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În atenţia: EUREXPERT IPURL 

SC OȚELUL VEST SRL  

Subiect Sinteza raportului de evaluare  

Bunuri mobile de natura autovehicule, mobilier și  aparatură  birotică. 

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. 

Data raportului: 07.11.2014 

 

La solicitarea  S.C. OȚELUL VEST S.R.L. am inspectat şi evaluat bunurile indicate de către reprezentantul societăţii, 

având următoarele date caracteristice: 

 

Nr. 

Crt
Denumire 

1 FIAT 223/WXNIA/DOBLO - BH 10 WFH

2 SSANGYONG RJ/RDD/REXTON - BH 12 REX

3 SISTEM PENTIUM IV - calculator 1 birou

4 SISTEM PENTIUM IUNIE - calculator 2 birou

5
APARATURĂ BIROTICĂ - xerox, imprimantă HP 

laser 5, telefon, fax, calculator birou magazin

6 TÂMPLĂRIE PVC - UȘI - termopan magazin, birou

7 TÂMPLĂRIE PVC - UȘI - ușile de la intrare magazin

8 SISTEM DE ALARMĂ ȘI CAMERE VIDEO

9
MOBILIER COMERCIAL - dulapuri contabilitate gri 

inchis - arhivă

10
MOBILIER COMERCIAL - rafturi contabilitate 

suspendate și arhivă

11 MOBILIER COMERCIAL - mobilier birou magazin

12
MOBILIER COMERCIAL - scaun directoral, comodine 

birou contabilitate, scaun birou

13
MOBILIER COMERCIAL TRASIDO - mobilier birou 

contabilitate gri deschis și mese birou

MAȘINI

MIJLOACE 

FIXE
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Având în vedere scopul evaluării, ipotezele şi condiţiile limitative exprimate în raport, în opinia noastră valoarea de piaţă 

a bunurilor, estimate la starea fizică de la data inspecţiei, este situată, la data prezentei, la nivelul următor: 

 

Nr. 

Crt
Denumire 

Valoare 

RON

Valoare 

EURO

1 FIAT 223/WXNIA/DOBLO - BH 10 WFH 9,700     2,200     

2 SSANGYONG RJ/RDD/REXTON - BH 12 REX 15,100    3,400     

3 SISTEM PENTIUM IV - calculator 1 birou 118        27          

4 SISTEM PENTIUM IUNIE - calculator 2 birou 132        30          

5
APARATURĂ BIROTICĂ - xerox, imprimantă HP 

laser 5, telefon, fax, calculator birou magazin 2,023     457        

6 TÂMPLĂRIE PVC - UȘI - termopan magazin, birou 812        183        

7 TÂMPLĂRIE PVC - UȘI - ușile de la intrare magazin 2,000     452        

8 SISTEM DE ALARMĂ ȘI CAMERE VIDEO 2,515     568        

9
MOBILIER COMERCIAL - dulapuri contabilitate gri 

inchis - arhivă 1,540     348        

10
MOBILIER COMERCIAL - rafturi contabilitate 

suspendate și arhivă 1,038     234        

11 MOBILIER COMERCIAL - mobilier birou magazin 1,045     236        

12
MOBILIER COMERCIAL - scaun directoral, comodine 

birou contabilitate, scaun birou 819        185        

13
MOBILIER COMERCIAL TRASIDO - mobilier birou 

contabilitate gri deschis și mese birou 4,583     1,035     

Total 41,425 9,355  
 

41.425 LEI  (echivalent 9.355 EUR) 
Menţiuni: 

 vvaallooaarreeaa  nnuu  iinncclluuddee  TTVVAA;; 

 iinn  ccaazzuull  bbuunnuurriilloorr  mobilier și aparatură birotică opinia a fost exprimata prin cardul abordarii pe baza de cost iar in cazul 

autovehiculelor opinia a fost exprimata pe baza abordarii prin piata. 

 valoare a fost exprimată ţinând seama exclusiv de ipotezele, condiţiile limitative si aprecierile exprimate în prezentul raport; 

 valoare a fost atribuită ţinând cont de piaţa actuală  şi de legislaţia în vigoare. 

 valoarea este corespunzătoare  stării fizice de la data evaluării. 

 in cazul autovehiculelor valoarea exprimata nu include taxele aferente reinmatricularii acolo unde este cazul; 

 valoarea se referă la vânzarea integrală, în starea şi configuraţia existentă la data inspectării pe teren; 

 prezentul document este valabil numai împreună cu raportul de evaluare ce urmează. 

 cursul utilizat pentru conversiile in valuta a fost de 4,4277 lei / 1 euro, 

 detaliile privind metodologia de evaluare sunt  prezentate în raportul de evaluare. 

 

Cu stimă, 

HODIȘAN MIHAI FELICIAN 

expert evaluator EPI 

membru titular al  Asociației Naţionale al  Evaluatorilor Autorizați din România 

 

BUDA ANCA LIVIA 

expert evaluator EBM, EPI 

membru titular al  Asociației Naţionale al  Evaluatorilor Autorizați din România 
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RRAAPPOORRTT  DDEE  EEVVAALLUUAARREE  

 

11..  OObbiieeccttuull  eevvaalluuăărriiii::      Bunuri mobile de natura autovehicule, mobilier și aparatură birotică. 

  

11..  PPrroopprriieettaarr::      S.C. OȚELUL VEST SRL 

  

22..  SSoolliicciittaannttuull  lluuccrrăărriiii::  S.C. OȚELUL VEST SRL 

   

33..  DDeessttiinnaattaarruull  lluuccrrăărriiii::  EUREXPERT IPURL 

   

44..  LLooccaaţţiiaa  bbuunnuurriilloorr::    Oradea, jud. Bihor  

  

55..  SSccooppuull  şşii  uuttiilliizzaarreeaa  eevvaalluuăărriiii::  Elaborarea prezentului raport de evaluare are la baza SEV (Standardele de 

Evaluare a Bunurilor din Romania) Ediția 2014: 

Standarde de Evaluare: 

SEV 100 - Cadrul general (IVS - Cadru general) 

SEV 101 - Termenii de referinţă ai evaluării (IVS 101) 

SEV 102 - Implementare (IVS 102) 

SEV 103 - Raportare (IVS 103) 

SEV 220 - Maşini, echipamente şi instalaţii (IVS 220) 

SEV 400 - Verificarea evaluărilor 

   

66..  DDaattaa  iinnssppeeccţţiieeii::    07.11.2014  efectuată de Buda Anca Livia in prezenta reprezentantului 

clientului dl. Lucuța. 

77..  DDaattaa  eevvaalluuăărriiii::    07.11.2014 

88..  DDaattaa  rraappoorrttuulluuii::    07.11.2014 

  

99..  IIddeennttiiffiiccaarreeaa  ssiittuuaaţţiieeii  jjuurriiddiiccee::  considerate libere de sarcini 

  

1100..  DDaattee  ddeesspprree  aacchhiizziiţţiiee::   

o modul de achiziţie  cash   

o conţinut contract de achiziţie  Standard 

o elemente intangibile ataşate Nu este cazul 

1111..  IIddeennttiiffiiccaarreeaa  tteehhnniiccăă  aauuttoovveehhiiccuullee  -conform informaţii + acte + constatări  

1) Autoutilitara FIAT 223/WXNIA/DOBLO 

Cargo – BH 10 WFH 

 

o numele fabricantului - FIAT 

o model - 223/WXNIA/DOBLO 

o seria de înregistrare - ZFA22300005501177 

o an fabricație - 2007 

o kilometraj - 105.779 km 

o starea tehnică : - conform informaţii primite de la utilizator + constatări la inspecţie autovehicul 

functional, afectat de uzura fizica corespunzatoare si cu reparatii necesare la 

caroserie. 

2) Autoturism SSANGYONG RJ /RDD 

/REXTON – BH 12 REX 

 

o numele fabricantului - SSANGYONG 

o model - RJ /RDD /REXTON 

o seria de înregistrare - KPTG0B1FS6P217832 

o an fabricatie - 2006 

o kilometraj - 135.716 km 

o starea tehnică : - conform informaţii primite de la utilizator + constatări la inspecţie autovehicul 
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functional, afectat de uzura fizica corespunzatoare cu reparatii necesare la 

caroserie, bara fata. 

 

 

 

1122..  CCoosstt  ddee  îînnllooccuuiirree  ((rreepprroodduuccţţiiee))::  Abordarea prin cost se bazează pe presupunerea că un cumpărător 

informat nu va plăti pentru un drept de proprietate mai mult decât costul de 

producție pentru un substitut cu aceeași utilitate ca cea a bunului evaluat. 

Daca bunul nu este nou, costul curent de nou va trebui ajustat pentru toate 

formele de depreciere existente la data evaluării. 

Pentru estimarea costului curent de nou s-a utilizat : 

- costul de înlocuire brut – costul curent al unui bun similar 

nou având o utilitate echivalenta ca obiectul de urmează a fi 

evaluat; in cazul de fata pentru bunurile evaluate-autovehicule s-

au extras din piata costuri a unor produse identice / 

asemanatoare pentru scopul evaluari;In cazul bunurilor mobilier 

și aparatură birotică costurile au fost extrase din situatia 

contabila a societatii. 

Estimarea deprecierii a ținut cont de următoarele tipuri de depreciere ce pot 

afecta un bun : 

- deteriorarea fizica – forma a deprecierii in care pierderea 

de valoare sau utilitate deplină a unui activ este atribuita 

cauzelor fizice cum sunt uzura fizică si expunerea la diverse 

elemente ( agenți atmosferici) etc... 

 

Acest tip de depreciere a fost estimat pe baza analizei vârsta / 

durata de viață. 

 

- deprecierea funcțională – o forma de depreciere in care 

pierderea de valoare este datorată unor factori inerenți 

proprietății (cauzele pot fi: schimbări in proiect, materiale, 

procese care fac proprietatea sa devina inadecvata pentru 

scopul propus, nevoia de o capacitate de producție mai mare, 

lipsa de utilitate, costuri de operare excesive, gâtuiri de flux, 

randament mai scăzut decât cel proiectat datorita unor cauze 

interne ale bunurilor, etc.) 

 

Ținând cont de informațiile existente privind utilizarea bunurilor 

mobile subiect  nu a fost estimata depreciere funcțională. 

 

- deprecierea economică (depreciere externa) – pierderea 

in valoare sau utilitate a unei proprietăți, cauzata de factori 

externi proprietății (concepte de management, lipsa materiilor 

prime, lipsa forței de munca, inaccesibilitatea pieței, legislația, 

cererea si oferta – lipsa de comenzi) 

 

Ținând cont de informațiile de piață referitoare la prețul de 

vânzare al utilajelor de construcții și birotică noi conform cărora 

un bun care a fost achiziționat nou si care este revândut de 

proprietar in condițiile unei uzuri fizice nesemnificative (care 

tinde spre 0) prețul de vânzare al acestui utilaj  este cu 

aproximativ 20-50% mai mic decât prețul său de nou. Aceasta 

pierdere de valoare poate fi considerata o depreciere externa 

cauzata de piața. In cazul de fata s-a utilizat o depreciere 

1133..  DDeepprreecciieerrii::  
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externa de 35%. Acest procent a fost extrase din piața. 

 

Estimarea Costului de înlocuire sau net a fost realizata utilizând relația: 

 

CIN ( CRN ) =CIB( CRB) x ( 1 – %uz fiz) x ( 1 – %depr funct ) x ( 1 – %depr 

externa) 

  



                                                                                           Raport de evaluare SC OȚELUL VEST SRL   

 7 

 

Calculul se prezintă tabelar: 

 

Nr. 

Crt

Nr. 

Inmatriculare
Serie Sasiu Marca Model

Rulaj (km)

CIB
DEPRECIERE 

CUMULATA

VALOARE  

LEI

VALOARE 

EUR

1 BH 10 WFH ZFA22300005501177 FIAT 223/WXNIA/DOBLO 105,779        12,322.58 53% 6,517      0% -          5,805      35% 2,032        69% 16,825.26  3,800         

2 BH 12 REX KPTG0B1FS6P217832 SSANGYONG RJ/RDD/REXTON 135,716        18,137.10 54% 9,846      0% -          8,291      35% 2,902        70% 23,860.88  5,389         

30,460 Total 40,686        9,189         

UZURA FIZICA
DEPRECIERE 

FUNCTIONALA

DEPRECIERE 

ECONOMICA

  
  

Nr. 

Crt

Denumire CIB
ANUL 

ACHIZIȚIEI

DEPRECIERE 

CUMULATA

VALOARE  

LEI

VALOARE  

EUR

3 SISTEM PENTIUM IV - calculator 1 birou 1,821.01 2003 90% 1,639      0% -          182         35% 64              94% 118             27                 

4 SISTEM PENTIUM IUNIE - calculator 2 birou 2,037.82 2006 90% 1,834      0% -          204         35% 71              94% 132             30                 

5
APARATURĂ BIROTICĂ - xerox, imprimantă HP 

laser 5, telefon, fax, calculator birou magazin
10,375.63 2010

70% 7,263      0% -          3,113      35% 1,089        81% 2,023         457              

6 TÂMPLĂRIE PVC - UȘI - termopan magazin, birou 1,561.34 2006 20% 312         0% -          1,249      35% 437            48% 812             183              

7 TÂMPLĂRIE PVC - UȘI - ușile de la intrare magazin 3,847.06 2006 20% 769         0% -          3,078      35% 1,077        48% 2,000         452              

8 SISTEM DE ALARMĂ ȘI CAMERE VIDEO 7,739.04 2007 50% 3,870      0% -          3,870      35% 1,354        68% 2,515         568              

9
MOBILIER COMERCIAL - dulapuri contabilitate gri 

inchis - arhivă
3,949.58 2010

40% 1,580      0% -          2,370      35% 829            61% 1,540         348              

10
MOBILIER COMERCIAL - rafturi contabilitate 

suspendate și arhivă
3,991.60 2007

60% 2,395      0% -          1,597      35% 559            74% 1,038         234              

11 MOBILIER COMERCIAL - mobilier birou magazin 4,021.01 2007 60% 2,413      0% -          1,608      35% 563            74% 1,045         236              

12
MOBILIER COMERCIAL - scaun directoral, 

comodine birou contabilitate, scaun birou
2,521 2008

50% 1,261      0% -          1,261      35% 441            68% 819             185              

13
MOBILIER COMERCIAL TRASIDO - mobilier birou 

contabilitate gri deschis și mese birou
14,100 2008

50% 7,050      0% -          7,050      35% 2,468        67% 4,583         1,035           

55,965 Total 16,625       3,755           

UZURA FIZICA
DEPRECIERE 

FUNCTIONALA

DEPRECIERE 

ECONOMICA
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1144..  AAbboorrddaarree  pprriinn  ppiiaațțăă  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 piață 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 piață 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 piață 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 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. 
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 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).  

Aceasta abordare a fost aplicata doar în cazul autovehiculelor, pentru 

celalalte bunuri neexistand elemente de comparație suficiente. 

Elementele de calcul, sunt prezentate valoric în anexa ““FFIISSAA  DDEE  CCAALLCCUULL  

AABBOORRDDAARREEAA  PPRRIINN  PPIIAAȚȚĂĂ””. 

Din studiul efectuat, s-au reţinut o serie de informaţii care au stat la baza 

formării opiniei evaluatorului, corecţiile estimate de evaluator ducând la o 

valoare de piaţa la nivelul: 

Nr. 

Crt

Nr. 

Inmatriculare
Marca Model

VALOARE 

piata  LEI

VALOARE 

piata Euro

1 BH 10 WFH FIAT 223/WXNIA/DOBLO 9,700            2,200            

2 BH 12 REX SSANGYONG RJ/RDD/REXTON 15,100          3,400            

24,800          5,600             
VVaalloorriillee  nnuu  ssuunntt  aaffeeccttaattee  ddee  TTVVAA 

  

1155..  AAbboorrddaarreeaa  pprriinn  rraannddaammeenntt  Nu este cazul 

 

  

1166..  TTiippuull  ddee  vvaallooaarree  eessttiimmaatt      Elaborarea prezentului raport de evaluare are la baza SEV (Standardele de 

Evaluare) Ediția 2014: 

Standarde de Evaluare: 

SEV 100 - Cadrul general (IVS - Cadru general) 

SEV 101 - Termenii de referinţă ai evaluării (IVS 101) 

SEV 102 - Implementare (IVS 102) 

SEV 103 - Raportare (IVS 103) 

SEV 220 - Maşini, echipamente şi instalaţii (IVS 220) 

SEV 400 - Verificarea evaluărilor 

Luând în considerare scopul prezentei evaluări tipul valorii adecvat este 

”valoarea de piață”, definită de SEV 100 – Cadru general ca fiind:  
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,, 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’’. 

Ţinând cont de scopul evaluării, s-au urmărit recomandările standardului de 

aplicaţie în evaluare. 

1177..    OOppiinniiaa  aassuupprraa  vvaalloorriiii::   

 

   

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 (valoarea justa), în opinia noastră, 

bunurile sunt estimate, la data de 07.11.2014 la valoarea de:  

  

99..335555  EEUURR  eecchhiivvaalleenntt    4411..442255  RROONN 

Menţiuni: 

 Valoarea nu iinncclluuddee    TTVVAA--uull  aferent tranzacţiilor globale încheiate pe 

piaţă  

 Valoarea este corespunzătoare  stării fizice de la data evaluării; 

 Cursul utilizat pentru conversiile in valuta a fost de 4,4277 RON /1 

euro. 

  

  

 

 

1188..  SSuurrssee  ddee  iinnffoorrmmaaţţiiii::      Ca surse de informare s-au folosit diferite site-uri de internet: 

 

Informaţiile primite despre starea istorică, evenimentele speciale, reparaţiile 

efectuate şi costurile necesare de efectuat sunt responsabilitatea 

proprietarului. 

Acestea sunt considerate reale şi credibile. 

  

1199..  IIppootteezzee  şşii  iippootteezzee  ssppeecciiaallee::  

Principalele ipoteze şi limite de care s-a ţinut seama în elaborarea prezentului raport sunt următoarele: 

1. Ipoteze: 

 aspectele juridice se bazează exclusiv pe informaţiile şi documentele furnizate de către 

proprietar/solicitant/destinatar 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 bunurilor 

supuse 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 bunurilor în cauză, fapt pentru care evaluatorul nu poate 

da nicio garanţie referitoare la starea tehnică şi economică a acestora, ulterioară evaluării; 

 menționez că mobilierul și aparatura de birotică aauu    ffoosstt  rreeggăăssiittee  îînn  ssttaarree  bbuunnăă  ccaa  ffiiiinndd    ccoommpplleettee  şşii  ffuunnccţţiioonnaallee; 

 autoutilitara FIAT 223/WXNIA/DOBLO Cargo – BH 10 WFH a fost identificată cu zgârieturi pe caroserie și lovituri 

pe ușa din spate, dar complet și funcțional; 

 autoturismul SSANGYONG RJ /RDD /REXTON – BH 12 REX a fost identificat cu zgârieturi pe bara din față și 

caroserie, tapițeria de pe scaunul șoferului este ruptă, dar complet și funcțional; 

 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 sa indice prezenţa contaminanţilor sau a materialelor 

periculoase; 

 în timpul efectuării identificării şi inventarierii bunurilor mobile supuse evaluării, în unele cazuri, evaluatorul nu a 

putut inspecta părţi acoperite si/sau inaccesibile ale acestora, fapt pentru care acestea sunt considerate în stare de 

funcţionare normală, 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 
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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 bunurilor. 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;  

 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 estimată este valabilă în considerentul dreptului de proprietate deplin și liber de orice sarcini. 

2. Ipoteze speciale: 

 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 altă evaluare şi sunt invalide dacă 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 să ofere în continuare consultanță sau să depună mărturie în 

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

 nici prezentul raport, nici părţi ale sale (în special concluzii referitor la valori, identitatea evaluatorilor) 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. 
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20. CCeerrttiiffiiccaarree:: 

Prin prezenta, în limita cunoştinţelor şi informaţiilor deţinute, certific 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 mele personale, fiind nepărtinitoare din punct de vedere 

profesional. 

o nu am niciun interes prezent sau de perspectivă în bunurile care fac obiectul prezentului raport de evaluare 

şi niciun interes sau influenţă legată de părţile implicate. 

o 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. 

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 din România) şi 

standardele Comitetului Internaţional de Standarde în Evaluare (IVSC). 

o evaluatorul a respectat codul deontologic al ANEVAR. 

o bunurile au fost inspectate personal de către evaluator Buda Anca Livia în data de 07.11.2014 în prezenţa 

reprezentantului clientului  dl. Lucuța în Oradea, Bulevardul Ștefan cel Mare, nr. 126/A, jud. Bihor. 

o în elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistenţă semnificativă din partea niciunei alte persoane în 

afara evaluatorilor 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 de Practică în Evaluare SEV 101 – Termenii de referinţă ai 

evaluării.  

La data elaborării acestui raport, evaluatorii care se semnează mai jos sunt membrii ANEVAR, au îndeplinit cerinţele 

programului de pregătire profesională continuă al ANEVAR şi au competenţa necesară întocmirii acestui raport. 

 

Evaluatorii care semnează prezentul raport de evaluare au încheiată asigurarea de răspundere profesională la 

ALLIANZ – ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A.  

 

Raportul de evaluare cuprinde 19 pagini ( fără anexe ), la care se adaugă anexele: 

 ANEXA NR. 1 – FOTOGRAFII ALE PROPRIETĂŢII  

 ANEXA NR. 2 – OFERTE ŞI INFORMAŢII DE PIAŢĂ UTILIZATE  

 ANEXA NR. 3 - FFIISSAA  DDEE  CCAALLCCUULL  AABBOORRDDAARREEAA  PPRRIINN  PPIIAAȚȚĂĂ 

 ANEXA NR. 4 – DOCUMENTE DE PROPRIETATE  

 

24 EEvvaalluuaattoorrii 

HODIȘAN MIHAI FELICIAN 

expert evaluator EPI 

membru titular al  Asociației Naţionale al  Evaluatorilor Autorizați din România 

 

 

BUDA ANCA LIVIA 

expert evaluator EBM,EPI 

membru titular al  Asociației Naţionale al  Evaluatorilor Autorizați din România 
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ANEXA NR. 1 – FOTOGRAFII  

 

Autoutilitara FIAT 223/WXNIA/DOBLO Cargo – BH 10 WFH 
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Autoturism SSANGYONG RJ /RDD /REXTON – BH 12 REX  
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SISTEM PENTIUM  
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SISTEM PENTIUM  

  
 

APARATURĂ BIROTICĂ – XEROX, IMPRIMANTĂ HP LASER 5, TELEFON, FAX, CALCULATOR BIROU 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMPLARIE PVC USI MAGAZIN, BIROU 
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TAMPLARIE PVC USI INTRARE MAGAZIN 

  
 

SISTEM DE ALARMA SI CAMERE VIDEO 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBILIER COMERCIAL – DULAPURI CONTABILE GRI INCHIS - ARHIVĂ 
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MOBILIER COMERCIAL – RAFTURI CONTABILE SUSPENDATE - ARHIVĂ 

 
 

MOBILIER COMERCIAL – MOBILIER BIROU MAGAZIN 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

MOBILIER COMERCIAL – SCAUN DIRECTORAL, COMODE BIROU CONTABILITATE, SCAUN BIROU 
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MOBILIER COMERCIAL TRASIDO – MOBILIER BIROU CONTABILITATE GRI DESCHIS ȘI MESE DE BIROU 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA NR. 2 – OFERTE ŞI INFORMAŢII DE PIAŢĂ UTILIZATE  
 
Oferte second hand 
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Autoutilitara FIAT 223/WXNIA/DOBLO Cargo – BH 10 WFH  
Comparabila 1 

 
http://www.autovit.ro/fiat-doblo-C34951394.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparabila 2 
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http://www.autovit.ro/fiat-doblo-C34773098.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparabila 3 
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http://www.autovit.ro/fiat-doblo-C35004464.html 
 

 

 

 
Oferta de NOU 
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http://www.fiatprofessional.ro/documente/fise-preturi/fisa-doblo-cargo-e5-e6-octombrie-2014.pdf/fisa-doblo-cargo-e5-e6-

octombrie-2014.pdf 

 

 

 

 

 

 

Autoturism SSANGYONG RJ /RDD /REXTON – BH 12 REX 
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Comparabila 1 

 

 
 

http://www.autovit.ro/ssangyong-rexton-C35002355.html 
 
Comparabila 2 
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http://www.autovit.ro/ssangyong-rexton-C35080066.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comparabila 3 
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http://www.autovit.ro/ssangyong-rexton-C33023043.html 
 
 
 
 
 
 
Oferta de NOU 
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http://ssangyong.ro/uploads/dokumentumok/131107%20Rexton%20price%20list%20MY14%20RO.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXA NR. 3 - FFIISSAA  DDEE  CCAALLCCUULL  AABBOORRDDAARREEAA  PPRRIINN  PPIIAAȚȚĂĂ  
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Autoutilitara FIAT 223/WXNIA/DOBLO Cargo – BH 10 WFH 

Corecţiile s-au luat în considerare astfel: 

 
Elementul de comparatie Bun mobil subiect Comparabila 1 Comparabila 2 Comparabila 3

Identificarea bunului mobil
FIAT 223/WXNIA/DOBLO 

CARGO
FIAT DOBLO CARGO FIAT DOBLO CARGO FIAT DOBLO CARGO

PREŢ VÂNZARE 2,700 € 2,990 € 2,900 €

Tip comparabilă oferta oferta oferta

Corecţie unitara sau procentuala -10% -10% -10%

Corectie totala pentru tipul comparabilei -270 € -300 € -290 €

Pret de vanzare corectat 2,430 € 2,690 € 2,610 €

Km parcursi 105,779 Km 98,000 Km 162,000 Km 180,000 Km

Data (anul) de fabricatiei fabricaţie 2007 2007 2007 2007

DREPTUL DE PROPRIETATE

Drepturi de proprietate transmise integral integral integral integral

Corecţie unitara sau procentuala 0 0 0

Corectie totala drept de proprietate 0 0 0

Preţ corectat 2,430 € 2,690 € 2,610 €

CONDIŢII DE FINANŢARE

Condiţii de finanţare normale normale normale normale

Corecţie unitara sau procentuala 0 0 0

Corecţie totala conditii de finanţare 0 0 0

Preţ corectat 2,430 € 2,690 € 2,610 €

CONDIŢII DE VÂNZARE

Condiţii de vânzare normale normale normale normale

Corecţie unitara sau procentuala 0% 0% 0%

Corecţie pentru condiţii de vânzare 0 € 0 € 0 €

Preţ corectat 2,430 € 2,690 € 2,610 €

CHELTUIELI IMEDIAT URMATOARE DUPA CUMPARARE 

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

Cheltuieli imediat urmatoare dupa cumparare (demontare / 

montare /  reparatii / inmatriculari / taxe / transport)

fara fara fara fara

Corectie unitara 0 € 0 € 0 €

Corectie totala cheltuieli imediat dupa cumparare 0 € 0 € 0 €

Pret corectat 2,430 2,690 2,610

CONDIŢII DE PIAŢÃ

Condiţii de piata NOIEMBRIE 2014 NOIEMBRIE 2014 NOIEMBRIE 2014 NOIEMBRIE 2014

Corectie procentuala 0% 0% 0%

Corecţie totala condiţii de pieţei 0 € 0 € 0 €

Preţ corectat 2,430 € 2,690 € 2,610 €

CARACTERISTICI TEHNICO-FUNCŢIONALE

Capacitate 1248 cmc/55 Kw 1248 cmc/55 Kw 1248 cmc/55 Kw 1248 cmc/63 Kw

Corectie unitara 0% 0% 0%

Corectie totala 0.00 € 0 € 0 €

Pret corectat 2,430 2,690 2,610

Marca / Model
FIAT 223/WXNIA/DOBLO 

CARGO

FIAT DOBLO CARGO FIAT DOBLO CARGO FIAT DOBLO CARGO

Corectie unitara sau procentuala 0% 0% 0%

Corectie totala 0 0 0

Pret corectat 2,430 2,690 2,610

Rulaj 105,779 Km 98,000 Km 162,000 Km 180,000 Km

Corectie unitara sau procentuala 0% 0% 5%

Corectie totala termoficare proprie 0 0 130.5

Pret corectat 2,430 2,690 2,740

an fabricatie 2007 2007 2007 2007

Corectie unitara sau procentuala 0% 0% 0%

Corectie totala vechime 0 0 0

Pret corectat 2,430 2,690 2,740

Stare tehnica
BUNA cu reparatii 

necesare la caroserie
BUNA BUNA BUNA

Corectie unitara sau procentuala -10.0% -10.0% -10.0%

Corectie totala stare rehnica -240 € -270 € -270 €

Preţ corectat 2,190 € 2,420 € 2,470 €

Preţ corectat 2,200 € 2,400 € 2,500 €

Corecţie totalã netã (absolut) -510 € -570 € -430 €

(procentual) -21.0% -21.2% -16.5%

Corecţie totalã brutã (absolut) 510 € 570 € 691 €

(procentual) 21.0% 21.2% 26.5%

Opinie 2,200 € RON 9,700

Data 11/7/2014

Curs Bnr 4.4277  
 Tip comparabila: 



                                                                                           Raport de evaluare SC OȚELUL VEST SRL   

  Pagina 32 

o toate comparabilele au fost corectate pentru oferta cu -10%. S-a ținut cont de intervalul de negociere 5%-

15% de pe piață. Cuantumul corecției este preluat din analiza de piață a evaluatorului. 

 Drept de proprietate: 

o nu au fost necesare corecţii; 

 Condiţii de finanţare: 

o nu au fost necesare corecţii; 

 Condiţii de vânzare: 

o nu au fost necesare corecţii; 

 Condiţii de piaţă: 

o nu au fost necesare corecţii; 

 Cheltuieli imediat după cumpărare: 

o nu au fost necesare corecţii; 

 Capacitate cilindrica: 

o nu au fost necesare corecţii; 

 Rulaj: 

o a fost necesară o corecție pozitivă de +5% comparabilei 3 deoarece aceasta are rulaj mai mare, aspect 

nefavorabil în raport cu subiectul; Cuantumul corecției este preluat din analiza de piață a evaluatorului. 

 Anul fabricației : 

o nu au fost necesare corecţii; 

 Stare tehnică: 

o au fost necesare corecții negative de -10% tuturor comparabilelor deoarece acestea sunt în stare bună fara 

probleme la partea de caroserie, aspect favorabil în raport cu subiectul care necesită reparații la caroserie; 

Cuantumul corecției se presupune ca ar acoperii costurile cu reparatiile necesare la partea de caroserie 

pentru subiect. 

 

Având în vedere caracteristicile comparabilelor și nivelul corecțiilor totale brute, opinia evaluatorului asupra valorii de piață a 

autovehiculului estimată în scopul menționat, este de: 

 

2.200 EURO echivalent a 9.700 RON 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoturism SSANGYONG RJ /RDD /REXTON – BH 12 REX 

Corecţiile s-au luat în considerare astfel: 
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Elementul de comparatie Bun mobil subiect Comparabila 1 Comparabila 2 Comparabila 3

Identificarea bunului mobil SSANGYONG REXTON SSANGYONG REXTON SSANGYONG REXTON SSANGYONG REXTON

PREŢ VÂNZARE 3,960 € 4,490 € 4,390 €

Tip comparabilă oferta oferta oferta

Corecţie unitara sau procentuala -5% -5% -5%

Corectie totala pentru tipul comparabilei -200 € -220 € -220 €

Pret de vanzare corectat 3,760 € 4,270 € 4,170 €

Km parcursi 135,716 Km 168,200 Km 135,000 Km 141,000 Km

Data (anul) de fabricatiei fabricaţie 2006 2007 2006 2006

DREPTUL DE PROPRIETATE

Drepturi de proprietate transmise integral integral integral integral

Corecţie unitara sau procentuala 0 0 0

Corectie totala drept de proprietate 0 0 0

Preţ corectat 3,760 € 4,270 € 4,170 €

CONDIŢII DE FINANŢARE

Condiţii de finanţare normale normale normale normale

Corecţie unitara sau procentuala 0 0 0

Corecţie totala conditii de finanţare 0 0 0

Preţ corectat 3,760 € 4,270 € 4,170 €

CONDIŢII DE VÂNZARE

Condiţii de vânzare normale normale normale normale

Corecţie unitara sau procentuala 0% 0% 0%

Corecţie pentru condiţii de vânzare 0 € 0 € 0 €

Preţ corectat 3,760 € 4,270 € 4,170 €

CHELTUIELI IMEDIAT URMATOARE DUPA CUMPARARE 

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

Cheltuieli imediat urmatoare dupa cumparare (demontare / 

montare /  reparatii / inmatriculari / taxe / transport)

fara fara fara fara

Corectie unitara 0 € 0 € 0 €

Corectie totala cheltuieli imediat dupa cumparare 0 € 0 € 0 €

Pret corectat 3,760 4,270 4,170

CONDIŢII DE PIAŢÃ

Condiţii de piata NOIEMBRIE 2014 NOIEMBRIE 2014 NOIEMBRIE 2014 NOIEMBRIE 2014

Corectie procentuala 0% 0% 0%

Corecţie totala condiţii de pieţei 0 € 0 € 0 €

Preţ corectat 3,760 € 4,270 € 4,170 €

CARACTERISTICI TEHNICO-FUNCŢIONALE

Capacitate 2696 cmc/121 kW 2696 cmc/121 kW 2700 cmc/122 kW 2696 cmc/121 kW

Corectie unitara 0% 0% 0%

Corectie totala 0.00 € 0 € 0 €

Pret corectat 3,760 4,270 4,170

Marca / Model SSANGYONG REXTON SSANGYONG REXTON SSANGYONG REXTON SSANGYONG REXTON

Corectie unitara sau procentuala 0% 0% 0%

Corectie totala 0 0 0

Pret corectat 3,760 4,270 4,170

Rulaj 135,716 Km 168,200 Km 135,000 Km 141,000 Km

Corectie unitara sau procentuala 5% 0% 0%

Corectie totala termoficare proprie 188 0 0

Pret corectat 3,950 4,270 4,170

an fabricatie 2006 2007 2006 2006

Corectie unitara sau procentuala -5% 0% 0%

Corectie totala vechime -198 0 0

Pret corectat 3,750 4,270 4,170

Stare tehnica
BUNA reparatii necesare 

la caroserie
BUNA BUNA BUNA

Corectie unitara sau procentuala -20.0% -20.0% -20.0%

Corectie totala stare rehnica -750 € -850 € -830 €

Preţ corectat 3,000 € 3,420 € 3,340 €

Preţ corectat 3,000 € 3,400 € 3,300 €

Corecţie totalã netã (absolut) -960 € -1,070 € -1,050 €

(procentual) -25.5% -25.1% -25.2%

Corecţie totalã brutã (absolut) 1,336 € 1,070 € 1,050 €

(procentual) 35.5% 25.1% 25.2%

Opinie 3,400 € RON 15,100

Data 11/7/2014

Curs Bnr 4.4277  
 Tip comparabila: 

o toate comparabilele au fost corectate pentru oferta cu -5%. S-a ținut cont de intervalul de negociere 5%-15% 

de pe piață. Cuantumul corecției este preluat din analiza de piață a evaluatorului. 
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 Drept de proprietate: 

o nu au fost necesare corecţii; 

 Condiţii de finanţare: 

o nu au fost necesare corecţii; 

 Condiţii de vânzare: 

o nu au fost necesare corecţii; 

 Condiţii de piaţă: 

o nu au fost necesare corecţii; 

 Cheltuieli imediat după cumpărare: 

o nu au fost necesare corecţii; 

 Capacitate cilindrica: 

o nu au fost necesare corecţii; 

 Rulaj: 

o a fost necesară o corecție pozitivă de +5% comparabilei 1 deoarece aceasta are rulaj mai mare, aspect 

nefavorabil în raport cu subiectul; Cuantumul corecției este preluat din analiza de piață a evaluatorului. 

 Anul fabricației : 

o  au fost necesare corecţii negative de -5% comparabilei 1; 

 Stare tehnică: 

o au fost necesare corecții negative de -20% tuturor comparabilelor deoarece acestea sunt în stare bună bună 

fara probleme la partea de caroserie, aspect favorabil în raport cu subiectul care necesită reparații la 

caroserie; Cuantumul corecției se presupune ca ar acoperii costurile cu reparatiile necesare la partea de 

caroserie pentru subiect. 

 

Având în vedere caracteristicile comparabilelor și nivelul corecțiilor totale brute, opinia evaluatorului asupra valorii de piață a 

autovehiculului estimată în scopul menționat, este de: 

 

3.400 EURO echivalent a 15.100 RON 
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Autoutilitara FIAT 223/WXNIA/DOBLO Cargo – BH 10 WFH 
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Autoturism SSANGYONG RJ /RDD /REXTON – BH 12 REX 
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