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1. Sinteza raportului de evaluare – Notă de opinie 
 

1.1. Obiectul lucrării: Prezentul raport de evaluare se referă la „AUTOTURISM M1”, conform grila date mai jos: 
 

Proprietatea Categoria autoturism M1, caroseria 2 VOL MINIBUS, 3+1 usi, marca 
PEUGEOT,tipul J5 290 C 52, combustibil motorina, culoare alb 

Numar de inmatriculare BH-01-MCD 
Marca Peugeot 
Tip J5 290 C 52 
Proprietar SC  Metrol Mixt S.R.L 
An de fabricatie 1993 
Nr. kilometri  KM 

Nr sasiu/Nr omologare VF3290C5200435350  / ABPU141411I9308 
Serie carte de 
identitate/certificat de 
inmatriculare 

 
143836/ B00292003H 

ITP valabil EXPIRAT 2011 
Polita RCA NU 
Polita CASCO NU 
Act de proprietate Carte de identitate,Certificat de inmatriculare 

 
 

1.2. Proprietarul bunului evaluat:SC Metrol Mixt  SRL cu sediul in Oradea,str.Nufarului,bl AN 50,AP31, avand 
numar de inregistrare la Registrul Comertului J/05/1403/1992 si CUI 48890.  

 
1.3. Solicitantul lucrării: Eurexpert  Ipurl 
 
1.4. Destinatarul lucrării: Eurexpert  Ipurl  

 
1.5. Scopul lucrării: estimarea valorii de piata a bunului mobil, în vederea valorificării bunurilor SC Metrol Mixt  SRL in 

procedura de faliment deschisa in cadrul dosarului nr.13412/111/2011,avand sentinta nr.2822/F/2014 
 

1.6. Locaţia bunului: Bunul a fost găsit situat in Oradea, jud Bihor, intr-o parcare 
   

1.7. Data inspecţiei şi a verificării faptice: 
 
Inspecţia a fost realizata de Bar Mirela in data de 22.04 2015 ,in prezenta proprietarului 
 
-s-au efectuat fotografii, s-au adunat informaţii privind istoricul de utilizare, costuri de întreţinere, s-au realizat descrieri, 
  
1.8. Data evaluării: 22-04.2015 
 
1.9. Data raportului de evaluare: 24.04.2015 

 
1.10. Bazele evaluării. Tipul valorii estimate. 

Evaluarea este realizata conform prezentului raport reprezinta o estimare a valorii de piata a proprietatilor imobiliare, 
aceasta facand obiectul standardului de evaluare SEV 100 –  Cadru General. Standardul este aplicabil valorii de piata a 
unei proprietati, de obicei imobiliare si elementele conexe.  Conform standardului definitia valorii de piata este 
urmatoarea: 
 
Valoarea de piaţă este suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat la data evaluării, între un cumpărător 
hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile au acţionat 
fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere 
 
Abordarea evaluarii proprietatii este conform prevederilor standardelor internationale de evaluare publicate de IVSC 
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(editia 2013) si adoptate in Standardele de Evaluare ANEVAR 2014: 
Standarde de evaluare: 
 SEV 100  – Cadru General 
Standarde Generale: 
 SEV 101  – Termenii de referinta ai evaluarii 
 SEV 102  – Implemnentare  
 SEV 103  – Raportarea evaluarii 
Standarde referitoare la active: 
 SEV 220  – Masini, echipamente si instalatii 
Aplicatii ale evaluarii: 
 SEV 400  – Verificarea evaluarii 
Ghiduri metodologice de evaluare: 
 GME 520 – Evaluarea pentru garantarea imprumuturilor  
 GME 620 – Evaluarea masinilor, echipamentelor si instalatiilor 
 GME 630 – Evaluarea bunurilor imobile 
Legislatia in vigoare: 

-     Ordonanta Guvernului nr. 24 / 2011 – privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor,  cu modificarile si 
completarile ulterioare 

-     Legea 99 / 14.04.2013 pentru aprobarea OUG 24 / 30.08.2011 – privind unele masuri in domeniul evaluarii 
bunurilor. Legea a fost promulgata prin Decretul Presedintelui Romaniei nr.  373 / 11.04.2013 si a fost publicata 
in Monitorul Oficial nr. 213 / 15.04.2013, partea I cu intrare in vigoare in data de 19.04.2013. 

 
1.10.1. Dreptul de proprietate evaluat 

 
Autovehicolul aparţine firmei SC Metrol Mixt SRL ‚ conform documentelor anexate  
Dreptul de proprietate s-a considerat integral, valabil şi marketabil. 
 
Pentru evaluare, bunurile supuse evaluării s-au considerat libere de sarcini, proprietarul urmând a prezenta documentele 
justificative, conform cerinţelor metodologice ale acestuia. 

1.10.2. Opinia evaluatorului 
În urma aplicării metodologiei de evaluare, opinia evaluatorului referitoare la valoarea de piaţă a bunurilor supuse 
evaluării, ţinând seama exclusiv de prevederile prezentului raport, sunt: 
 

Autoturismul cu numar inmatriculare BH-01-MCD: 
Valoarea prin piata: 1.230 EUR echivalent a 5.400 RON 

 
 

Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum şi considerente privind valoarea sunt: 
 valoarea a fost exprimată ţinând seama exclusiv de ipotezele, condiţiile limitative şi aprecierile exprimate în prezentul 

raport şi este valabilă în condiţiile generale şi specifice aferente perioadei aprilie 2015; 
 valoarea este estimata la stadiul fizic existent la momentul inspectiei; 
 valoarea nu ţine seama de responsabilităţile de mediu şi de costurile implicate de conformarea la cerinţele legale; 
 valoarea este o predicţie; valoarea este subiectivă; evaluarea este o opinie asupra unei valori; 
 valoarea este considerată în condiţii de plata cash, integral la data tranzacţiei 
 cursul valutar luat în considerare pentru calcule a fost de 4,4136 RON/Euro (afisat de BNR la data 24.04.2015). 
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RAPORT DE EVALUARE 
 

1. Obiectul evaluării  
Categoria autoturism M1, caroseria 2 VOL MINIBUS, 3+1 usi, marca  
Peugeot,tipul J5 290 C 52, combustibil motorina, culoare alb 

 
2. Proprietar:  SC   Metrol Mixt  SRL 

 
3. Solicitantul lucrării:  

Eurexpert  Ipurl 
 
4. Destinatarul lucrării:  

Eurexpert  Ipurl 
 
5. Locaţia bunului la data inspectiei: Oradea  jud.Bihor,  in parcare 

 
6. Scopul şi utilizarea evaluării: Ţinând cont de scopul evaluării – garantare credit, s-au urmărit recomandările 

standardului referitor la active: 
Standarde referitoare la active:  
 SEV 220  – Masini, echipamente si instalatii 
Si ghidurile metodologice de evaluare: 
 GME 520 – Evaluarea pentru garantarea imprumuturilor 
 GME 620 – Evaluarea masinilor, echipamentelor si instalatiilor 
 GME 630 – Evaluarea bunurilor imobile 

 
7. Data inspecţiei:  22.04.2015, inspecţie efectuată de Bar Mirela 
8. Data evaluării:  23.04.2015 
9. Data raportului:  24.04.2015 

 
10. Identificarea situaţiei juridice:  Înmatriculata sub numarul BH-01-MCD 

 Conform actelor prezentate si anexate, considerate parte integranta a 
raportului de evaluare. 

 
11. Date despre achiziţie: Conform declaraţiilor reprezentantului legal al clientului si actele anexate 
o modul de achiziţie  Second hand in 2009 
o elemente intangibile ataşate Nu este cazul 
o data achiziţiei initiale / ultimei 

achizitii; 
1994/ 2009 

o preţul de achiziţie - 
o alte aspecte relevante  in stare de nefunctionare 
 
12. Identificarea tehnică, - conform informaţii + acte + constatări 
o data fabricatiei 1993 
o numele fabricantului  

Peugeot Citroen Automobile 
o marca, tipul, categoria Marca:Peugeot Tipul J5 290 C 52  , Categoria: AUTOTURISM M1 
o cheltuieli necesare imediat dupa 

achizitie : 
are nevoie de  reparatii 

 ( demontare / montare / 
reparatii) 

Reparatiile ar consta la interior scaune,tapiterie,dar si la exterior cauciucuri,rugina 
cat si motorul si partea electrica ,care nu a fost pornit demult 

 Cheltuieli transport / taxe 
mediu / inmatriculare 

Nu are platita taxa de mediu, 

o capacitatea & caracteristici Conform documente prezentate si anexate la prezentul raport de evaluare 
 Capacitate cilindrica  / putere 2500 
 Carburant, tractiune Motorina 



RAPORT DE EVALUARE EXCLUSIV PENTRU UZ  IN SCOPUL DECLARAT 
Bar Mirela – Evaluator Autorizat, membru titular A.N.E.V.A.R.; Tel: 0744166255 

 

5

 /fata 
o Seria sasiu / omologare VF3290C5200435350 / ABPU141411I9308 
o vârsta  22 ani 
o număr de km. la bord  NU sunt afisati din cauza lipsei de curent 
o dotari peste standard : Nu  
o starea tehnică : Nesatisfacator 
 transmisie 
 direcţie  
 sistem rulare 
 instalaţie frânare 
 instalaţie electrică 

Nu se cunosc 

 
13. Identificare funcţională:  conform informaţiilor primite de la reprezentantul proprietarului 
o Parametrii tehnico-funcţionali  nominali – stare de nefunctionare 
o Compatibilitate cu sursele de piese 

de schimb şi consumabile 
 piese producţie import, existente în fabricaţie 

o Restricţii de utilizare Utilizate de proprietar 
o Avize, autorizaţii şi omologări:  
 tehnico-economice, - 
 de exploatare; Inspecţia tehnică  nu este facuta 
Autovehiculele au fost regăsite, la data inspecţiei, ca fiind nefuncţionale, fiind evaluat în această stare. 

 
14. Date operaţionale istorice - conform informaţiilor primite de la proprietar 
o cheltuieli de întreţinere şi reparaţii; În limitele normale aferente unui bun de vechime şi fiabilitate similară. 
o consumuri energie& combustibil; Consumuri la nivelul dat în cărţile tehnice 
o exploatare sezonieră; Nu este cazul. 
o personal de exploatare; Neutilizat 
o mijloace de întreţinere 

extraordinare; Nu este cazul 

o programul de întreţinere şi 
reparaţii; nerespectat  

o standarde de securitate şi mediu; Exclusiv cele din dotarea iniţială 
o echipamente de control al poluării; Fara filtru de particule 
o utilităţi de sprijin; Nu este cazul, se utilizează combustibilul pentru care a fost proiectat 
 
15. Incidente: Conform informaţiilor primite de la reprezentantul proprietarului 
o Accidente Nu este cazul  
o Evenimente cu efect depreciativ 

mai accentul decât cel uzual Neutilizat si lasat la intemperiile vremii 

o Înlocuire de componente şi 
Reparaţii  

Nu s-au facut 

 
16. Întreţinere şi service: Conform informaţiilor primite de la reprezentantul proprietarului 
o Personalul angrenat, Cu personal specializat în astfel de operaţiuni 
o Frecvenţa verificărilor, Verificările nu aufost facute 
o Reparaţii Reparaţiile necesare ar fi :schimbare cauciucuri,vopsit(fiind cu rugina atat la 

exterior cat si interior)tapitarea interiorului,repararea scaunelor,partea electrica 
este rupta,etc 

 
17. Cea mai bună utilizare: Auto transport 
 
18. Caracteristici negative care 

afectează vandabilitatea: 
La data evaluarii autoturismul era in stare de nefunctionare,fiind intr-o stare 
avansata de depreciere 
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19. Atractivitatea bunurilor: Atractivitatea bunurilor trebuie analizata si sub aspectul avantajelor si 

dezavantajelor unui autoturism second-hand fata de unul nou. In acest sens 
trebuie menţionate avantajele si dezavantajele acestor 2 categorii, care pentru 
cumpărătorii informaţi constituie un aspect decizional in alegerea lor. 
Astfel, 
Avantajele maşinilor second hand: 
Marele avantaj in favoarea maşinilor second-hand este costul redus de achiziţie 
(pe lângă faptul că maşinile noi au preturi mult mai mari, acestea se depreciază 
foarte puternic in primi doi ani (scăzând cu cca. 30-40% din preţul de nou), 
imediat după achiziţie valoarea acestora scăzând in medie cu 15-20%). In plus 
datorita preturilor mult mai mici, se poate evita accesarea finanţărilor care aduc 
prin intermediul dobânzilor si comisioanelor costuri in plus la achiziţie (pe lângă 
preţul ofertat de dealer). Tot legat de acest aspect trebuie menţionat ca inclusiv 
costurile cu asigurarea sunt mai reduse. 
Un alt avantaj este diferenţa foarte redusa valoric perceputa pe piaţa second-
hand între maşinile vechi full-option si cele noi in versiunea de baza. 
Dezavantajele maşinilor second hand: 
Cel mai important dezavantaj este faptul ca in general aceste maşini nu dispun 
sau sunt ieşite din garanţia oferită de producător. De aici apar o serie de 
aspecte îndoielnice: nu ai acces la un istoric real al maşinii, al incidentelor in 
care a fost implicata. Acestea pot dispărea (sau reduce) daca achiziţia se face 
de la dealeri autorizaţi care oferă garanţie (însa de obicei sub perioada data de 
producător). 
Un alt dezavantaj ar fi faptul că după o anumita perioada sau număr de 
kilometri, costurile de întreţinere cresc: e mult mai probabil ca o maşină second 
să aibă nevoie de reparaţii care nu ar fi fost necesare unei maşini noi; creste 
consumul de carburant si taxele către stat. 

 
20. Analiza pieţei specifice:  
o Definirea tipului de piaţă analizată  Piaţa autovehiculelor din categoria “autoturism etc 

 Subpiaţa este aceea a autoturismelor marca peugeot 
o Definirea arealului de piaţă  Piaţa naţională şi a comunităţii europene 
o Prezentarea generala a pietei 

Aproape o jumătate de milion de maşini mai vechi de zece ani au ajuns la 
fier vechi, de la începutul programului de înnoire a parcului auto. Doar 
jumătate din numărul locurilor de parcare eliberate sunt ocupate, însă, de 
automobile noi. Poate şi din cauza deselor schimbări prin care a trecut 
programul Rabla. Programul a început în 2005, cu un buget modest, cel mai 
mic din istoria Rabla: doar 45 de milioane de lei. În următorii trei ani, cine îşi 
ducea vechea Dacie, de regulă, la centrele de fier vechi, putea să îşi cumpere o 
maşină nouă cu 3.000 de lei reducere, bani plătiţi de stat. 
În 2010 s-a înlocuit prima de casare cu un tichet valoric şi suma a crescut la 
3.800 lei. Iar cine voia un automobil nou, putea să folosească încă două bilete, 
pe lângă cel rezultat din casarea bătrânului autovehicul. Şi, pentru prima oară, 
Rabla a ajutat şi firmele să scape de maşinile vechi. De anul trecut, Ministerul 
Mediului a mărit valoarea unui voucher la 6.500 de lei, dar a stabilit că nu se 
poate folosi mai mult de un tichet. Tot în 2013, pentru a încuraja cumpărarea 
maşinilor electrice, statul a oferit pe lângă tichet un bonus de 500 lei. Aşa se 
face că în mouă ani, au fost casate peste 480.000 de maşini şi au fost 
cumpărate aproape 240.000 de automobile noi. Statisticile arată că cei mai 
mulţi români au schimbat vechea Dacia cu una nouă. Pe locul doi în topul 
mărcilor care au profitat de Rabla este Opel, urmat de Chevrolet. Rabla se pare 
că este însă aproape de final. Bugetul pentru programul de înnoire a parcului 
auto este tot mai mic din 2010 încoace, pentru că tot mai mulţi români câştigă în 
instanţă restituirea taxei de mediu încasate de stat. Şi cum aceşti bani vin tot de 
la Ministerul Mediului, de la 722 de milioane de lei în urmă cu patru ani, anul 
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trecut Guvernul a dat pentru Rabla doar 150 de milioane de lei. Oricum, 
producătorii şi importatorii de autoturisme sunt unanim de acord că programul 
Rabla trebuie să dispară din 2015 şi statul să ia măsuri pentru a opri avalanşa 
de importuri de maşini second-hand din străinătate. 

o Pretul de nou      
 

o Tranzacţii sau oferte „second hand” / 
surse de informare 

 Limita: conform site-uri de specialitate  
 Site-uri de specialitate: mobile.ro ; autovit.ro ; etc. 

 
 
 

21. Ipoteze şi condiţii limitative: 
Principalele ipoteze şi limite de care s-a ţinut seama în elaborarea prezentului raport sunt următoarele: 
1. Ipoteze: 
 valoarea opinata corespunde unui autovehicul înmatriculat în România;  
 aspectele juridice se bazează exclusiv pe informaţiile şi documentele furnizate de către solicitant şi au fost prezentate fără 

a se întreprinde verificări şi investigaţii suplimentare. Dreptul de proprietate este considerat valabil şi marketabil; 
 în vederea efectuării evaluării au fost luaţi în considerare toţi factorii care au influenţă asupra valorii bunului supus evaluării 

şi nu au fost omise în mod deliberat niciun fel de informaţii care ar avea importanţă asupra evaluării şi care, după 
cunoştinţa evaluatorului sunt corecte şi rezonabile pentru întocmirea prezentului raport; 

 evaluatorul se consideră degrevat de răspunderea existenţei unor vicii ascunse privind obiectul evaluării, factorii de mediu 
etc., care ar putea influenţa în vreun sens valoarea bunului în cauză, fapt pentru care evaluatorul nu poate da nicio garanţie 
referitoare la starea tehnică şi economică a acestuia, ulterioară evaluării; 

 autoturismul subiect, conform informaţiilor primite de la solicitant/utilizator are o stare tehnică nesatisfacatoare, este 
complet şi integral nefuncţional, fiind evaluat în această stare;  

 bunul ce face obiectul prezentului raport a fost evaluat în starea şi configuraţia de la data evaluării, nefiind efectuate în 
cadrul lucrării previziuni privind modul de exploatare a lui; 

 presupunem că nu există niciun fel de contaminanţi şi costul activităţilor de decontaminare nu afectează valoarea; nu am 
fost informaţi de nicio inspecţie sau raport care sa indice prezenţa contaminanţilor sau a materialelor periculoase; 

 în timpul efectuării identificării şi inventarierii bunului mobil supus evaluării, în unele cazuri, evaluatorul nu a putut inspecta 
părţi acoperite si/sau inaccesibile ale acestuia, fapt pentru care acestea sunt considerate în stare de nefuncţionare, în cazul 
în care nu s-a menţionat altceva; Orice neconcordanţă între situaţia „luată în calcul” de evaluator (estimată în lipsa 
posibilităţii de inspecţie, pe baza informaţiilor de la solicitant/utilizator) şi cea „faptic existentă” impune reanalizarea 
raportului în vederea cuantificării valorice a neconcordanţelor. 

 evaluatorul a verificat concordanţa dintre seriile înscrise pe mijlocul de transport auto cu cele din acte, însă nu s-a făcut 
identificarea bunului. Identificarea intră în competenţa organelor abilitate. 

 evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile în lumina faptelor ce 
sunt disponibile la data evaluării; 

 nu a fost posibila pornirea la cheie,astfel ca nu s-au vazut km de la bord  
 evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informaţiile pe care le-a avut la dispoziţie existând posibilitatea existentei şi 

a altor informaţii de care evaluatorul nu avea cunoştinţă. 
 valoarea estimata este valabila in considerentul dreptului de proprietate deplin si liber de orice sarcini. 
 
 
2. Condiţii limitative: 
 orice alocare de valori pe componente este valabilă numai în cazul utilizării prezentate în raport. Valori separate alocate nu 

trebuie folosite în legătura cu o alta evaluare şi sunt invalide daca sunt astfel utilizate; 
 valoarea a fost atribuită ţinând cont de piaţa actuală şi de legislaţia în vigoare cu privire la înmatricularea autovehiculelor şi 

celelalte normative în domeniu. 
 intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia; 
 evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat sa ofere în continuare consultanta sa sau depună mărturie în instanţă 

relativ la proprietatea în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de înţelegeri în prealabil si nici in fata vreunei 
altei comisii indiferent de natura sa; Prezentul raport este exclusiv pentru uzul clientului in scopul declarat 

 nici prezentul raport, nici părţi ale sale (în special concluzii referitor la valori, identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate 
sau mediatizate fără acordul prealabil al evaluatorului; 

 orice valori estimate în raport se aplică bunurilor mobile în stare integrală şi orice divizare sau distribuire a valorii pe 
interese fracţionate va invalida valoarea estimată, în afara cazului în care o astfel de distribuire a fost prevăzută în raport. 



RAPORT DE EVALUARE EXCLUSIV PENTRU UZ  IN SCOPUL DECLARAT 
Bar Mirela – Evaluator Autorizat, membru titular A.N.E.V.A.R.; Tel: 0744166255 

 

8

22. Certificare: 
Prin prezenta, în limita cunoştinţelor şi informaţiilor deţinute, certificăm că: 

o afirmaţiile prezentate şi susţinute în acest raport sunt adevărate şi corecte. 
o analizele, opiniile şi concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele considerate şi condiţiile limitative specifice 

şi sunt analizele, opiniile şi concluziile noastre personale, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional. 
o nu avem niciun interes prezent sau de perspectivă în proprietatea care face obiectul prezentului raport de evaluare şi 

niciun interes sau influenţă legată de părţile implicate. 
o suma ce ne revine drept plată pentru realizarea prezentului raport nu are nici o legătură cu declararea în raport a unei 

anumite valori (din evaluare) sau interval de valori care să favorizeze clientul şi nu este influenţată de apariţia unui 
eveniment ulterior. 

o analizele şi opiniile noastre au fost bazate şi dezvoltate conform cerinţelor din standardele, recomandările şi 
metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România) şi standardele 
Comitetului Internaţional de Standarde în Evaluare (IVSC). 

o evaluatorul a respectat codul deontologic al ANEVAR. 
o proprietatea a fost inspectată personal de către evaluator în prezenţa reprezentantului solicitantului. 
o în elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistenţă semnificativă din partea nici unei alte persoane în afara 

evaluatorului care semnează mai jos. 
Prezentul raport se supune normelor ANEVAR şi poate fi expertizat (la cerere, cu acordul scris şi prealabil al evaluatorului) şi 
verificat, în conformitate cu Standardul Internaţional de Practică în Evaluare SEV 101 – Termenii de referinta ai evaluarii.  
La data elaborării acestui raport, evaluatorul care se semnează mai jos este membru ANEVAR, a îndeplinit cerinţele 
programului de pregătire profesională continuă al ANEVAR şi are competenţa necesară întocmirii acestui raport.  

 
Evaluator,  
 
BAR MIRELA – Evaluator Autorizat, membru titular ANEVAR 
 
 

23. Clauza de nepublicare Raportul de evaluare sau oricare alta referire la acesta nu poate fi publicat, nici 
inclus intr-un document destinat publicitatii fara acordul scris si prealabil al 
evaluatorului si al clientului cu specificarea formei si contextului in care urmeaza 
sa apara. Publicarea, partiala sau integrala, precum si utilizarea lui de catre alte 
persoane decat cele mentionate atrage dupa sine incetarea obligatiilor 
contractuale. 
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24. Abordarea pe bază de costuri: 
La baza abordării costului stă principiul substituţiei: un cumpărător prudent nu va plăti mai mult pentru o proprietate, un bun mobil 
decât costul achiziţionării unei proprietăţi substitut sau a unui bun mobil echivalent. 
Principiul poate fi aplicat fie unui activ individual sau unui bun mobil, instalaţie complexă în întregime. 
Principiul metodei constă în corectarea valorii de înlocuire (de nou) cu gradul de depreciere real, etapele necesare a fi parcurse 
fiind: 
 Stabilirea costului de inlocuire brut – de nou (CIB - conform definiţiei: Valoarea de înlocuire este valoarea în stare 

nedepreciată a unui mijloc fix, la locul de utilizare, pregătit a fi pus în funcţiune. Ea cuprinde totalitatea cheltuielilor ce ar 
trebui efectuate la data evaluării pentru înlocuirea bunului mobil considerat în stare noua, cu caracteristici tehnico-
economice similare celui de evaluat) prin una din metodele recomandate (devizului, cost-capacitate, indicială); 

 Estimarea deprecierii cumulate D, care cuprinde scăderea în valoare sau profitabilitate a unui bun datorată: 
 Uzurii (deteriorării) fizice - datorată consumării sau expirării duratei sale normale de utilizare cauzată de uzurii, 

deteriorării, expunerii diverselor elemente, factori fizici şi alţii, asemănători. 
 Deprecierii funcţionale - cauzată de ineficienţe şi inadvertenţe ale proprietăţii, la momentul comparării acesteia cu o 

proprietate mai eficientă sau una înlocuitoare mai puţin costisitoare, şi construită cu tehnologie modernă. 
Simptomele care arată prezenţa deprecierii funcţionale sunt costurile de exploatare în exces, construcţiile 
nefinalizate (costul de capital în exces), scăderea productivităţii, insuficienţe, lipsa de profit sau alte condiţii 
asemănătoare. 

 Deprecierii economice (uneori denumită „depreciere externă”) datorată unor factori externi proprietăţii, cum ar fi 
costul crescut al materiei prime, forţei de lucru sau utilităţilor (fără a compensa cu creşterea preţului produsului); 
cerere scăzută înregistrată pentru produs; concurenţa sporită; politici de mediu sau alte măsuri legislative; inflaţia 
sau rate crescute ale dobânzii; alţi factori similari. 

 
 Estimarea Costului de înlocuire net utilizând relaţia: 
CIN = CIB -  D 

 
 Nu este relevantă, poate conduce la supraevaluari 

25. Abordare prin comparaţii 
 

Comparaţia vânzărilor presupune că un cumpărător informat nu va plăti mai mult 
pentru o proprietate, un bun mobil, decât costul achiziţionării unei proprietăţi, bun 
mobil comparabil, cu aceeaşi utilitate. 
Abordarea prin comparaţia vânzărilor caută a indica valoarea prin analizarea 
vânzărilor recente (sau a preţurilor de ofertare) a bunurilor asemănătoare 
(comparabile) cu bunul mobil subiect. 
Dat fiind faptul că tranzacţiile comparabile nu sunt identice cu cea de evaluat, 
preţurile de vânzare ale comparabilelor vor trebui ajustate pentru a egala 
caracteristicile bunului mobil evaluat. 
Procedura de bază este colectarea de date în privinţa vânzărilor şi ofertelor de 
echipamente asemănătoare, determinarea gradului de comparabilitate cu 
echipamentul în cauză, stabilirea elementelor potrivite de comparaţie, colectarea şi 
sistematizarea informaţiilor, analizarea şi ajustarea informaţiilor, precum şi 
aplicarea rezultatelor subiectului. 
Abordarea prin comparaţia vânzărilor este cea mai sigură atunci când există o 
piaţă activă care furnizează un număr suficient de vânzări de proprietăţi 
comparabile care pot fi verificate independent prin intermediul unor surse sigure 
(„informaţie verificabilă”). 
O piaţă activă este aceea care deţine tranzacţii independente reale, ce au loc prin 
prisma condiţiilor de piaţă liberă. 
Abordarea prin comparaţia vânzărilor nu este fezabilă atunci când bunul mobil în 
cauză este unic, sau dacă nu există o piaţă activă pentru acel bun mobil. O piaţă 
inactivă, sau una unde există un număr limitat de vânzări ce pot fi comparate cu 
bunul de evaluat indică, adesea, o lipsă a cererii şi existenţa deprecierii 
economice. 
Analiza comparativa se bazează pe asemănările şi diferenţele între active şi 
condiţiile de tranzacţionare. 
Metoda este o abordare globală urmărind raportul cerere-oferta pe piaţa specifică 
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a bunurilor mobile studiate. Ea se bazează pe valoarea rezultată în urma 
tranzacţiilor cu active similare sau asimilabile efectuate. 
Elemente de comparaţie utilizate în analiza de comparare şi sunt următoarele: 
 Originea şi vârsta reală: presupune compararea atât a originii (provenienţei) 

cât şi a stării cunoscute a comparabilei, şi apoi realizarea corecţiilor pentru 
justificarea actualizărilor sau reconstrucţiilor. 

 Starea (condiţia): Diferenţele din starea (condiţia) activului şi cele a 
comparabilei. 

 Capacitatea: presupune corectarea preţului de vânzare al comparabilei 
pentru justificarea diferenţelor de capacitate. 

 Caracteristici (anexe): compararea subiectului în cauză cu comparabile care 
deţin aceleaşi caracteristici şi anexe. 

 Locaţia: Locaţia geografică a vânzării comparabile, locaţia fizică a unui activ 
(bun) în interiorul unei instalaţii , costuri de dezmembrare şi mutare şamd. 

 Producător: În cazul în care informaţiile de la acelaşi producător nu sunt 
disponibile, trebui să se compare subiectul în cauză cu articole produse de o 
companie pe care participanţii pe o piaţă o consideră comparabilă cu 
producătorul proprietăţii în cauză. 

 Interesul părţilor (Condiţii de vânzare): analiza legăturii dintre motivaţia 
cumpărătorului şi a vânzătorului şi cum afectează această motivaţie valoarea 
subiectului în cauză 

 Preţul (Condiţii de finanţare): preţul tranzacţiei ar trebui investigat şi 
exprimat în termeni monetari de numerar. Se impun corecţii dacă în tranzacţia 
de vânzare comparabilă a existat o finanţare favorabilă (ajustare la cash 
echivalent). 

 Calitatea: Calitatea comparabilei ar trebui să fie echivalentă cu cea a 
subiectului în cauză. În caz contrar, trebui să se efectueze o corecţie potrivită. 

 Cantitatea: Preţurile bunurilor mobile pot varia considerabil în funcţie de 
cantitatea vândută. Corecţiile trebuie realizate în cazul vânzărilor cu cantităţi 
vrac sau mari. 

 Momentul vânzării (Condiţiile pieţei specifice): Teoretic, vânzările 
comparabile ar trebui să fie aproape de data reală a evaluării, însă acestea nu 
sunt întotdeauna uşor de obţinut. Când astfel de vânzări se înregistrează în 
afara perioadei de timp „rezonabile” şi ele trebui luate în considerare, trebuie 
să se realizeze corecţiile potrivite. 

 Tipul vânzării: Tipul şi termenii vânzării indică în general diferite niveluri de 
preţuri sau categorii de tranzacţii. Acelaşi activ (bun) care este achiziţionat la 
o licitaţie (de lichidare) va avea un preţ mai ridicat atunci când este vândut 
unui utilizator final (tip de valoare de piaţă pentru activ instalat sau valoare de 
piaţă pentru utilizare în continuitate) 

Elementele de calcul, sunt prezentate valoric în anexa “FISA DE CALCUL 
ABORDAREA PRIN COMPARAŢII”. 

 
 

26. Abordarea prin randament Nu este relevantă 
Poate conduce la supraevaluări 

 
27. Tipul de valoare estimat Abordarea evaluarii proprietatii este conform prevederilor standardelor 

internationale de evaluare publicate de IVSC (editia 2013) si adoptate in 
Standardele de Evaluare ANEVAR 2014: 
Standarde de evaluare: 
 SEV 100  – Cadru General 
Standarde Generale: 
 SEV 101  – Termenii de referinta ai evaluarii 
 SEV 102  – Implemnentare  
 SEV 103  – Raportarea evaluarii 
Standarde referitoare la active: 
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 SEV 220  – Masini, echipamente si instalatii 
Aplicatii ale evaluarii: 
 SEV 400  – Verificarea evaluarii 
Ghiduri metodologice de evaluare: 
 GME 520 – Evaluarea pentru garantarea imprumuturilor  
 GME 620 – Evaluarea masinilor, echipamentelor si instalatiilor 
 GME 630 – Evaluarea bunurilor imobile  

 
28. Opinia asupra valorii: Procedând la inspecţia bunurilor evaluate, am analizat informaţiile aplicabile şi am luat în 

calcul toţi factorii relevanţi, pe baza acestora şi în conformitate cu cunoştinţele despre 
condiţiile de piaţă, în opinia noastră, bunurile sunt estimate, la data de 06.04.2015 la 
valoarea de: 

 
Valoarea prin piata: 1230 EUR echivalent a 5400 RON 

 
Menţiuni: 
 valoarea de piaţă a fost estimată fără luarea în considerare a costurilor de vânzare 

sau cumpărare şi fără includerea nici unui/unei impozit/taxă asociat(e). 
 cursul utilizat pentru conversiile in valuta a fost de 4.4136 lei / 1 euro (afişat de BNR 

la data  24.04.2015) 
 

29. Surse de informaţii: Ca surse de informare s-au folosit diferite site-uri de internet:  
 www.mobile.ro, http://autoline-eu.ro, www.autovit.ro , etc. 
 
Informaţiile primite despre starea istorică, evenimentele speciale, reparaţiile 
efectuate şi costurile necesare de efectuat sunt responsabilitatea solicitantului. 
Acestea sunt considerate reale şi credibile. 

30. Documente justificative 
 

Atasate raportului de evaluare  

 
                     
 
 
V piata=  1.230 eur sau 5.400 lei 

                                                                                       
  Anexa 1 OFERTE 

Peugeot J5 
Pret 2.100 EUR, 9.326 RON 
Situat in Romania,  
Judetul  Brasov   Postat in data : 28.03.2015 

Second-hand   
Tip 290 
Categoria utilitara 

Stare inmatriculata 
Anul fabricatiei 1993 

Kilometraj 106.567 km 

http://www.mobile.ro,
http://autoline-eu.ro,
http://www.autovit.ro
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Putere 55 0 
Cutie de viteze manuala(5+1) 
Capacitate 2500 cm3 
Climatizare manuala 
Culoarea alb 
Usi 4/5 
Motorizare Diesel 
Norma euro euro 1 
Consum 8,00l 
Proprietari-anteriori 1 
Valabilitatea ITP 2016 
 

Observatii 
Vand peougeot j5 2500cmc din 1993 stare perfecta de functionare ,carte service ,chilometri reali .Masina a fost proprietatea unei firme de 
editura de carte . 
Favorit 
 

 
 

Date de contact 
claudiu  
Romania 
Judetul Brasov, Brasov 
Afiseaza nr. de telefon 
 
toate anunturile de la aceasta persoana... 
 
Nu acceptati sa trimiteti bani în avans, daca nu v-ati intalnit personal cu proprietarul. 
 
http://www.bestauto.ro/peugeot/j5/utilitara/auto/3024565.htm?pgsource=searchresult&fuelname=diesel
&year=1993&colorname=alb&countyname=brasov,%20brasov&price=2100&tabid=1&pictureid=1 
 
 
Vand microbuz Peugeot J5 

 Sibiu, judet SibiuAdaugat La 14:38, 28 Aprilie 2015, Numar anunt: 15484429 
Oferit de:Firma Marca:Peugeot Model:altul 
 

Combustibil:Diesel An de fabricatie:1991 Rulaj:230 000 km 
 

Caroserie:Minibus Capacitate motor:2 500 cm3   
 

http://www.bestauto.ro/peugeot/j5/utilitara/auto/3024565.htm?pgsource=searchresult&fuelname=diesel
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Microbuz de marfa 3,5 t masa totala autorizata, motor 2500 , culoare alb, stare buna, cabina 2 locuri, inmatriculat pe firma 
Sibiu. 

 

 
 

Contacteaza vanzatorul 

0745 512533 

2 100 € 

 
http://olx.ro/oferta/vand-microbuz-peugeot-j5-ID12YcR.html 
 

 
 
 
http://www.depozitauto.ro/vand-peugeot-boxer-second-hand-1999-arad-id221902.html 
 
 
 
 

http://olx.ro/oferta/vand-microbuz-peugeot-j5-ID12YcR.html
http://www.depozitauto.ro/vand-peugeot-boxer-second-hand-1999-arad-id221902.html
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Anexa  2                     Comparatii directe Bun mobil 
          

Elemente de comparatie 
Proprietatea de 

evaluat Comparabila 1 (Euro) Comparabila 2 (Euro)  Comparabila 3 (Euro) 
Pret oferta                              2,100.00                             2,100.00                                1,550.00  

Tip tranzactie   oferta  oferta  oferta 
Corectie pt. oferta    -10% -10% -10% 
Valoarea corectiei   -210 -210 -155 

Pret corectat                              1,890.00                             1,890.00                                1,395.00  

1)Dr. de propr.transm.  integral integral  integral  integral 
Corectie    0% 0% 0% 

Valoarea corectiei                                          -                                          -                                              -   
Pret corectat                              1,890.00                             1,890.00                                1,395.00  

2)Condit.de finantare cash cash  cash  cash 
Corectie   0% 0% 0% 

Valoarea corectiei                                          -                                          -                                              -   
Pret corectat                              1,890.00                             1,890.00                                1,395.00  

3)Conditii de vanzare normale normale  normale  normale 
Corectie   0% 0% 0% 

Valoarea corectiei                                          -                                          -                                              -   
Pret corectat                              1,890.00                             1,890.00                                1,395.00  

4)Originea Romania idem  idem  idem 
Corectie   0% 0% 0% 

Valoarea corectiei                                          -                                          -                                              -   
Pret corectat                              1,890.00                             1,890.00                                1,395.00  

5)Conditii de piata aprilie la zi  la zi  la zi 
Corectie   0% 0% 0% 

Valoarea corectiei   0 0 0 
Pret corectat                              1,890.00                             1,890.00                                1,395.00  

6)Locatia/inmatricul Romania/inmatriculata Romania/inmatriculata  Romania/inmatriculata  Romania/nematriculata 
Corectie   0% 0% 20% 

Valoarea corectiei   0 0 279 
Pret corectat                  1,890.00                 1,890.00                  1,674.00  

7)Caract. Fizice(an) 1993 1991 1993 1999 
Corectii   5% 0% -10% 

Valoarea corectiei   94.5 0 -167.4 
Pret corectat                              1,984.50                             1,890.00                                1,506.60  

7.1Marca peugeot J5 minibus  idem   idem   peugeot Boxer  
corectie   0% 0% 10% 

valoarea corectiei   0 0 167 
pret corectat                              1,984.50                             1,890.00                                1,674.00  
7.2Km parcursi         

Corectie   0% 0% 0% 
Valoarea corectiei   0.00 0.00                                           -   

Pret corectat                              1,984.50                             1,890.00                                1,674.00  
7.3 Starea /conditia nesatisfacatoare  buna  buna  buna 

Corectie   -20% -20% -20% 
Valoarea corectiei   -378 -378 -334.8 

Pret corectat                              1,606.50                              1,512.00                                1,339.20  

7.4Caracteristici/accesorii 
rugina,netapitata,usi 

rupte pete de rugina  nu  nu 
Corectie   -10% -15% -15% 

Valoarea corectiei   -189 -283.5 -251.1 

Pret corectat   
                            

1,417.50                             1,228.50                                1,088.10  
7.5Calitatea 3+1 usi 3+1 usi 3+1 usi 3+1 usi 

Corectie   0% 0% 0% 
Valoarea corectiei   0.00 0 0 

Pret corectat   
                            

1,417.50                             1,228.50                                1,088.10  
7.6 Capacitatea 2500 m3 2500 cm3 2500 cm3 2500 cm3 

Corectie   0% 0% 0% 
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                                      V= 1230 eur sau 5.400 lei 
 
 
POZE 
 

  
 
 

Valoarea corectiei   0 0 0 

Pret corectat   
                            

1,417.50                             1,228.50                                1,088.10  
8)Caract. Economice nu nu  nu  nu 

Corectie   0% 0% 0% 
Valoarea corectiei   0 0 0 

Pret corectat   
                            

1,417.50                             1,228.50                                1,088.10  
9)CMBU auto idem  idem  idem 
Corectie   0% 0% 0% 

Valoarea corectiei                                -    0 0 

Pret corectat   
                            

1,417.50                             1,228.50                                1,088.10  
10) transport Romania  Romania  Romania  Romania 

Corectie   0% 0% 0% 
Valoarea corectiei   0.00 0 0 

Pret corectat                  1,417.50                 1,228.50                  1,088.10  
Corectie total neta   -                     682.50  -871.5 -461.9 

Corectie total neta %   -33% -42% -30% 
Corectie total bruta                         871.50                        871.50                       1,354.70  

Corectie total bruta din 
pret de oferta %   45% 45% 85% 

Pret corectat in euro     eur 1228   

VALOARE PROPUSA EUR  rotund   1230 eur    
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