
 
 

 
 
 

 
 
 

Raport de evaluare  
 

Stoc de marfa 
aflat în proprietatea  

S.C. OTELUL VEST S.R.L. – Societate in faliment 
 
 

 
DESTINATARUL LUCRĂRII  EUREXPERT IPURL 
 
SOLICITANTUL LUCRĂRII   S.C. OTELUL VEST S.R.L. 
 
PROPRIETAR                                      S.C. OTELUL VEST S.R.L. 
    

 
 
 
 
 
 
 

Datele, informaţiile şi conţinutul prezentului raport fiind confidenţiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate şi nu vor 
fi transmise unor terţi fără acordul scris şi prealabil al destinatarului şi al evaluatorului. 
 

- Noiembrie  2014 – 
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SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE 
 

PROPRIETATEA EVALUATĂ 

 

Stocurile care fac obiectul evaluării constau în principal în produse destinate domeniului de construcții și instalații 
sanitare, produse vandabile. Categoria de stocuri analizată este compusă din materiale neperisabile. 
Caracteristicile bunurilor evaluate: 

o Tipul bunurilor : produse destinate domeniului de construcții, instalații sanitare si accesorii. 

o Amplasament : stocul de marfă se află în Oradea, Bulevardul Ștefan cel Mare nr. 126/A in incinta 
magazinului Otelul Vest, judeţul Bihor. 

o În lista anexată raportului de evaluare se regăsesc toate reperele evaluate prezentate în detaliu; 
o Identificare :   

 Stocurile au ca proprietar pe SC OȚELUL VEST SRL  în baza listelor de  inventar prezentate 
evaluatorului. 

 Evaluarea este realizată în ipoteza în care dreptul de proprietate este integral, valabil, marketabil şi 
neafectat de nicio sarcină; 

o Documentele prezentate de către destinatar au fost listele de inventar din luna iulie 2014 folosite ca 
bază de calcul. 

 

OPINIA ASUPRA VALORII 

În urma aplicării metodologiei de evaluare, opinia evaluatorilor referitoare la valoarea de piaţă a bunurilor evaluate, 
ţinând seama exclusiv de prevederile prezentului raport, este: 
 

Valoare  totală  71.802,95 RON  echivalentul a 16.216 EUR 
 

Valoarea este influențată de T.V.A. şi este considerată în condiţii de plată cash, integral la data tranzacției. 
o Opinia de mai sus nu reprezintă valoarea pentru asigurare; 
o Evaluarea a fost realizată în ipoteza vânzării „în bloc”; 
o Cursul de schimb leu/EUR considerat este de 4,4277 RON, corespunzător cursului BNR din data de 

06.11.2014; 
o Analizele şi opiniile mele au fost bazate şi dezvoltate conform cerinţelor din standardele, recomandările şi 

metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociația  Naţională a Evaluatorilor Autorizați din 
România). Raportul de evaluare tipizat a fost solicitat de către destinatar şi agreat de părţi.  

 
 

 
BUDA ANCA LIVIA 
Evaluator  EBM, EPI 
Membru titular al  Asociației Naţionale a     
Evaluatorilor Autorizați din România 
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Metodologia de evaluare aplicată include abordarea prin costuri fiind singura abordare plauzibilă în cazul de faţă. 
Elaborarea prezentului raport de evaluare are la bază SEV (Standardele de Evaluare a Bunurilor din Romania) 
ediția 2014: 
 Standarde de Evaluare: 

  SSEEVV  110011  ––  TTeerrmmeenniiii  ddee  rreeffeerriinnțțăă  aaii  eevvaalluuăărriiii  

  SSEEVV  110022  ––  IImmpplleemmeennttaarree    

  SSEEVV  110033  ––  RRaappoorrttaarree    

  SSEEVV  222200  ––  MMaaşşiinnii,,  eecchhiippaammeennttee  şşii  iinnssttaallaaţţiiii    

  SSEEVV  440000  ––  VVeerriiffiiccaarreeaa  EEvvaalluuăărriilloorr  

  
Luând în considerare scopul prezentei evaluări tipul valorii adecvat este ”valoarea de piață”, definită de SEV 100 – 

Cadru general ca fiind:  

,, Valoarea de piaţă este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) 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.’’ 
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OBIECTUL SI SCOPUL EVALUARII 

 
PROPRIETATEA EVALUATĂ 

 

La solicitarea  destinatarului EUREXPERT IPURL am inspectat şi evaluat stocurile indicate de către reprezentantul 
societăţii S.C. OȚELUL VEST  S.R.L, dl. Lucuța. 

Stocul de marfa se afla în Oradea, Bulevardul Ștefan cel Mare nr. 126/A, judeţul Bihor. 

Evaluatorul a putut inspecta stocul de marfă dar identificarea s-a făcut aleator, prin eșantionare. 
  
Datele care au stat la baza prezentei evaluări sunt listele de inventariere din iulie 2014 – mărfuri.   
Evaluarea este realizată în ipoteza în care dreptul de proprietate este integral, valabil, marketabil şi neafectat de 
nicio sarcină. 

 

SCOPUL EVALUĂRII. INSTRUCŢIUNILE EVALUĂRII 

 
Scopul prezentului raport de evaluare este estimarea valorii de piaţă a bunurilor  subiect în vederea  scoaterii la 
vânzare  în cadrul procedurii de faliment prevăzută de Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei. 
 

TIPUL VALORII. BAZA DE EVALUARE 

 
Luând în considerare scopul prezentei evaluări tipul valorii adecvat este ”valoarea de piață”, definită de SEV 100 – 

Cadru general ca fiind:  

,, Valoarea de piaţă este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) 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.’’ 

 

DATA EVALUĂRII.DATA INSPECTIEI 

 
La baza efectuării evaluării au stat informaţiile privind nivelul preţurilor corespunzătoare lunii noiembrie  2014. Data 
la care se consideră valabile ipotezele luate în considerare şi valorile estimate de către evaluator (data evaluării) 
este 07.11.2014. Cursul de schimb  oficial leu/EUR este de 4,4277 RON. Inspecția stocurilor a fost realizată în data 
de 07.11.2014 de către evaluator Buda Anca Livia prin esantionare. 

IPOTEZE ŞI CONDIŢII LIMITATIVE SUPLIMENTARE (speciale) 

Evaluarea a fost realizată în ipoteza în care dreptul de proprietate este integral, valabil, tranzacţionabil şi neafectat 
de eventuale sarcini. 
Evaluarea s-a realizat fără primirea unei părţi din documentele cerute  astfel în cazul în care ar apărea eventuale 
erori sau neconformităţi evaluatorul nu va putea fi luat responsabil, evaluarea s-a realizat doar pe baza informaţiilor 
şi documentelor prezentate de către destinatar / reprezentantul societăţii. Nu s-a  pus la dispoziţie o situaţie cu 
intrările şi ieşirile pentru a putea calcula o viteză de rotaţie a stocurilor precum şi un coeficient de decotare astfel 
acest coeficient a fost estimat aproximativ de către evaluator pe baza informaţiilor avute la dispozitie de către 
acesta cu privire la bunuri similare.  
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De asemenea societatea nu mai functioneaza in prezent. 
 

SITUAŢIA JURIDICĂ A BUNURILOR 
 

DREPTURI DE PROPRIETATE EVALUATE. DESCRIERE LEGALĂ 

 
Stocurile care fac obiectul evaluării constau în principal în produse destinate domeniului de construcții, instalații 
sanitare si accesorii, produse vandabile, fara defecte care se pot valorifica dar la o valoare redusa. 
 

ESTIMAREA VALORII DE PIAŢĂ 
 
 

AMPLASAREA BUNURILOR. SCURTĂ PREZENTARE A BUNURILOR EVALUATE 

 
Caracteristicile bunurilor evaluate: 

o Tipul bunurilor: produse destinate domeniului de construcții și instalații sanitare. 

o Amplasament : stocul de marfă se află în Oradea, Bulevardul Ștefan cel Mare nr. 126/A, in incinta 
magazinului OTELUL VEST, judeţul Bihor. 

o În lista anexată raportului de evaluare se regăsesc toate reperele evaluate prezentate în detaliu; 
o Identificare :  

 Stocurile au ca proprietar pe SC OȚELUL VEST SRL  în baza listelor de inventar prezentate 
evaluatorului. 

 Evaluarea este realizată în ipoteza în care dreptul de proprietate este integral, valabil, marketabil şi 
neafectat de nicio sarcină; 

o Documentele prezentate de către destinatar au fost listele de inventar din luna iulie 2014 folosite ca 
bază de calcul. 

 
 

STARE TEHNICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ 

 
Conform declarațiilor reprezentanților societăţii, a documentelor puse la dispoziție de către destinatar  şi a celor 
constatate în cadrul inspecţiei efectuate, stocurile evaluate care au fost luate în calculul evaluării : 

 sunt în stare bună, vandabile, acestea putând  fi valorificate la o valoare redusa datorita varietatii 
mare in cantitati reduse. 

 depozitarea are loc în spaţii închise, amenajate; 
 
 

METODOLOGIE 

 
Metodologia de evaluare aplicată include abordarea prin costuri, fiind singura metodă plauzibilă în cazul de faţă. 
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ABORDAREA PRIN COSTURI 

 

Pentru determinarea valorilor au fost efectuate: 
 documentarea, pe baza unei liste de informații solicitate destinatarului; 
 analiza listelor de inventariere puse la dispoziție de către destinatar; 
 inspecția stocurilor – stocurile au fost inspectate aleator, prin eșantionare acestea au fost evaluate in ipoteza in 

care ele exista in cantitatile indicate conform documentelor atasate si nu prezinta defecte;  
 stabilirea limitelor şi ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului; 
 discuții purtate cu reprezentanți ai “ SC OȚELUL VEST SRL” pentru obținerea de informații referitoare la 

aspectele juridice, situația trecută şi actuală a stocurilor evaluate; 
 selectarea tipului de valoare estimată în prezentul raport;  
 deducerea şi estimarea condiţiilor limitative specifice stocurilor evaluate; 
 obținerea de informații referitoare la preţuri actuale (ultimele preturi de achiziție existente); 
 analiza tuturor informațiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluării; 

 
Metoda costului de înlocuire își are baza în analiza pieței, respectiv în analiza prețului de achiziție. Premiza majoră 
a metodei este aceea că valoarea de piaţă a unui activ este în relaţie directă cu preţurile de tranzacţionare  a unor 
active competitive şi comparabile. Analiza comparativă se bazează pe asemănările şi diferenţele între active şi 
condiţiile de tranzacţionare. Metoda este o abordare globală urmărind raportul cerere-oferta pe piaţa specifică a 
bunurilor studiate. Ea se bazează pe valoarea rezultată în urma tranzacţiilor cu active similare sau asimilabile 
efectuate. 

Estimarea valorii:  

Pentru estimarea unui nivel orientativ de valorificare pe piață, au fost luate în considerare : 
 

 Ultimul preț de achiziție practicat pe piață pentru bunurile evaluate  - prețul curent pe piață asimilat la 
nivelul prețului înregistrat în listele de inventar ; 

 O decotare aferenta unei deprecieri din cauze externe datorate riscului de vandabilitate a unui asemenea 
volum de stocuri  în cantităţi mici / poziţie şi ipotezei de evaluare «  în bloc » a stocurilor.Valorificarea 
rapidă a întregului stoc implică o ofertă promoţională, deci coborârea preţurilor. În aceeaşi ordine de idei se 
impune a se preciza că, o valorificare globală atrage şi practicarea de discount-uri semnificative.  

 Estimarea deprecierii externe a ținut cont de gradul de vandabilitate a stocurilor « în bloc », în baza vitezei 
de rotație. 

 Modul de calcul este următorul: 
Procentul de decotare a fost stabilit pe baza informațiilor avute de evaluator cu privire la procente de decotare 
pentru bunuri similare specifice acestei piețe. 

- de la client sau destinatar nu am primit evoluția lunară a stocurilor pe o perioadă de minim 6 luni, anterior 
evaluării sau anterior datei inspecției, cu evoluția lunară a soldului inițial, rulajului debitor, rulajului creditor şi 
soldului final pentru a putea stabili procentele de decotare. Evaluatorul nu îşi asumă responsabilitatea 
stabilirii procentului de decotare. Acesta a fost stabilit pe baza informațiilor avute de către evaluator precum 
şi pe baza informațiilor extrase din analiza de piață efectuată de către evaluator, dar este un procent de 
decotare mediu relativ. Procentul de decotare exact ar putea fi stabilit prin punerea la dispoziție a evoluției 



                                                                                                                                                         Evaluare stocuri 

Pagina 7 

lunară a soldului inițial, rulajului debitor, rulajului creditor şi soldului final dar societatea în cauză nu mai 
funcționează. 

 
 Procentul de decotare relativ al stocurilor în funcție de viteza de rotație pentru bunuri similare este prezent în 

următorul tabel : 
 

Viteza de 
rotatie 0-1 luni 

1-3 
luni 3-6 luni 

6-12 
luni 

Peste 12 
luni 

Decotarea 
stocurilor 5% 15% 30% 50% 80% 

 

Estimarea valorii:  

Pentru estimarea unui nivel orientativ de valorificare pe piață, au fost luate în considerare : 
 

 Ultimul preț de achiziție practicat pe piață pentru bunurile evaluate  - prețul curent pe piață asimilat la 
nivelul prețului înregistrat în listele de inventar, care contine TVA . 

 In cazul de fata  a fost aplicata o decotare de -30%  ținand cont de gradul de vandabilitate a stocurilor dar 
si de varietatea/volumul acestora in cantitati mici. 

Valorile sunt următoarele:  
102.575,63  RON  echivalentul a 23.167 EUR-30% rezulta o valoare de  

71.802,95 RON  echivalentul a 16.216 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                         Evaluare stocuri 

Pagina 8 

 
 

REZULTATELE EVALUĂRII 

 
Având în vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodei de evaluare, relevanţa acesteia şi 
informaţiile de piaţă care au stat la baza aplicării ei şi pe de altă parte scopul evaluării şi caracteristicile bunurilor 
evaluate, în opinia evaluatorului valoarea estimată pentru acestea va trebui să ţină seama de valoarea obţinută prin 
abordarea prin cost, fiind singura plauzibilă. 

 
În urma reconcilierii rezultatelor opinia evaluatorilor referitoare la valoarea bunurilor evaluate, ținând seama 
exclusiv de prevederile prezentului raport, este : 

Valoare  totală  de piață  71.802,95 RON  echivalentul a 16.216 EUR 
 

Valoarea este influențată de T.V.A. şi este considerata în condiții de plată cash, integral la data tranzacţiei. 
o Opinia de mai sus nu reprezintă valoarea pentru asigurare; 
o Cursul de schimb leu/EUR considerat este de 4,4277 RON, corespunzător cursului BNR din data de 

06.11.2014; 
o Evaluarea a fost realizată în ipoteza vânzării „în bloc”; 
o Analizele şi opiniile mele au fost bazate şi dezvoltate conform cerinţelor din standardele, recomandările şi 

metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociația  Naţională a Evaluatorilor Autorizați din 
România).Raportul de evaluare tipizat a fost solicitat de către destinatar şi agreat de părţi.  

 
 

BUDA ANCA LIVIA 
Evaluator  EBM, EPI 
Membru titular al  Asociației Naţionale a     
Evaluatorilor Autorizați din România 
 
 
 
 
 

ANEXE 
 

 

1. Fotografii 
2. Certificare 
3. Condiţii şi ipoteze limitative 
4. Listele de inventar ale stocurilor evaluate 
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2. CERTIFICARE 
 
 

Prin prezenta, în limita cunoştinţelor şi informaţiilor deţinute, certific că : 
- afirmaţiile prezentate şi susţinute în acest raport sunt adevărate şi corecte; 
- analizele, opiniile şi concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele considerate şi condiţiile 

limitative specifice şi sunt analizele, opiniile şi concluziile mele personale, fiind nepărtinitoare din punct de 
vedere profesional; 

- nu am niciun interes prezent sau de perspectivă în bunurile care fac obiectul prezentului raport de evaluare 
şi niciun interes sau influentă legată de părţile implicate. 

- suma ce îmi revine drept plată pentru realizarea prezentului raport nu are nicio 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. 

 
Bunurile, stocurile au fost inspectate personal de către evaluator Buda Anca Livia prin esantionare. În elaborarea 
prezentului raport nu s-a primit asistenţă semnificativă din partea niciunei alte persoane. 
 
         

 
BUDA ANCA LIVIA 
Evaluator  EBM, EPI 
Membru titular al  Asociației Naţionale a     
Evaluatorilor Autorizați din România 
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3. IPOTEZE SPECIALE ŞI IPOTEZE LIMITATIVE 
La baza evaluării stau o serie de ipoteze şi condiţii limitative, prezentate în cele ce urmează. Opinia evaluatorului 
este exprimată în concordanţă cu aceste ipoteze şi concluzii, precum şi cu celelalte aprecieri din acest raport.  
 
Principalele ipoteze şi limite de care s-a ţinut seama în elaborarea prezentului raport sunt următoarele: 
 
1.Ipoteze speciale: 
 
 aspectele juridice se bazează exclusiv pe informaţiile şi documentele furnizate de către proprietar/destinatar şi 

au fost prezentate fără a se întreprinde verificări şi investigaţii suplimentare. Dreptul de proprietate este 
considerat valabil şi marketabil;  

 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 bunurilor în cauză, fapt pentru care 
evaluatorul nu poate da nicio garanţie referitoare la starea tehnică şi economică a acestora, ulterioară evaluării; 

 bunurile ce fac  obiectul prezentului raport au  fost evaluate  în starea şi configuraţia de la data evaluării, nefiind 
efectuate în cadrul lucrării previziuni privind modul evoluție a lor care se poate schimba în funcţie de condiţiile 
de operare ulterioare evaluării;  

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

 în timpul efectuării identificării şi inventarierii bunurilor supuse evaluării, în unele cazuri, evaluatorul nu a putut 
inspecta părţi acoperite şi/sau inaccesibile ale acestora, fapt pentru care acestea sunt considerate în stare 
completă, 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 proprietar/utilizator) şi cea „faptic 
existentă” impune reanalizarea raportului în vederea cuantificării valorice a neconcordanţelor. 

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

 bunurile se presupune ca există în cantitatea luată în calcul de evaluator, nu s-a făcut identificarea în fiecare 
caz astfel că dacă ar apărea eventuale nereguli legate de cantităţile luate în calcul şi realitate opinia 
evaluatorului va trebui revizuită. 

 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. 
 

2. Ipoteze  limitative: 
o orice alocare de valori pe componente este valabilă numai în cazul utilizării prezentate în raport. Valori 

separate alocate nu trebuie folosite în legătură cu o altă evaluare şi sunt invalide dacă sunt astfel utilizate; 
o intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia; 
o evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanţă sau să depună mărturie 

în instanţă relativ la evaluarea în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de înţelegeri în 
prealabil; 

o orice valori estimate în raport se aplică echipamentelor 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. 

o valorile  estimate  în EUR şi RON  sunt valabile atât timp cât condiţiile în care s-a realizat evaluarea (starea 
pieţei, nivelul cererii şi ofertei, inflaţie, evoluţia cursului de schimb etc.) nu se modifică semnificativ; 

o intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia; 



                                                                                                                                                         Evaluare stocuri 

Pagina 13 

o evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanţă sau să depună mărturie 
în instanţa relativ la evaluarea în chestiune; 

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

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

o acest raport de evaluare nu va putea fi utilizat pentru niciun alt scop decât cel declarat. 
o evaluatorul a obţinut informaţii, opinii, estimări din surse considerate a fi corecte şi de încredere dar nu se 

asumă nicio responsabilitate în cazul în care acestea s-ar dovedi a fi incorecte;  
o raportul de evaluare este valabil în condiţiile economice, fiscale, juridice şi politice de la data întocmirii sale.  

Dacă aceste condiţii se vor modifica, concluziile acestui raport îşi pot pierde valabilitatea. 
o intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia. 
o declar că toate cantităţile şi preţurile au fost extrase din listele de inventariere puse la dispoziţie de către 

destinatar, nu îmi asum nicio responsabilitate pentru corectitudinea acestor liste. Inspecţia s-a realizat aleator, 
prin eşantionare, identificarea în cadrul fiecărei poziţii s-a realizat de către reprezentanţii destinatarului si ai 
proprietarului la momentul întocmirii listelor de inventar. Nu îmi asum nicio responsabilitate cu privire la aceste 
liste şi la toate informațiile primite cu ocazia inspecției efectuate. În cazul în care ar apărea neconformităţi 
opinia va trebui revizuită şi prezentul raport anulat. 

 
 
 



 
4. LISTELE DE INVENTAR ALE STOCURILOR  EVALUATE 
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