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Capitolul I. Introducere: elemente constitutive formale ale 

raportului de evaluare 
 

TEREN INTRAVILAN,Tileagd,str.Unirii, JUDEŢUL BIHOR 

          

                            Scrisoare de transmitere                     

                                         

Stimate beneficiar, 

Prin prezenta vă informez că la data de 02.06 .2015 s-a întocmit raportul de 

evaluare asupra dreptului de proprietate a terenului  situat în comuna Tileagd, 

jud.Bihor de către subsemnata Bar Mirela în calitate de evaluator imobiliar al 

Uniunii Naţionale al evaluatorilor din Romania, legitimata cu nr.17638. 

La data de 28.05.2015, Bar Mirela, în calitate de evaluator imobiliar am 

făcut inspecţia imobilului a cărui proprietar este SC Cartrai Trans SRL , înscris în 

C.F. nr.800,TOP 879/2. 

Evaluarea are ca scop stabilirea valorii de piaţă în vederea valorificarii 

bunurilor in procedura de faliment deschisa SC Cartrai Trans SRL si poate fi 

utilizată doar în acest scop.Obiectul evaluării este  o proprietate de tip teren 

intravilan, liber de construcţii. Scrisoarea este însoţită de un raport complet de 

evaluare cu 16 pagini şi este întocmit pentru a-i servi Eurexpert Ipurl. 

          Pentru stabilirea valorii de piaţă s-a utilizat metoda prin comparaţie  directă, 

valoarea finală de piaţă rezultata se cifrează rotund la: 

                                   V = 4.460 eur sau 19.800 lei 

           Cursul de schimb la data evaluării este de 4,4407 lei/eur.      

Valoarea rezultată este o concluzie imparţiala, expertă şi rezonabilă a unui 

profesionist calificat, bazată pe analiza tuturor informaţiilor relevante şi cunoscute 

de acesta la momentul evaluării, şi reprezintă percepţia evaluatorului referitor la 

cel mai probabil preţ obtenabil într-o tranzacţie obiectivă, încheiat în condiţiile de 

vânzare specificate. 

Oradea,02.06.2015                                         Evaluator: Bar Mirela  
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1.3. REZUMATUL LUCRĂRII 

 

     Prezentul raport de evaluare are ca scop estimarea valorii de piaţă 1 a 

proprietăţii de tip teren intravilan situat în loc.Tileagd, str. Unirii  pentru procedura 

de faliment.Beneficiarul evaluării este Eurexpert Ipurl.  

Dreptul evaluat: dreptul deplin de proprietate 

Data evaluării: 28.05.2015 

Cursul de referinţă BNR: 4,4407 lei/eur 

Date generale imobil:  

- suprafaţa terenului de evaluat este de 1000 mp  

- se afla în intravilanul localităţii Tileagd 

Proiectul cuprinde patru capitole şi anexe:  

Capitolul I. Introducere, cuprinde scrisoarea de transmitere catre 

beneficiar, pagina de titlu, cuprinsul raportului de evaluare cu capitole şi 

subcapitole, rezumatul faptelor şi a concluziilor importante, cât şi certificarea 

evaluatorului. 

  Capitolul II. Premizele evaluării are 7 subcapitole după cum urmează: 

Ipoteze speciale şi condiţii limitative 

Obiectul, scopul şi utilizarea evaluării. Instrucţiunile evaluării 

Drepturile de proprietate evaluate 

Baza de evaluare. Tipul valorii estimate 

Moneda raportului şi data evaluării 

Clauza de nepublicare 

Sursele de informaţii utilizate 

Capitolul III. Prezentarea datelor începe cu identificarea proprietăţii, cu 

descrierea juridică şi încadrarea acesteia în zonă şi date despre împrejurimi. 

Capitolul se încheie cu analiza pieţei imobiliare. 

Capitolul IV. Analiza datelor şi concluziile care cuprinde Cea mai bună 

utilizare şi evaluarea propriu-zisă.  

A fost aplicata metoda de estimare a valorii de piaţă prin comparaţie . 

Valoarea obţinuta prin  comparaţie directă: 

                     V= 4.460 eur sau 19.800 lei 

 

                                                
1 În conformitate cu prevederile Standardelor Internaţionale de Evaluare IVSC ,Sfera misiunii de 
evaluare, definiţia valorii de piaţă este: ”Valoarea de piaţă este suma estimată pentru care o proprietate va 
fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie cu preţ 
determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părţile implicate au acţionat 
în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângeri „ 
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Având în vedere că valoarea este o predicţie, valoarea este subiectivă şi valoarea 

este o orientare spre piaţă, valoarea de piaţă estimată la data de 02.06.2015 

propusă pentru terenul din comuna Tileagd, Jud.Bihor este: 

                       V = 4.460 eur sau 19.800 lei 

 

1.4. CERTIFICAREA EVALUATORULUI 

 

Prin prezenta, în limita cunoştinţelor şi informaţiilor deţinute, certificăm că 

afirmaţiile prezentate şi susţinute în acest raport sunt adevărate şi corecte. De 

asemenea certificăm că analizele, opiniile şi concluziile prezentate sunt limitate numai 

de ipotezele considerate şi condiţiile limitative specifice şi sunt analizate opiniile şi 

concluziile noastre personale, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional.  

Certificăm că nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă în proprietatea 

care face subiectul prezentului raport de evaluare. Suma ce revine drept platã pentru 

realizarea  prezentului raport de evaluare nu are nici o legătură cu declararea în 

raport a unei anumite valori.  

Analizele, opiniile şi concluziile exprimate au fost realizate în conformitate cu cerinţele 

din standardele, recomandările  şi metodologia de lucru recomandate de ANEVAR 

(Uniunea Naţională a Evaluatorilor din România),respectand codul 

deontologic.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.  

Proprietatea a fost inspectată personal de evaluator . 

La data elaborării raportului de evaluare, evaluatorul care semneazã mai jos 

este în procesul de obţinere a statutului de membru titular ANEVAR, îndeplineşte 

cerinţele programului de pregătire profesională continuă al ANEVAR şi are 

competenţa întocmirii acestui raport.  

  Evaluator: Bar Mirela 

 
 

Capitolul II. PREMIZELE EVALUĂRII 
 
 
2.1 Ipoteze speciale şi condiţii limitative 
 
 

     Evaluarea a fost realizată pornind de la următoarele ipoteze de lucru şi 

condiţii limitative: 

 Atât selectarea metodelor de evaluare cât şi a modalităţilor de 

aplicare s-au făcut având în vedere statutul actual al proprietăţii supuse evaluării. 

 La elaborarea prezentului raport au fost luaţi în considerare toţi 

factorii care au influenţă asupra valorii, nefiind omisă deliberat nici un fel de 
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informaţie. După cunoştinţa evaluatorului toate informaţiile sunt corecte. 

 Imobilul a fost vizionat şi inspectat personal de către evaluator, în 

totalitate 

 Evaluatorul a prezentat în raport elemente descriptive, fotografii şi 

schiţe ale imobilului pentru a da o imagine cât mai completă asupra dimensiunilor 

şi stării acestuia.  

 Evaluatorul nu va fi făcut responsabil pentru aspectele de natură 

juridică ale proprietăţii imobiliare. 

 Evaluatorul a obţinut informaţii, estimări şi opinii ce au fost 

evidenţiate în raportul de evaluare, de la surse pe care el le consideră credibile şi 

nu îşi asumă nici o responsabilitate în privinţa corectitudinii datelor furnizate de 

aceştia. 

 Evaluatorul a presupus că imobilul de evaluat se conformează 

restricţiilor urbanistice din zonă. 

 Evaluatorul îsi asumă întreaga responsabilitate pentru opiniile 

exprimate în prezentul raport de evaluare. 

 

2.2. Obiectul, scopul şi utilizarea evaluării. Instrucţiunile evaluării 

           Obiectul evaluării este proprietatea de tip teren liber de constructii situat, 

comuna Tileagd, înscris în CF nr.800 ,nr.topo 879/2 în baza dreptului de 

proprietate, dobandit prin contract de vanzare cumparare, vezi la anexe tabelul de 

mişcare parcelara şi contractul de vanzare-cumparare. 

Terenul se află în intravilanul localităţii, având  front de cca 17 m la drum 

asfaltat, drum principal, cu suprafata de 1000 mp. 

             Scopul prezentului raport de evaluare este estimarea valorii de piaţă la 

data 02.06.2015 a proprietăţii  imobiliare situată în  comuna Tileagd, în vederea 

procedurii de faliment. 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  – Implementare  

 SEV 103  – Raportarea evaluarii 

 SEV 230 - Drepturi asupra proprietatii imobiliare 

 SEV 400 - Verificarea evaluarilor 

 GME 630 – Evaluarea bunurilor imobile 
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           Inspecţia proprietăţii imobiliare a avut loc la data de 28.05 2015, a 

fost efectuată de Bar Mirela, evaluator imobiliar, membru ANEVAR. 

 

2.3. Drepturile de proprietate evaluate 

Dreptul de proprietate  asupra proprietăţii imobiliare rezultă din contractul 

de vanzare –cumparare. 

Terenul în cauză nu este utilizat în momentul de faţă.  

Toate aceste informaţii au fost considerate credibile şi corecte de către evaluator.  

 

2.4. Baza de evaluare. 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 (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. 

 

2.5. Moneda raportului şi data evaluării 

Opinia finală a evaluării va fi prezentată în LEI si în EUR. Având în vedere că 

metodele utilizate conduc la exprimarea valorii finale în lei, cursul de schimb utilizat 

pentru transpunerea în valută este 4,44 LEI/EUR la data evaluării 02.06.2015 

(conform cursului BNR ). Exprimarea în valută a opiniei finale o considerăm 
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adecvată doar atâta vreme cât principalele premize care au stat la baza evaluării 

nu suferă modificari semnificative (nivelul riscurilor asociate unei investitii similare, 

cursul de schimb şi evoluţia acestuia comparativ cu puterea de cumpărare şi cu 

nivelul tranzacţiilor pe piaţa imobiliară specifică etc).  

 

2.6. Clauza de nepublicare 

Raportul de evaluare este confidenţial, este realizat pentru clientul declarat 

şi este valabil numai pentru scopul menţionat în capitolul 2.2. Utilizarea în totalitate 

sau parţial a prezentului raport de evaluare în alte scopuri fără acordul scris al 

evaluatorului nu-i atrage acestuia nici o responsabilitate. 

 

2.7. Sursele de informaţii utilizate 

Principalele surse de informare utilizate la elaborarea prezentului raport de 

evaluare sunt:.   

 Informaţii furnizate de proprietar 

 Informaţii furnizate de proprietarii comparabilelor (oferte de vânzare ) 

 Inspecţia proprietăţilor în scopul evaluării (autor ing. Corneliu Şchiopu), 

ANEVAR, Editura IROVAL, Bucureşti 2010  

 Modulul 201. Evaluarea proprietăţilor imobiliare, ANEVAR, Editura 

IROVAL, Bucureşti, 2010 

 Site-uri de profil 

 
                Capitolul III. PREZENTAREA DATELOR 
 

3.1 Identificarea proprietăţii. Descrierea juridică 

Terenul supus evaluării se identifică după următoarele date: 

- copie extras. C.F. nr. 800,nr.topo 879/2 

- plan de amplasament şi delimitare a imobilului 

- tabel de mişcare parcelară,schita cadastrala 

- vizualizarea la faţa locului în data de 28.05.2015 

Nota: Situatia faptica de pe teren coincide cu datele din actele de proprietate. 

3.2 Date generale sociale, economice şi de mediu înconjurător 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2.1. Date despre zonă, oraş, vecinătăţi şi amplasare 

Comuna Tileagd este aşezată în Depresiunea Vad-Borod-Oradea, pe Valea 

Crişului Repede, în partea de nord - vest a judeţului Bihor, intersectată la nord de DN E 60, 

distanţa de 2 km Nord de calea ferata Oradea - Cluj-Napoca - Bucureşti, respectiv de gara 

CFRTileagd. 

Reşedinţa de judeţ Bihor - Oradea se găseşte la 21 km pe DN E 60 iar de Municipiul Cluj 

la 150 km. este mărginită la nord de dealurile Plopişului, comuna Sârbi şi Brusturi, la sud 
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cu poalele munţilor Pădurea Craiului, respectiv cu comuna Vârciorog şi Copăcel. La est se 

mărgineşte cu comunele Lugaş şi Tetchea iar la vest cu comunele Sacadat şi Ineu. 

       3.2.2.    Urbanism 

- în absenţa unor informaţii contrare,evaluarea s-a făcut în ipoteza că 

proprietatea nu este afectată de proiecte cum ar fi lărgirea străzilor sau expropriere 

- evaluarea s-a făcut presupunând că proprietatea este folosită şi ocupată 

fără încălcarea prevederilor legale, bazându-ne pe declaratiile proprietarului şi 

actele de proprietate ale acestuia. 

3.2.3. Teren şi contaminări 

 nu s-au investigat stabilitatea şi caracteristicile geologice ale 

terenului  

 evaluatorul nu a realizat investigaţii sau teste şi nu au fost puse la 

dispoziţie date privind poluarea sau contaminarea terenului şi a apei freatice. Prin 

urmare, evaluarea a fost realizată neluând în considerare aceste aspecte care ar 

putea influenţa în mod negativ valoarea proprietăţii. 

 
Gradul seismic pentru localitatea Tileagd este 7. 
 

       3.3. Date specifice ale bunului imobil 

 

 3.3.1. Terenul 

      Terenul în cauză este situat intravilan în Tileagd, la şoseaua asfaltată, la 

intrarea în localitate,pe partea stanga, cu front la E60.Este într-o zona de 

proprietati rezidentiale. 

    Acesta este plat pe o porţiune urmând apoi o pantă pe porţiunea care duce spre 

Cris.Are forma dreptunghiulară cu front la şosea de 17 m .Este retras fata de sosea 

cu cativa metri. 

     Suprafaţa totală a terenului în cauză este de 1000 mp.La limita terenului se află 

reţeaua de apă si curentul electric . 

  

3.4. Istoric, incluzând vânzările anterioare şi ofertele sau cotaţiile curente: 

   
    Ţinând seama de site-urile de specialitate, prezentăm câteva oferte de piaţă 

pentru terenuri similare cu cel în cauză, în cadrul localităţii Tileagd în anexa nr.1. 

 
3.5. Analiza pieţei imobiliare 
 
      În general, noţiunea de piaţă desemnează un sistem de activităţi specifice, 

care se desfăşoară după ce anumite bunuri au ieşit din sfera producţiei şi înainte ca 

acestea să ajungă în sfera consumului. De asemenea, piaţa poate fi considerată 

drept locul de întâlnire între cererea cumpărătorilor şi oferta producătorilor. În 

realitate, pe piaţă se verifică, după caz, concordanţa sau neconcordanţa dintre 



 
 
 

 9

volumul, structura şi calitatea producţiei (ofertei) cu nivelul, structura şi calitatea 

consumului (cererii solvabile). 

     Piaţa imobiliară este definită ca fiind interacţiunea dintre persoanele fizice sau 

juridice care schimbă drepturi de proprietate, contra altor bunuri, de regulă bani. 

Piaţa imobiliară este influenţată de situaţia socială şi financiară a celor doi 

participanţi pe piaţă – vânzătorul şi cumpărătorul – care determină atitudini, 

motivaţii, cât şi interacţiuni între acestea. Eficienţa unei pieţe se bazează pe 

ipotezele privind atât comportamentul cumpărătorilor şi al vânzătorilor, cât şi 

caracteristicile produselor tradiţionale. 

 

  Analiza pieţei locale 

      Analiza pieţei este identificarea şi studierea pieţei pentru un anumit bun sau 

serviciu. O piaţă imobiliară este un grup de persoane sau de firme care se află în 

contact unii cu alţii în scopul de a efectua tranzacţii imobiliare.   

Analiza pieţei specifice            

 Cererea pieţii reflectă nevoile, dorinţele, puterea de cumpărare şi 

preferinţele consumatorilor. Analiza cererii se axează pe identificarea utilizatorilor 

potenţiali (cumpărători, chiriaşi) pentru un anume tip de proprietate. 

 Referitor la cererea faţă de tipul celui evaluat se apreciază că aceasta este 

fluctuanta ,în funcţie de amplasament, mărime şi scopul achiziţionării terenului.  

    Puterea de cumpărare este, însă, în această perioadă, mai mică datorită 

instabilităţii economice şi financiare care face ca apelul la credite bancare să fie mai 

redus, cu atât mai mult cu cât şi băncile adoptă o politică de finanţare mai 

prudentă. 

  Oferta se referă la disponibilitatea produsului imobiliar. 

     Oferta competitivă este dată de proprietăţile asemănătoare aflate pe piaţa 

locală la momentul evaluării. 

Echilibrul pieţei  

    Activitatea pieţei imobiliare este ciclică, fiind caracterizată prin perioade 

succesive de expansiune, vârfuri, restrângeri şi epuizare. 

    În perioada analizată piaţa imobiliară este în recesiune, neexistând un echilibru 

între cerere şi oferta pentru  terenuri în acestă perioadă.  

Concluzii 

Din datele analizate avem o piaţă în recensiune, caracterizată prin stagnare cererii 

însoţită de o supraofertă relativă şi o scădere a preţurilor. Această piaţă se 

numeşte piaţa cumpărătorilor, pentru că au avantaj cumpărătorii. In concluzie 

caracteristica actuala a pietei este de o piata imobiliara putin activa sau chiar 

inactiva pentru unele segmente de piata. Tranzacțiile rare sunt cele mai frecvente 

cazuri de vânzări forțate. 
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Capitolul IV. Analiza datelor şi concluziile 
 
 
4.1.Cea mai bună utilizare 
 
    Conceptul de cea mai bună utilizare reprezintă alternativa de utilizare a 

proprietăţii selectată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire şi 

va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele 

următoare ale lucrării. 

 Cea mai bună utilizare - este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă şi 

legală care este fizic posibilă, fundamentat adecvat, fezabilă financiar şi are ca 

rezultat cea mai bună valoare.  

 Cea mai bună utilizare a unui bun mobil trebuie să îndeplinească patru criterii: 

 - să fie permisibil legal; 
 - să fie posibil fizic; 
 - să fie fezabil financiar; 
 - să fie maxim productiv. 

 

4.1.1. Cea mai bună utilizare a terenului considerat a fi liber 

Prin prisma criteriilor amintite şi a conceptului care defineşte cea mai bună 

utilizare, determinant în cazul de faţă este amplasamentul, destinaţia imobilelor din 

această zonă, densitatea populaţiei şi concurenţa pe tipuri de activităţi .În cazul de 

faţă cea mai bună utilizare a terenului ar fi de rezidenţial dar şi pentru alte tipuri de 

activităţi specific rurale (ex.creşterea animalelor). 

 

 4.2. Evaluarea terenului  

Metoda comparaţiilor directe 

Metoda comparaţiei directe utilizează ca procedeu de lucru estimarea valorii de 

piaţă prin analiza pieţei pentru a găsi proprietăţi similare tranzacţionate şi 

compararea acestora cu cea de evaluat. Prin această metodă, preţurile şi acele 

informaţii referitoare la loturi de teren similare, sunt analizate, comparate şi 

corectate în funcţie de asemănări sau diferenţieri. 

Această metodă este recomandată pentru evaluarea terenurilor libere, sau 

considerate libere pentru scopul evaluării, fiind preferată atunci când există date 

comparabile sigure şi suficiente. Analiza pe perechi de date este un proces în care 

două sau mai multe tranzacţii sunt comparate pentru a obţine o indicaţie privind 

mărimea corecţiei ce se referă la o singură caracteristică. Corecţiile se aplică 

procentual sau valoric la preţul de tranzacţionare al comparabilei în cauză.  

Proprietăţile comparative selectate, recent tranzacţionate sau ofertate, sunt 

prezentate în Anexa nr.1. 
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Pentru a determina valoarea terenului, se vor analiza în cele ce urmează trei 

comparabile, se vor face corecţiile necesare şi se va determina valoarea terenului în 

cauză. 

În tabelul de corecţii (vezi anexa nr.2), criteriul din ofertă superior terenului 

subiect se noteaza cu - , şi cel inferior cu +, pentru a ajunge la nivelul subiectului 

astfel încât valorile finale obţinute sunt cele care corespund proprietăţii subiect. 

Explicaţiile corecţiilor aplicate la tabelul terenului prin comparaţii directe: 

● pentru rubrica aferentă tipului de tranzacţie s-a aplicat celor doua comparabile o 

corecţie de -10%, deoarece sunt doar oferte, nu tranzacţii efective deci necesită o 

diminuare în concordanţă cu evoluţia pieţei,iar comparabilei 3 o corectie de -40% 

datorita spuselor proprietarului 

● Pentru drepturile de proprietate, restricţii legale, condiţii de finanţare, condiţii de 

vânzare,cheltuieli imediate,conditii de piaţă şi localizare nu s-au făcut corecţii, 

deoarece comparabilele au aceleaşi condiţii ca şi proprietatea de evaluat. 

          Până aici calculele au fost efectuate în cascadă, adică din ultimul preţ 

corectat am scăzut corecţia următoare. În continuare, de la proprietăţile fizice ale 

terenului am făcut fiecare corecţie pe preţul corectat de la localizare şi am adunat 

toate corecţiile cu  plus sau minus la acest pret, colorat cu roşu în tabel. 

Caracteristici fizice: 

● am aplicat corecţia de 5% comparabilei,3 deoarece este inferioara subiectului 

prin dimensiunea terenului, corectii pozitive deoarece pe mp preţul este mai mic 

pentru o suprafaţa mai mare 

● accesul este la şosea pentru subiect şi comparabile este asemanator  

●  primele doua comparabile au ca utilitate curentul,apa-canal, faţă de subiect care 

are doar la limita terenului, fiind superioare subiectului se apreciază o corecţie de -

10% 

● subiectul se află în plan orizontal pe o porţiune, apoi terenul este în pantă, fiind 

inferior comparabilelor care sunt în plan orizontal pe toată parcela, astfel s-a făcut 

o corecţie  de -10% 

● la rubrica utilizare şi rubrica restricţii corecţia a fost 0%, fiind toate 

asemănătoare,iar la zona comparabila 2 este superioara fiind pozitionata mai 

central, deci are o corectie de -5% 

 

   Astfel a rezultat o  valoare a terenului de: 
 

        V = 4,46 eur/mp 
Vt =  4,46 eur/mp x 1000 mp = 4.460 eur, rotund 19.800 lei 
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Anexa 1 Oferte  
Oferta 1 

 
 
 http://olx.ro/oferta/vand-teren-tileagd-ID2guAr.html#606bfd8c98 
 
 
Oferta2 
 
 

http://olx.ro/oferta/vand-teren-tileagd-ID2guAr.html#606bfd8c98
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Telefonic am primit informatii suplimentare de la imputernicitul proprietarului:terenul 
este la cateva minute de centru,are current ,apa-canal si proiect de casa,in zona de 
case noi,este plan. 
http://olx.ro/oferta/parcele-2-725mp-intravilan-tileagd-central-
ID3Askh.html#606bfd8c98 
 
Oferta 3 

 

Telefonic am primit urmatoarele informatii:Proprietarul este dispus la o negociere de 
pana la 5 eur/mp, 6 eur/mp, nu are utilitati. 
 
http://olx.ro/oferta/teren-2300-mp-tileagd-ID3Kj2u.html#606bfd8c98 
 
 
 
 

http://olx.ro/oferta/parcele-2-725mp-intravilan-tileagd-central-
http://olx.ro/oferta/teren-2300-mp-tileagd-ID3Kj2u.html#606bfd8c98
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Anexa 2 Tabel de comparatii 

Anexa 2                     Comparatii directe teren 

Elemente de comparatie 
Proprietatea 
de evaluat 

Comparabila A 
(Euro/mp) 

Comparabila B 
(Euro/mp) 

 Comparabila 
C (Euro/mp) 

Pret oferta E/mp   
                        
6.20  

                   
6.80  

                  
10.00  

Tip tranzactie   oferta  oferta  oferta 
Corectie pt. oferta    -10% -10% -40% 
valoarea corectiei   -0.62 -0.68 -4 

Pret corectat   
                        

5.58  
                    

6.12  6 
1)Dr. de propr.transm.  / integral  integral  integral 

Corectie    0% 0% 0% 

valoarea corectiei   
                            
-    

                        
-    

                        
-    

Pret corectat   
                        

5.58  
                    

6.12  
                   

6.00  
2)Condit.de finantare la piata la piata  la piata  la piata 

Corectie   0% 0% 0% 

valoarea corectiei   
                             
-    

                        
-    

                        
-    

Pret corectat   
                        

5.58  
                    

6.12  
                   

6.00  
3)Conditii de vanzare normale normale  normale  normale 

Corectie   0% 0% 0% 

valoarea corectiei   
                             
-    

                        
-    

                        
-    

Pret corectat   
                        

5.58  
                    

6.12  
                   

6.00  
4)Cheltuieli imediate nu nu  nu  nu 

Corectie   0% 0% 0% 

valoarea corectiei   
                             
-    0 

                        
-    

Pret corectat   
                        

5.58  
                    
6.12  

                   
6.00  

5)Conditii de piata 2.06.2015 la zi la zi la zi 
Corectie   0% 0% 0% 

valoarea corectiei   0 
                        
-    0 

Pret corectat   
                        

5.58  
                    

6.12  
                   

6.00  
6)Localizare Tileagd Tileagd  Tileagd  Tileagd 

Corectie   0% 0% 0% 

valoarea corectiei   
                             
-    0 0 

Pret corectat   
                        

5.58  
                    

6.12  
              
6.00  

7)Caract. Fizice(supr) 1000 mp 725 mp 
 725 mp x 2 

buc  2300 mp 
Corectii   0% 0% 5% 

valoarea corectiei   0 0.00 0.30 

Pret corectat   
                        

5.58  
                    

6.12  
                   

6.30  
71.Front la strada da  da   da   da  

Corectie   0% 0% 0% 

valoarea corectiei   
                             
-    

                        
-    

                        
-    

Pret corectat   
                        

5.58  
                    

6.12  
                   

6.30  
7.2Utilitati nu are  utilitati   utilitati   nu are  

corectii   -10% -10% 0% 
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valoarea corectiei   
-                       

0.56  
                  

(0.61) 
                        
-    

Pret corectat   
                        

5.02  
                    

5.51  
                   

6.30  
7.3 topografia in panta orizontal  orizontal  orizontal 

Corectie   -10% -10% -10% 

valoarea corectiei   
                      

(0.56) 
                  

(0.61) 
                  

(0.60) 

Pret corectat   
                        

4.46  
                   

4.90  
                   

5.70  
8)Restrictii NU NU   NU  NU 

Corectie   0% 0% 0% 

valoarea corectiei   
                             
-    

                        
-    

                        
-    

Pret corectat   
                        

4.46  
                   

4.90  
                   

5.70  
9)Zona la intrare,E 60 median  central  langa baraj 

Corectie   0% -5% 0% 

valoarea corectiei   
                             
-    

                  
(0.31) 

                        
-    

Pret corectat   
                        

4.46  
                   

4.59  
                   

5.70  
10)Utilizari rezidential idem  idem  idem 

Corectie   0% 0% 0% 

valoarea corectiei   
                             
-    0.00 0 

Pret corectat   
                        

4.46  
                   

4.59  
                   

5.70  

 CORECTIE TOTAL NETA    
                
(0.62) -0.99 -3.70 

corectie totala neta %   -10% -15% -37% 

Corectie total bruta   
                 
0.62  0.37 3.70 

Corectia total bruta %   30% 35% 55% 
VAL.UNIT.SELECTE    4,46 eur/mp      

VALOARE TOTALA 
TEREN  EUR  4.460 eur  

   

 

V= 4.460 eur sau 19.800 lei 

POZE 
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