentru raportarea financiară (IVS 300)                                                                              
SEV 400 Verificarea evaluării 
SEV 450 Estimarea valorii de asigurare (EVA 4) 
GEV 500 Determinarea valorii impozabile a unei clădiri 
GEV 520 Evaluarea pentru garantarea împrumutului 
Glosar 2015 

 

Devieri de la standarde:  Nu s-au constatat devieri de la standarde. 

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

Moneda: La solicitarea beneficiarului lucrării si in conformitate cu cerințele legale, exprimarea finala a 
valorii asupra proprietății descrise se va face in lei cu TVA. 

 
2.5. Drepturi de proprietate. Baza de pornire a evaluării 

A. Proprietate CF/localitare 280682 topo 5202/ 2/ S, 5203/ 2/ S Adresa Cluj Napoca str. Camil Petrescu 
10 
D+P+M pe fundaţii beton, zidărie cărămidă, planşee beton, învelitoarea din ţigla, 
compusă din : DEMISOL ;garaj auto, CT,adăpost de protecţie civila, sala  hobby  casa 
scării ; PARTER ;living,sufragerie,bucătărie,baie,hol,terasa,casa scări ; MANSARDA ;3 
camere,baie,2 balcoane. 
Dacia logan UU1FSD14544475343 /E2*2007/46*0030*07  BMW 318 
WBAVC11020VE178211 
E1*2001/116*0308*03 Ford Connect WF0UXXTTPU03766, FBFR2X1111T38E3 
mobilier, echipamente bar, IT, diverse, stocuri de bauturi nealcolice, slab alcoolice si 
alcoolice confor tabelelor din anexa 

B. Proprietar Titular drepturi de proprietate Star L I srl prin SPRLI Pop Vasile conform normelor legii 
insolventei. 

C. Sarcini  Da. 

Alte precizări - 

 
2.6. Domeniul evaluării. Responsabilitatea fata de terți   
Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informațiilor furnizate de către proprietar, corectitudinea si 
precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestuia. 
In conformitate cu uzanțele din Romania, valorile estimate de către evaluator sunt valabile la data prezentata 
si pentru un interval de timp limitat după aceasta data. Completări la acest paragraf se regăsesc in ipoteze si 
condiții limitative. 
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Raportul de evaluare este destinat scopului precizat si numai pentru uzul destinatarului in conformitate si cu 
capitolul 2.2. Raportul este confidențial, pentru destinatar si evaluatorul nu accepta nici o responsabilitate fata 
de alta persoana, in nici o circumstanța. 
2.7. Clauza de nepublicare. Sursele de informații. 

Raportul de evaluare nu poate fi publicat, nici inclus intr-un document destinat publicității, fără acordul scris 
si prealabil al evaluatorului. 
Publicarea, parțiala sau integrala a acestuia, precum si utilizarea lui in alt scop decât cel pentru care a fost 
întocmit, folosirea de către alte persoane decât beneficiarul atrage după sine încetarea obligațiilor 
contractuale si responsabilitatea acestuia proporțional cu daunele sau prejudiciile provocate autorului 
raportului de evaluare. 

Sursele de informații menționate in acest material, sunt veridice si garantate de evaluator dar nu se vor 
menționa decât in limita in care nu intra sub incidenta legii 677/2001, 682/2001 si al legislației europene 
privitoare la prelucrarea si folosirea datelor cu caracter personal, cat si a clauzelor de confidențialitate pe 
care evaluatorul trebuie sa le respecte in baza contractelor semnate. 
Sursele de informații folosite de evaluator asigura in mod curent nivelul ierarhic 1 al clasificării IFRS. In anexe 
sunt uzual precizate informațiile care au stat la baza acestei clasificări. In cazul in care exista informații 
indirecte (grad ocupare, rate capitalizare, etc) utilizate acestea se bazează pe informații ce nu au mai fost 
atașate raportului de evaluare in baza  IVS103 pct. 4 si 5h, IVS 101 pct 2h. In cazul in care scopul evaluării 
necesita un raport de evaluare si mai detailat se vor prezenta totalitatea informațiilor care stau la baza 
fundamentării valorii. 

 
CAPITOLUL 3. Proprietate imobiliara evaluata 
3.1. Identificarea proprietății 
3.1.1. Datele proprietății. General 
 

Aspecte legale Sunt prezentate in capitolul 2.5 

Adresa sau localizare Cluj Napoca str. Camil Petrescu 10 CP 400465, 

Teren, clădiri, construcții  Teren 279 mp  

Vecinătăți cladire Alte duplexuri, rezidente si sediul SC Vitacom  

Dotări zona, utilități,  Edilitar: electricitate, apa, canal, gaz, date, iluminat  

Infrastructura interna Accese pavate, terasa, spatiu verde, alei 

Descriere zona, repere, 
caracterizare, arhitectura, 
vechime, regim înălțime, 
potențial 

Clădiri P la P+2 in proximitate dar zona mixta rezidentiala imobile cu 
destinatie comerciala, servicii, arhitectura mixta 

 
3.1.2. Datele terenului  
 

Informații teren Teren înscris in CF fără sarcini deținut in cote precizate in capitolul 2.5  

Caracteristici 
(panta, tip sol si subsol) 

Terenul este plan cu geo stratificare specifica zonei . 

Dimensiuni, front, lățime 279 mp front de aproximativ 15 ml 

Influente si expuneri 
posibile ale terenului  

Zona plana  

Împrejmuire (tip) Calcan cladiri si gard 

 
3.1.3. Datele construcției  

cladire duplex D+P+M 
denumire casa 
pif 2008 
regim inaltime D+P+M 
fundatie grinzi continue de beton 
suprastructura cadre de beton 
anvelopa caramida/ termosistem/ vopsea decorativa 
compartimentari caramida tencuita 
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inchideri usa metalica, geam PVC, usi interioare furnir 
fatada termosistem 5 cm 
invelitoare tigla ceramica 
finisaje interioare vopsele lavabile, pardoseli reci si calde parchet calitate superioara 
instalatii HVAC CT cu tiraj forta 28 Kw si unitati individuale AC 9000/12000 BTU 
installatii sanitare specifice calitate superioara 
instalatii electrice 220 V, curenti slabi, specific constructii rezidentiale 
instalatii incalzire calorifere dde otel 
alte echipamente/dotari - 

 
Repartiția suprafețelor – orientativa vezi si ipoteze si conditii 

  steren su adc pif 

CF 279.0 mp 0.0 mp 0.0 mp 0 

schite 0.0 mp 232.0 mp 266.0 mp 2008 

alta sursa 0.0 mp 0.0 mp 0.0 mp 0 

selectat 279.0 mp 232.0 mp 266.0 mp =I16 

  su adc*     

demisol 78.29 mp 90.03 mp     

parter 77.13 mp 88.70 mp     

etaj 76.71 mp 88.22 mp     

su 232.13 mp 266.95 mp     

adc* 266.95 mp 306.99 mp     

steren 279.00 mp       

terasa 15.20 mp 15.20 mp     

balcon 10.99 mp 10.99 mp     

          
 

ALA 15.60 mp 
Hobby 17.63 mp 
CT 15.15 mp 
garaj 19.96 mp 
CS 9.95 mp 

 78.29 mp 
  
terasa 15.20 mp 
living 36.15 mp 
sufragerie 12.60 mp 
bucatarie 14.38 mp 
baie 5.50 mp 
hol 8.50 mp 
cs  
 77.13 mp 

  
  
dormitor 24.07 mp 
dormitor 17.83 mp 
dormitor 20.90 mp 
baie 9.29 mp 
hol 4.62 mp 
balcon 3.92 mp 
balcon 7.07 mp 

 76.71 mp 
  

  



Raport evaluare sectiune I 

Imobiliar, MEI si stocuri 

STAR L&I srl – Cabinet individual insolventa Pop Vasile 
Casa si teren, 3 autovehicule, mobilier, birotica stocuri 

  

 
 

Expert evaluator Popa Marcel Lucian, ANEVAR 15390 EPI/EBM, experterra.invest@gmail.com  15 din 52 

demisol 78.29 mp 
parter 77.13 mp 
etaj 76.71 mp 
su 232.13 mp 
adc* 266.95 mp 
steren 279.00 mp 
terasa 15.20 mp 
balcon 10.99 mp 

 

Starea tehnica la data inspecției Infrastructura  si dotarile zonei 

fundație       f.buna       drumuri       bune      

Structură+anvelopă       f.buna       edilitare       bune    

invelitoare       f.buna      servicii       bune     

finisaje       superioare+  administratie       bune     

instalații       f. bune  comercial       medii     

Subsol parcare       f.bun  urbanism       mediu 
 
3.3. Analiza pieței imobiliare 

Piața imobiliara este definita ca fiind un grup de persoane sau de firme care sunt in contact unii cu alții in 
scopul de a efectua tranzacții imobiliare. O piața imobiliara este alcătuita din participații pe piața angajați 
in tranzacții imobiliare. 
Aceasta piață se definește pe baza tipului de proprietate, caracteristicile proprietății, prin potențialul de a 
produce venituri, localizare, caracteristicile investitorilor si chiriașilor. Piața imobiliara este influențată de 
atitudinile, motivațiile si interacțiunile vânzătorilor si cumpărătorilor si este sensibila la situația pieței forței 
de munca si stabilitatea veniturilor. Deciziile de cumpărare a proprietăților imobiliare sunt influențate de 
tipul de finanțare, durata de rambursare si rata dobânzii. Piața imobiliara nu se autoreglează, ci este 
afectata direct de diferite reglementari guvernamentale sau locale. Informațiile despre tranzacții similare 
nu sunt disponibile imediat, exista decalaj intre cerere si oferta, cererea este influențată de schimbările in 
structura si mărimea populației. 
In funcție de nevoile, dorințele, motivațiile, localizarea, amplasarea, design, participanții pe piață, exista 
diferite tipuri de piețe imobiliare si anume: rezidențiale, comerciale, industriale, agricole, speciale. 

Cererea Cererea reflecta necesitățile, dorințele materiale, puterea de cumpărare si preferințele pentru un 
anumit tip de proprietate, pe o anumita piață, intr-un anumit interval de timp. 
Pentru a analiza cererea de proprietăți cu destinație celui evaluat pe piață imobiliara este necesara 
identificarea utilizatorilor potențiali (cumpărători, chiriași) care ar putea manifesta interes pentru acest tip 
de proprietate.  
In acest moment cererea este scăzută dramatic întrucât de pe piață au dispărut sursele de finanțare, se 
remarca o nivel scăzut al lichidităților atât. Aceste informații se susțin prin consultarea site-urilor de 
specialitate la pentru data evaluării. 
Asa dupa cum rezulta si din statisticile si evolutiile ciclice al pietei imobiliare, inceputul de an se afla sub 
spectrul achizitionarii de apartamente ce se incadreaza sub normele OUG 200/2008. In acest context fiind 
un inceput de an, perioada in care se elibereaza fondurile aferente programului “Prima Casa”, exista o 
cerere sustinuta si o efervescenta de tranzactii imobiliare. Aceasta se suprapune la momentul evaluarii cu 
o reasezare a preturilor dar si un interes crescand din partea cererii. Numarul de tranzactii in crestere fata 
de anii precedent indica o piata imobiliara mai dinamica in domeniul cererii. 

Oferta Așa cum am arata in capitolul 3.3 evoluția economica se reflecta in necesarul de spatii având 
folosința  similara cu cea evaluata. 
Exista deja o piață bine conturata, existând oferte pentru vânzarea acestora pe fondul economic actual. S-
au identificat 30 de imobile in zona (aprox 800 m fata de referinta) din care circa 10 au caracteristici 
asemenatoare 
Asadar oferta este larga si exista o competitie. 

Echilibrul pieței. Pe termen scurt, oferta de proprietăți imobiliare este relativ fixa si prețul răspunde la 
fluctuațiile de cerere. Echilibrul pe piață imobiliara este un punct teoretic rareori atins. 
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Factorul care dezechilibrează cuantumul cererii fata de cel al ofertei este dat de puterea de cumpărare. In 
acest moment piață imobiliara se afla într-o perioada de cristalizare a ofertei si cererii prin realizarea unor 
oferte mai competitive astfel ca piață va deveni din ce in ce mai selectiva.  
Ofertele multiple, condițiile de finanțare arata ca in acest moment exista o piață imobiliara in curs de 
intensificare, iar in acest moment tranzacțiile exista insa sunt conditionate de finantare. Echilibrul pieței 
este favorabil in acest moment vanzatorului cu o tendinta de intesnificare a acestui fenomen. 

O analiza detaliata a pieței imobiliare poate fi consultata pe site-ul nostru secțiunea downloads.  
http://www.experterra.ro 

3.4. Cotații curente, istoric, tranzacții 

Cotații. Pentru imobile din aceasi categorie preturile variaza intre 350-600 euro/mp in functie de oferta, 
amplasament si calitatea constructiei sau a zonei. Si terenurile intre 180-350 €/mp  

Istoric. Zona s-a dezvoltat dupa 2007 in greenfield asa incat exista in lipsa unui urbanism corect, lipsa unie 
structuri urbane coerente. 

Tranzacții. Da se cunosc tranzactii cu imobile construite dar si cu cele in curs de edificare in special in zona 
Europa, M Romaniu si Buna Ziua, Mozart.  

CAPITOLUL 4. Evaluarea proprietății imobiliare  
4.1. Procedura de evaluare. Etape, surse de informații  
Baza evaluării realizate in prezentul raport este estimarea valorii de piață pentru proprietatea imobiliara 
supusa evaluării. 
Evaluarea unui teren liber (neamenajat sau vacant) sau a terenului pe care se află amplasate amenajări și/sau 
construcții se poate face prin șase metode (sau tehnici) recunoscute de evaluare. Cele şase metode 
recunoscute de evaluare a unui teren sunt: comparaţia directă, extracţia de pe piaţă, alocarea, tehnica 
reziduală, capitalizarea directă a rentei/arendei funciare (chiriei), analiza fluxului de numerar actualizat - 
analiza parcelării şi dezvoltării. Toate cele șase metode (unele numite tehnici sau analiză) de evaluare a 
terenului nu sunt altceva decât derivări ale celor trei abordări tradiționale ale valorii oricărui tip de proprietate 
imobiliară, respectiv abordarea prin piaţă, abordarea prin venit şi abordarea prin cost. 
Evaluarea unui imobil se poate realiza prin cele 3 abordări deja descrise metoda costurilor, comparațiilor, 
veniturilor. 
Etapele parcurse pentru estimarea valorii de piață : documentarea cu privire la proprietatea ce urmează a fi 
evaluata, studierea planurilor, a documentației tehnice si a actelor juridice puse la dispoziție, inspecția 
amplasamentului, discuții purtate cu proprietarul, agenți imobiliari, alți participanți pe piață imobiliara, analiza 
tuturor informațiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere a evaluării, aplicarea metodelor de 
evaluare, interpretarea de către evaluator a valorilor obținute si formarea opiniei evaluatorului (prin 
reconcilierea valorilor) cu privire la valoarea proprietății imobiliare. 
Sursele de informații care au stat la baza întocmirii raportului de evaluare au fost : documentele si planurile 
tehnice privind proprietatea imobiliara, publicații de specialitate, agenți imobiliari, participanți activi pe piață 
imobiliara. Veridicitatea si corectitudinea informațiilor furnizate sunt in exclusivitate in responsabilitatea 
proprietarului. 
4.2. Analiza celei mai bune utilizări (CMBU) 
Valoarea de piață a unui active reflecta cea mai bună utilizare a acestuia. Cea mai bună utilizare este utilizarea 
unui activ care îi maximizează productivitatea și care este posibilă, permisă legal și fezabilă financiar. Cea mai 
bună utilizare poate fi continuarea utilizării existente a activului sau o utilizare alternativă. Aceasta este 
determinată de utilizarea pe care un participant pe piață ar intenționa să o dea unui activ, atunci când 
stabilește prețul pe care ar fi dispus să îl ofere. 
Cea mai bună utilizare a unui activ, evaluat ca fiind de sine stătător, poate fi diferită de cea mai bună utilizare a 
acestuia, când activul este o parte a unui grup, caz în care trebuie luată în considerare contribuția sa la 
valoarea totală a grupului. 
Determinarea celei mai bune utilizări presupune luarea în considerare a următoarelor: 
(a) să se stabilească dace o utilizare este posibilă, prin prisma a ceea ce ar fi considerat rezonabil de către 
participanții pe piață, (b) să reflecte cerința de a fi permisă legal, fiind necesar să se ia în considerare orice 
restricții în utilizarea activului, de exemplu, specificațiile din planul urbanistic, (c) cerința ca utilizarea să fie 
fezabilă financiar, având în vedere dacă o utilizare alternativă, care este posibilă fizic și permisă legal, va 
genera profit suficient pentru un participant tipic pe piață, după ce au fost luate în calcul costurile conversiei la 
acea utilizare, peste profitul generat de utilizarea existentă 
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Cea mai buna utilizare este analizata atât pentru teren - in ipoteza ca ar fi liber - cat si pentru proprietatea 
imobiliara existenta - teren construcția existenta. 

CMBU a terenului  
In baza urbanismului PUG – POT 30% POT 0.8 duplex.  
 
4.2.1. Valoarea terenului liber 
Valoarea terenurilor in zona libere difera in functie de suprafata front, urbanism. Astfel suprafetele inguste si 
care prevad realizarea de case P+2 valoarea sete cuprina intre 180-350 €/mp. In cazul nostr in baza aplicarii 
metodie compraratiilor valoarea terenului liber este estimata la 230 €/mp, adicaa 64,071 € pentru cei 279 mp. 
4.3. Metoda costurilor 
 Abordarea prin cost. Această abordare comparativă ia în considerare ca substitut, pentru cumpărarea 
unei anumite proprietăţi, alternativa de a achiziţiona un activ echivalent modern cu aceeaşi utilitate. În 
contextul proprietăţii imobiliare, aceasta ar implica atât costul achiziţionării unui teren echivalent cât şi costul 
construirii unei clădiri noi echivalente. Fără să fie implicate timpul, riscul şi neadecvarea, preţul pe care un 
cumpărător l-ar plăti pentru activul de evaluat nu ar fi mai mare decât costul unui echivalent modern.  
În abordarea prin cost, informaţiile comparabile se referă la costurile de construcţie sau de dezvoltare, iar 
corecţiile sunt făcute pentru a justifica diferenţele în cantităţi, calităţi şi utilitate. În plus, se face şi analiza 
informaţiilor privind terenurile comparabile şi estimările deprecierii comparabile 
 În cazul unei proprietăţi vechi, pentru estimarea unui preţ care reflectă aproximativ valoarea de piaţă, 
se scad unele alocări (repartizări) pentru diferitele forme de depreciere cumulată (deteriorare fizică; 
depreciere funcţională sau tehnologică şi depreciere economică sau externă), pentru a estima un preţ care 
reflectă aproximativ valoarea de piaţă. În funcţie de cantitatea de informaţii de piaţă disponibile pentru 
efectuarea calculelor, abordarea prin cost poate conduce direct la o estimare a valorii de piaţă.  
 O estimare a costului unei proprietăţi poate avea la bază fie estimarea costului de înlocuire, fie a 
costului de reproducţie. Costul de reproducţie/reconstrucţie este costul pentru a crea o copie identică a unei 
proprietăţi, utilizând materiale de construcţii identice, sau similare, dacă nu există materiale identice. Un cost 
de înlocuire estimat se referă la un echivalent modern cu utilitate comparabilă, folosind proiectul, tehnologia şi 
materialele utilizate în mod curent pe piaţă. 
Scopul evaluării patrimoniale prin metoda costurilor a preţului barem este de a se stabili valoarea de 
reconstrucţie şi a valorii rămase în funcţie de deprecierea acumulată cores-punzătore. 
 Prin această metodă se estimează costul, sub forma de cost unitar ( pe unitatea de suprafaţă sau de volum ) 
utilizând costuri cunoscute ale unor construcţii similare. Costurile sunt ajustate de diferenţele constatate 
construcţia iniţială şi cea evaluată privind dimensiunea, forma, finisajele, dotarea cu instalaţii precum şi de 
evoluţia preţurilor în timp între datele de realizare acelor două construcţii. Valorile rezultate se depreciază  
datorită intervalului de timp scurs de la data edificării imobilului şi până la data evaluării. 
Deprecierea – este o pierdere de valoare faţă de costul de reconstrucţie sau de înlocuire ce poate apărea din 
mai multe cauze. Principalele tipuri de depreciere sunt : 
uzura fizică – care se evidenţiază prin fisuri, rosături, căzături, infiltraţii sau alte defecte ce pot apărea la 
elementele structurale sau nestructurale ale unei construcţii. Uzura poate avea două componente:  
uzură fizică recuperabilă  care se cuantifică prin costul de readucere a elementului la condiţia de nou sau ca şi 
nou. Se ia în considerare numai dacă costul de reabilitare a stării tehnice este mai mare decât creşterea de 
valoare rezultată. 
uzură fizică nerecuperabilă care se referă la elementele deteriorat fizic şi care nu sunt fi reabilitate în prezent 
din motive practice sau economice. 
Gradul de uzură fizică se stabileşte pe subansamblele unei clădiri ca: structura de rezistenţă, acoperiş, finisaje 
interioare, finisaje exterioare, instalaţii. Gradul de uzură poate fi stabilit  orientativ pe baza Normativului P 
135/1999 şi a Normativului privind executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la clădiri şi construcţii 
speciale – indicativ GE  032 / 97,  dar se recomandă ca uzura reală să fie stabilită şi pe baza inspecţiei la 
proprietate.  
La stabilirea nivelului de uzură pentru elementele de finisaj şi de instalaţii se ţine cont de starea fizică a 
acestora, de durata de viaţă normată, nivelul de refacere sau înlocuire  a acestor elemente precum şi de data 
la care s-au executat respectivele lucrări.  
neadecvare funcţională – este dată de demodarea sau supradimensionarea clădirii din punct de vedere al 
dimensiunilor, al instalaţiilor şi echipamentelor din dotare, 
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depreciere economică – care se datorează unor factori externi proprietăţii imobiliare cum ar fi modificarea 
raportului cerere – ofertă pe piaţa imobiliară, probleme de urbanism şi de amplasare în zonă, modul de 
utilizare a proprietăţii etc. 
Această valoare de reconstrucţie se corectează cu valoarea profitului antreprenorului imobiliar (vânzătorului ) 
cu un coeficient ce reprezintă diferenţa dintre preţul de reconstruire afectat de deprecieri şi preţul de vânzare 
şi care este caracteristic fiecărei localităţi şi fiecărui cartier în parte.  
Pentru estimarea valorii unei proprietati imobiliare prin metoda costului se parcurg urmatoarele etape :  
-estimarea valorii terenului in ipoteza ca este liber si disponibil pentru a fi realizata cea mai buna utilizare a sa,  
-estimarea costului total de reconstructie sau de inlocuire a constructiei la data evaluarii, incluzand costurile 
directe si indirecte, precum si profitul antreprenorului,  
-estimarea deprecierii constructiilor care se compune din uzura fizica,  
-neadecvarea functionala si deprecierea din cauze externe (economice),  
-scaderea deprecierii cumulate din costul total de reconstructie sau inlocuire pentru a obtine costul net,  
-estimarea costului de reconstructie sau inlocuire si deprecierea pentru orice cladiri adiacente sau imbunatatiri 
ale amplasamentului si apoi  
-scaderea deprecierii estimate din costul de reconstructie sau de inlocuire a acestora,  
-adaugarea costului net al imbunatatirilor la costul net al constructiilor,  
-adaugarea valorii terenului pentru a obtine valoarea proprietatii,  
-corectarea valorii proprietatii pentru a reflecta un drept partial de proprietate (cand este cazul). 
In conformitate cu catalogul  Corneliu Șchiopu Costuri de reconstrucție - Clădiri Industriale, Comerciale si 
Agricole construcții speciale 2010 Clădiri rezidențiale  2009 iată modul de constituire a CIN. Dar si a catalogului 
de actualizare a valorilor 2014-2015: Indici de actualizare Costuri de reconstrucţie - Costuri de înlocuire. Clădiri 
rezidenţiale. Clădiri industriale, comerciale şi agricole. Construcţii speciale. 1 August 2014 - 1 August 2015 ISBN 
– 978-606-8316-24-6. 
Metoda nu a fost aplicata fiind irelevanta 
Valoare estimata este 537€/mpADC adica 143.474 € fara TVA constructie nou fara deprecieri si beneficiu 
antreprenor iar in cazul metodei cost bazate pe capitalizare (calcul inclusiv a deprecierilor) valoare este 
165.000 € si include TVA – vezi anexa – metode de calcul (fara teren).  
4.4. Metoda comparației 
Metoda comparației directe utilizează procesul in care estimarea valorii de piață se face prin analizarea pieței 
pentru a găsi proprietăți similare si compararea acestor proprietăți cu cea de evaluat. 
Premiază majora a metodei comparațiilor directe este aceea ca valoarea de piață a unei proprietăți imobiliare 
este in relație directa cu preturile unor proprietăți competitive si comparabile. 
Analiza comparativa se axează pe asemănările si diferențele intre proprietăți si tranzacții care influențează 
valoarea. Acestea ar putea cuprinde diferențele in drepturi de proprietate evaluate, motivația cumpărătorilor 
si a vânzătorilor, condițiile de finanțare, situația pieței la momentul vânzării, dimensiunile, amplasamentul, 
caracteristicile fizice si caracteristicile economice, daca proprietățile generează venituri. Elementele de 
comparație sunt analizate fata de datele pieței pentru a determina care elemente sunt sensibile la schimbare si 
cum afectează ele valoarea. 
Schimbarea rapida a condițiilor economice si a legislației pot limita aplicabilitatea metodei comparației directe. 
Metoda este o metoda globala care aplica informațiile culese urmărind raportul cerere-oferta pe piață 
imobiliara. Sursele de informații sunt cele legate de publicitatea imobiliara, agenții de intermediere, 
proprietari, publicații periodice cu subiect imobiliar. Preturile de vânzare reflecta o serie de factori care 
influențează valoarea proprietății; pentru a determina influenta relativa a acestor factori, se folosesc tehnici 
cantitative si calitative. 
Primul pas in analiza comparativa este de a identifica ce elemente de comparație influențează valoarea pe 
piață specifica. In aplicarea metodei comparației se parcurg următoarele etape: culegerea datelor – informații 
asupra prețului, caracteristicile fizice si tehnice, zonare in zone comparabile si verificarea informațiilor, 
alegerea unor criterii de comparație si analiza comparativa pe fiecare criteriu, compararea si procesarea 
datelor conform criteriilor stabilite si evaluarea erorilor si corecțiilor necesare, analiza rezultatelor si stabilirea 
unei valori sau marje de valori. 
La aplicarea metodei comparațiilor directe asupra proprietății evaluate am utilizat analiza pe perechi de date si 
analiza comparativa. 
Analiza pe perechi de date este un proces in care doua sau mai multe tranzacții sunt comparate pentru a 
obține o indicație privind mărimea corecției ce se refera la o singura caracteristica. 
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Analiza comparativa, ca proces analitic, are patru etape : identificarea elementelor de comparație ce 
afectează valoarea tipului de proprietate evaluata, compararea atributelor fiecărei proprietăți comparabile cu 
cele ale proprietății evaluate si aprecierea diferențelor pentru fiecare element de comparație, obținerea 
corecției nete pentru fiecare tranzacție comparabila si aplicarea ei asupra prețului, efectuarea unei comparații 
globale a proprietăților comparabile corectate sau clasificate si extragerea unei singure valori din gama de 
valori rezultate. 
Corecțiile obținute prin tehnici cantitative se aplica tranzacțiilor comparabile, fie ca procentaj, fie ca valoare 
absoluta. Corecția procentuala este utilizata pentru a reflecta modificările in condițiile pieței si diferențele de 
localizare. Corecția absoluta se calculează in unități monetare ce se aduna sau se scad la/din prețul 
tranzacțiilor comparabile. Ordinea in care se aplica corecțiile la tranzacțiile comparabile este determinata de 
datele de pe piață si analiza pe care o face evaluatorul. 
Tehnicile de identificare si cuantificare a corecțiilor sunt : cantitative - analiza pe perechi de date analiza 
statistica, analiza grafica, analiza evoluției, analiza costurilor, analiza datelor secundare calitative - analiza 
comparațiilor relative,  analiza clasamentului, interviuri personale. 
Comparabilele luate in considerare si prezentate in anexe sunt 

locatie E Murgu Europa Buna Ziua M. Romanu 

valoare                 190,000 €           190,000 €              235,000 €              145,000 €  

su 240.0 mp 240.0 mp 250.0 mp 240.0 mp 

steren 290 mp 260 mp 295 mp 260 mp 

         

adc 276 276 287.5 276 

regim h D+P+E S+P+E P+2E D+P+E 

pif pif2002 pif2011 pif 2010 pif2016 

structura cadre cadre cadre cadre 

finisajr finisat finisat finisat nefinisat 

sursa REMS Edil PHI Imob Zen imob 

cod X4V301005 X01v012up X7KR01004 X7CA11000 

data ofertei 7.2016 7.2016 7.2016 7.2016 
In baza aplicarii metodei vezi anexa – metode de calcul valoarea selectata este 212,643 € 
  
4.5. Metoda capitalizării veniturilor 
Metodele ce se bazează pe capitalizarea veniturilor reprezintă una dintre cele trei categorii mari de abordări 
ale evaluării proprietăților. Metoda are la baza considerentul potrivit căruia proprietatea imobiliara poate 
constitui o investiție generatoare de venituri. 
In aceasta situație, proprietatea este achiziționata sub forma unei investiții, investitorul fiind interesat de 
capacitatea de a produce profit, aceasta constituind elementul esențial care influențează valoarea proprietății. 
O premiază de baza a abordării investiționale este relația direct proporționala intre capacitatea de generare a 
venitului si valoarea unei proprietăți. 
In cadrul evaluării trebuie determinat venitul net din exploatare; stabilita rata de capitalizare. 
In cadrul evaluării s-au folosit următoarele denumiri si s-au avut in vedere următoarele considerente : venitul 
brut potențial - VBP - reprezintă venitul total generat de proprietatea imobiliara in condiții de utilizare maxima 
înainte de scădere cheltuielilor operaționale; venitul brut efectiv - VBE - este venitul anticipat al proprietății 
imobiliare ajustat cu pierderile aferente gradului de neocupare; venitul net din exploatare - VNE - reprezintă 
venitul net anticipat rezultat după deducerea tuturor cheltuielilor de exploatare înainte de scăderea 
amortizării. 
Calculul ratei de capitalizare a fost calculat existând Rata capitalizare 4,47% a fost calculata tinind de 
informatiile deespre chirii, vanzari existente bazat pe informatiile asupra a 4 proprietati relativ similare. 
Rata vacanta  6,7% (ciclu inchiriere 5 ani 60 luni neinchiriat 4 luni); Valoarea estimata prin aceasta metoda este 
204,079 € . Vezi detaliat in anexe. 
 
CAPITOLUL 5. Identificare active MEI  
5.1 Identificare descriere 
Vehicule 

Cert Inmatriculare C00515260J B00375904H C00439950J 
NR. INVENTAR    
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DENUMIRE Dacia autoutilitara BMW autoturism Ford autoutilitara 
V. contabila 0 0 0 
STARE baterie nefunctionala functional functional 
NR. INMATRICULARE CJ19KRM BH82FLM CJ13FJI 
MARCA Dacia BMW Ford 
MODEL Logan SD FSD 14 318D-390L VC11 Transit Connect PU2 
GREUTATE PROPRIE 1308 1505 1510 
GREUTATE ADMISIBILA 2006 1950 2260 
IDENTIFICARE UU1FSD14544475343 WBAVC11020VE178211 WF0UXXTTPU03766 
Omologare E2*2007/46*0030*07 E1*2001/116*0308*03 FBFR2X1111T38E3 
AN 2010 2001 2006 
CAPACITATE 1461 1995 1753 
ITP valabil pana la 15.07.2016 09.06.2016 18.12.2016 
KM 100000 estimat 439000 165165 
COMBUSTIBIL motorina motorina motorina 
PUTERE kw 55 90 55 
alte obervatii filtru de particule -  
ALTE NECONFORMITATI  itp expirat itp expirat - 
MOTIV LIPSA FUNCTIONARE insolventa insolventa insolventa 
STARE FIZICA GENERALA relativ buna acceptabila acceptabila 
ULTIMUL AN DE FUNCTIONARE 2016 2016 2016 

 
 

Fisa generala  

Modul de achiziţie  Vanzare cumparare   
Conţinut contract de achiziţie  Nu a fost prezentate  doar contract de intermediere BMW WELTAUTO 
Elemente intangibile ataşate Nu este cazul 
Data achiziţiei; Partial cunoscute pentru vehicule                                                      
Preţul de achiziţie (cu TVA) Specificate in fisa activului                                                                                 
Alte aspecte relevante Specificate in fisa activului                                                                                 

Identificare functionala Conform informaţiilor primite de la utilizator şi a inspecţiei 
Sursele de piese de schimb Piese  de schimb/consumabile import, autohtone 
Restricţii de utilizare Utilizare în condiţii normale, conform specificatiilor constructive 
Avize, autorizaţii şi omologări: ITP expirat confor tabel de mai sus  
La data inspecţiei, autovehiculul  a fost regăsit nefuncţional, fiind evaluat în această stare. 

Date operaţionale istorice Nu exista 
Cheltuieli întreţinere reparatii Nu se cunosc cele istorice. 
Consumuri energie combustibil Consumuri la  nivelul dat în cărţile tehnice. Se utilizează combustibilul 

pentru care a fost proiectat  (motorină)  
Exploatare sezonieră; autovehiculul este apt să opereze în orice sezon  
Personal de exploatare; - 
Măsuri întreţinere speciale - 
Programul reparaţii revizii Conform cărţii service.  
Standarde securitate şi mediu; Cele din dotarea iniţială, pentru transport  
Echipamente control al poluării; Exclusiv cele din dotarea iniţială  

Accidente, avarii, evenimente Nu există date despre faptul că autovehiculul ar fi suferit  accidente  

Înlocuire componente reparaţii  Piesele sunt cele originale recomandate şi agreate de producător 

Întreţinere, service, reparaţii, 
exploatare 

Nu se cunosc 
Utilajul se afla stationat intr-o hala zona Unirea II de cateva luni  

Personalul angrenat, -.  

 
Alte active  

 denumire  cantitate  ambalaj tip 
1 IMPRIMANTA HP 1536 DNF MFP            1.00     BUC IT&C 
2 CALCULATOR HP            1.00     BUC IT&C 
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3 UPS            1.00     BUC IT&C 
4 SERVER HP PROLIANT            1.00     BUC IT&C 
5 ASPIRATOR EURO 5            1.00     BUC Birotica 
6 FOTOLIU SET ETOMO          58.00     BUC Mobilier 
7 MASA SET ETOMO          29.00     BUC Mobilier 
8 TABURETI KOALA          16.00     BUC Mobilier 
9 MASA ALICE          13.00     BUC Mobilier 

10 SCAUNE ALICE          52.00     BUC Mobilier 
11 SCAUNE MONT BLANC          40.00     BUC Mobilier 
12 MASA MONT BLANC          10.00     BUC Mobilier 
13 CANAPELE PRIDOVA (COLTARj+PERNE GRI          33.00     PIESE Mobilier 
14 TABURETI PRIDOVA 120X60            1.00     BUC Mobilier 
15 MASA IKEA            3.00     BUC Mobilier 
16 MASA PRIDOVA            8.00     BUC Mobilier 
17 USCATOR MÂINI DYSON            2.00     BUC Birotica 
18 DISTRIBUITOR PARFUM            1.00     BUC Birotica 
19 DISTRIBUITOR SĂPUN            2.00     BUC Birotica 
20 DISTRIBUITOR HÂRTIE IGIENICA            3.00     BUC Birotica 
21 COS LADY BIN            2.00     BUC Birotica 
22 VITRINA REFRIGERANTA CU 3 USI            5.00     BUC Echipament 
23 VITRINA REFRIGERANTA CU 2 USI            1.00     BUC Echipament 
24 CORP ILUMINAT PE ŞINA          12.00     BUC Echipament 
25 CORP ILUMINAT TIP VEIOZA            2.00     BUC Echipament 
26 COMODA 4 SERTARE            1.00     BUC Mobilier 
27 BALANSOAR            3.00     BUC Mobilier 
28 ÎNCĂLZITOR TERASA            6.00     BUC Echipament 
29 GALEATA DUBLA MOP            1.00     BUC Birotica 
30 MASA IKEA ALBA            6.00     BUC Mobilier 
31 MIXER SENCOR            1.00     BUC Mobilier 
32 OALA CU CAPAC PT PRESIUNE            1.00     BUC Birotica 
33 TV LG            1.00     BUC Echipament 
34 RAFT METALIC            3.00     BUC Mobilier 
35 CANAPELE KOALA CLUB + PERNE KOALA            9.00     PIESE Mobilier 
36 DISTRIBUITOR PARFUM SIMPLU            1.00     BUC Mobilier 

 
37,38, 39 vehicule 
 

 denumire cantitate ambalaj tip 
40 APA MINERALA DORNA (PLATA SI MINERALA)          70.00     ST SUC+APA 
41 NESS CAFFE            0.03     GR ALTELE 
42 MERE          16.00     KG ALTELE 
43 CIOCOLATA CALDA PLIC (ALBA/NEAGRA)          34.00     PLICURI ALTELE 
44 CAFEA PASTILA          18.00     BUC ALTELE 
45 CEAI FRUCTE            0.46     GR ALTELE 
46 CEAI VERDE&NEGRU            0.69     GR ALTELE 
47 CEAI HERBAL            0.58     GR ALTELE 
48 ORIENTAL CHAI SIROP            0.21     GR SUC+APA 
49 FANTA DOZA          12.00     BUC SUC+APA 
50 SPRITE DOZA          16.00     BUC SUC+APA 
51 COCA-COLA DOZA          36.00     BUC SUC+APA 
52 COLA/ SPRITE/ KINLEY          44.00     DOZE SUC+APA 
53 COCA-COLA        115.00     ML SUC+APA 
54 COCA-COLA ZERO 0,25          92.00     ST SUC+APA 
55 SPRITE 0,25          31.00     ST SUC+APA 
56 NESTEA LEMON 0,25          33.00     ST SUC+APA 
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57 NESTEA PEACH 0,25          37.00     ST SUC+APA 
58 FANTA ORANGE 0,25            4.00     ST SUC+APA 
59 FANTA LEMON 0,25          56.00     ST SUC+APA 
60 CAPPY PERE          37.00     ST SUC+APA 
61 CAPPY ORANGE 0,25          23.00     ST SUC+APA 
62 CAPPY PEACH 0,25          32.00     ST SUC+APA 
63 CAPPY RED ORANGE 0,25          20.00     ST SUC+APA 
64 APA MINERALA DORNA 0,33          92.00     ST SUC+APA 
65 APA PLATA IZVORUL ALB 0,33          78.00     ST SUC+APA 
66 SCHWEPPES BITTER LEMON 0,25          32.00     ST SUC+APA 
67 SCHWEPPES KINLEY 0,25          20.00     ST SUC+APA 
68 SCHWEPPES MANDARIN          36.00     ST SUC+APA 
69 CAPPY LITRU          68.00     ST SUC+APA 
70 SANTAL          18.00     ST SUC+APA 
71 RED BULL FARA ZAHAR          10.00     BUC ALTELE 
72 RED BULL          40.00     BUC ALTELE 
73 TOPING BAR            5.15     KG ALTELE 
74 SIROP/PIURE BAR          36.53     ? ALTELE 
75 CARLSBERG 0,5          57.00     ST BERE 
76 HOLSTEN PREMIUM 0,5          63.00     ST BERE 
77 TUBORG FARA ALCOOL 0,33          28.00     ST BERE 
78 TUBORG 0,5          57.00     ST BERE 
79 GUINNESS 0,33          47.00     ST BERE 
80 TUBORG 0,33        447.00     ST BERE 
81 CARLSBERG 0,33          59.00     ST BERE 
82 WEIHENSTEPHANER NA 0,5            9.00     ST ALTELE 
83 ALUNE CUTIE            6.00     CUTII ALTELE 
84 CUTTY SHARK 15YO            0.45     ML ALCOOLICE 
85 CHIVAS REGAL 12YO            0.58     ML ALCOOLICE 
86 JOHNIE WALKER BLACK LABEL     1,840.00     ML ALCOOLICE 
87 JOHNIE WALKER RED LABEL            3.00     ST ALCOOLICE 
88 J&B RARE            0.55     ML ALCOOLICE 
89 GLENFIDICH 12YO            0.58     ML ALCOOLICE 
90 GLENLIVET 12YO            0.42     ML ALCOOLICE 
91 JAMESON     1,150.00     ML ALCOOLICE 
92 JACK DANIEL'S SINGLE BARREL     1,320.00     ML ALCOOLICE 
93 GENTLEMAN JACK            0.42     ML ALCOOLICE 
94 JACK DANIEL'S            5.00     ST ALCOOLICE 
95 WILD TURKEY            0.25     ML ALCOOLICE 
96 J&B RARE            0.25     ML ALCOOLICE 
97 THE MACALLAN 12YO     1,050.00     ML ALCOOLICE 
98 HIGHLAND PARK 12YO     1,280.00     ML ALCOOLICE 
99 JOHNNIE WALKER BLUE LABEL            0.48     ML ALCOOLICE 

100 WOODFORD RESERVE            0.44     ML ALCOOLICE 
101 BUSHMILLS ORIGINAL            0.50     ML ALCOOLICE 
102 ABERFELDY12YO            0.58     ML ALCOOLICE 
103 CARDHU            0.78     ML ALCOOLICE 
104 GLENFIDDICH 15YO            0.12     ML ALCOOLICE 
105 JOHNIE WALKER GOLD LABEL            0.28     ML ALCOOLICE 
106 BLACK BUSH            0.88     ML ALCOOLICE 
107 CAOLILA 12 YO            0.52     ML ALCOOLICE 
108 J&B JET 12YO            0.04     ML ALCOOLICE 
109 CROWN ROYAL            0.22     ML ALCOOLICE 
110 SINGLETON OF DUFFOWN     1,320.00     ML ALCOOLICE 
111 JACK DANIELS HONEY     2,020.00     ML ALCOOLICE 
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112 MARTELL VSOP            0.06     ML ALCOOLICE 
113 REMY MARTIN VSOP            0.66     ML ALCOOLICE 
114 JIDVEI VSOP            0.53     ML ALCOOLICE 
115 METAXA 7*     1,060.00     ML ALCOOLICE 
116 METAXA 5*            0.35     ML ALCOOLICE 
117 CAMUS VSOP            0.24     ML ALCOOLICE 
118 METAXA PRIVATE RESERVE            0.66     ML ALCOOLICE 
119 REMY MARTIN VS     1,020.00     ML ALCOOLICE 
120 REMY MARTIN XO            0.20     ML ALCOOLICE 
121 HENNESSY XO     1,360.00     ML ALCOOLICE 
122 HENNESSY FINE DE COGNAC            0.24     ML ALCOOLICE 
123 CAMUS XO BORDIERES            0.90     ML ALCOOLICE 
124 KAHLUA     1,360.00     ML ALCOOLICE 
125 SOUTHERN CONFORT            0.75     ML ALCOOLICE 
126 LIQUEUR BAR     8,625.00     ML ALCOOLICE 
127 GRAND MARNIER            0.42     ML ALCOOLICE 
128 PASSOA     1,360.00     ML ALCOOLICE 
129 CHAMBORD            0.45     ML ALCOOLICE 
130 ABSINTH            0.35     ML ALCOOLICE 
131 GALLIANO            0.22     ML ALCOOLICE 
132 ST. REMY A LA CREME            0.50     ML ALCOOLICE 
133 FR ANGELICO            0.35     ML ALCOOLICE 
134 FINLANDIA     5,221.00     ML ALCOOLICE 
135 FINLANDIA FUSION            0.95     ML ALCOOLICE 
136 SMIRNOFF TWIST     2,250.00     ML ALCOOLICE 
137 CIROC            0.42     ML ALCOOLICE 
138 GREY GOOSE            0.81     ML ALCOOLICE 
139 BELVEDERE            0.24     ML ALCOOLICE 
140 SMIRNOFF BLACK            0.62     ML ALCOOLICE 
141 FINLANDIA BLACK            0.70     ML ALCOOLICE 
142 CHOPIN POTATO            0.66     ML ALCOOLICE 
143 KETEL ONE     1,000.00     ML ALCOOLICE 
144 BOMBAY SAPHIRE            0.20     ML ALCOOLICE 
145 TANQUERAY            0.16     ML ALCOOLICE 
146 SAMBUCA            0.22     ML ALCOOLICE 
147 GORDONS     1,890.00     ML ALCOOLICE 
148 BACARDY 8YO            0.58     ML ALCOOLICE 
149 BACARDI BLACK            0.30     ML ALCOOLICE 
150 CAPTAIN MORGAN            0.66     ML ALCOOLICE 
151 BACARDI SUPERIOR            0.58     ML ALCOOLICE 
152 BACARDI OAKHEART            0.45     ML ALCOOLICE 
153 STROH            0.25     ML ALCOOLICE 
154 ZACAPA 23YO            0.12     ML ALCOOLICE 
155 ZAC AP A 15YO            0.12     ML ALCOOLICE 
156 DICTATOR 12YO            0.52     ML ALCOOLICE 
157 DICTATOR 20 YO            0.24     ML ALCOOLICE 
158 PITU            0.04     ML ALCOOLICE 
159 EL JIMANDOR            0.02     ML ALCOOLICE 
160 HERRADURA BLANCO            0.70     ML ALCOOLICE 
161 CORRAALEJO            0.52     ML ALCOOLICE 
162 MARTINI BIANCO            0.80     ML ALCOOLICE 
163 MARTINI ROSSO     2,950.00     ML ALCOOLICE 
164 JAGERMEISTER            0.42     ML ALCOOLICE 
165 CAMPARI            0.90     ML ALCOOLICE 
166 BITTER ANGOSTURA            0.08     ML ALCOOLICE 
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167 DRAMBUIE            0.62     ML ALCOOLICE 
168 BAILEY'S     1,250.00     ML ALCOOLICE 
169 DISARONNO AMARETTO            0.24     ML ALCOOLICE 
170 COINTREAU            0.72     ML ALCOOLICE 
171 MALIBU     1,320.00     ML ALCOOLICE 
172 HOLSTEN RADLER 0.5          36.00     ST BERE 
173 HOLSTEN NEFILTRAT 0.5          16.00     ST BERE 
174 SALITOS CON TEQUILA 0.33          30.00     ST BERE 
175 SALITOS MOJITO 0.33          30.00     ST BERE 
176 SALITOS ICE 0.33            4.00     ST BERE 
177 WEIHENSTEPHANER NA 0,5            7.00     ST BERE 
178 PRIMATOR CHIPPER PEAR&GINGER          10.00     ST BERE 
179 CHABLIS BLANC            1.00     ST VIN SI FRIZANTE 
180 BOURDEAUX ROUGE            1.00     ST VIN SI FRIZANTE 
181 CONU SAUVIGNION BLANC            1.00     ST VIN SI FRIZANTE 
182 MOUTON CADET BLANC            2.00     ST VIN SI FRIZANTE 
183 MOUTON CADET ROUGE            1.00     ST VIN SI FRIZANTE 
184 ESCUDO ROJO            1.00     ST VIN SI FRIZANTE 
185 CORCOVA CHARDONNAY     6,050.00     ML VIN SI FRIZANTE 
186 CASTEL HUNIADE ROSE     6,750.00     ML VIN SI FRIZANTE 
187 CASTEL HUNIADE FETEASCA REGALA     8,250.00     ML VIN SI FRIZANTE 
188 CASTEL HUNIADE CABERNET            8.00     ST VIN SI FRIZANTE 
189 CASTEL HUNIADE MERLOT    17,300.00     ML VIN SI FRIZANTE 
190 CUVEE UBERLAND            3.00     ST VIN SI FRIZANTE 
191 LACRIMA LUI OVIDIU            4.00     ST VIN SI FRIZANTE 
192 3 HECTARE            3.00     ST VIN SI FRIZANTE 
193 CORCOVA ROZE     7,250.00     ML VIN SI FRIZANTE 
194 LILIAC ROZE            7.00     ST VIN SI FRIZANTE 
195 CASTEL CHARDONNAY     8,300.00     ML VIN SI FRIZANTE 
196 BUDUREASCA CHARDONNAY            8.00     ST VIN SI FRIZANTE 
197 SOLE SAUVIGNON BLANC            5.00     ST VIN SI FRIZANTE 
198 TAMAIOASA ROM            6.00     ST VIN SI FRIZANTE 
199 S. CRISTINA WHITE            6.00     ST VIN SI FRIZANTE 
200 BUDUREASCA FETEASCA NEAGRA            1.00     ST VIN SI FRIZANTE 
201 COCOSUL SYRAH            5.00     ST VIN SI FRIZANTE 
202 S. CRISTINA RED            2.00     ST VIN SI FRIZANTE 
203 BUDUREASCA ROSE          10.00     ST VIN SI FRIZANTE 
204 TAM ROZA            8.00     ST VIN SI FRIZANTE 
205 S. CRISTINA ROSATO            6.00     ST VIN SI FRIZANTE 
206 CASTEL HUNIADE FETEASCA NEAGRA            8.00     ST VIN SI FRIZANTE 
207 JAQUELINE DENI BRUT            1.00     ST VIN SI FRIZANTE 
208 ASTI MARTINI            2.00     ST VIN SI FRIZANTE 
209 ARMAND DE BRIGNANC ROSE            1.00     ST VIN SI FRIZANTE 
210 DOM PERIGNON            1.00     ST VIN SI FRIZANTE 
211 JAQUELINE ROSE            4.00     ST VIN SI FRIZANTE 
212 ARMAND DE BRIGNANC BRUT            1.00     ST VIN SI FRIZANTE 
213 CRISTAL            2.00     ST VIN SI FRIZANTE 
214 SOLE ROZE SPUMANT            5.00     ST VIN SI FRIZANTE 
215 SOLE CHARDONAY SPUMANT            2.00     ST VIN SI FRIZANTE 
216 MOET MAGNUM            1.00     ST VIN SI FRIZANTE 
217 SPARKLING          10.00     ST VIN SI FRIZANTE 
218 CA'DI RAJO            1.00     ST VIN SI FRIZANTE 
219 MARAI EXTRA DRY            6.00     ST VIN SI FRIZANTE 
220 MARAI ROOS            3.00     ST VIN SI FRIZANTE 
221 CHARDONNAY 0.2 L          12.00     ST VIN SI FRIZANTE 
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222 CHARDONNAY 1.5 L            1.00     ST VIN SI FRIZANTE 
223 PROSECCO MIONETTO            7.00     ST VIN SI FRIZANTE 
224 MARTINI ROYAL            4.00     ST VIN SI FRIZANTE 
225 CORCOVA MERLOT            3.00     ST VIN SI FRIZANTE 
226 FANTA DOZA 0.33            5.00     BU SUC+APA 
227 SPRITE DOZA 0.33            4.00     BU SUC+APA 
228 COCA COLA DOZA 0.33            6.00     BU SUC+APA 
229 COLA/ SPRITE / KINLEY    18,500.00     ML SUC+APA 
230 COCA COLA ZERO 0.25            3.00     BUC SUC+APA 
231 NESTEA LEMON            3.00       SUC+APA 
232 NESTEA PEACH 0,25            2.00       SUC+APA 
233 FANTA LEMON 0,25            7.00       SUC+APA 
234 CAPPY PEACH 0,25            3.00       SUC+APA 
235 CAPPY RED ORANGE 0,25            4.00       SUC+APA 
236 DORNA MINERALA 0.25            4.00       SUC+APA 
237 SCHWEPPES BITTER LEMON 0,25            6.00       SUC+APA 
238 SCHWEPPES KINLEY 0,25            8.00       SUC+APA 
239 SCHWEPPES MANDARIN 0.25            2.00       SUC+APA 
240 CAPPY LITRU          15.00     ST SUC+APA 
241 CAPPY PERE 0.25            6.00     ST SUC+APA 
242 SANT AL LITRU            5.00     ST SUC+APA 
243 RED BULL 0.33          45.00     BU ALTELE 
244 GUINNESS 0,33            9.00     ST BERE 
245 TUBORG 0.33            9.00     ST BERE 
246 CARLSBERG 0.33          46.00     ST BERE 
247 JOHNNIE WALKER BLACK LABEL            2.00     ST ALCOOLICE 
248 J&B RARE     1,300.00     ML ALCOOLICE 
249 GLENLIVET 12YO            0.58     ML ALCOOLICE 
250 JAMESON            0.10     ML ALCOOLICE 
251 JACK DANIEL'S SINGLE BARREL            0.22     ML ALCOOLICE 
252 GENTLEMAN JACK            0.26     ML ALCOOLICE 
253 JACK DANIEL'S            0.40     ML ALCOOLICE 
254 WILD TURKEY            0.50     ML ALCOOLICE 
255 THE MACALLAN 12YO            0.70     ML ALCOOLICE 
256 LAGAVULIN            0.05     ML ALCOOLICE 
257 HIGHLAND PARK 12YO            0.50     ML ALCOOLICE 
258 JOHNNIE WALKER BLUE LABEL            0.30     ML ALCOOLICE 
259 WOODFORD RESERVE            0.24     ML ALCOOLICE 
260 BUSHMILLS ORIGINAL            0.05     ML ALCOOLICE 
261 GLENMOR ANGIE 10YO            0.25     ML ALCOOLICE 
262 CARDHU            0.40     ML ALCOOLICE 
263 JOHNNIE WALKER GOLD LABEL            0.66     ML ALCOOLICE 
264 CAOLILA 12 YO            0.45     ML ALCOOLICE 
265 CROWN ROYAL            0.65     ML ALCOOLICE 
266 JACK DANIELS HONEY            0.70     ML ALCOOLICE 
267 REMY MARTIN VSOP            0.50     ML ALCOOLICE 
268 JIDVEI VSOP            0.25     ML ALCOOLICE 
269 MET AX A 7*            0.55     ML ALCOOLICE 
270 MET AX A 5*            1.00     ST ALCOOLICE 
271 HENNESSY XO            0.50     ML ALCOOLICE 
272 HENNESSY FINE DE COGNAC            0.12     ML ALCOOLICE 
273 HENNESY VS            0.08     ML ALCOOLICE 
274 KAHLUA            0.66     ML ALCOOLICE 
275 SOUTHEM CONFORT            0.37     ML ALCOOLICE 
276 LIQUEUR BAR     2,371.00     ML ALCOOLICE 
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277 GRAND MAMIER            0.70     ML ALCOOLICE 
278 PASSOA            0.70     ML ALCOOLICE 
279 CHAMBORD            0.66     ML ALCOOLICE 
280 ABSINTH            0.66     ML ALCOOLICE 
281 GALLIANO            0.24     ML ALCOOLICE 
282 ST REMY A LA CREME            0.70     ML ALCOOLICE 
283 FRANGELICO            0.16     ML ALCOOLICE 
284 FINLANDIA     4,800.00     ML ALCOOLICE 
285 SMIMOFF TWIST     1,300.00     ML ALCOOLICE 
286 CIROC            0.45     ML ALCOOLICE 
287 GREY GOOSE            0.16     ML ALCOOLICE 
288 BELVEDERE            0.80     ML ALCOOLICE 
289 SMIMOFF BLACK            0.04     ML ALCOOLICE 
290 FINLANDIA BLACK            0.78     ML ALCOOLICE 
291 TAZOVSKY VODKA            0.30     ML ALCOOLICE 
292 BOMBAY SAPHIRE            0.28     ML ALCOOLICE 
293 TANQUERAY            0.11     ML ALCOOLICE 
294 SAMBUCA            0.82     ML ALCOOLICE 
295 GORDONS            0.45     ML ALCOOLICE 
296 BACARDI 8YO            0.70     ML ALCOOLICE 
297 BACARDI BLACK            0.35     ML ALCOOLICE 
298 CAPTAIN MORGAN            0.74     ML ALCOOLICE 
299 BACARDI SUPERIOR     1,300.00     ML ALCOOLICE 
300 BACARDI ORO            0.06     ML ALCOOLICE 
301 BACARDI OAKHEART            0.04     ML ALCOOLICE 
302 ZACAPA 23YO            0.45     ML ALCOOLICE 
303 PITU            0.42     ML ALCOOLICE 
304 EL JIMANDOR            0.38     ML ALCOOLICE 
305 HERRADURA ANEJO            0.02     ML ALCOOLICE 
306 MARTINI BIANCO            0.22     ML ALCOOLICE 
307 MARTINI ROSSO            0.20     ML ALCOOLICE 
308 J AGERMEISTER            0.25     ML ALCOOLICE 
309 CAMPARI            0.90     ML ALCOOLICE 
310 BITTER ANGOSTURA            0.15     ML ALCOOLICE 
311 DRAMBUIE            0.70     ML ALCOOLICE 
312 BAILEY'S            0.90     ML ALCOOLICE 
313 DISARONNO AMARETTO            0.55     ML ALCOOLICE 
314 COINTREAU            0.24     ML ALCOOLICE 
315 MALIBU            0.04     ML ALCOOLICE 
316 CASTEL HUNIADE ROSE            0.75     ML ALCOOLICE 
317 CASTEL HUNIADE FETEASCA     3,000.00     ML VIN SI FRIZANTE 
318 CASTEL HUNIADE CABERNET            5.00     ST VIN SI FRIZANTE 
319 CASTEL HUNIADE MERLOT            0.75     ML VIN SI FRIZANTE 
320 SOLE ROSE            1.00     ST VIN SI FRIZANTE 
321 SOLO QUINTA            1.00     ST VIN SI FRIZANTE 
322 JAQUELINE DENI BRUT            2.00     ST VIN SI FRIZANTE 
323 ASTI MARTINI            2.00     ST VIN SI FRIZANTE 
324 JAQUELINE ROSE            2.00     ST VIN SI FRIZANTE 
325 VEUVE C ROSE            1.00     ST VIN SI FRIZANTE 
326 SOLE ROZE SPUMANT            1.00     ST VIN SI FRIZANTE 
327 SOLE CHARDONAY SPUMANT            1.00     ST VIN SI FRIZANTE 
328 SPARKLING            2.00     ST VIN SI FRIZANTE 
329 PROSECCO MIONETTO            3.00     ST VIN SI FRIZANTE 
330 APA MINERALA            0.24     ML SUC+APA 
331 FANTA DOZA 0,33          12.00     BUC SUC+APA 
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332 SPRITE DOZA 0,33            4.00     BUC SUC+APA 
333 COCA COLA DOZA 0.33          49.00     BUC SUC+APA 
334 COLA/ SPRITE/ KINLEY          16.00       SUC+APA 
335 COCA COLA ZERO 0.25            1.00     ST SUC+APA 
336 NESTEA LEMON 0,25            1.00     ST SUC+APA 
337 NESTEA PEACH 0,25            1.00     ST SUC+APA 
338 FANTA LEMON 0,25            2.00     ST SUC+APA 
339 CAPPY ORANGE 0,25            7.00     ST SUC+APA 
340 CAPPY PEACH 0,25            5.00     ST SUC+APA 
341 CAPPY RED ORANGE 0,25            5.00     ST SUC+APA 
342 APA DORNA 0,33          43.00     ST SUC+APA 
343 SCHEPPES KINLEY 0,25            5.00     ST SUC+APA 
344 SCHEPPES MANDARIN 0,25            1.00     ST SUC+APA 
345 CAPPY LITRU          23.00       SUC+APA 
346 CAPPY PERE 0.25            6.00     ST SUC+APA 
347 SANTAL LITRU            2.00     ST SUC+APA 
348 RED BULL            7.00     BUC ALTELE 
349 SIROP/PIURE BAR        200.00       ALCOOLICE 
350 GUINNESS 0,33            6.00     ST BERE 
351 TUBORG 0.33          36.00     ST BERE 
352 CARLSBERG 0.33          67.00     ST BERE 
353 ALUNE CUTIE            2.00     CUTII ALTELE 
354 CHIVAS REGAL 12YO            0.63       ALCOOLICE 
355 JOHNNIE WALKER BLACK LABEL            0.20       ALCOOLICE 
356 GLENFIDICH 12YO            0.48       ALCOOLICE 
357 JAMESON            0.82       ALCOOLICE 
358 JACK DANIEL'S SINGLE BARREL            0.66       ALCOOLICE 
359 GENTLEMAN JACK            0.52       ALCOOLICE 
360 JACK DANIEL'S     1,010.00     ML ALCOOLICE 
361 WILD TURKEY            0.31       ALCOOLICE 
362 J&B REZERVE            0.62       ALCOOLICE 
363 THE MACALLAN 12YO            0.30       ALCOOLICE 
364 DEWARS 12YO            0.24       ALCOOLICE 
365 LAGAVULIN            0.28       ALCOOLICE 
366 HIGHLAND PARK 12YO            0.42       ALCOOLICE 
367 JOHNNIE WALKER BLUE LABEL            0.56       ALCOOLICE 
368 WOODFORD RESERVE            0.64       ALCOOLICE 
369 BUSHMILLS ORIGINAL            0.52       ALCOOLICE 
370 ABERFELDY 12YO            0.45       ALCOOLICE 
371 CARDHU            0.35       ALCOOLICE 
372 BLACK BUSH            0.52       ALCOOLICE 
373 CAOL ILA 12 YO            0.58       ALCOOLICE 
374 JACK DANIELS HONEY     1,380.00     ML ALCOOLICE 
375 REMY MARTIN VSOP            0.50       ALCOOLICE 
376 JIDVEI VSOP            0.66       ALCOOLICE 
377 MET AX A 7*            0.58       ALCOOLICE 
378 MET AX A 5*            0.69       ALCOOLICE 
379 REMY MARTIN VS            0.62       ALCOOLICE 
380 HENNESSY VS            0.38       ALCOOLICE 
381 KAHLUA            0.70       ALCOOLICE 
382 SOUTHEM CONFORT            0.66       ALCOOLICE 
383 LIQUEUR BAR     3,535.00     ML ALCOOLICE 
384 PASSOA            0.66       ALCOOLICE 
385 CHAMBORD            0.58       ALCOOLICE 
386 ABSINTH            0.30       ALCOOLICE 
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387 GALLIANO            0.68       ALCOOLICE 
388 ST REMY A LA CREME            0.66       ALCOOLICE 
389 FRANGELICO            0.52       ALCOOLICE 
390 FINLANDIA FUSION     1,400.00     ML ALCOOLICE 
391 SMIRNOFF TWIST     1,180.00     ML ALCOOLICE 
392 CIROC            0.50       ALCOOLICE 
393 GREY GOOSE            0.88       ALCOOLICE 
394 SMIRNOFF BLACK            0.66       ALCOOLICE 
395 FINLANDIA BLACK            0.70       ALCOOLICE 
396 TAZOVSKY VODKA            0.75       ALCOOLICE 
397 TANQUERAY            0.26       ALCOOLICE 
398 SAMBUCA            0.15       ALCOOLICE 
399 GORDONS            0.72       ALCOOLICE 
400 BACARDI 8YO            0.50       ALCOOLICE 
401 BACARDI BLACK            0.62       ALCOOLICE 
402 CAFTAIN MORGAN     1,100.00     ML ALCOOLICE 
403 BACARDI SUPERIOR     2,250.00     ML ALCOOLICE 
404 STROH            0.45       ALCOOLICE 
405 ZACAPA 23 YO            0.15       ALCOOLICE 
406 MARTINI BIANCO     1,055.00     ML ALCOOLICE 
407 MARTINI ROSSO            0.70       ALCOOLICE 
408 APEROL            0.70       ALCOOLICE 
409 J AGERMEISTER            0.66       ALCOOLICE 
410 BAILEY'S            0.70       ALCOOLICE 
411 DISARONNO AMARETTO            0.60       ALCOOLICE 
412 COINTREAU            0.45       ALCOOLICE 
413 MALIBU            0.82       ALCOOLICE 
414 BIRRA MORETTI ZERO 0.33            3.00     ST BERE 
415 SALITOS CON TEQUILA 0.33            1.00     ST BERE 
416 CASTEL HUNIADE ROSE     2,250.00     ML VIN SI FRIZANTE 
417 CASTEL HUNIADE ROSE            0.75       VIN SI FRIZANTE 
418 CASTEL HUNIADE RIESLING            4.00     ST VIN SI FRIZANTE 
419 CASTEL HUNIADE CABERNET            7.00     ST VIN SI FRIZANTE 
420 CASTEL HUNIADE MERLOT            0.75       VIN SI FRIZANTE 
421 SOLE CHARDONAY            2.00     ST VIN SI FRIZANTE 
422 JAQUELINE DENI BRUT            2.00     ST VIN SI FRIZANTE 
423 VEUVE C ROSE            1.00     ST VIN SI FRIZANTE 
424 SOLE ROZE SPUMANT            1.00     ST VIN SI FRIZANTE 
425 SOLE CHARDONAY SPUMANT            1.00     ST VIN SI FRIZANTE 
426 SPARKLING     2,500.00     ML VIN SI FRIZANTE 
427 COCA COLA ZERO DOZA          24.00     BUC SUC+APA 

 
5.2. Studiul pietei 
Piaţa pentru astfel de bunuri este definită ca fiind un grup de persoane sau de firme care sunt în contact unii cu 
alţii în scopul de a efectua tranzacţii. 
Deciziile de cumpărare sunt influenţate de parametri micro şi macro economici, de tipul de finanţare, durata de 
rambursare şi rata dobânzii. 
Piaţa acestor tipuri de bunuri a oscilat precum parametrii principali economici înregistrând scăderi semnificative 
în perioada de recesiune economică sau creşteri imediate odată cu semnele relansării economică. 
Pentru identificarea pieţei specifice, s-au investigat o serie de factori, începând cu tipul activului, evoluţia 
domeniului şi a concurenţei competitive, evoluţia ofertelor şi cererii la nivel regional, naţional şi european. Există 
indici cantitativi care se referă la calitatea echipamentelor şi modul lor de utilizare dar şi la indici calitativi care 
se referă la competitivitatea activităţilor specifice.  
Sub aspectul complexităţii, este vorba de autoturisme, autoutilitare mici, echipamente din domeniul 
alimentatiie publice, IT&C, electrocasnice, mobilier si diverse accesorii ale acestora. Piata pentru bunurile 
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existente este restransa si se poate baza pe un anumit tip de investitor care doreste achizitia in conditii 
avantajoase, sub conditiile pietei. 
5.3. Analiza cererii 
Cererea reflecta necesităţile, dorinţele materiale, puterea de cumpărare şi preferinţele pentru un anumit tip de 
proprietate, pe o anumită piaţa, într-un anumit interval de timp. Cererea reprezintă cantitatea dintr-un anumit 
tip de bun, faţă de care se manifestă dorinţa pentru cumpărare sau închiriere, la diferite preţuri, pe o anumită 
piaţă, într-un anumit interval de timp. 
Ca o regulă general a oricărei pieţe, cererea este elementul determinant care face ca o piaţă să fie activă, ori mai 
puţin activă, valoarea bunului tinzând să varieze direct cu schimbările din cadrul cererii. Atât cererea, cât şi oferta 
trebuie analizate sub cele două aspect importante de manifestare: analiză cantitativă şi analiza calitativă. 
Cantitativ: la nivel local, regional, naţional exista o cerere pentru masini second hand insa si aceasta se bazeaza 
pe achizitia unor vehicule cu uzuri pana in 100000 km. Pnetru bunuri cantitativ oferta de mobilier depaseste 
capacitatea uzual de achizitie pentru persoane iar o valorificare punctuala poate fi defavorabila.  
Calitativ: Calitatea se apreciază atât la marca/tipul, modelul vehiculelor dar şi potenţialul de valorificare. Pentru 
bunuri majoritatea din acestea sub aspect calitativ functional exista deprecieri majore, demodari. 
 
5.4. Analiza ofertei 
Oferta se ajustează treptat la nivelul cererii, fiind influenţată de aceasta. 
Cantitativ: la nivel local, regional, naţional oferta este dată targurile de masini, societatile specializate de 
valorificare si site-urile de specialitate . Bunuri – oferta de mobilier de tip bar nu exista pe segment second cel 
mai utilizata este valorificarea prin site tip olx, lajumate 
Calitativ: oferta se rezuma la vehicule îmbătrânite . Nu exista o opinie asupra ofertei calitative de bunuri deacest 
tip. 
5.5. Echilibrul pietei 
Echilibrul pieţei este într-un echilibru relativ instabil la nivel local, regional şi naţional din motive ce ţin de 
evoluţiile neaşteptate în legislaţie (taxe) de trendul de cerere pentru fier vechi care este în scădere e piaţa 
mondială, existând motive pentru care se poate spune că acest sector este în stagnare. 
În fapt, pe piaţa activelor precum maşini echipamente instalaţii (MEI) în general, piaţa fiind una reziduală 
urmăreşte evoluţiile din ultimii 10-15 ani a sectorului producţiei.  
Echilibrul este un punct teoretic rareori atins. 
Cu toate acestea o ofertă competitivă va fi încununată în mod cert de succes, în momentul când valorile de 
valorificare sunt corect estimate. 
La momentul evaluării piaţa este favorabilă cumpărătorului. 
 
CAPITOLUL 6. Evaluare active MEI  
6.1. Procedura de evaluare. Etape, surse de informatii  
Etapele parcurse pentru estimarea valorii de piata :documentarea cu privire la proprietatea ce urmeaza a fi 
evaluata, studierea documentatiei tehnice si a actelor juridice puse la dispozitie, inspectia bunului,  discutii 
purtate cu proprietarul, reprezentanti ai firmelor de specialitate, analiza tuturor informatiilor culese, 
interpretarea rezultatelor din punct de vedere a evaluarii, aplicarea metodelor de evaluare, interpretarea de 
catre evaluator a valorilor obtinute si formarea opiniei evaluatorului (prin reconcilierea valorilor) cu privire la 
valoarea bunului evaluat. 
Sursele de informatii care au stat la baza intocmirii raportului de evaluare au fost : documentele si caracteristicile 
privind bunul evaluat, publicatii de specialitate, site-uri de specialitate, etc. 
Veridicitatea si corectitudinea informatiilor furnizate si prezentate in lucrare la solicitarea  evaluatorului sunt in 
responsabilitatea proprietarului.; 
6.2.Metoda prin comparatia vanzarilor 
Abordarea prin comparaţia vânzărilor constă în analiza preţurilor unor vânzări recente (sau a ofertelor de 
vanzare), de masini echipamante instalatii (MEI)  identice sau similare cu cel evaluat, pentru a ajunge la o 
indicaţie asupra valorii  probabile a acestuia. Abordarea prin comparaţia vânzărilor poate fi aplicată doar în 
situaţia în care există o piaţă activă pentru acel tip de bun şi bunul mobil evaluat nu este unicat. 
De regulă, este dificil de găsit masini echipamante instalatii (MEI) comparabile identice cu cel supus evaluării, 
situaţie in care ar fi  utilizată tehnica identificării, astfel ca trebuie aplicate corecţii ale preţului masini 
echipamante instalatii (MEI) similare vândute, sau ofertă, pentru a asigura comparabilitatea între acestea, pe 
baza diferenţelor între caracteristicile lor esenţiale, numite elemente de comparaţie. 
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Tehnica de comparaţie utilizată în situaţii când bunurile comparabile sunt similare cu subiectul, cum este şi 
situaţia de faţă, este metoda asimilării.  Această tehnică stabileşte valoarea bazându-se pe analiza unor bunuri 
care au parametrii esenţiali apropiaţi cu cei ai bunului de evaluat, dar nu identici. 
 Elementele pe baza cărora se fac comparaţiile şi ajustările (corecţiile), sunt luate de pe piaţă şi reflectă 
caracteristicile pe care cumpărătorii le recunosc ca diferenţă de valoare  între bunuri similare şi pe care acceptă 
să le plătească.  Cele mai importante aspecte ale unui bun, care îl fac diferit de alt bun similar sunt: originea 
(producătorul, marca); vârsta efectivă; starea (condiţia în care se află); capacitatea;  caracteristici (dotări, 
accesorii); locaţia (locul în care se află comparabila) şi cum este considerat (instalat, dezinstalat, adus sau la 
vânzător); calitatea; cantitatea; data vânzării (condiţiile pieţei); tipul de vânzare (motivaţia părţilor).  
Pentru mijloacele de transport de evaluat, se vor analiza căteva oferte actuale de mijloace de transport similare 
aparute, în special, pe site-uri, bestauto.ro, autovit.ro, mascus.ro, autobing.de, mobile.de, etc. 
Rezultate vehicule 

denumire  piata 

Dacia autoutilitara    2,650 €  

BMW autoturism    3,030 €  

Ford autoutilitara    2,510 €  
 
4.4.Metoda prin costul de înlocuire net (CIN).  
Abordarea prin cost este fundamentată pe principiul substituției și are la bază afirmația că un cumpărător 
prudent și informat, nu va plăti pentru un bun mai mult decât costul de achiziție, sau de producție al unui 
înlocuitor cu aceeași utilitate. Cu alte cuvinte, baza acestei abordări este costul de înlocuire a unui activ, cu alt 
activ modern echivalent. 
Când bunul nu este nou, din costul curent brut, trebuie scăzute toate deprecierile pe care bunul le-a acumulat 
până la data evaluării. Deprecierea totală acumulată de un bun, face ca acesta să fie mai puțin atrăgător și, 
implicit, mai puțin valoros fată de situația când ar fi nou. 
Evaluarea unei bun prin metoda costului de înlocuire net, necesită parcurgerea a două faze:determinarea 
costului de înlocuire brut (un bun nou, similar, cu aceeași utilitate) deducerea deprecierii cumulate . 
Deprecierile sunt cuantificate sub următoarele aspecte: fizică, funcțională și externă.  
Deprecierea fizică este pierderea de valoare ca rezultat al utilizării şi uzurii unui activ în funcţiune şi a expunerii 
acestuia la factori de mediu. Deprecierea fizică este cuantificată prin analiza bazată pe raportul între vârsta 
efectivă (Vef) şi durata de viaţă utilă (DVU), sau durata de viaţă utilă rămasă (DVUR). 
Deprecierea funcțională semnifică pierderea de valoare ca rezultat al progresului tehnologic (uzura morală), al 
apariţiei de noi produse superioare ca performanţe, randament, supradimensionare, ineficienţă, confort, etc. 
Ori cu costuri de exploatare mai scăzute. In cazul de faţă, tind cont că masini echipamante instalatii (MEI) 
evaluate sunt relativ noi nu este cazul de luat în calcul depreciere funcţională.  
Deprecierea economica constă în pierderea de valoare datorată unor factori externi proprietaţii, dar care au 
influenţă asupra valorii acesteia, cum ar fi modificarea cererii, concurenţa, finantarea, reglementarile legale, 
circulaţia bunului mobil la mai mulţi proprietatri consecutivi, inflaţia, criza economică, etc. 
În aceste condiţii, în urma unui studiu al pieţei specifice se acceptă o durată de viaţă medie masini echipamante 
instalatii (MEI) cum sunt cele evaluate (cu fiabilitate peste medie), ca fiind intre 15-20 ani. 
S-a aplicat metoda costurilor in ipoteza in care bunurile sunt funcţionale. 

denumire  cost - tva cost cu tva 

Dacia autoutilitara               2,100 €       2,520 €  

BMW autoturism               2,840 €       3,408 €  

Ford autoutilitara               2,130 €       2,556 €  
 
Pentru bunuri si stocuri rezultatele in baza aplicarii metodei costului de inlocuire 

 denumire ambalaj tip cantitate val est val totala 
1 IMPRIMANTA HP 1536 DNF MFP BUC IT&C 1 210.0 210.0 
2 CALCULATOR HP BUC IT&C 1 70.0 70.0 
3 UPS BUC IT&C 1 50.0 50.0 
4 SERVER HP PROLIANT BUC IT&C 1 100.0 100.0 
5 ASPIRATOR EURO 5 BUC Birotica 1 150.0 150.0 
6 FOTOLIU SET ETOMO BUC Mobilier 58 50.0 2,900.0 
7 MASA SET ETOMO BUC Mobilier 29 50.0 1,450.0 
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8 TABURETI KOALA BUC Mobilier 16 40.0 640.0 
9 MASA ALICE BUC Mobilier 13 60.0 780.0 

10 SCAUNE ALICE BUC Mobilier 52 20.0 1,040.0 
11 SCAUNE MONT BLANC BUC Mobilier 40 20.0 800.0 
12 MASA MONT BLANC BUC Mobilier 10 20.0 200.0 
13 CANAPELE PRIDOVA (COLTARj+PERNE GRI PIESE Mobilier 33 60.0 1,980.0 
14 TABURETI PRIDOVA 120X60 BUC Mobilier 1 30.0 30.0 
15 MASA IKEA BUC Mobilier 3 10.0 30.0 
16 MASA PRIDOVA BUC Mobilier 8 40.0 320.0 
17 USCATOR MÂINI DYSON BUC Birotica 2 310.0 620.0 
20 DISTRIBUITOR HÂRTIE IGIENICA BUC Birotica 3 20.0 60.0 
21 COS LADY BIN BUC Birotica 2 40.0 80.0 
22 VITRINA REFRIGERANTA CU 3 USI BUC Echipament 1 1,330.0 1,330.0 
23 VITRINA REFRIGERANTA CU 2 USI BUC Echipament 1 560.0 560.0 
24 CORP ILUMINAT PE ŞINA BUC Echipament 12 60.0 720.0 
25 CORP ILUMINAT TIP VEIOZA BUC Echipament 2 50.0 100.0 
26 COMODA 4 SERTARE BUC Mobilier 1 70.0 70.0 
27 BALANSOAR BUC Mobilier 3 70.0 210.0 
28 ÎNCĂLZITOR TERASA BUC Echipament 6 160.0 960.0 
30 MASA IKEA ALBA BUC Mobilier 6 30.0 180.0 
31 MIXER SENCOR BUC Mobilier 1 60.0 60.0 
33 TV LG BUC Echipament 1 350.0 350.0 
34 RAFT METALIC BUC Mobilier 3 50.0 150.0 
35 CANAPELE KOALA CLUB + PERNE KOALA PIESE Mobilier 9 230.0 2,070.0 
75 CARLSBERG 0,5 ST BERE 30 2.6 77.1 
80 TUBORG 0,33 ST BERE 150 1.6 235.5 
87 JOHNIE WALKER RED LABEL ST ALCOOLICE 3 32.9 98.7 
94 JACK DANIEL'S ST ALCOOLICE 5 49.0 245.0 

247 JOHNNIE WALKER BLACK LABEL ST ALCOOLICE 2 68.6 137.2 
270 MET AX A 5* ST ALCOOLICE 1 43.4 43.4 
333 COCA COLA DOZA 0.33 BUC SUC+APA 40 1.1 42.0 
      19,148.9 

Restul bunurilor nu au valori estimate fiind fie expirate fie desigilate. 
 
4.5.Metoda bazate pe venit. 
 Abordarea pe bază de venit (metoda de randament) reprezintă una dintre cele trei categorii mari de 
abordări în evaluare, aplicarea să presupunând analiza datelor privind veniturile și cheltuielile ocazionate cu 
exploatarea acelui bun. Această abordare are la bază faptul că un bun, în funcție de caracteristicile sale, tehnice 
și constructive, constituie un potențial de venit pe un anumit termen, (cel puțin egal cu perioada sa de viața 
utilă), cu alte cuvinte, acel bun are o valoare de randament.  
 Valoarea de rentabilitate a activului a fost determinată prin metoda capitalizării veniturilor.  
 Esența acestei metode derivă din teoria utilității, conform căreia, un bun are o anumită valoare numai 
în măsura în care cumpărătorul (investitorul) realizează o satisfacție din achiziția să. (în cazul studiat această 
satisfacție se reflectă prin câștigurile viitoare realizabile din închirierea să). În cazul mijloacelor de transport prin 
“închiriere” nu se înțelege neapărat predarea acelui bun către chiriaş ci prestarea de servicii (în acest caz de 
transport), în favoarea sa..  
 Metoda Capitalizării veniturilor 
În cadrul evaluării, pentru estimarea valorii prin capitalizarea venitului aferent proprietăţii aflate “în exploatare”,  
trebuie rezolvate două probleme metodologice şi practice: 
determinarea mărimi fluxului anual reproductibil;  
stabilirea ratei de capitalizare. 
Determinarea valorii se face cu formula: VCB

 = VBE * (1/c),  
unde:       c = rata de capitalizare a veniturilor brute,  VBE = venit brut din exploatare 
 Venitul brut anual din exploatare (VBE) poate fi determinat pornind de la analiza evoluţiei nivelului şi 
structurii veniturilor realizabile şi cheltuielilor aferente exploatării  bunului. 
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 Rata de capitalizare brută ( c ) reprezintă relaţia dintre câştig şi preţ şi este un divizor prin intermediul căruia 
un venit brut se transformă în capital . Utilizarea ratei de capitalizare pentru transformarea unui venit brut în capital 
se face numai în cazul în care venitul brut este de forma unei anuităţi (mărimi anuale egale).  
 Rata de capitalizare exprima rata rentabilităţii (profit brut  / capital investit * 100) pe care o acceptă un 
investitor pentru a-şi plasa capitalul într-o afacere pe care o prefera altor alternative de plasament. 
 Calculul ratei de capitalizare se face pornind de la informaţii concrete furnizate de piaţa privind tranzacţii 
privind bunuri similare(vânzări/cumpărări şi închirieri aferente).  
Abordarea prin metoda capitalizarii venitului depinde de capacitatea de administrare optima a detinatorului 
bunului, cu precizarea ca piata inchirierilor fiind mult mai activa decat cea a tranzactiilor pot exista oportunitati 
de valorificare a acesteia la capacitate maxima 
Ţinând seama de faptul ca chiriile difera in functie de durata de inchiriere, conditiile contractuale ale acestuia, dar si 
a tipului de echipament, existând fluctuații ale ratei de capitalizare ce țin cont de acest factor aceasta metoda nu va 
fi utilizate si datorita faptului ca au existat suficiente informații de piața utilizate prin metoda comparațiilor care oferă 
estimări de încredere ale valorilor 
Nu s-a folosit 
 
CAPITOLUL 6. Rezultatele Evaluării 
5.1. Rezultatele evaluării 
Ca urmare a aplicării metodelor menționate au fost obținute următoarele valori pentru proprietatea imobiliara 
care face obiectul prezentului raport de evaluare. 
Casa Camil Petrescu – fara mobilier 

 € cu tva 

metoda cost        229,100 €  

metoda comparatii        212,643 €  

metoda venit        204,079 €  
 
Vehicule 

denumire  cost cu tva Piata cu tva 

Dacia autoutilitara       2,520 €    2,650 €  

BMW autoturism       3,408 €    3,030 €  

Ford autoutilitara       2,556 €    2,510 €  
 
Bunuri si stocuri validate 

 denumire ambalaj tip cantitate val est val totala 
1 IMPRIMANTA HP 1536 DNF MFP BUC IT&C 1 210.0 210.0 
2 CALCULATOR HP BUC IT&C 1 70.0 70.0 
3 UPS BUC IT&C 1 50.0 50.0 
4 SERVER HP PROLIANT BUC IT&C 1 100.0 100.0 
5 ASPIRATOR EURO 5 BUC Birotica 1 150.0 150.0 
6 FOTOLIU SET ETOMO BUC Mobilier 58 50.0 2,900.0 
7 MASA SET ETOMO BUC Mobilier 29 50.0 1,450.0 
8 TABURETI KOALA BUC Mobilier 16 40.0 640.0 
9 MASA ALICE BUC Mobilier 13 60.0 780.0 

10 SCAUNE ALICE BUC Mobilier 52 20.0 1,040.0 
11 SCAUNE MONT BLANC BUC Mobilier 40 20.0 800.0 
12 MASA MONT BLANC BUC Mobilier 10 20.0 200.0 
13 CANAPELE PRIDOVA (COLTARj+PERNE GRI PIESE Mobilier 33 60.0 1,980.0 
14 TABURETI PRIDOVA 120X60 BUC Mobilier 1 30.0 30.0 
15 MASA IKEA BUC Mobilier 3 10.0 30.0 
16 MASA PRIDOVA BUC Mobilier 8 40.0 320.0 
17 USCATOR MÂINI DYSON BUC Birotica 2 310.0 620.0 
20 DISTRIBUITOR HÂRTIE IGIENICA BUC Birotica 3 20.0 60.0 
21 COS LADY BIN BUC Birotica 2 40.0 80.0 
22 VITRINA REFRIGERANTA CU 3 USI BUC Echipament 1 1,330.0 1,330.0 
23 VITRINA REFRIGERANTA CU 2 USI BUC Echipament 1 560.0 560.0 
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24 CORP ILUMINAT PE ŞINA BUC Echipament 12 60.0 720.0 
25 CORP ILUMINAT TIP VEIOZA BUC Echipament 2 50.0 100.0 
26 COMODA 4 SERTARE BUC Mobilier 1 70.0 70.0 
27 BALANSOAR BUC Mobilier 3 70.0 210.0 
28 ÎNCĂLZITOR TERASA BUC Echipament 6 160.0 960.0 
30 MASA IKEA ALBA BUC Mobilier 6 30.0 180.0 
31 MIXER SENCOR BUC Mobilier 1 60.0 60.0 
33 TV LG BUC Echipament 1 350.0 350.0 
34 RAFT METALIC BUC Mobilier 3 50.0 150.0 
35 CANAPELE KOALA CLUB + PERNE KOALA PIESE Mobilier 9 230.0 2,070.0 
75 CARLSBERG 0,5 ST BERE 30 2.6 77.1 
80 TUBORG 0,33 ST BERE 150 1.6 235.5 
87 JOHNIE WALKER RED LABEL ST ALCOOLICE 3 32.9 98.7 
94 JACK DANIEL'S ST ALCOOLICE 5 49.0 245.0 

247 JOHNNIE WALKER BLACK LABEL ST ALCOOLICE 2 68.6 137.2 
270 MET AX A 5* ST ALCOOLICE 1 43.4 43.4 
333 COCA COLA DOZA 0.33 BUC SUC+APA 40 1.1 42.0 
      19,148.9 

5.2. Reconcilierea rezultatelor. 
Ca urmare a analizei si rezultatelor obținute consider ca valoarea de piața la momentul evaluării este  

bunuri&stocuri                  4,282 €                  19,029 Lei  

casa si teren             212,643 €               945,072 Lei  

dacia                  2,650 €                  11,778 Lei  

bmw                  3,030 €                  13,467 Lei  

ford                  2,510 €                  11,155 Lei  

             225,115 €            1,000,501 Lei  
valoare ce include TVA-ul .  
Argumentele generale care au stat la baza elaborării acestei opinii, precum si considerentele privind valoarea 
sunt : 
valoarea a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile făcute in prezentul raport, este o 
predicție, este subiectiva deoarece evaluarea este o opinie asupra unei valori. 
Argumentele specifice care au stat la baza elaborării acestei opinii, precum si considerentele privind valoarea 
sunt : 
metodele care țin seama de tranzacțiile efectuate in piață sunt convergente iar diferența intre metodele se 
încadrează in limite normale si se explica prin condițiile de piață si economice existente dar si de starea si situația 
particulara a imobilului la data evaluării. 
in alegerea valorii finale s-au luat in considerare, scopul evaluării astfel încât valoarea sa fie reflectata cat mai 
obiectiv. 
Valorile unitare pentru construcții si teren sunt normale se încadrează in marjele pieței si sunt sustenabile 
 
5.3. Opinia evaluatorului. 
Referitor la imobil nu exista completari sau precizari de facut. In ceea ce priveste masinile costurile de punere in 
functiune, reparatii, reavizare ITP pentru 2 vehicule, RCA dar si costuri ve privesc inscrierea in Cartea de 
Identitate a proprietarului nu sunt prevazute in valorile estimate. De asemenea nu exista informatii daca pentru 
aceste vehicule a fost platita taxa poluare - timbru mediu , ceea ce ar face posibil ca valoarea acestora sa fie 
diminuata poate pana la una ce ar putea duce la casarea vehiculelor. Informatiile referitoare la plata acestei taxe 
este disponibila la ANAF/DGFP. Restul bunurilor au o atractivitate destul de scazuta in consecinta s-au aplicat in 
afara deprecierilor specifice fizice, functionale, economice si deprecieri reparatii/lipsa de atractivitate. Alte 
posibile neconformitati- am constatat in inventar existenta a 5 vitrine frigorifice 3 usi insa din cate am constatat 
existat doar 1. Asupra vitrinelor frigorifice ar trebui sa se faca o verificare suplimentara. Valorile pentru bunurile 
care nu sunt cert identificate s-au facut estimari  la cost de inlocuire cu bunuri similare medii. Evaluatorul nu a 
facut inventarul, nu a numarat piesele de mobilier, sau a diverselor echipamente, a facut identificarea 
vehiculelor si in baza listei de inventar si-a facut o parere asupra starii fizice a bunurilor existente si a incercat sa 
coreleze si sa faca corespondenta listei de inventar furnizate cu situatia de la fata locului. In tabelul de mai jos 
exista o clasificare a acestor (in)certitudini. 
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denumire  cantitate  ambalaj tip tip  c. preluat  
1 IMPRIMANTA HP 1536 DNF MFP                 1.00     BUC IT&C 2                    1     
2 CALCULATOR HP                 1.00     BUC IT&C 2                    1     
3 UPS                 1.00     BUC IT&C 2                    1     
4 SERVER HP PROLIANT                 1.00     BUC IT&C 2                    1     
5 ASPIRATOR EURO 5                 1.00     BUC Birotica 2                    1     
6 FOTOLIU SET ETOMO               58.00     BUC Mobilier 2                  58     
7 MASA SET ETOMO               29.00     BUC Mobilier 2                  29     
8 TABURETI KOALA               16.00     BUC Mobilier 3                  16     
9 MASA ALICE               13.00     BUC Mobilier 2                  13     

10 SCAUNE ALICE               52.00     BUC Mobilier 3                  52     
11 SCAUNE MONT BLANC               40.00     BUC Mobilier 3                  40     
12 MASA MONT BLANC               10.00     BUC Mobilier 3                  10     
13 CANAPELE PRIDOVA (COLTARj+PERNE GRI               33.00     PIESE Mobilier 3                  33     
14 TABURETI PRIDOVA 120X60                 1.00     BUC Mobilier 3                    1     
15 MASA IKEA                 3.00     BUC Mobilier 3                    3     
16 MASA PRIDOVA                 8.00     BUC Mobilier 3                    8     
17 USCATOR MÂINI DYSON                 2.00     BUC Birotica 2                    2     
20 DISTRIBUITOR HÂRTIE IGIENICA                 3.00     BUC Birotica 2                    3     
21 COS LADY BIN                 2.00     BUC Birotica 2                    2     
22 VITRINA REFRIGERANTA CU 3 USI                 5.00     BUC Echipament 2                    1     
23 VITRINA REFRIGERANTA CU 2 USI                 1.00     BUC Echipament 2                    1     
24 CORP ILUMINAT PE ŞINA               12.00     BUC Echipament 2                  12     
25 CORP ILUMINAT TIP VEIOZA                 2.00     BUC Echipament 2                    2     
26 COMODA 4 SERTARE                 1.00     BUC Mobilier 2                    1     
27 BALANSOAR                 3.00     BUC Mobilier 4                    3     
28 ÎNCĂLZITOR TERASA                 6.00     BUC Echipament 2                    6     
30 MASA IKEA ALBA                 6.00     BUC Mobilier 3                    6     
31 MIXER SENCOR                 1.00     BUC Mobilier 4                    1     
33 TV LG                 1.00     BUC Echipament 2                    1     
34 RAFT METALIC                 3.00     BUC Mobilier 2                    3     
35 CANAPELE KOALA CLUB + PERNE KOALA                 9.00     PIESE Mobilier 2                    9     

 
Unde tip 

-1 expirate, desfacute fara valoare – valabil pentru stocuri (vezi anexa) 

1 validat in inventar de lichidator/evaluatorul nu a numarat inventarul 

2 identificat cert de evaluator sub aspectul prezentei nu neaparat a cantitatii 

3 identificat incert de evaluator/lichidator impreuna 

4 
nereperat dar presupus a fi prezent/ valori estimate sub prezumtia unui bun similar la cost 
inlocuire mediu 

 
Spre exemplu mobilier Koala a fost identificat producatorul. ETOMO ca mobilier de gradina, Alice ca fiind scaune 
si mese cu sticla si reflexie, insa Mont Blanc sau Pridova nu exista clar identificate existand spre exemplu eticheta 
DOBRA. De asemenea Mixer Sencor, oala sub presiune nu au fost identificate de evaluator la fata locului, 
existand si cutii inchise inaccesibile datorita conditiilor de depozitare. 
Este posibil ca lichidatorul sa necesita a face rectificari asupra listei si cantitatilor dar si posibilitatea de a 
valorifica la calup in conditiile legii. 
Lista produselor expirate, desigilate (cod -1), vezi si foto anexe, a facut obiectul unei corepsondente intre 
evaluator si lichidator care a validat doar pozitiile care pot fi valorificate in mod legal. 
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ANEXE 
Imobil 
Catalog iroval 

fundatii 0.00 mp 0.00 mp 

subsol 78.29 mp 90.03 mp 

parter 77.13 mp 88.70 mp 

etaj 1 76.71 mp 88.22 mp 

etaj 2 0.00 mp 0.00 mp 

   

invelitoare 76.71 mp 88.22 mp 

fatada 0.00 mp 108.00 mp 

terasa 26.19 mp 26.19 mp 

total 232.13 mp 266.95 mp 
 

descriere cod IROVAL c_2015 c-tva adc valoare 
Învelitoare ţiglă profilată ce… INVTIG V1. p. 35 393.45 317.30 88.22 27,991 
Terasă circulabilă cu balustra… TERCIRC V1. p. 35 980.98 791.11 26.19 20,719 
Finisaj obişnuit fără scară (F… FOBFS V1. p. 35 954.64 769.87 90.03 69,314 
Finisaj superior fără scară (F… SUBPFS V1. p. 35 1,340.98 1,081.43 176.92 191,323 
Scară superioară cu trepte mar… SCAMARM V1. p. 35 16,534.32 13,334.13 2.00 26,668 
Finisaj termosistem la fațadă … FINEXT11 V1. p. 36 253.34 204.30 108.00 22,065 
Instalaţii electrice de ilumin… ELINGR V1. p. 37 84.20 67.91 266.95 18,128 
Încălzire cu traseu ţeavă cupr… (INCELFS) V1. p. 37 157.99 127.41 266.95 34,013 
Chiuvetă inox + baterie ameste… CHINOX V1. p. 37 1,625.51 1,310.90 1.00 1,311 
Duş + cabină + lavoar + WC (sa… DUSLAWCS V1. p. 37 6,372.55 5,139.15 2.00 10,278 
Cada jacuzzi + lavoar + WC (sa… CAJALAWC V1. p. 37 12,970.08 10,459.75 1.00 10,460 
INFRASTRUCTURA… GARAJSUBS V3. p. 16 1,445.99 1,166.12 90.03 104,990 
SUPRASTRUCTURA GR. SEISM 7… SSCADRE7-E1 V3. p. 22 423.00 341.13 176.92 60,351 
POROTERM 24 CM gr seism 8-9… ZPOR2489 V3. p. 28 197.05 158.91 176.92 28,114 
BCA+ZID CAR. 20 cm si 12,5 cm… COMPBCAZ V3. p. 29 55.44 44.71 266.95 11,936 
     1,740.07 637,660 
     - 2,389 

 
 
 

fundati pereti cas scarilor                     73   41.0% 36.4%                  713     232,059  

fatada                     46   6.2% 3.5%                  108        22,065  

finisaj                  220    15.3% 40.9%                  267     260,637  

electrice                     15   15.3% 2.8%                  267        18,128  

incalzire                     29   15.3% 5.3%                  267        34,013  

sanitare               1,240   0.2% 3.5%                       4        22,049  

invelitoare                     96   6.6% 7.6%                  114        48,710  

total                    -       100% 100%               1,740     637,660  
 
Cost cu capitalizare 

 Metoda Costului de Inlocuire   
 casa D+P+M str. Camil Petrescu 10   
1 Constructia: 1  
 Sursa Schiopu C, ed. IROVAL , actualizata    
 Echivalent in €/mp. TVA exclusiv  537 €/mp 

 Suprafata construita desfasurat (mp.)  267 mp 
 Cost inlocuire brut CIB  (€)            143,475 €  
 An constructie - PIF 2008  
 An curent 2016  
 Durata estimata de viata 80  
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 Depreciere normala 9%  
 Depreciere fizica  0%                      -   €  
 Depreciere functionala   0%                      -   €  
 Chirie fezabila echiv./SCD 2.0 €/mp  
 Chirie obtenabila echiv./SCD 2.1 €/mp               9,820 €  
 Depreciere externa/economica  0%                      -   €  
 Depreciere totala (€)                        -   €  
 Cost de Inlocuire Net (€)           143,475 €  
 Profitul dezvoltatorului 15%            21,521 €  
 Cost Cladire rot. (€)            165,000 €  
    
 Elemente neterminate - finisaj 0.0 €/mp                      -   €  

    
    
 Land | Teren   

 Suprafata teren (mp.)  279.0 mp 
 Valoare teren (€/mp.)  230 €/mp 
 Valoare teren (€)        64,100.00 €  
    

 Valoare cost - Rot. (€)   
 casa D+P+M str. Camil Petrescu 10           165,000 €  
              618.09 €  

    
 valore imobil     229,100.00 €  

 
 
Imobil - Calcule comparatii grile teren 

comparabila   alfa beta gamma delta 

zona c.petrescu Buna Ziua Europa E Ionesco Predeal 

oferta                     70,890 €           105,000 €                70,000 €              159,000 €  

suprafata teren 279 417 mp 465 mp 470 mp 456 mp 

front 12 12.76 19 20 16 

urbanism  D+P+M S+P+M P+2 P+2 P+2 

utilitati A+C+E+G+ a+c+e+g+ a+c+e+g+ a+c+e+g+ a+c+e+g+ 

sursa   grup de lux rems RBC Welt 

referinta   x36d1300h x4v303012 x54N0300D X1KA30VG 

data oferta   7.2016 7.2016 7.2016 7.2016 
 
 

 alfa beta gamma delta 
 Buna Ziua Europa E Ionesco Predeal 

 teren rezidential                    170.00 €              225.81 €                148.94 €                348.68 €  
 drept de proprietate  integral integral integral integral 
 termeni financiari  similar similar similar similar 
 conditii de vanzare  cash cash cash cash 
 conditii de piata  oferta oferta oferta oferta 
 cheltuieli dupa cumparare   nu   nu   nu   nu  
 localizare  mai slab mai slab mai slab mai bun 
 Trafic/poluare/noxe  mai slab mai slab similar mai bun 
 infrastructura edilitara  mai slab mai slab mai slab mai slab 
 urbanism/vecinatati/potential  mai slab mai slab mai slab mai bun 
  suprafata  149% 167% 168% 163% 
 front   61% 78% 85% 56% 
 panta  similar similar similar similar 
 x  similar similar similar similar 
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 imprejmuire  similar similar similar similar 
 acces  similar mai slab mai slab mai slab 
 morfologie teren  similar similar similar similar 
 forma/topografie  similar similar similar similar 
 restrictii  similar similar similar similar 
 folosinta/utilizare curenta  similar similar similar similar 
 contaminare  similar similar similar similar 
 altele  similar similar similar similar 

 
 

 alfa beta gamma delta 
% Buna Ziua Europa E Ionesco Predeal 
 teren rezidential      
 drept de proprietate  0% 0% 0% 0% 
 termeni financiari  0% 0% 0% 0% 
 conditii de vanzare  0% 0% 0% 0% 
 conditii de piata  -10% -10% -10% -10% 
 cheltuieli dupa cumparare  0% 0% 0% 0% 

 localizare  5.0% 3.0% 5.0% -15.0% 
 Trafic/poluare/noxe  2.0% 2.0% 0.0% -5.0% 
 infrastructura edilitara  5.0% 3.0% 3.0% 1.0% 
 urbanism/vecinatati/potential  2.0% 2.0% 2.0% -5.0% 
 acces  0.0% 3.0% 3.0% 3.0% 

 
denumire  alfa   beta   gamma   delta  

  Buna Ziua   Europa   E Ionesco   Predeal  
val. Unitara                  170                 225.8                 148.9                 348.7   
 drept de proprietate   integral   integral   integral   integral  
 corectie dp %  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
 corectie dp valoric                       -                          -                          -                          -     
 corectie                       -                          -                          -                          -     
 valoare corectata                170.0                 225.8                 148.9                 348.7   
 termeni financiari   similar   similar   similar   similar  
 corectie tf %  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
 corectie tf valoric                       -                          -                          -                          -     
 corectie                       -                          -                          -                          -     
 valoare corectata                170.0                 225.8                 148.9                 348.7   
 conditii de vanzare   cash   cash   cash   cash  
 corectie cv %  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
 corectie cv valoric                       -                          -                          -                          -     
 corectie                       -                          -                          -                          -     
 valoare corectata                170.0                 225.8                 148.9                 348.7   
 conditii de piata   oferta   oferta   oferta   oferta  
 corectie cp %  -10.0% -10.0% -10.0% -10.0% 
 corectie cp valoric                       -                          -                          -                          -     
 corectie  -               17.0   -               22.6   -               14.9   -               34.9   
 valoare corectata                153.0                 203.2                 134.0                 313.8   
 cheltuieli dupa cumparare   nu   nu   nu   nu  
 corectie cc %  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
 corectie cc valoric                       -                          -                          -                          -     
 corectie                       -                          -                          -                          -     
valoare corectata               153.0                 203.2                 134.0                 313.8   
localizare mai slab mai slab mai slab mai bun 
 corectat %  5.0% 3.0% 5.0% -15.0% 
 corectat valoric                       -                          -                          -                          -     
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 corectie                     7.7                      6.1                      6.7   -               47.1   
Trafic/poluare/noxe mai slab mai slab similar mai bun 
 corectat %  2.0% 2.0% 0.0% -5.0% 
 corectat valoric                       -                          -                          -                          -     
 corectie                     3.1                      4.1                        -     -               15.7   
infrastructura edilitara mai slab mai slab mai slab mai slab 
 corectat %  5.0% 3.0% 3.0% 1.0% 
 corectat valoric                       -                          -                          -                          -     
 corectie                     7.7                      6.1                      4.0                      3.1   
urbanism/vecinatati/potential mai slab mai slab mai slab mai bun 
 corectat %  2.0% 2.0% 2.0% -5.0% 
 corectat valoric                       -                          -                          -                          -     
 corectie                     3.1                      4.1                      2.7   -               15.7   
acces similar mai slab mai slab mai slab 
 corectat %  0.0% 3.0% 3.0% 3.0% 
 corectat valoric                       -                          -                          -                          -     
 corectie                       -                        6.1                      4.0                      9.4   
valoare 174.42 229.65 151.47 247.91 
 total corectii nete                  4.42                   3.84                   2.53   -          100.77   
 total corectii bruta                38.42                 49.00                 32.32               125.88   
 corectie neta %  2.6% 1.7% 1.7% -28.9% 
corectie bruta % 22.6% 21.7% 21.7% 36.1% 
 corecti bruta minima  22%    
 comparabila selectata   beta     
 valoare selectata              229.65      
valoare totala             64,071      

 
Imobil - Calcule comparatii grile casa si teren 

locatie C Petrescu 10 E Murgu Europa Buna Ziua M. Romanu 
valoare                   190,000 €           190,000 €              235,000 €              145,000 €  
su 232.1 mp 240.0 mp 240.0 mp 250.0 mp 240.0 mp 
steren 279 290 mp 260 mp 295 mp 260 mp 

           
adc 267 276 276 287.5 276 
regim h D+P+M D+P+E S+P+E P+2E D+P+E 
pif pif2008 pif2002 pif2011 pif 2010 pif2016 
structura cadre cadre cadre cadre cadre 
finisajr finisat finisat finisat finisat nefinisat 
sursa   REMS Edil PHI Imob Zen imob 
cod   X4V301005 X01v012up X7KR01004 X7CA11000 
data ofertei   7.2016 7.2016 7.2016 7.2016 

 
 E Murgu Europa Buna Ziua M. Romanu 

                 190,000 €           190,000 €              235,000 €              145,000 €  
 apartament  792 €/mp 792 €/mp 940 €/mp 604 €/mp 

 drept de proprietate   integral   integral   integral   integral  
 termeni financiari   similar   similar   similar   similar  
 conditii de vanzare   cash   cash   cash   cash  
 conditii de piata   oferta   oferta   oferta   oferta  
 cheltuieli dupa cumparare   nu   nu   nu   nu  

 localizare  mai bun mai slab mai bun mai slab 
 Trafic/poluare/noxe  similar similar similar similar 
 infrastructura edilitara  similar similar similar similar 
 Vecinatati/potential  mai slab mai slab mai slab mai slab 
 su  103% 103% 108% 103% 
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 adc  103% 103% 108% 103% 
 steren  104% 93% 106% 93% 
 pif  pif2002 pif2011 pif 2010 pif2016 
 integral/parti  D+P+E S+P+E P+2E D+P+E 
 accesibilitate  mai bun mai slab similar mai slab 
 calitate teren/topografie  similar similar similar mai slab 
 calitate/arhitectura/materiale  similar similar similar similar 
 eficienta energetic/eco  similar similar similar similar 
 utilitate functionala/facilitati  similar similar similar similar 
 spatii tehnice/garaj/altele  similar similar similar similar 
 stare cladire  mai slab similar similar similar 
 Fundatie/suprastructura  similar similar similar similar 
 Anvelopa  similar similar similar similar 
 Invelitoare  similar similar similar similar 
 Finisaje  similar similar similar similar 

 

 E Murgu Europa Buna Ziua M. Romanu 

% 190000 190000 235000 145000 

 apartament      

 conditii de piata  -10.0% -10.0% -10.0% -10.0% 

 localizare  -3.0% 3.0% -2.0% 5.0% 

 Vecinatati/potential  10.0% 5.0% 3.0% 10.0% 

 pif  5.0% -3.0% -3.0% 5.0% 

 accesibilitate  -1.0% 1.0% 0.0% 1.0% 

 calitate teren/topografie  0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 

 stare cladire  2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 Finisaje  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 Instalatii   0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 mobilier/echipamente/lift  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
 

 E Murgu Europa Buna Ziua M. Romanu 

%     

 apartament      

 conditii de piata                    -                       -                       -                       -     

 localizare                    -                       -                       -                       -     

 Vecinatati/potential                    -                       -                       -                       -     

 pif                    -                       -                       -                       -     

 accesibilitate                    -                       -                       -                       -     

 calitate teren/topografie                    -                       -                       -                       -     

 stare cladire                    -                       -                       -                       -     

 Finisaje     10,544.71                     -                       -        26,361.79   

 Instalatii                     -                       -                       -          6,880.40   

 mobilier/echipamente/lift                    -                       -                       -          1,240.27   
 
 

denumire  A   B   C   D  
  E Murgu   Europa   Buna Ziua   M. Romanu  

val. Unitara         190,000 €          190,000 €          235,000 €          145,000 €  
 conditii de piata   oferta   oferta   oferta   oferta  
 corectie cp %  -10.0% -10.0% -10.0% -10.0% 
 corectie cp valoric                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €  
 corectie  -         19,000 €  -         19,000 €  -         23,500 €  -         14,500 €  
 valoare corectata          171,000 €          171,000 €          211,500 €          130,500 €  
valoare corectata         171,000 €          171,000 €          211,500 €          130,500 €  
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localizare mai bun mai slab mai bun mai slab 
 corectat %  -3.0% 3.0% -2.0% 5.0% 
 corectat valoric                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €  
 corectie  -      5,130.00 €         5,130.00 €  -      4,230.00 €         6,525.00 €  
pif pif2008 pif2002 pif2011 pif 2010 
 corectat %  5.0% -3.0% -3.0% 5.0% 
 corectat valoric                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €  
 corectie         8,550.00 €  -      5,130.00 €  -      6,345.00 €         6,525.00 €  
integral/parti D+P+E S+P+E P+2E D+P+E 
 corectat %  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
 corectat valoric                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €  
 corectie                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €  
Finisaje similar similar similar similar 
 corectat %  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
 corectat valoric       10,544.71 €                      -   €                      -   €       26,361.79 €  
 corectie       10,544.71 €                      -   €                      -   €       26,361.79 €  
amenajari/parcare/subsol/anexe similar similar similar similar 
 corectat %  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
 corectat valoric                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €  
 corectie                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €  
mobilier/echipamente/lift similar similar similar similar 
 corectat %  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
 corectat valoric                      -   €                      -   €                      -   €               1,240 €  
 corectie                      -   €                      -   €                      -   €               1,240 €  
valoare         203,775 €          181,260 €          207,270 €          194,997 €  
 total corectii nete            13,775 €  -           8,740 €  -         27,730 €            49,997 €  
 total corectii bruta            65,455 €            39,520 €            40,420 €            78,997 €  
 corectie neta %  7.2% -4.6% -11.8% 34.5% 
corectie bruta % 34.4% 20.8% 17.2% 54.5% 
corectii           32,775 €            10,260 €  -           4,230 €            64,497 €  
Corectie  s. construita -               729 €  -               336 €                  302 €  -               984 €  
 Corectie s. teren  -           8,429 €            12,071 €               5,071 €            22,471 €  
valoare corectata         194,617 €          192,995 €          212,643 €          216,484 €  
corectia bruta 17%    
comprabila selectata C    
valoare selectata         212,643 €     

 
 
 
Imobil- Calcule capitalizare venituri 
Calcul rc 

     

pret unitar 792 €/mp 792 €/mp 940 €/mp 604 €/mp 

suprafata 240 mp 240 mp 250 mp 240 mp 

oferta vanzare             180,500 €       180,500 €       223,250 €       137,750 €  

chirie oferta                 1,080 €           1,080 €           1,125 €            1,080 €  

VE1                 7,776 €           7,776 €           8,100 €            7,776 €  

rcx 4.308% 4.308% 3.628% 5.645% 

rc medie 4.472%    
 

Venit      
valoare cladire cost  su chirie chirie €/an  
denumire 1                153.84              5.50   10153.44  
denumire 2                   78.29              3.00   234.87  
denumire 3      0  
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denumire 4      0  
denumire 5      0  
VB                232.13     10388.31  
      
ciclu inchiriere  60 luni   
vacanta chirie  4 luni   
rata vacanta spatiu  6.7%    
pierderi prin neocupare                     693 €     
VBE                 9,696 €     
   cota baza  
taxa proprietate 3.07%                85.47     0.10%          85,467   cost 
prima asigurare 3.07%                85.47     0.10%          85,467   cost 
reparatii 0.75%                20.78     0.20%          10,388   venit 
administrare/management 7.46%             207.77     2%          10,388   venit 
impozit venit 0.00%                       -       16%          10,388   venit 
amortizare 0.00%                       -       2%          85,467   cost 
rata agent 0.31%             169.22     1.67%          10,153   venit 
SIVAC                          -       chirias 
Salarii                          -       chirias 
Electricitate                          -       chirias 
Paza                          -       chirias 
Curatenie                          -       chirias 
Salubritate                          -       chirias 
Apa/canalizare                          -       chirias 
      
total cheltuieli 5.47%                   569      maxim 20%  
VNE                 9,127        
rata capitalizare 4.47%     
valoare capitalizata              204,079      
costuri de capital 0.00%                         -     232.13 0.0 €/mp  
deducere teren concesionat                          -     0 0  
teren in surplus/exces                          -     0 0  
valoare               204,079             879       

 
 
Autovehicule Calcule costuri 
 

    
Dacia 

autoutilitara 
BMW 

autoturism 
Ford 

autoutilitara 
Vehicul   CJ19KRM BH82FLM CJ13FJI 
An curent   2016 2016 2016 
An fabricaţie   2010 2001 2006 
Vechime cronologica ani   6.00 15.00 10.00 
Durata estimata de incheiere a serviciului   2022 2018 2023 
Durata de viata ramasa   50% 88% 59% 
KM  normaţi DN (Ut tot) conform studiu de piata   280,000 520,000 310,000 
KM  la bord DC (Ut) conform client resp. inspectie   100,000 439,000 165,165 
Uzura fizica Ut / Ut tot;<=>(Ut)/(Ut + Ut ram)   36% 84% 53% 
 CIB ASIMILABIL   10,500 € 33,500 € 16,830 € 
Corecţii asimilare   1.00 1.00 1.00 
CIB cost înlocuire brut   10,500 € 33,500 € 16,830 € 
Depreciere fizica recuperabila  ( Elemente recuperate  
/ inlocuite integral 

  788 € 3,350 € 1,683 € 

set piese 1   263 € 838 € 421 € 
set piese 2   263 € 838 € 421 € 
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set piese 3   263 € 838 € 421 € 
set piese 4   263 € 838 € 421 € 
Cost depreciat dupa deprecierea fizica recuperabila 
CIB ' 

  9,713 € 30,150 € 15,147 € 

UZURA FIZICA NERECUPERABILA   3,469 € 25,454 € 8,070 € 
Uzura fizica   36% 84% 53% 
CIB' - (uzura fizica)   6,244 € 4,696 € 7,077 € 
DEPRECIERE RECUPERABILA minus   0 € 0 € 0 € 
functionala   0 € 0 € 0 € 
economica   0 € 0 € 0 € 
CIB' -  (uzura fizica) - (depreciere recuperabila)   6,244 € 4,696 € 7,077 € 

DEPRECIERE NERECUPERABILA minus 
min

us 
4,931 5,208 6,630 

functionala %   77% 112% 93% 
functionala   4,785 5,265 6,580 
economica %   10% 10% 10% 
economica   146 -57 50 
CIB' -  (uzura fizica) - (depreciere recuperabila) - 
(depreciere nerecuperabila) 

  1,313 € -512 € 447 € 

elemente recuperate/inlocuite integral plus 788 € 3,350 € 1,683 € 
CIB - (total depreciere cumulata)   2,100 € 2,840 € 2,130 € 

 
 

Determinarea deprecierilor     
Functionale:  4,785 € 5,265 € 6,580 € 
Functionale:   77% 112% 93% 
datorita costurilor de capital în exces (DF cost 
capital) 

  1,575 € 5,025 € 1,800 € 

datorita costurilor de capital în exces (DF cost 
capital) % 

  15.0% 15.0% 10.7% 

cost de reproductie:  
                           

10,500 €  
                         

33,500 €  
                

12,000 €  

cost de înlocuire:  
                              

8,925 €  
                         

28,475 €  
                

10,200 €  
datorate costurilor de exploatare excedentare (DF 
cost exploatare) 

  3,210 € 240 € 4,780 € 

datorate costurilor de exploatare excedentare (DF 
cost exploatare) % 

  51% 5% 68% 

consum mediu substitut modern l / 100Km sau la 
ora 

  7.5% 7.0% 6.0% 

consum mixt carburant l / an  substitut modern   
                           

1,250.00  
                         

2,048.67  
                   

990.99  
consum mediu substitut evaluat l / 100Km sau la 
ora 

  12.0% 7.5% 12.0% 

consum mediu subiect evaluat l / 100Km   
                           

2,000.00  
                         

2,195.00  
                

1,981.98  
diferenta consum in procente   750 146 991 

pret unitar carburant lei / 1 litru:  
                              

4.90 lei  
                           

4.90 lei  
                  

4.90 lei  
km (ore) medii efectuati anual:  16,667 29,267 16,517 
cheltuieli anuale brute de combustibil excedentar  827 € 161 € 1,093 € 
minus impozit pe profit de 16%   16% 16% 16% 
adica   132.30 € 25.81 € 174.81 € 
costuri de exploatare excedentare anuale dupa 
impozitare: 

 695 € 136 € 918 € 
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durata de viata economica ramasa estimata (ani)  6 2 7 
rata de actualizare    8% 8% 8% 
factorul de capitalizare   4.62 1.78 5.21 
    10.0% 10.0% 10.0% 
Economice:   146 € -57 € 50 € 
    10% 10% 10% 
Deprecierea din cauze externe a fost estimata in 
functie de cererea de pe piata la momentul 
actual, reflectata in cotatiile de piata. 

  146 € -57 € 50 € 

 
 
Autovehicule Calcule comparatii 
 

Inmatriculare CJ19KRM 
Proprietatea: Dacia autoutilitara 
Nr. înmatriculare: CJ19KRM 
Marca: Dacia 
Tip:  Logan SD FSD 14 
Proprietar: Star L*I srl 
An fabricaţie: 2010 
Nr. kilometri: 100000 
talon UU1FSD14544475343 
Omologare E2*2007/46*0030*07 
MASA PROPRIE 1308 
TOTALA AUTORIZATA 2006 
REMORCABILA 0 
CILINDREE 1461 
PUTERE kw 55 

 
N
r. 

Criterii şi elemente de 
comparaţie:  

Bun evaluat: 1 2 3 4 

  
Fabricant, marca,  tip, model   

DL FSD14 
DL 
FSD14 

DL 
FSD14 

DL 
FSD14 

DL 
FSD14 

1 Pret ( euro)    2,900 2,750 2,900 2,000 
  Tipul comparabilei    oferta oferta oferta oferta 

2 
Drepturi de proprietate 
transmise  

integral integral integral integral integral 

3 Condiţii de finanţare  normale normale normale normale normale 
4 Condiţii de vânzare  normale normale normale normale normale 

5 

Cheltuieli imediat urmatoare 
dupa cumparare       
(demontare / montare /  
reparatii )  fara fara fara 184 € fara 

  
Loc - Mod amplasare / 
transport / taxe / inmatriculare  

Star L*I srl DB AR AR Gr 

6 Condiţii ale pieţei   actual actual actual actual actual 

7 
Caracteristici tehnico-
functionale  

          

  
carosare 

 
cabina+furgon cabina+f

urgon 
cabina+f
urgon 

cabina+f
urgon 

cabina+f
urgon 

  Data (anul) de fabricaţie  2010 2007 2008 2010 2007 

  km parcursi/ore utilizate 
 

               
100,000  

           
120,000  

                 
130,000  

              
122,000  

         
178,000  

  Dotari peste standard  1 axe 1 axe 1 axe 1 axe 1 axe 
  Stare tehnica  acceptabila buna buna buna buna 
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8 Accesorii            
  Piese de schimb  nu nu nu nu nu 
  Consumbile/altele  nu nu nu nu nu 

 
  

ABORDAREA PRIN COMPARATIA VANZARILOR 
- COMPARATII DIRECTE      

Elementul de comparatie 
Bun 

mobil 
subiect 

Compara
bila 1 

Compara
bila 2 

Compara
bila 3 

Compara
bila 4 

Identificarea bunului mobil 
DaciaLog

an SD 
FSD 14 

DaciaLog
an SD 

FSD 14 

DaciaLog
an SD 

FSD 14 

DaciaLog
an SD 

FSD 14 

DaciaLog
an SD 

FSD 14 
PREŢ VÂNZARE  2,900 € 2,750 € 2,900 € 2,000 € 
Tip comparabilă  oferta oferta oferta oferta 
Corecţie unitara sau procentuala  -10% -10% -10% -10% 
Corectie totala pentru tipul comparabilei  -290 € -280 € -290 € -200 € 
Pret de vanzare corectat  2,610 € 2,470 € 2,610 € 1,800 € 

Km parcursi 
100,000 

Km 
120,000 130,000 122,000 178,000 

Data (anul) de fabricatiei fabricaţie 2010 2007 2008 2010 2007 
DREPTUL DE PROPRIETATE      
Drepturi de proprietate transmise integral integral integral integral integral 
Corecţie unitara sau procentuala  0 0 0 0 
Corectie totala drept de proprietate  0 0 0 0 
Preţ corectat  2,610 € 2,470 € 2,610 € 1,800 € 
CONDIŢII DE FINANŢARE      
Condiţii de finanţare normale normale normale normale normale 
Corecţie unitara sau procentuala  0 0 0 0 
Corecţie totala conditii de finanţare  0 0 0 0 
Preţ corectat  2,610 € 2,470 € 2,610 € 1,800 € 
CONDIŢII DE VÂNZARE      
Condiţii de vânzare normale normale normale normale normale 
Corecţie unitara sau procentuala  0% 0% 0% 0% 
Corecţie pentru condiţii de vânzare  0 € 0 € 0 € 0 € 
Preţ corectat  2,610 € 2,470 € 2,610 € 1,800 € 
CHELTUIELI IMEDIAT URMATOARE DUPA 
CUMPARARE  

     

(De)montare/ reparatii / inmatriculari / taxe / 
transport) 

fara /Star 
L*I srl 

fara /DB fara /AR 184 /AR fara /Gr 

Corectie unitara   -183 € -173 € -367 € -126 € 
Corectie totala cheltuieli imediat dupa 
cumparare 

 
-183 € -173 € -367 € -126 € 

Pret corectat  2,430 € 2,300 € 2,240 € 1,670 € 
CONDIŢII DE PIAŢÃ      
Condiţii de piata  actual actual actual actual actual 
Corectie procentuala  0% 0% 0% 0% 
Corecţie totala condiţii de pieţei  0 € 0 € 0 € 0 € 
Preţ corectat  2,430 € 2,300 € 2,240 € 1,670 € 
CARACTERISTICI TEHNICO-FUNCŢIONALE      
Fabricant, marca,  tip, model  DaciaLog

an SD 
FSD 14 

DaciaLog
an SD 

FSD 14 

DaciaLog
an SD 

FSD 14 

DaciaLog
an SD 

FSD 14 

DaciaLog
an SD 

FSD 14 
Corectie unitara   0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
Corectie totala   0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
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Pret corectat  2,430 € 2,300 € 2,240 € 1,670 € 

carosare 
cabina+f

urgon 
cabina+f

urgon 
cabina+f

urgon 
cabina+f

urgon 
cabina+f

urgon 
Corectie unitara sau procentuala  0% 0% 0% 0% 
Corectie totala  0 € 0 € 0 € 0 € 
Pret corectat  2,430 € 2,300 € 2,240 € 1,670 € 
Dotari peste standard 1 axe 1 axe 1 axe 1 axe 1 axe 
Corectie unitara sau procentuala  0% 15% 15% 15% 
Corectie totala dotari peste standard  0 € 345 € 336 € 251 € 
Pret corectat  2,430 € 2,650 € 2,580 € 1,920 € 
Anul fabricatiei 2010 2007 2008 2010 2007 
Corectie unitara  6% 4% 0% 6% 
Corectie totala an fabricatie  146 € 106 € 0 € 115 € 
Pret corectat  2,580 € 2,760 € 2,580 € 2,040 € 
Km parcursi 100,000 120,000 130,000 122,000 178,000 
Corectie unitara sau procentuala 1 3.0% 4.5% 3.3% 11.7% 
Corectie totala vechime  73 € 104 € 74 € 195 € 
Pret corectat  2,650 € 2,860 € 2,650 € 2,240 € 

Stare tehnica 
acceptabi

la 
buna buna buna buna 

Corectie unitara sau procentuala  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Corectie totala stare rehnica  0 € 0 € 0 € 0 € 
Preţ corectat  2,650 € 2,860 € 2,650 € 2,240 € 
Dotari peste standard 1 axe 1 axe 1 axe 1 axe 1 axe 
Corectie unitara sau procentuala  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Corectie totala stare rehnica  0 € 0 € 0 € 0 € 
Preţ corectat  2,650 € 2,860 € 2,650 € 2,240 € 
ACCESORII      
Piese de schimb nu nu nu nu nu 
   0 € 0 € 0 € 0 € 
Consumabile nu nu nu nu nu 
   0 € 0 € 0 € 0 € 
Corecţie pentru accesorii cumulate 0 € 0 € 0 € 0 € 
Preţ corectat   2,650 € 2,860 € 2,650 € 2,240 € 
Corecţie totalã netã  (absolut) 36.00 € 381.60 € 43.22 € 435.09 € 

  
(procent

ual) 
1.4% 15.4% 1.7% 24.2% 

Corecţie totalã brutã (absolut) 401 € 727 € 777 € 687 € 

  
(procent

ual) 
15% 29.4% 29.8% 38.2% 

selectata  2,650 €    
valaoare fara tva  2,137 €    
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Inmatriculare BH82FLM 
Proprietatea: BMW autoturism 
Nr. înmatriculare: BH82FLM 
Marca: BMW 
Tip:  318D-390L VC11 

Proprietar: Star L*I srl- contract VC WELT AUTO proprietar neradiat Teofil Laviniu 

An fabricaţie: 2001 
Nr. kilometri: 439000 
talon WBAVC11020VE178211 
Omologare E1*2001/116*0308*03 
MASA PROPRIE 1505 
TOTALA AUTORIZATA 1950 
REMORCABILA 0 
CILINDREE 1995 
PUTERE kw 90 

 

Criterii şi elemente de comparaţie:  
Bun 

evaluat: 
1 2 3 4 

Fabricant, marca,  tip, model   
BMW318
D-390L 
VC11 

BMW 
318 

BMW 
318 

BMW 
318 

BMW 
318 

Pret ( euro)    3,550 3,850 3,490 2,550 
Tipul comparabilei    oferta oferta oferta oferta 
Drepturi de proprietate transmise  integral integral integral integral integral 

Condiţii de finanţare  normale 
normal
e 

normale 
normal
e 

normal
e 

Condiţii de vânzare  normale 
normal
e 

normale 
normal
e 

normal
e 

Cheltuieli imediat urmatoare dupa cumparare       
(demontare / montare /  reparatii ) 

 - 500 € 500 € 500 € 500 € 

Loc - Mod amplasare / transport / taxe / 
inmatriculare 

 
Vezi tabel 
anterior 

AR BH AR SB 

Condiţii ale pieţei   actual actual actual actual actual 
Caracteristici tehnico-functionale            
carosare  4wd, 2500 similar similar similar similar 
Data (anul) de fabricaţie  2001 2002 2002 2002 2000 

km parcursi/ore utilizate  
                     
439,000  

          
223,00
0  

  
300,000  

  
221,00
0  

    
240,00
0  

Dotari peste standard  - senzori 
navigati
e 

- - 

Stare tehnica  buna buna buna buna buna 
Accesorii            
Piese de schimb  nu nu nu nu nu 
Consumbile/altele  nu nu nu nu nu 

 
 

Elementul de comparatie 
Bun mobil 

subiect 
Comparabil

a 1 
Comparabil

a 2 
Comparabil

a 3 
Comparabil

a 4 

Identificarea bunului mobil 
BMW318D

-390L 
VC11 

BMW 318 BMW 318 BMW 318 BMW 318 

PREŢ VÂNZARE  3,550 € 3,850 € 3,490 € 2,550 € 
Tip comparabilă  oferta oferta oferta oferta 
Corecţie unitara sau procentuala  -10% -10% -10% -10% 
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Corectie totala pentru tipul 
comparabilei 

 -360 € -390 € -350 € -260 € 

Pret de vanzare corectat  3,190 € 3,460 € 3,140 € 2,290 € 

Km parcursi 
439,000 

Km 
223,000 300,000 221,000 240,000 

Data (anul) de fabricatiei fabricaţie 2001 2002 2002 2002 2000 
DREPTUL DE PROPRIETATE      
Drepturi de proprietate transmise integral integral integral integral integral 
Corecţie unitara sau procentuala  0 0 0 0 
Corectie totala drept de proprietate  0 0 0 0 
Preţ corectat  3,190 € 3,460 € 3,140 € 2,290 € 
CONDIŢII DE FINANŢARE      
Condiţii de finanţare normale normale normale normale normale 
Corecţie unitara sau procentuala  0 0 0 0 
Corecţie totala conditii de finanţare  0 0 0 0 
Preţ corectat  3,190 € 3,460 € 3,140 € 2,290 € 
CONDIŢII DE VÂNZARE      
Condiţii de vânzare normale normale normale normale normale 
Corecţie unitara sau procentuala  0% 0% 0% 0% 
Corecţie pentru condiţii de vânzare  0 € 0 € 0 € 0 € 
Preţ corectat  3,190 € 3,460 € 3,140 € 2,290 € 
CHELTUIELI IMEDIAT URMATOARE 
DUPA CUMPARARE  

     

(De)montare/ reparatii / 
inmatriculari / taxe / transport) 

Vezi tabel 
descriere 

500 /AR 500 /BH 500 /AR 500 /SB 

Corectie unitara   341 € 327 € 343 € 386 € 
Corectie totala cheltuieli imediat 
dupa cumparare 

 
341 € 327 € 343 € 386 € 

Pret corectat  3,530 € 3,790 € 3,480 € 2,680 € 
CONDIŢII DE PIAŢÃ      
Condiţii de piata  actual actual actual actual actual 
Corectie procentuala  0% 0% 0% 0% 
Corecţie totala condiţii de pieţei  0 € 0 € 0 € 0 € 
Preţ corectat  3,530 € 3,790 € 3,480 € 2,680 € 
CARACTERISTICI TEHNICO-
FUNCŢIONALE 

     

Fabricant, marca,  tip, model  BMW318D
-390L 
VC11 

BMW 318 BMW 318 BMW 318 BMW 318 

Corectie unitara   0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
Corectie totala   0 € 0 € 0 € 0 € 
Pret corectat  3,530 € 3,790 € 3,480 € 2,680 € 
carosare 4wd, 2500 similar similar similar similar 
Corectie unitara sau procentuala  0% 0% 0% 0% 
Corectie totala utilitati  0 € 0 € 0 € 0 € 
Pret corectat  3,530 € 3,790 € 3,480 € 2,680 € 
Dotari peste standard - senzori navigatie - - 
Corectie unitara sau procentuala  -7% -7% 0% 0% 
Corectie totala dotari peste standard  -247 € -265 € 0 € 0 € 
Pret corectat  3,280 € 3,520 € 3,480 € 2,680 € 
Anul fabricatiei 2001 2002 2002 2002 2000 
Corectie unitara  -3% -3% -3% 3% 
Corectie totala an fabricatie  -98 € -106 € -104 € 80 € 
Pret corectat  3,180 € 3,410 € 3,380 € 2,760 € 
Km parcursi 439,000 223,000 300,000 221,000 240,000 
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Corectie unitara sau procentuala 1 -9.8% -6.3% -9.9% -9.1% 
Corectie totala vechime  -347 € -240 € -346 € -243 € 
Pret corectat  2,830 € 3,170 € 3,030 € 2,520 € 
Stare tehnica buna buna buna buna buna 
Corectie unitara sau procentuala  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Corectie totala stare rehnica  0 € 0 € 0 € 0 € 
Preţ corectat  2,830 € 3,170 € 3,030 € 2,520 € 
Dotari peste standard - senzori navigatie - - 
Corectie unitara sau procentuala  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Corectie totala stare rehnica  0 € 0 € 0 € 0 € 
Preţ corectat  2,830 € 3,170 € 3,030 € 2,520 € 
ACCESORII      
Piese de schimb nu nu nu nu nu 
   0 € 0 € 0 € 0 € 
Consumabile nu nu nu nu nu 
   0 € 0 € 0 € 0 € 
Corecţie pentru accesorii cumulate 0 € 0 € 0 € 0 € 
Preţ corectat   2,830 € 3,170 € 3,030 € 2,520 € 
Corecţie totalã netã  (absolut) -352.37 € -283.90 € -107.02 € 222.93 € 

  
(procentua

l) 
-11.0% -8.2% -3.4% 9.7% 

Corecţie totalã brutã (absolut) 1,033 € 938 € 793 € 709 € 

  
(procentua

l) 
32% 27.1% 25.3% 31.0% 

selectata  3,030 €    
valaoare fara tva  2,444 €    

 
 

Inmatriculare CJ13FJI 
Proprietatea: Ford autoutilitara 
Nr. înmatriculare: 0 
Marca: Ford 
Tip:  Transit Connect PU2 
Proprietar: Star L*I srl inregistrat Ravinof srl 
An fabricaţie: 2006 
Nr. kilometri: 165165 
talon WF0UXXTTPU03766 
Omologare FBFR2X1111T38E3 
MASA PROPRIE 1510 
TOTALA AUTORIZATA 2260 
REMORCABILA 0 
CILINDREE 1753 
PUTERE kw 55 

 

Criterii şi elemente de comparaţie:  
Bun 

evaluat: 
1 2 3 4 

Fabricant, marca,  tip, model   
FordTrans
it Connect 

PU2 

Ford 
Connec

t 

Ford 
Connec

t 

Ford 
Connect 

Ford 
Connec

t 
Pret ( euro)   3,150 3,000 2,300 3,000 
Tipul comparabilei   oferta oferta oferta oferta 

Drepturi de proprietate transmise  integral 
integra

l 
integra

l 
integral 

integra
l 

Condiţii de finanţare  normale 
normal

e 
normal

e 
normale 

normal
e 
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Condiţii de vânzare  normale 
normal

e 
normal

e 
normale 

normal
e 

Cheltuieli imediat urmatoare dupa cumparare       
(demontare / montare /  reparatii ) 

 - 
5% 

taxe 
incluse 

5% 
taxe 

incluse 

5% taxe 
incluse 

5% 
taxe 

incluse 
Loc - Mod amplasare / transport / taxe / 
inmatriculare 

 
Vezi tabel 

anterior 
Bs5 Bs4 AR TM 

Condiţii ale pieţei   actual actual actual actual actual 
Caracteristici tehnico-functionale       

carosare  
4wd, 
2500 

similar similar similar similar 

Data (anul) de fabricaţie  2006 2007 2006 2006 2005 

km parcursi/ore utilizate  165,165 
135,00

0 
93,000 150,000 

200,00
0 

Dotari peste standard  - - - - - 

Stare tehnica  buna buna buna 
acceptabil

a 
buna 

Accesorii       
Piese de schimb  nu nu nu nu nu 
Consumbile/altele  nu nu nu nu nu 

 
 

Elementul de comparatie 
Bun mobil 

subiect 
Comparabil

a 1 
Comparabil

a 2 
Comparabil

a 3 
Comparabil

a 4 

Identificarea bunului mobil 
FordTransi
t Connect 

PU2 

Ford 
Connect 

Ford 
Connect 

Ford 
Connect 

Ford 
Connect 

PREŢ VÂNZARE  3,150 € 3,000 € 2,300 € 3,000 € 
Tip comparabilă  oferta oferta oferta oferta 
Corecţie unitara sau procentuala  -10% -10% -10% -10% 
Corectie totala pentru tipul 
comparabilei 

 -320 € -300 € -230 € -300 € 

Pret de vanzare corectat  2,830 € 2,700 € 2,070 € 2,700 € 

Km parcursi 
165,165 

Km 
135,000 93,000 150,000 200,000 

Data (anul) de fabricatiei fabricaţie 2006 2007 2006 2006 2005 
DREPTUL DE PROPRIETATE      
Drepturi de proprietate transmise integral integral integral integral integral 
Corecţie unitara sau procentuala  0 0 0 0 
Corectie totala drept de proprietate  0 0 0 0 
Preţ corectat  2,830 € 2,700 € 2,070 € 2,700 € 
CONDIŢII DE FINANŢARE      
Condiţii de finanţare normale normale normale normale normale 
Corecţie unitara sau procentuala  0 0 0 0 
Corecţie totala conditii de finanţare  0 0 0 0 
Preţ corectat  2,830 € 2,700 € 2,070 € 2,700 € 
CONDIŢII DE VÂNZARE      
Condiţii de vânzare normale normale normale normale normale 
Corecţie unitara sau procentuala  0% 0% 0% 0% 
Corecţie pentru condiţii de vânzare  0 € 0 € 0 € 0 € 
Preţ corectat  2,830 € 2,700 € 2,070 € 2,700 € 
CHELTUIELI IMEDIAT URMATOARE 
DUPA CUMPARARE  
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(De)montare/ reparatii / 
inmatriculari / taxe / transport) 

- /Star L*I 
srl 

inregistrat 
Ravinof srl 

5% taxe 
incluse 

/Bs5 

5% taxe 
incluse 

/Bs4 

5% taxe 
incluse /AR 

5% taxe 
incluse 

/TM 

Corectie unitara   -142 € -135 € -104 € -135 € 
Corectie totala cheltuieli imediat 
dupa cumparare 

 
-142 € -135 € -104 € -135 € 

Pret corectat  2,690 € 2,570 € 1,970 € 2,570 € 
CONDIŢII DE PIAŢÃ      
Condiţii de piata  actual actual actual actual actual 
Corectie procentuala  0% 0% 0% 0% 
Corecţie totala condiţii de pieţei  0 € 0 € 0 € 0 € 
Preţ corectat  2,690 € 2,570 € 1,970 € 2,570 € 
CARACTERISTICI TEHNICO-
FUNCŢIONALE 

     

Fabricant, marca,  tip, model  FordTransi
t Connect 

PU2 

Ford 
Connect 

Ford 
Connect 

Ford 
Connect 

Ford 
Connect 

Corectie unitara   0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
Corectie totala   0 € 0 € 0 € 0 € 
Pret corectat  2,690 € 2,570 € 1,970 € 2,570 € 
carosare 4wd, 2500 similar similar similar similar 
Corectie unitara sau procentuala  0% 0% 0% 0% 
Corectie totala utilitati  0 € 0 € 0 € 0 € 
Pret corectat  2,690 € 2,570 € 1,970 € 2,570 € 
Dotari peste standard - - - - - 
Corectie unitara sau procentuala  0% 0% 0% 0% 
Corectie totala dotari peste standard  0 € 0 € 0 € 0 € 
Pret corectat  2,690 € 2,570 € 1,970 € 2,570 € 
Anul fabricatiei 2006 2007 2006 2006 2005 
Corectie unitara  -3% 0% 0% 3% 
Corectie totala an fabricatie  -81 € 0 € 0 € 77 € 
Pret corectat  2,610 € 2,570 € 1,970 € 2,650 € 
Km parcursi 165,165 135,000 93,000 150,000 200,000 
Corectie unitara sau procentuala 1 -3.7% -8.7% -1.8% 4.2% 
Corectie totala vechime  -98 € -225 € -36 € 108 € 
Pret corectat  2,510 € 2,350 € 1,930 € 2,760 € 
Stare tehnica buna buna buna acceptabila buna 
Corectie unitara sau procentuala  0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 
Corectie totala stare rehnica  0 € 0 € 190 € 0 € 
Preţ corectat  2,510 € 2,350 € 2,120 € 2,760 € 
Dotari peste standard - - - - - 
Corectie unitara sau procentuala  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Corectie totala stare rehnica  0 € 0 € 0 € 0 € 
Preţ corectat  2,510 € 2,350 € 2,120 € 2,760 € 
ACCESORII      
Piese de schimb nu nu nu nu nu 
   0 € 0 € 0 € 0 € 
Consumabile nu nu nu nu nu 
   0 € 0 € 0 € 0 € 
Corecţie pentru accesorii cumulate 0 € 0 € 0 € 0 € 
Preţ corectat   2,510 € 2,350 € 2,120 € 2,760 € 
Corecţie totalã netã  (absolut) -320.46 € -359.58 € 50.32 € 50.51 € 

  
(procentua

l) 
-11.3% -13.3% 2.4% 1.9% 
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Corecţie totalã brutã (absolut) 320 € 360 € 330 € 321 € 

  
(procentua

l) 
11% 13.3% 15.9% 11.9% 

selectata  2,510 €    
valoare fara tva  2,024 €    

 
 
Sectiunea II Bunuri si stocuri – continuare 
Sectiunea III – Fotografii, acte de proprietate - continuare 
 


