RAPORT DE EVALUARE PROPRIETATE
IMOBILIARĂ INDUSTRIALĂ

Proprietate imobiliară industrială formată din teren şi construcţii,
situată în Intravilan extins conform PUG a municipiului Iaşi, jud.
Iaşi

Proprietar:
Client:
Destinatar:
Evaluator:
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 evaluatorului, al destinatarului si al proprietarului.
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REZULTATELE EVALUARII
În urma aplicării metodelor de evaluare prezentate în acest raport au fost obţinute
următoarele valori:
Abordarea prin cost

VCOST PROP. IMOB.

= 611.997 EURO

Abordarea prin capitalizarea venitului

V VENIT PROP.IMOB.

= 611.100 EURO

Ţinând seama de cele prezentate în cadrul prezentului raport în ceea ce priveşte
obiectivul supus evaluării, evaluatorul estimează că valoarea de piaţă a proprietăţii
imobiliare analizate este la nivelul de:

VPIATA PROP. IMOB.

= 611.100 EURO (2.828.660 LEI)

Având în vedere valoarea estimată, pot fi precizate următoarele:
1. Toate analizele şi valorile au fost indicate la data de 29 mai 2018 – data de referinţă
comunicată de către client;
2. Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și
aprecierile exprimate în prezentul raport și este valabilă în condițiile economice și juridice
menționate în raport;
3. Valoarea este valabilă numai pentru destinația precizată în raport;
4. Valoarea este o predicţie;
5. Valoarea este subiectivă;
6. Valoarea nu este afectată de TVA. Estimarea valorii de piaţă a ţinut seama de tranzacţii
între persoane fizice sau oferte de vânzare ale persoanelor fizice. Aceste tranzacţii / oferte
nu sunt afectate de TVA.
7. Cursul valutar luat în considerare în calcule a fost de 4,6288 LEI/EUR aferent datei de
referinţă 29.05.2018 - data întocmirii raportului de evaluare.
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1.

CERTIFICAREA EVALUATORULUI

Subsemnatul, îmi asum răspunderea privind conținutul și concluziile evaluării numai
față de clientul și destinatarul lucrării și certific, în cunoştinţă de cauză şi cu bună credinţă,
că:
✓

Expunerile faptelor din acest raport sunt corecte și adevărate;

✓

Analizele, opiniile și concluziile raportate se limitează numai la ipotezele și ipotezele
speciale prezentate și reprezintă analizele, opiniile și concluziile mele profesionale și
imparțiale;

✓

Nu am niciun interes prezent sau viitor în proprietatea care constituie obiectul acestui
raport și niciun interes personal legat de părțile implicate;

✓

Nu am nicio părtinire legată de proprietatea care este obiectul acestui raport sau legată
de părțile implicate în această evaluare;

✓

Angajarea mea în această evaluare și onorariul pentru această evaluare nu sunt
condiționate de raportarea unor rezultate predeterminate, de mărimea valorii estimate
sau de o concluzie favorabilă unuia dintre utilizatorii desemnați ai raportului;

✓

Dețin cunoștințele și experiența necesară pentru efectuarea, în mod competent, a
acestei lucrări;

✓

Nu mi-a fost oferită asistență profesională semnificativă;

✓

Sunt membru al ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din
România);

✓

La data acestui raport, îndeplinesc condiţiile ANEVAR privind programul de pregătire
continuă.
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2.
2.1.

INTRODUCERE

TERMENII DE REFERINŢĂ AI EVALUĂRII

2.1.1. IDENTIFICAREA EVALUATORULUI ŞI COMPETENTA ACESTUIA

2.1.2. IDENTIFICAREA CLIENTULUI ŞI A UTILIZATORILOR DESEMNAŢI
Clientul acestui raport de evaluare este firma ……………….şi utilizatorii desemnaţi
este clientul şi Raiffeisen Bank în calitate de destinatar.
2.1.3. SCOPUL EVALUĂRII
Evaluarea dreptului asupra proprietăţii imobiliare industriale (teren şi construcţii),
aparţinând firmei ................. pentru construcţii şi ................................pentru teren, pentru
garantarea împrumutului.
2.1.4. IDENTIFICAREA PROPRIETĂŢII IMOBILIARE SUBIECT
Prezentul raport de evaluare se referă la proprietatea imobiliară de tip industrial
formată din teren intravilan în suprafaţă de 5.500 mp şi construcţiile: C1 – Sediu firmă, având
regimul de înălţime P+E cu Sc la sol = 182 mp, Sud = 295,17 mp, C2 – Hală de producţie (actual
spaţiu producţie şi depozitare), având regimul de înălţime P cu Sc la sol = 1.071 mp, Sud =
1.050,31 mp, C3 – Hală de depozitare, având regimul de înălţime P cu Sc al sol = 390 mp, Sud
= 385,28 mp, situată în Intavilan extins conform PUG municipiul Iaşi, jud. Iaşi.
Proprietatea imobiliară este situată în zona periferică a mun. Iaşi, la cca. 500 ml de
localitatea Tomeşti şi la cca. 500 ml de bariera de cale ferată de la ieşirea din mun. Iaşi spre
localitatea Tomeşti. Proprietatea are deschidere la DN 28 Iaşi – Albiţa de 34,98 ml, care este
asfaltat cu câte o bandă pe sens. Proprietatea este situată pe partea stângă în sensul de mers
Iaşi – Albiţa, într-o zonă preponderent industrială, în zonă aflându-se spaţii industriale, spaţii
depozitare, spaţii productie dar şi spaţii comerciale. Zona rezidenţială este situată la cca. 500
ml de proprietatea subiect, localitatea Tomeşti cu blocuri de locuinţe tip P+4E şi locuinţe
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unifamiliale tip case/vile. Proprietatea se remarcă printr-o bună amplasare, deschidere la DN
28 Iaşi – Albiţa şi este situată într-o zonă industrială. Zona a fost dezvoltată în principal după
anul 2005.
Proprietatea este înscrisă în cartea funciară nr. 127810 a mun. Iaşi, identificată cu
numerele cadastrale 127810, 127810-C1, 127810-C2 si 127810-C3.
Finisajele sunt superioare – pentru C1 – sediu firmă şi medii pentru C2 – hala producţie
şi C3 – hală de depozitare, construcţiile fiind dotate cu toate utilităţile (apă, canal, centrală
termică pe gaz, telefon, internet, energie electrică).
Proprietatea imobiliară se află în proprietatea firmei ......................., pentru construcţii şi
........................................... pentru teren, solicitantul evaluării fiind proprietarul.
Proprietatea nu este închiriată şi este folosită de societate pentru desfăşurarea activităţii
– spaţiu producţie, spaţiu depozitare şi sediu firmă.
Proprietatea este evaluată ca fiind liberă de sarcini, conform extrasului de carte
funciară prezentat de către proprietar.

PROPRIETATEA
DE EVALUAT

PROPRIETATEA
DE EVALUAT
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PROPRIETATEA
DE EVALUAT

PROPRIETATEA
DE EVALUAT
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Poze vecinatati (de pe domeniul public)
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2.1.5. TIPUL VALORII
Evaluarea executată conform prezentului raport, în concordanţă cu cerinţele clientului,
reprezintă o estimare a valorii de piață

a proprietății, aşa cum este aceasta definită în

Standardele de Evaluare ANEVAR 2018 – SEV 100 Cadrul general.
Conform acestui standard, valoarea de piață reprezintă 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.
Metodologia de calcul a “valorii de piaţă” a ţinut cont de scopul evaluării, tipul
proprietăţii şi de recomandările Standardelor de Evaluare ANEVAR: SEV 310 Evaluarea
drepturilor asupra proprietăţii imobiliare pentru garantarea împrumutului.
2.1.6. DATA EVALUĂRII
La baza efectuării evaluării au stat informaţiile privind nivelul preţurilor
corespunzătoare datei de 29 mai 2018, dată la care se consideră valabile ipotezele luate în
considerare şi valorile estimate de către evaluator.
Evaluarea a fost realizată în cursul lunii mai 2018. Data evaluării este de 29.05.2018.
2.1.7. DOCUMENTAREA NECESARĂ PENTRU EFECTUAREA EVALUĂRII
2.1.7.1. INSPECŢIA
Inspecţia proprietăţii a fost realizată de către evaluator titular ..........................în data de
29.05.2018, însoţit de către ............................. în calitate de administrator al firmei S.C.
................................ care a furnizat şi informaţiile necesare evaluării. Nu s-au realizat
investigaţii privind eventualele contaminări ale clădirilor, terenului sau amplasamentelor
învecinate şi nu au fost inspectate părţile ascunse ale clădirilor.
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2.1.7.2. CULEGEREA DATELOR
Documente puse la dispoziţie de către client sunt următoarele:
o

plan de amplasament ale imobilului de evaluat;

o

documentele de proprietate ale proprietăţii imobiliare (CF).
Informaţii culese pe teren de către evaluator (privind poziţionarea, zona în care este

amplasată proprietatea imobiliară (teren) şi istoricul amplasamentului, lucrările de reparaţii –
întreţinere – modernizare efectuate, stare fizică);
Documentele şi informaţiile referitoare la proprietatea imobiliară au fost puse la
dispoziţia evaluatorului de către client, care poartă întreaga responsabilitate în ceea ce
priveşte veridicitatea şi corectitudinea informaţiilor furnizate. Evaluatorul nu îşi asumă niciun
fel de răspundere pentru datele puse la dispoziţie de către client şi nici pentru rezultatele
obţinuţe în cazul în care acestea sunt viciate de date incomplete sau greşite.
2.1.8. NATURA ŞI SURSA INFORMAŢIILOR PE CARE SE BAZEAZĂ EVALUAREA
Informaţiile utilizate în raport au fost preluate din surse diferite. Informaţiile
referitoare la dobândirea dreptului de proprietate asupra activelor, au fost furnizate de către
proprietarul activelor, informaţiile referitoare la datele de piaţă utilizate în evaluare au fost
preluate din surse publice, site-uri specializate în anunţuri imobiliare, presa locală, etc.
Informaţiile generale referitoare la rentabilitatea aşteptată, preţuri, proiecte şi costuri de
investiţii a unor proprietăţi similare au fost preluate din studiile pentru România ale unor
companii multinaţionale de consultanţă (Cushman%Wakefield, Colliers, CBRE, Darian, Jones
Lang LaSalle etc.). Informaţia furnizată de către terţi este considerată de încredere, dar nu i se
acordă garanţii pentru acurateţe.
Schematic, sursele de informaţii care au stat la baza întocmirii raportului de evaluare
sunt, documentele şi schitele puse la dispoziţie de către proprietarul imobilului, respectiv:
-

Documentele care atestă dreptul de proprietate;

-

Documentaţia cadastrală;

Alte broşuri necesare existente în bibliografia de specialitate, respectiv:
-

Broşura „Bazele Evaluării”;
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-

Cursul de referinţă al monedei naţionale comunicată de BNR;

-

Publicaţii privind piaţă imobiliară;

-

Standarde de evaluare ANEVAR, Bucureşti 2018;

-

Evaluarea Proprietăţii imobiliare – Ediţia a 18 – 1, Appraisial Institute, Ediţia în limba

română, Bucureşti 2018;
-

Suporturi de curs publicate de ANEVAR şi IROVAL;

-

Costuri de reconstrucţie – costuri de înlocuire – Clădiri industriale, comerciale, agricole

şi construcţii speciale, Corneliu Şchiopu, Editura IROVAL Bucureşti, 2015;
-

Indici de actualizare a costurilor elementelor subsistemelor structurare, Corneliu

Şchiopu, 2017-2018;
-

Evaluarea proprietăţii imobiliare – Aplicaţii, Sorin V. Stan, Irina Bene, IROVAL

Bucureşti, INVEL Multimedia Bucureşti 2012;
-

Revista valoarea.
Evaluatorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru datele puse la dispoziţie de

către client şi nici pentru rezultatele obţinute în cazul în care acestea sunt viciate de date
incomplete sau greşite.
2.1.9. IPOTEZE ŞI IPOTEZE SPECIALE

1. Ipoteze:

✓ Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informaţiile şi documentele furnizate de către
proprietarul imobilului şi au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigaţii
suplimentare. Se presupune că titlul de proprietate este bun şi marketabil, în afara cazului
în care se specifică altfel;
✓ Informaţia furnizată de către terţi este considerată de încredere, dar nu i se acordă garanţii
pentru acurateţe;
✓ Se presupune că nu există condiţii ascunse sau neaparente ale amplasamentelor: solulului
sau structurii clădirii (părţilor ascunse) care să influenţeze valoarea. Evaluatorul nu-şi
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asumă nici o responsabilitate pentru asemenea condiţii sau pentru obţinerea studiilor
necesare pentru a le descoperi;
✓ Noi nu am făcut nici o investigaţie şi nici nu am inspectat acele părţi ale clădirilor care erau
acoperite, neexpuse sau inaccesibile şi s-a presupus astfel că aceste părţi sunt în stare
tehnică bună. Nu putem să exprimăm nicio opinie despre starea tehnică a părţilor
neinspectate şi acest raport nu trebuie considerat că ar valida integritatea structurii sau
sistemului clădirilor si instalaţiilor;
✓ Se presupune că amplasamentul este în deplină concordanţă cu toate reglementările locale
şi republicane privind mediul înconjurător în afara cazurilor când neconcordanţele sunt
expuse, descrise şi luate în considerare în raport;
✓ Din informaţiile deţinute de către evaluator şi din discuţiile purtate cu proprietarul, nu
există niciun indiciu privind existenţa unor contaminări naturale sau chimice care
afectează valoarea proprietăţii evaluate sau valoarea proprietăţilor vecine. Evaluatorul nu
are cunostinţă de efectuarea unor inspecţii sau a unor rapoarte care să indice prezenţa
contaminanţilor sau materialelor periculoase şi nici nu a efectuat investigaţii speciale în
acest sens. Valorile sunt estimate în ipoteza că nu există aşa ceva. Dacă se va stabili ulterior
că există contaminări pe orice proprietate sau pe oricare alt teren vecin sau că au fost sau
sunt puse în funcţiune mijloace care ar putea să contamineze, aceasta ar putea duce la
diminuarea valorii raportate;
✓ Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au
fost rezonabile în lumina informaţiilor ce sunt disponibile la data evaluării;
✓ S-a presupus că legislaţia în vigoare se va menţine şi nu au fost luate în calcul eventuale
modificări care pot să apară în perioada următoare;
✓ Alegerea metodelor de evaluare prezentate în cuprinsul raportului s-a făcut ţinând seama
de tipul proprietății, tipul valorii exprimate și de informațiile disponibile;
✓ Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii toate informaţiile pe care le-a avut la dispoziţie la
data evaluării referitoare la subiectul de evaluat neexcluzând posibilitatea existenţei şi a
altor informaţii de care acesta nu avea cunoştinţă;
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✓ Valoarea de piaţă estimată este valabilă la data evaluării. Intrucât piaţa, condiţiile de piaţă
se pot schimba, valoarea estimată poate fi incorectă sau necorespunzătoare la un alt
moment;
✓ 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 consultanţă sau
să depună mărturie în instanţă relativ la proprietăţile 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 referitoare la valori, identitatea
evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul prealabil al evaluatorului;
✓ 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 pierd
valabilitatea.
✓ Dacă nu se arată altfel în raport, se înţelege că evaluatorii nu au cunoştinţă asupra stării
ascunse sau invizibile a proprietăţii (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea şi
structura solului, structura fizică, sistemele mecanice şi alte sisteme de funcţionare,
fundaţia, etc.), sau asupra condiţiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în
cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezenţa substanţelor periculoase,
substanţelor toxice etc.), care pot majora sau micşora valoarea proprietăţii. Se presupune
că nu există astfel de condiţii dacă ele nu au fost observate, la data inspecţiei, sau nu au
devenit vizibile în perioada efectuării analizei obişnuite, necesară pentru întocmirea
raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un
raport detaliat al stării proprietăţii, astfel de informaţii depăşind sfera acestui raport şi/sau
calificarea evaluatorilor. Evaluatorii nu oferă garanţii explicite sau implicite în privinţa
stării în care se află proprietatea şi nu sunt responsabili pentru existenţa unor astfel de
situaţii şi a eventualelor lor consecinţe şi nici pentru eventualele procese tehnice de testare
necesare descoperirii lor.

2. Ipoteze speciale:
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✓ Nu sunt.
2.1.10. RESTRICTII DE UTILIZARE, DIFUZARE SAU PUBLICARE

1. Restrictii de utilizare, difuzare sau publicare:

✓ 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 consultanţă sau
să depună mărturie în instanţă relativ la proprietăţile în chestiune, în afara cazului în care
s-au încheiat astfel de înţelegeri în prealabil;
✓ 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;
✓ Orice valori estimate în raport se aplică activului evaluat, luat ca întreg 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;
✓ Nici prezentul raport, nici părţi ale sale (în special concluzii referitor la valori, identitatea
evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul prealabil al clientului și al
evaluatorului autorizat care semnează acest raport, cu specificarea formei şi contextului în
care urmează să apară. Publicarea, parţială sau integrală, precum şi utilizarea lui de către
alte persoane decât clientul și destinatarul raportului de evaluare, atrage dupa sine
încetarea obligaţiilor contractuale.
2.1.11. DECLARATIA DE CONFORMITATE CU SEV
Ca elaborator, declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în
concordanţă cu reglementările Standardelor de Evaluare ANEVAR 2018 şi cu ipotezele şi
condiţiile limitative cuprinse în prezentul raport. De asemenea, declar că am respectat
cerinţele etice şi profesionale conţinute în Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat.
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Valoarea bunului imobil a fost determinată în conformitate cu standardele aplicabile
acestui tip de valoare, ţinându-se cont de scopul pentru care s-a solicitat evaluarea, respectiv:
Standardele de evaluare ANEVAR-SEV 2018:
Standarde generale
✓ SEV 100 – Cadrul general
✓ SEV 101 – Termenii de referință ai evaluării
✓ SEV 102 – Implementare
✓ SEV 103 – Raportare
✓ SEV 230 – Drepturi asupra proprietatii imobiliare
✓ SEV 340 – Evaluarea bunurilor imobile si eficienta energetica (EVA8)
✓ SEV 400 – Verificarea evaluarilor
Standarde referitoare la active
✓ SEV 230 - Drepturi asupra proprietăţii imobiliare
✓ SEV 232 – Evaluarea proprietăţii imobiliare generatoare de afaceri
✓ SEV 310 - Evaluări ale drepturilor asupra proprietăților imobiliare pentru garantarea
împrumutului
Standarde pentru utilizari specifice
✓ GEV 520 – Evaluarea pentru garantarea împrumutului
✓ GEV 630 – Evaluarea bunurilor imobile
2.1.12. DESCRIEREA RAPORTULUI
Raportul de evaluare este unul descriptiv si este complet conform standardelor de
Evaluare ANEVAR 2018.
2.2.

DESCREREA SITUAŢIEI JURIDICE; DREPTURI DEŢINUTE; DREPTURI
EVALUATE

În cadrul prezentului raport a fost evaluat dreptul deplin de proprietate asupra
imobilului

analizat,

deținut

de

către

...........................,

pentru

construcţii

............................................... pentru teren, în baza următoarelor documente:
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şi

✓ Contrat de vânzare cumpărare nr. 3246/28.08.2006;
✓ Contract de vânzare cumpărare nr. 1.311/06.04.2006 cu încheiere de rectificare nr.
8.060/16.08.2007;
✓ Contract de constituire a dreptului de superficie nr. 428/13.03.2008;
✓ Act de alipire nr. 629/15.04.2010;
✓ Certificat de urbanism nr. 2.160/12.06.2006;
✓ Certificat de urbanism nr. 4.412/05.11.2009;
✓ Autorizaţie de construire nr. 1.856/07.11.2007;
✓ Autorizaţie de construire nr. 1.301/20.12.2010;
✓ Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 116/03.03.2009;
✓ Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 294/29.07.2011;
✓ Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 711/06.08.2014;
✓ Încheiere de intabulare nr. 5.187/20.01.2014;
Dreptul de proprietate deplin este înscris în Cartea Funciara nr. 127810, a municipiului
Iaşi, cu nr. Cadastrale 127810 pentru teren şi 127810-C1, 127810-C2 si 127810-C3 pentru
construcţii.
Evaluarea s-a realizat în ipoteza că dreptul de proprietate este integral, deoarece conform
normelor BNR bunurile imobile care sunt ipotecate în favoarea unei instituţii financiar bancare, trebuie
evaluate în fiecare an, pentru a determina provizioanele fiecărei instituţii financiar bancare.

2.3.

ISTORICUL PROPRIETAŢII SUBIECT

În data de 06.04.2006, Dl. Marcu Ciprian şi Dna. Fratila Carmen au cumpărat de la Dna.
Miron Iuliana Mariana conform Contractului de vânzare cumpărare nr. 1.311/06.04.2006 cu
încheiere de rectificare nr. 8.060/16.08.2007, terenul în suprafaţă totală de 2.750 mp, ulterior în
data de 28.08.2006,

Dl. Marcu Ciprian şi Dna. Fratila Carmen au cumpărat de la Dna.

Caraiman Aurica conform Contractului de vânzare cumpărare nr. 3246/28.08.2006, terenul în
suprafaţă de 2.750 mp.
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În data de 07.11.2007 firma ....................................L., a obţinut autorizaţie de construire
pentru construcţia C1 – Sediu firmă şi C2 – Hală de producţie, care a fost finalizată în
03.03.2009, conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1116/03.03.2009,
respectiv în 29.07.20011, conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.
294/29.07.2011.
În data de 15.04.2010, cele două loturi de teren descrise mai sus în suprafaţă de 2.750
mp

fiecare,

au

fost

alipite

conform

actului

de

alipire

nr.

629/15.04.2010

de

.......................................................
În data de 20.12.2010 firma ........................................, a obţinut autorizaţia de construire
pentru construcţia C3 – Hală de depozitare, care a fost finalizată în 06.08.2014, conform
procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 711/06.08.2014.
Dreptul de proprietate deplin este înscris în Cartea Funciara nr. 127810, a municipiului
Iaşi, cu nr. Cadastrale 127810 pentru teren şi 127810-C1, 127810-C2 şi 127810-C3 pentru
construcţii.
2.4.

DATE PRIVIND IMPOZITELE ŞI VALORILE DE IMPOZITARE

Valorile impozabile, impozitele şi taxele locale și alte taxe asimilate acestora sunt
stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale.
Din informaţiile clientului, impozitul pe clădiri şi respectiv pe teren sunt de cca. 1.000
Euro/anul (conform Codului Fiscal, Art. 251).
2.5.

MONEDA VALORII DEFINITE; MODALITĂŢI DE PLATĂ

Valoarea este exprimată în euro şi în lei la data de referinţă (29.05.2018) având în
vedere cursul de 4,6288 LEI/EUR.
În estimarea valorii se ia în considerare plata integrală în numerar (cash) la data
evaluării, fără condiţii deosebite de plată.
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3.
3.1.

PREZENTAREA DATELOR

DATE DESPRE LOCALITATE, ZONĂ, VECINĂTATE ŞI AMPLASAMENT

Proprietatea imobiliară care face obiectul prezentului raport de evaluare constă într-un:
imobil - teren + construcţii situate în intravilan extins conform PUG municipiul Iaşi, jud. Iaşi.
Construcţia: C1 – Sediu firmă, având regimul de înălţime P+E cu Sc la sol = 182 mp, Sud
= 295,17 mp, C2 – Hală de producţie (actual spaţiu producţie şi depozitare), având regimul de
înălţime P cu Sc la sol = 1071 mp, Sud = 1050,31 mp, C3 – Hală de depozitare, având regimul
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de înălţime P cu Sc al sol = 390 mp, Sud = 385,28 mp (conform documentelor puse la dispoziţia
evaluatorului de către beneficiar).
Suprafaţa totală de teren aferentă construcţiei este de 5.500 mp din care 404 mp
categoria de folosinţă curţi construcţii şi 5.096 mp categoria de folosinţă arabil.
Proprietatea imobiliară este situată în zona periferică a mun. Iaşi, la cca. 500 ml de
localitatea Tomeşti şi la cca. 500 ml de bariera de cale ferată de la ieşirea din mun. Iaşi spre
localitatea Tomeşti. Proprietatea are deschidere la DN 28 Iaşi – Albiţa de 34,98 ml, care este
asfaltat cu câte o bandă pe sens. Proprietatea este situată pe partea stângă în sensul de mers
Iaşi – Albiţa, într-o zonă preponderent industrială, în zonă aflându-se spaţii industriale, spaţii
depozitare, spaţii producţie dar şi spaţii comerciale. Zona rezidenţială este situată la cca. 500
ml de proprietatea subiect, localitatea Tomeşti cu blocuri de locuinţe tip P+4E şi locuinţe
unifamiliale tip case/vile. Proprietatea se remarcă printr-o bună amplasare, deschidere la DN
28 Iaşi – Albiţa şi este situată într-o zonă industrială.
Tabelul 1 – Identificarea proprietăţii în conformitate cu Cartea Funciara
Nr. Cad sau
Topo

CF

127810

127810;
127810-C1;
127810-C2;
127810-C3.

Descrierea imobilului

Suprafaţa utilă
totală construcţie

Intravilan extins conform PUG
municipiul Iaşi, jud. Iaşi

C1 - 295,17 mp
C2 – 1.050,31 mp
C3 – 385,28 mp

Suprafaţă
teren

5.500 mp

Proprietatea este amplasată în zona industrială a municipiului Iaşi, în zona periferică a
mun. Iaşi, la cca. 500 ml de localitatea Tomeşti şi la cca. 500 ml de bariera de cale ferată de
la ieşirea din mun. Iaşi spre localitatea Tomeşti.
DN 28 Iaşi - Albiţa este asfaltată cu câte o bandă pe sens şi face legătura între mun. Iaşi
şi vama Albiţa. Proprietatea subiect are deschidere de 34,98 ml la DN 28 Iaşi – Albiţa.
Proprietatea este amplasată la cca. 5 km. de centrul mun. Iaşi.
Utilități:
•

Reţea de energie electrică: existentă – branşat

•

Reţea de apă: existentă – branşat
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•

Reţea de gaze: existentă – branşat

•

Reţea de canalizare: existentă – branşat

•

Reţea de telefonie, internet: existentă - branşat
3.2.

DESCRIEREA TERENULUI

Proprietatea este amplasată în zona periferica a mun. Iaşi.

Caracteristici fizice:
o Suprafaţa terenului: S = 5.500 mp din măsuratori cadastrale şi din acte, din care 404 mp
categoria de folosinţă curţi construcţii şi 5.096 mp categoria de folosinţă arabil.
o Deschiderea la stradă: 34,98 ml la DN 28 Iaşi - Albiţa
o Dimensiuni: lăţime la stradă 34,98, lungime la S de 111 ml, lăţime la N = 54,29, lungime la E
de 84,17 ml şi 48,8 ml
o Înclinare: pantă lină
o Formă: neregulată
o Acces: facil atât pietonal şi auto prin intermediul DN 28 Iaşi - Albiţa
o Alte observații: Nu sunt
Caracteristici juridice:
o Utilizare legală: Industrială
o Servituți de trecere: Nu este cazul
o Restricții de sistematizare: Nu este cazul
o Alte restricții existente: Nu este cazul
Caracteristici economice:
o Impozite asupra terenurilor: medii
o Taxe locale de construire: medii
3.3.

DESCRIEREA CONSTRUCŢIILOR ŞI AMENAJĂRILOR

Amplasamenul are dotare completă cu utilităţi:
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 apă
 canalizare
 energie electrică (curent monofazic)
 gaz metan
C1 – Sediu firmă, are un regim de înălţime P+1E, având o suprafaţă construită de 182
mp şi o suprafaţă utilă totală de 295,17 mp (suprafaţa utilă totală parter este de 156,65 mp;
suprafaţa utilă totală etaj este de 138,52 mp). Înălţimea parterului şi a etajului este de 2,65 m.
Anul construirii 2009.
Funcţional clădirea este structurată după cum urmează (conform documentaţiei primite
şi a inspecţiei):
Conform documentaţiei cadastrale:
-

parter – showroom, două birouri, scări, vestiar, grup sanitar şi duşuri;

-

etaj – showroom, două birouri, scări, grup sanitar şi bucătărie;

Conform inspecţiei pe teren:
-

parter – showroom, două birouri, scări, vestiar, grup sanitar şi duşuri;

-

etaj – showroom, două birouri, scări, grup sanitar şi bucătărie;

Infrastructura clădirii este din beton armat.
Structura clădirii este realizată din cadre metalice galvanizate şi grinzi din metal,
ALCOBOND şi geam perete cortină. Pereţii de compartimentare sunt din rigips pe profile de
aluminiu. Pereţi de închidere sunt din panouri termoizolante. Accesul între parter şi etaj se
face pe o scară metalică placată cu plăci de granit. Acoperişul este tip terasă. Planşeu din
ferme metalice cu panouri din oţel între parter şi etaj.
C2 – Hală de producţie (actual producţie şi depozitare), are un regim de înălţime P,
având o suprafaţă construită de 1071 mp şi o suprafaţă utilă de 1050,31 mp. Înălţimea
parterului este de 6 m. Anul construirii 2010.
Funcţional clădirea este structurată după cum urmează (conform documentaţiei
primite şi a inspecţiei):
•

Conform documentaţiei cadastrale: hală de producţie;
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•

Conform inspecţiei pe teren: hală de producţie şi depozitare;
Infrastructura clădirii este din beton armat.
Structura clădirii este realizată din cadre metalice galvanizate şi grinzi din metal. Pereţi

de închidere sunt din panouri termoizolante. Acoperişul este realizat din panouri
termoizolante.
C3 – Hală de depozitare, are un regim de înălţime P, având o suprafaţă construită de
390 mp şi o suprafaţă utilă de 385,28 mp. Înălţimea parterului este de 6 m. Anul construirii
2014.
Funcţional clădirea este structurată după cum urmează (conform documentaţiei
primite şi a inspecţiei):
•

Conform documentaţiei cadastrale: hală depozitare;

•

Conform inspecţiei pe teren: hală depozitare;
Infrastructura clădirii este din beton armat.
Structura clădirii este realizată din cadre metalice galvanizate şi grinzi din metal. Pereţi

de închidere sunt din panouri termoizolante. Acoperişul este realizat din panouri
termoizolante.

Suprafaţa totală de teren aferentă construcţiei este de 5.500 mp.
Poze exterioare construcţie C1 – Sediu firmă
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Poze exterioare construcţie C2 – Hală de producţie (actual spaţiu producţie şi
depozitare)
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Poze exterioare construcţie C3 – Hală de depozitare
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Finisajele interioare sunt superioare pentru C1 – Sediu firmă:
Clădirea sediu firmă tip P+1E este placată cu rigips de interior, care sunt prinse pe
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profilele din aluminiu. Grosimea peretelui exterior fiind de cca. 30 cm.
La parter:
Pardoseala este acoperită cu gresie de trafic greu, vopsea lavabilă culoare albă, placări cu
faianţă în grupul sanitar, tavans fals casetat;
Tâmplăria exterioară la parter este din aluminiu cu geam termopan, iar tâmplăria
interioara este din aluminiu cu geam termopan.

La etaj:
Pardoseala este acoperită cu parchet melaminat de 8 cm, vopsea lavabilă culoare albă,
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placări cu faianţă în grupul sanitar şi casa scării, tavans fals casetat, scară metalică acoperită cu
plăci de granit;
Tâmplăria exterioară la parter este din aluminiu cu geam termopan, iar tâmplăria
interioară este realizată din lemn masiv culoare mahon.

Finisajele interioare sunt superioare pentru C2 – Hală de producţie (actual spaţiu
producţie şi depozitare):
Pardoseala este din beton sclivisit;
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Tâmplăria exterioară este din aluminiu cu geam termopan.

Finisajele interioare sunt superioare pentru C3 – Hală de depozitare:
Pardoseala este din beton sclivisit;
Tâmplăria exterioară este din aluminiu cu geam termopan.
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Instalaţii electrice: monofazate şi trifazate prevăzute cu un tablou electric general.
Instalaţile sanitare sunt în stare tehnică foarte bună.
Instalaţiile de încălzire sunt realizate din ţeavă de PPR mascată în perete şi în şapă.
Sistemul de încălzire este format din: centrală termică pe gaz metan şi radiatoare de aluminiu.
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Alte dotări ale proprietăţii imobiliare sunt: internet prin fibră optică, interfon, sistem de
alarmă, telefonie, cablu tv.
Starea tehnică a construcţiilor este foarte bună.

4.
4.1.

ANALIZA PIETEI

SEGMENTUL DE PIAŢĂ RELEVANT; DELIMITAREA ARIEI CARE ÎL
CUPRINDE
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Piaţa imobiliară se defineşte ca un grup de persoane sau firme care intră în contact în
scopul de a efectua tranzacţii imobiliare. Participanţii la această piaţă schimbă drepturi de
proprietate contra unor bunuri, cum sunt banii.
Spre deosebire de pieţele eficiente, piaţa imobiliară nu se autoreglează ci este deseori
influenţată de reglementările guvernamentale şi

locale. Cererea şi oferta de proprietăţi

imobiliare pot tinde către un punct de echilibru, dar acest punct este teoretic şi rareori atins,
existând întotdeauna un decalaj între cerere şi ofertă.
Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă greu, iar cererea poate să se modifice
brusc, fiind posibil astfel că de multe ori să existe supraofertă sau exces de cerere şi nu
echilibru. Cumpărătorii şi vânzătorii nu sunt întotdeauna bine informaţi, iar actele de
vânzare-cumpărare nu au loc în mod frecvent. De multe ori, informaţiile despre preţuri de
tranzacţionare sau nivelul ofertei nu sunt imediat disponibile.
Proprietăţile imobiliare sunt durabile şi pot fi privite ca investiţii. Sunt puţin lichide şi de
obicei procesul de vânzare este lung.
Definirea pieţei specifice
În cazul proprietăţii evaluate, pentru identificarea pieţei sale specifice, s-au analizat o
serie de factori, începând cu tipul proprietăţii.
Astfel, ținând cont de specificul zonei (industrială) și de tipul proprietății, piața
specifică pentru proprietatea care face subiectul prezentului raport de evaluare este cea a
proprietăţilor industriale, edificate în zonă periferică a mun. Iaşi, zona intrare cartier Tomeşti.
Analiza efectuată s-a bazat pe identificarea proprietăților imobiliare similare cu
proprietatea subiect, amplasate în zona periferică a mun. Iaşi, zona industrială a mun. Iaşi,
zona intrare în cartierul Tomeşti.
Nivelul cerererii pentru un anumit tip de proprietate determină atractivitatea
proprietăților similare.
Diminuarea prețurilor pentru proprietăți imobiliare similare proprietății subiect din
anii anteriori a fost generată de situația economică. Deși față de anii imediat următori
izbucnirii crizei financiare, piața specifică nu a prezentat fluctuații negative semnificative,
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prețurile continuă să scadă pentru acest tip de proprietate, ritmul de scădere fiind unul mai
puţin accentuat.
În analiza acestei pieţe am investigat și aspecte legate de situaţia economică a
municipiului, populaţia sa, tendinţe ale ultimilor ani, cererea specifică şi respectiv oferta
competitivă pentru tipul de proprietate mai susmenţionat.

Generalităţi
Municipiul Iaşi este reşedinţa judeţului Iaşi şi principalul centru urban din nord-estul
României. În zona Moldovei, Iaşul este cel mai mare oraş şi este recunoscut ca al doilea centru
universitar, după Bucureşti, cu peste 60.000 studenţi anual în 5 universitaţi de stat şi 3
universităţi private (Universitatea Al. I. Cuza este şi cea mai veche universitate din ţară).
Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia municipiului Iaşi se ridică la
290.422 de locuitori, în scădere faţă de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră
320.888 de locuitori, în primul rând datorită numărului mare a populaţiei plecată pe termen
lung din ţară. Majoritatea locuitorilor sunt români (88,94%). Pentru 9,83% din populaţie,
apartenenţa etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea
locuitorilor sunt ortodocsi (84,42%), cu o minoritate de romano-catolici (2,98%). Pentru 10,09%
din populaţie, nu este cunoscută apartenenţa confesională.
Municipiul Iaşi, este unul din cele mai întinse oraşe din ţară – 3.770 ha, aşezat pe 7
coline, are o aşezare strategică în zona de Nord-Est a ţării, în apropiere de graniţa cu
Republica Moldova şi la cca. 180 km de principalul punct de frontieră cu Ucraina.
Zona Metropolitană Iaşi, care include 13 localităţi învecinate, are o populaţie de
aproximativ 400.000 de locuitori.
Prin extinderea lui, Iaşiul este legendara urbe a celor 7 coline Cetăţuia, Galata, Copou,
Bucium-Păun, Şorogari, Repedea şi Breazu, cu altitudini variind între 40 m în Lunca
Bahluiului şi 400 m pe Dealul Păun şi Dealul Repedea. Principalele coline sunt Copou,
Cetăţuia, Tătăraşi şi Galata. Oraşul este traversat de râurile Bahlui şi Nicolina şi de pârâul
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Şorogari; la răsărit de oraş, curge pârâul Ciric, pe care sunt create artificial trei lacuri cu scop
de agrement.
Oraşul nou s-a extins în toate direcţiile, cuprinzând în primă fază (secolele XVIII-XIX)
cartierele Copou, Sărărie, Ţicău, Tătăraşi, Ciurchi, Galata şi parţial Nicolina şi Păcurari; în a
doua fază (secolul XX), au fost incluse cartierele Păcurari (partea nouă, de vest), Nicolina
(partea nouă, de sud, azi numită C.U.G.), Frumoasa-Poitiers, Socola, Bucium, Canta, Mircea
cel Bătrân, Alexandru cel Bun, Dacia si Grădinari, la acestea adăugându-se Zona Industrială.
Oraşul are ca suburbii câteva localităţi care, din punct de vedere administrativ, sunt
considerate încă asezări rurale, dar din punct de vedere edilitar, se prezintă ca aşezări urbane:
Dancu, Tomeşti, Ciurea şi Lunca Cetăţuii. Tendinţa urbană este de extindere a Iaşului, aceste
localităti fiind incluse în zona metropolitană, alături de alte localităţi: Păun, Bârnova, Horpaz,
Miroslava, Valea Lupului şi Breazu. În urma exploziei fenomenului construcţiilor din ultimul
deceniu, unele dintre aceste localităţi sunt astăzi practic unite cu oraşul.
Iaşi este un centru economic important al României. Industriile principale sunt
metalurgia (SC Arcelor Mittal Tubular Products, SC Tehno Steel), medicamentele (SC
Antibiotice SA), textilele (SC IasiConf SA, SC Iasitex SA) şi industria alimentară. Sectorul
bancar şi cel al informaţiei au luat avânt în ultimii ani, numeroase bănci şi companii de
software fiind prezente în oraş.
Iaşi este de asemenea un centru comercial regional important, aici existând numeroase
centre comerciale (Iulius Mall, Moldova Mall, Ansamblul Palas, Felicia Shopping Center, Era
Shopping Center, Hala Centrala, Axa Niciman etc.) şi mai multe hyper si supermarket-uri
(Metro, Selgros, Carrefour, Kaufland, Auchan, Billa, Lidl, Praktiker, Dedeman, Arabesque,
Baumax, Mobexpert, Mr. Bricolage). Alte proiecte sunt în curs de realizare (Maximall, Green
Plaza Iasi etc.).
Accesul către Municipiul Iaşi se poate face prin două drumuri naţionale importante DN
28 (principala rută Bucureşti – Moldova) şi DN 24, cu ajutorul transportului CFR sau prin
intermediul Aeroportului Internaţional Iaşi.
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Piata spatiilor industriale
Segmentul spatiilor industriale este marcat de disponibilitate mare a ofertei, pe fondul
incapacităţii chiriaşilor de a susţine financiar contractele de închiriere. Deşi interesul chiriaşilor
a rămas constant pentru acest tip de proprietăţi, fluxul de chiriaşi care ocupă, respectiv,
eliberează spaţiile de acest fel, conferă acestui segment un grad de incertitudine crescut. Cei
mai activi chiriaşi rămân firmele mari de logistică.
În consecinţă, limita superioară a chiriilor de spaţii de acest fel a cunoscut o diminuare
evidentă, din cauza dorinţei proprietarilor de a reţine chiriaşii care întâmpină probleme legate
de piaţa acestora specifică.
Marile corporaţii, care doresc spaţii industriale şi spaţii de birouri se mută în parcuri
logistice de la periferia mun. Iaşi, pentru a beneficia de scăderea costurilor de ocupare şi de
toate facilităţile ce le oferă aceste parcuri logistice.
Echilibrul dintre cerere şi ofertă pe segmentul proprietăţilor imobiliare industriale s-a
reflectat în stabilitatea chiriilor, astfel că acestea variază între 3,5-5 Euro/mp/ luna pentru
spaţiile industriale şi 5-8 Euro/mp/luna pentru spaţiile de birouri.
Pentru 2018 anticipăm continuarea extinderilor parcurilor logistice. Chiriile din
parcurile logistice se vor menţine stabile, însă posibile diminuări ale chiriilor pentru spaţiile de
depozitare vechi, readaptate pot fi aşteptate, daca cererea internă nu va cunoaşte o
îmbunătăţire pentru aceste tipuri de clădiri.

4.2.

FAPTE CURENTE; EVIDENTE DE PIATA DISPONIBILE

4.3.

ANALIZA CERERII

Cererea reprezintă cantitatea dintr-un anumit tip de proprietate pentru care se
manifestă dorinţa pentru cumpărare sau închiriere, la diferite preţuri, pe o anumită piaţă, întrun anumit interval de timp.
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Pentru că pe o piaţa imobiliară oferta se ajustează încet la nivelul şi tipul cererii,
valoarea proprietăţilor tinde să varieze direct cu schimbările de cerere, fiind astfel influenţată
de cererea curentă.
În general, nivelul cererii solvabile a scăzut în ultima perioadă, scăderea fiind cauzată
de criza economică, diminuarea interesului investiţional şi scăderea nivelului creditării.
Cererea pentru proprietatea imobiliară subiect vine în principal din partea persoanelor
juridice, care doresc spaţii logistice în această locație. Deoarece achiziționarea unei proprietăți
de acest tip presupune disponibilitatea unei sume de bani relativ mare, cererea pentru
proprietăți similare este scăzută. Mai mult, o bună parte a potențialilor cumpărători solvabili
preferă achiziționarea unui teren liber și edificarea unei astfel de clădiri, după preferințele și
nevoile proprii.
În ceea ce priveşte închirierea acestui tip de proprietate, cererea este mică şi vine din
partea firmelor cu venituri ridicate.
Estimăm că proprietatea subiect are o lichiditate medie.
4.4.

ANALIZA OFERTEI

In judeţul Iaşi în ultimii ani s-au investit foarte mulţi bani în construirea de spaţii
comerciale, birouri, blocuri de locuinţe şi hale industriale moderne.
Spaţiile comerciale au luat amploare în ultimii ani, construcţiile cele mai reprezentative
sunt: Metro, Lidl, Kaufland, Dedeman, Arabesq, Carrefour şi nu în ultimul rând complexul
Era în municipiul Iaşi.
În ultimii ani s-a investit tot mai mult în ansamblul Palas, un proiect iniţial de 250 de
milioane de euro, care conţine: spaţii comerciale, spaţii de birouri şi hoteluri în zona
ultracentrală a Iaşului, lângă Palatul Culturii.
Piaţa imobiliară se defineşte ca un grup de persoane sau firme care intră în contact în
scopul de a efectua tranzacţii imobiliare. Participanţii la această piaţă schimbă drepturi de
proprietate contra unor bunuri, cum sunt banii.
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Spre deosebire de pieţele eficiente, piaţa imobiliară nu se autoreglează, ci este deseori
influenţată de reglementările guvernamentale şi locale.
Cererea şi oferta de proprietăţi imobiliare pot tinde către un punct de echilibru, dar
acest punct este teoretic şi rareori atins, existând întotdeauna un decalaj între cerere şi ofertă.
Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă greu, iar cererea poate să se modifice
brusc, fiind posibil astfel că de multe ori să existe supraofertă sau exces de cerere şi nu
echilibru.
Cumpărătorii şi vânzătorii nu sunt întotdeauna bine informaţi, iar actele de vânzarecumpărare nu au loc în mod frecvent. De multe ori, informaţiile despre preţuri de
tranzacţionare sau nivelul ofertei nu sunt imediat disponibile.
Piaţa imobiliară ieşeană a avut în ultimii ani o evoluţie ascendentă din punct de vedere
al preţurilor şi descrescătoare ca număr al tranzacţiilor efectuate. Factorii care au determinat
creşterea preţurilor sunt, în ordine cronologică: inflaţia, modernizările efectuate şi oferta
limitată. În ultima perioadă se observă o reducere constantă a preţurilor de tranzacţie şi al
ofertelor de piaţă pentru spaţiile cu destinaţie industrial-administrativă cu până la
aproximativ 50% faţă de prima parte a anului 2008, tendinţă care se păstrează şi în prezent;
valorile de tranzacţionare tind spre valoarea de lichidare a proprietăţilor imobiliare. De
acestă situaţie s-a ţinut seama la realizarea valorii proprietăţii.
Oraşul Iaşi, al patrulea după Bucureşti, în ceea ce priveşte populaţia – cu peste 300.000
de locuitori este şi unul dintre cele mai întinse oraşe din ţară – suprafaţa de 37.200 ha.
„Oraşul celor şapte coline” (situat pe cursul râului Bahlui, în zona de terase) are o localizare
strategică în zona de Nord – Est a ţării, în apropierea de graniţa cu Republica Moldova şi la
aproximativ 180 km de principalul punct de frontieră cu Republica Ucraina.
Oraşul are acces la două importante drumuri naţionale – DN 28 (principala rută
Bucureşti – Moldova) şi DN – 24 şi dispune de aeroport internaţional.
Reşedinţa judeţului Iaşi este în acelaşi timp un centru universitar de tradiţie (peste
65.000 de studenţi), precum şi un oraş istoric – în zona centrală în special. Iaşul păstrează

Pagina 39

clădiri vechi, cu o arhitectură deosebită, pentru a căror reabilitare, autorităţile locale au
început parteneriate cu investitori privaţi.
Din zona Moldovei, Iaşiul este cel mare oraş şi este recunoscut ca al doilea centru
universitar, după Bucureşti, având 5 Universităţi de stat şi 3 particulare cu un total de peste
80.000 de studenţi.
Complexul “PALAS” reprezintă cel mai important proiect de parteneriat public-privat
din capitala Moldovei. Investiţia în valoare de peste 50 milioane Euro prevede consolidarea şi
modernizarea centrului istoric al Iaşului şi a esplanadei Palatului Culturii. Astfel, pe o
suprafaţă de teren de 120.000 mp., care porneşte de la Palatul Culturii şi se termină la PoduRoş, Palas va cuprinde spaţii comerciale, de agrement, parcuri, precum şi birouri. Investiţia a
fost demarată în 2007, iar finalizarea sa a fost în 2012.
Importante sunt, de asemenea, proiectele ce studiază posibilitatea revitalizării zonelor
industriale ale oraşului, precum şi optimizarea circulaţiei în zona de vest prin realizarea unor
legături prin pasajul Octav Băncilă, între cartierele Păcurari – Canta şi Alexandru cel Bun –
Dacia.
Dezvoltarea economică a Iaşului a condus în ultimii ani la o dinamizare accentuată a
pieţei imobiliare locale, în perioada 2006-2008 remarcându-se atât segmentul de terenuri, cât şi
dezvoltările comerciale şi industriale. Piaţa imobiliară ieşeană a avut în ultimii ani o evoluţie
ascendentă din punct de vedere al preţurilor şi descrescătoare ca număr al tranzacţiilor
efectuate. Factorii care au determinat creşterea preţurilor sunt, în ordine cronologică: inflaţia,
modernizările efectuate, creşterea puterii de cumpărare şi oferta limitată. Spre sfârşitul anului
2008 asistam la apariţia unui trend descrescător, din punct de vedere al preţurilor de
tranzacţionare şi al volumului tranzacţiilor, trend ce se păstrează şi pentru perioada
următoare.
Pe piaţa spaţiilor industriale în general predomină ofertele de închiriere, cele de
vânzare, fiind mai rare. Atât intermediarii cât şi utilizatorii finali consideră spaţiile industriale
acele spaţii care pot fi amenajate atât ca spaţii de producţie, cât şi ca spaţii cu destinaţie de
depozitare .
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Zona industrială tradiţională a Iaşului este în partea de Sud-Est, în zona Calea
Chişinăului (ieşirea spre Huşi) – B-dul Chimiei, fiind în majoritate ocupată de spaţii vechi sau
în curs de renovare.
Zona Păcurari (ieşirea spre Târgu-Frumos) a devenit în ultimii ani o importantă locaţie
de tip logistic şi industrial, fiind accesibilă cu uşurinţă din DN 28 (E58), cel mai important
drum de acces dinspre/spre Bucureşti.
În continuă dezvoltare, zona Păcurari se remarcă prin realizarea unor numeroase spaţii
de producţie şi depozitare, dar şi showroom-uri auto şi hipermarket-uri (complexe
comerciale), majoritatea în ultimii 10 ani. Dintre firmele situate în acestă zonă amintim:
Ecoland Park (spaţii logistice închiriate în totalitate unor diverse firme), Arabesque SRL,
Complexul Comercial ERA (include Careffour, Practiker, dar şi un minimal ce va fi realizat în
perioada următoare), Interprima, Elvila, Fabrica de componente auto DELPHI (realizată în
semestrul 2 al anului 2008), Casa auto Iaşi (diverse showroomuri auto), Total Gaz SA,
Showroom Basarabia Covoare, VEGA SRL (materiale de construcţii),s.a.
La sfarsitul anului 2014 stocul de spaţii industriale din Iaşi este de peste 200.000 mp
(din care aproximativ 30% spaţii noi). Acest stoc a fost completat în mod hotărâtor prin
livrarea a 4.500 mp în complexul de spaţii logistice Ecoland Park (zona Păcurari), precum şi
inaugurarea Parcului Ştiinţific şi Tehnologic Tehnopolis (situat în zona de Sud-Vest, în
apropiere de Şoseaua Nicolina). Investiţia realizată în cadrul Tehnopolis (începută în 2003) s-a
ridicat la 7,58 milioane Euro şi a reprezentat prima fază a dezvoltării: clădirile Dupplex (1.200
mp spaţiu total construit) şi Nucleus (9.000 mp). Suprafaţa actuală pe care se desfăşoară
parcul este de 5,5 ha, cu posibilitatea de extindere până la 11 ha.
În ceea ce priveşte cererea pentru spaţii industriale şi depozitare din Iaşi, solicitările au
vizat în special spaţii cu rampă, cu suprafeţe cuprinse între 400 şi 1.500 mp.
În condiţiile în care oferta nu s-a ridicat totuşi la nivelul cererii, nivelul chiriilor a
înregistrat o usoara creştere in anii 2008, ce a fost autenuată de criza financiară de la sfârşitul
anului 2008, când multe dintre firme au încercat o renegociere a chiriilor, în sensul diminuării
acestora.
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Administrativ, municipiul este împărţit în urmatoarele cartiere: Păcurari, CopouSărărie, Ţicău, Moara de Vânt, Tătăraşi Nord, Tătăraşi Sud, Aviaţiei, Zona IndustrialăMetalurgie, Bucium, Socola, Frumoasa, Nicolina-Cug, Galata, Mircea cel Bătrân, Alexandru
cel Bun, Dacia şi Centru.
Principalele zone rezidenţiale sunt:
➢ Centru – compusă din case şi vile (unele având peste 100 de ani vechime, altele construite
recent în locul celor vechi, ce eu fost demolate) şi blocuri cu până la 12 etaje construite în
perioada 1960 -1980.
➢ Copou-Sărărie (zona de Nord a oraşului) - compusă din case şi vile (unele având peste 100
de ani vechime, altele construite recent în locul celor vechi, ce eu fost demolate) şi blocuri cu
până la 8 etaje construite în perioada 1960 -1975
➢ Tătăraşi Nord şi Sud (zona de Nord-Vest a oraşului) - compusă din case şi vile (unele
având peste 100 de ani vechime, altele construite recent în locul celor vechi, ce eu fost
demolate) şi blocuri cu până la 10 etaje construite în perioada 1960 -1980
➢ Alexandru cel Bun (zona de Vest a oraşului) compusă din blocuri cu până la 10 etaje
construite în perioada 1975 -1985
➢ Păcurari (zona de Vest a oraşului) compusă din blocuri cu până la 10 etaje construite în
perioada 1978 -1985
➢ Nicolina-Cug (zona de Sud a oraşului) compusă din blocuri cu până la 10 etaje construite
în perioada 1975 -1985.
Platformele industriale sunt situate cu precădere în partea de Sud-Vest a oraşului, în Zona
Industrială-Metalurgie.
Zonele comerciale cele mai importante sunt: zona Ultracentrală (Piaţa Unirii, MoldovaMall, Hala Centrală, Centrul Civic, B-dul Independenţei, Fundaţie, Stefan cel Mare şi zonele
adiacente acestor puncte), zona complexelor Comerciale Copou şi Iulius Mall, zona cuprinsă între
Fundaţie şi Tg. Cucu, zona Podu Roş, zona Rond CUG. De asemenea, în fiecare cartier rezidenţial
există cel puţin câte un complex comercial.
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Odată cu apariţia creditului ipotecar activitatea pieţei a crescut datorită creşterii cererii
(o cerere solvabilă de această dată, susţinută de finanţarea bancară). Numărul de tranzacţii a
crescut în localităţile în care băncile au oferit acest intrument de finanţare, dar odată cu
creşterea numărului de tranzacţii s-a manifestat şi un fenomen de creştere a preţurilor.
La nivelul municipiului Iasi pretul terenurilor libere intravilan cu suprafeţe între 5001000 mp, situate în zona centrală (Tg. Cucu, Centrul Civic, Ştefan cel Mare şi Sfânt - Piaţa
Unirii, Sf. Lazăr) este între 500-1.200 euro/mp. Cele mai căutate şi cele mai scumpe terenuri
fiind cele ce au ca destinaţie construcţia de blocuri cu înălţimi de peste 8 etaje, ce pot depăşi
pragul de 1200 EUR/mp.
Oferta de proprietăţi comerciale şi industriale se caracterizează prin existenţa în Iaşi a
unor amplasamente de diverse dimensiuni, care sunt tranzacţionate sau închiriate către alte
societăţi sau persoane juridice care au nevoie de un spaţiu industrial, de natura halelor de
producţie sau depozitelor.
Pe întreaga suprafaţă a municipiului se găsesc disponibile o serie de amplasamente
modernizate care sunt oferite la închiriere sau vânzare de către proprietari, acestea fiind
privite ca investiţii imobiliare.
Oferta de spaţii industriale in Iaşi este segmentată pe două tipuri de proprietăţi:
proprietăţi de tip industrial construite pentru această destinaţie şi proprietăţi de tip comercial
(hale depozitare) a căror destinaţie a fost schimbată în proprietăţi de tip industrial.
Datorită cererii foarte mari pentru birouri, în ultimii 4 ani au fost construite sau
reamenajate mai multe spaţii. Construcţii noi de clădiri pentru birouri au fost construite în
zona centrală (Tg. Cucu, centrul Civic, Sf. Lazăr, Sf. Andrei, Bucşinescu), Păcurari (spaţiile
construite de către Mark International şi Demo Total), Socola (centrul de afaceri GRANIT)
Nicolina s.a., alte clădiri au fost amenajate în spaţii pentru birouri (cladirea aparţinând
Moldoconstruct situat în zona centrală, clădirea aparţinând Cooperativei Meşteşugăreşti
„Prestatiunea”, o clădire administrativă situată în Podu Roş aparţinând firmei Europa Expres)
s.a.
4.5.

ANALIZA ECHILIBRULUI PIEŢEI
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Ținând cont de informațiile existente pe piață, se poate afirma că la acest moment piața
este una a cumpărătorului, oferta fiind superioară cererii.
La nivelul municipiului Iasi, la momentul actual numărul tranzacțiilor care au drept
obiect proprietăți imobiliare de acest tip este foarte mică. Astfel, ținând cont de condițiile
existente pe piață la momentul actual, putem afirma că prețurile și chiriile pentru acest tip de
proprietate se vor menține.
4.6.

CONCLUZII

Ţinând cont de toate informaţiile disponibile din piaţă, de tranzacţiile efectuate, de
ofertele publicate, referitor la vânzarea proprietăților imobiliare similare proprietății subiect
(proprietate industrială situată în zona periferică a mun. Iaşi), nu sunt oferte de vânzare
pentru proprietăţi similare sau aproape similare.
În ceea ce priveşte închirierea proprietăţilor similare, numărul de oferte de închiriere
este ridicat, chiria solicitată find cuprinsă între 4 Euro/mp şi 7 Euro/mp. Variaţia principală a
chiriilor solicitate este dată de localizare, finisaje, utilare şi dotări.

5.

ANALIZA CELEI MAI BUNE UTILIZĂRI

Conceptul de cea mai bună utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății
subiect din diferite variante posibile. Aceasta va constitui baza de pornire și va genera
ipotezele de lucru necesare procesului de evaluare.
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Cea mai bună utilizare este definită ca fiind utilizarea probabilă rezonabilă şi legală a unui
teren liber sau a unei proprietăţi construite, care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă
financiar şi care determină cea mai mare valoare.
Cea mai bună utilizare este analizată în următoarele situaţii:
o Cea mai bună utilizare a terenului liber sau considerat a fi liber;
o Cea mai bună utilizare a proprietăţii ca fiind construită.
În plus faţă de a fi probabil rezonabilă, CMBU atât a terenului ca fiind liber, cât şi a
proprietăţii ca fiind construită, trebuie să îndeplinească patru criterii implicite. Astfel, CMBU
trebuie să fie:
•

Permisibilă legal – în toate cazurile sunt analizate doar acele utilizări permise de lege.

Este necesar să se analizeze reglementările privind donarea, restricţiile de vânzare cumpărare,
normativele de construcţii, impactul asupra mediului, restricţiile privind construcţiile din
patrimoniu. În cazul proprietăţii evaluate nu există restricţii legale.
•

Posibilă fizic – dimensiunea, forma, suprafaţa, structura geologică a terenului şi

accesibilitatea unui lot de teren şi riscul unor dezastre naturale (cutremure, inundaţii, etc.)
afectează utilizările unor proprietăţi imobiliare. Este necesar de asemenea să fie analizată
capacitatea şi disponibilităţile utilităţilor publice.
Forma şi localizarea proprietăţii evaluate nu permit dezvoltări ulterioare. Proprietatea în
cauză nu poate fi extinsă.
• Fezabilă financiar – este necesară analiza pentru a determina dacă utilizarea
proprietăţii produce un venit care să acopere cheltuielile de exploatare, obligaţiile financiare şi
amortizarea capitalului.
În cazul proprietăţii evaluate în acest raport, din informaţiile furnizate de proprietar, acesta
nu intenţionează sa o înstrăineze ci să o utilizeze în continuare pentru uzul personal.
• Maxim productivă – dintre utilizările fezabile financiar, cea mai bună utilizare este
aceea care conduce la cea mai mare valoare reziduală a terenului, în concordanţă cu rata de
fructificare a capitalului cerută pe piaţă pentru acea utilizare.
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Cea mai bună utilizare a unei proprietăţi este determinată după aplicarea celor patru
criterii şi după eliminarea diferitelor utilizări alternative. Utilizarea rămasă, care îndeplineşte
toate cele patru criterii, este cea mai bună utilizare.
5.1.

CEA MAI BUNA UTILIZARE A TERENULUI CONSIDERAT A FI LIBER

Cea mai bună utilizare a terenului considerat a fi liber presupune că terenul este liber
sau poate fi eliberat prin demolarea construcțiilor; aproape orice clădire poate fi demolată și
aceasta se face atunci când ea nu mai adaugă valoare terenului. CMBU a terenului considerat
liber trebuie să țină cont de utilizarea actuală și de toate utilizările potențiale.
Primul pas este să găsim răspuns la întrebarea - terenul trebuie lăsat liber sau trebuiesc
realizate construcții pe acesta?
Pentru aceasta am cules de pe piață informații referitoare la terenuri libere amplasate în
zona Cartierul Tomeşti din municipiul Iaşi și am constatat că există puține terenuri libere
astfel că în mod firesc cea mai bună utilizare pentru un teren liber este pentru realizarea de
construcții pe acesta.
În aceste condiții opinăm că trebuie realizate construcții pe teren și următoarea
întrebare este – ce tipuri de construcții pot fi edificate pe teren?
Pentru a găsi răspuns la această întrebare s-au avut în vedere următoarele alternative:
Utilizarea I – terenul considerat a fi liber este utilizat pentru construcția unei
proprietăți industriale.
Am preluat din piața imobiliară a mun. Iasi un cost de construcție de 310 EUR/mp
construit desfășurat, chirie unitară lunară 4 EUR/mp, grad neocupare 14%, cheltuieli de
exploatare 6% și rata de capitalizare 10%.
Utilizarea II - terenul considerat a fi liber este utilizat pentru construcția unei
proprietăți comerciale.
Pentru varianta comercială am folosit următoarele valori (corespunzătoare pieței din
mun. Iaşi): cost de construcție de 380 EUR/mp construit desfășurat, chirie unitară lunară 4,5
EUR/mp, grad neocupare 14%, cheltuieli de exploatare 6% și rata de capitalizare 10%.
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Utilizare I

Utilizare II

Industrial

Comercial

5.500

5.500

Cost constructie unitar (EUR/mp)

320

380

Arie construită desfăsurată (mp)

1.801

1.801

Cost constructie (EUR)

540.300

720.400

Chirie lunară (EUR/mp)

4

4,5

Aria închiriabilă (mp)

1.731

1.731

Venit brut potential (EUR)

83.088

93.474

Grad neocupare

14%

11.632

13.086

Venit brut efectiv (EUR)

71.456

80.388

Cheltuieli de exploatare 6% (EUR)

4.287

4.823

Venit net din exploatare (EUR)

67.169

75.565

10%

10%

Valoarea de piată a proprietătii(EUR)

671.683

755.644

Valoare teren (EUR)

95.363

71.264

17,3

12,9

Suprafata teren (mp)

Rata de capitalizare

Pret unitar teren (EUR/mp)

Conform rezultatelor obținute în analiza de mai sus putem considera că cea mai bună
utilizare a terenului considerat liber este destinație proprietate industrială (valoarea
reziduală a terenului în cazul proprietății industrial este mai mare decât în cazul proprietății
comerciale).
5.2.

CEA MAI BUNĂ UTILIZARE A PROPRIETĂŢII CONSTRUITE

Cea mai bună utilizare a proprietății ca fiind contruită reprezintă utilizarea pe care
trebuie să o aibă o construcție prin prisma tipului construcției existente pe teren și a utilizării
ideale a terenului considerat liber identificate în subcapitolul aferent.
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În cadrul analizei CMBU a proprietății construite trebuie să găsim răspuns la întrebarea
–

construcția

existentă

pe

proprietate

trebuie

păstrată

sau

trebuie

transformată

(prin

conversie/renovare/modificare) astfel încât să devină mai valoroasă?
Pentru a afla răspunsul la această întrebare avem în vedere ipoteza că: C1 – Sediu firmă
nu trebuie modificată, deoarece este sediu de firmă, iar construcţia C2 şi C3 – Hale, folosite în
prezent ca hale productie tabla cutata si depozitare, trebuiesc modificate pentru a fi utilizată
ca spații de depozitare (având înălțimea de 6 m), deoarece am putea obține o chirie mai mare
(aprox. 4,5 EUR/mp/lună).
În acest caz sunt necesare unele lucrări de amenajare (refacere pardoseli după scoaterea
utilajelor - utilaje grele cu montaj în pardoseală, amenajare rafturi, igienizare, izolare a
pereţilor exteriori şi acoperişului pentru o mai bună izolare termică, compartimentarea
halelor, amenajare rampe încărcare descărcare); am estimat aceste cheltuieli la o valoare de
100.000 euro. Vom verifica dacă valoarea de piață a proprietății modificate este mai mare
(acoperind și costul de conversie) decât valoarea de piață a proprietății inițiale.
Pentru aceasta folosim datele din piața imobiliară a mun. Iaşi utilizate în cazul
precedent: grad neocupare 14%, cheltuieli de exploatare 6% și rata de capitalizare 10%.

Utilizare I

Utilizare II

Industrial

Sp.
depozitare

Chirie lunară (EUR/mp)
Aria închiriabilă (mp)

4

4,5

1.731

1.731
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Venit brut potential (EUR)

83.088

93.474

Grad neocupare

14%

11.632

13.086

Venit brut efectiv (EUR)

71.456

80.388

Cheltuieli de exploatare 6% (EUR)

4.287

4.823

Venit net din exploatare (EUR)

67.169

75.565

10%

10%

671.683

755.644

0

100 000

671.683

655.644

Rata de capitalizare
Valoarea de piată a proprietătii(EUR)
Cost conversie (EUE)
Valoare de piată a proprietătii (EUR)

Conform rezultatelor obținute nu se justifică modificarea propusă deoarece câștigul în
valoarea de piață a proprietății modificate nu acoperă costul de conversie.
Având în vedere cele prezentate mai sus și concluziile rezultate din analiza pieței specifice,
cea mai bună utilizare a proprietății construite este destinația industrială actuală.
5.3.

CONCLUZII

Având în vedere cele prezentate mai sus și concluziile rezultate din analiza pieței
specifice, cea mai bună utilizare a proprietății construite este cea industrială.
Având în vedere:
o tipul proprietăţii evaluate
o amplasarea proprietăţii evaluate
o neidentificarea unei utilizări alternative care să respecte criteriile CMBU
considerăm că cea mai bună utilizare a proprietăţii evaluate este cea actuală, de proprietate
imobiliară industrială. Această utilizare îndeplineşte criteriile care definesc CMBU şi anume:
o este fizic posibilă
o este permisă legal
o este fezabilă financiar
o

este maxim productivă (conduce la o valoare maximă).
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6.

EVALUAREA PROPRIETĂŢII

Pentru a obţine valoarea definită de tipul valorii adecvate se pot utiliza una sau mai
multe abordări în evaluare. Cele trei abordări descrie în Cadrul general sunt: abordarea prin
piaţă, abordarea prin cost şi abordarea prin venit. Ele sunt fundamentate pe principiile
economice ale preţului de echilibru, anticipării beneficiilor sau substituţiei. Atunci când nu
există suficiente date de intrare reale sau observabile încât să se poată obţine o concluzie
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credibilă din aplicarea unei singure metode, se recomandă în mod special utilizarea a cel puţin
două abordări sau metode.

Abordarea prin piaţă
Abordarea prin piaţă oferă o indicaţie asupra valorii prin compararea activului subiect
cu active identice sau similare, ale căror preţuri se cunosc.
Prima etapă a acestei abordări este obţinerea preţurilor activelor identice sau similare care au
fost tranzacţionate recent pe piaţă. Dacă există puţin tranzacţii recente, este util să se ia în
considerare şi preţurile activelor identice sau similare care sunt listate sau oferite spre
vânzare, cu condiţia că relevanţa acestor informaţii să fie clar stabilită şi analizată critic. Poate
fi necesar ca preţul altor tranzacţii să fie ajustat pentru a reflecta orice diferenţe între
tranzacţia reală şi tipul valorii şi orice ipoteze care urmează să fie adoptate pentru evaluarea
care se realizează. Pot exista şi diferenţe între caracteristicile juridice, economice sau fizice ale
activelor din alte tranzacţii faţă de cele ale activului evaluat.
Având în vedere lipsa informaţiilor cu privire la oferte/tranzacţii cu proprietăţi
similare din mun. Iaşi – în cadrul acestui raport nu a fost aplicată abordarea prin piaţă.

Abordarea prin venit
Abordarea prin venit oferă o indicaţie asupra valorii prin convertirea fluxurilor de
numerar viitoare într-o singură valoare curentă a capitalului.
Această abordare ia în considerare venitul pe care un activ îl va genera pe durata lui de
viaţă utilă şi indică valoarea printr-un proces de capitalizare. Capitalizarea implică
transformarea venitului într-o valoare a capitalului prin aplicarea unei rate adecvate de
capitalizare/actualizare. Fluxul de venit poate să derive dintr-un contract/din contracte sau să
nu fie de natură contractuală, de exemplu, profitul anticipat şi generat fie din utilizare, fie din
deţinerea activului.
Metodele incluse în abordarea prin venit sunt:
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a) capitalizarea venitului, în care unui venit reprezentativ dintr-o singură perioadă i se aplică
o rată cu toate riscurile incluse sau o rată de capitalizare totală;
b) fluxul de numerar actualizat, în care unei serii de fluxuri de numerar din perioadele
viitoare i se aplică o rată de actualizare pentru a le actualiza la valoarea lor prezentă;
c) diferite modele de evaluare a opţiunilor.
Abordarea prin venit poate fi aplicată la evaluarea datoriilor prin luarea în considerare
a fluxurilor de numerar cerute de serviciul unei datorii, până la data stingerii acesteia.

Abordarea prin cost
Abordarea prin cost oferă o indicaţie asupra valorii prin utilizarea principiului
economic conform căruia un cumpărător nu va plăti mai mult pentru un activ decat costul
necesar obţinerii unui activ cu aceeaşi utilitate, fie prin cumpărare, fie prin construire.
Această abordare se bazează pe principiul conform căruia, preţul pe care un cumpărător de pe
piaţă îl va plăti pentru activul supus evaluării, nu va fi mai mare decat costul aferent
cumpărării sau construirii unui activ echivalent. Deseori, activul supus evaluării va fi mai
puţin atractiv decât echivalentul care ar putea fi cumpărat sau construit, din cauza vechimii
sau a deprecierii. În acest caz, poate fi necesar să se aplice ajustări asupra costului activului
echivalent, în funcţie de tipul valorii solicitat.

Metode de aplicare
Fiecare dintre aceste abordări în evaluare includ diferite metode detaliate de aplicare.
Diferitele metode, care se folosesc în mod uzual pentru diferitele clase de active, sunt
comentate in Standardele referitoare la active.
In general, abordările şi metodele de evaluare sunt aceleaşi pentru orice tipuri de
evaluări. Totuşi, evaluarea diferitelor tipuri de active implică surse diferite de date, care
trebuie să reflecte piaţa pe care activele vor fi evaluate.
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6.1.

SELECTAREA ABORDARILOR/METODELOR ADECVATE

6.2.

ESTIMAREA VALORII TERENULUI

Valoarea terenului trebuie estimată având în vedere cea mai bună utilizare a acestuia.
Chiar dacă terenul are amenajări, valoarea acestuia este estimată prin luarea în considerare a
celei mai bune utilizari a lui, și anume, prin considerarea lui ca fiind liber şi disponibil pentru
dezvoltare ulterioară, respectiv pentru utilizarea cea mai eficientă.
Evaluarea terenului - recomandă utilizarea a şase metode de evaluare a terenurilor
(comparaţia directă a vânzărilor, tehnica parcelării, tehnica alocării, tehnica extracţiei, tehnica
reziduală a terenului şi capitalizarea rentei funciare), dintre care, în funcţie de situaţia concretă
a activului imobiliar, în contextul celei mai bune utilizări şi în funcţie de informaţiile ce se pot
obţine, se selectează aplicarea uneia sau a mai multor metode de evaluare.
Comparaţia directă este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului şi cea mai
preferată metodă atunci cand sunt disponibile vânzări comparabile. Scopul metodei prin
comparaţie directă este să selecteze vânzările/ofertele comparabile de pe piaţă şi apoi să
corecteze diferenţele ce nu pot fi eliminate prin procesul de selecţie.
Elementele de comparaţie includ drepturi de proprietate, restricţii legale, condiţii de
finanţare, condiţii de vânzare (motivaţia), condiţii de piaţă (data vânzării), localizarea,
caracteristici fizice, utilităţi disponibile, zonarea şi cea mai bună utilizare. Variabilele luate ca
elemente de comparaţie sunt caracteristicile fizice ale amplasamentului, care se referă la
mărimea şi forma sa, deschiderea la faţadă, topografia, localizarea, priveliştea precum şi
gradul de echipare cu utilităţi.
În procesul de comparaţie sunt urmărite următoarele aspecte:
-

Localizarea este adesea criteriul fundamental în selectarea comparabilelor.

Amplasamentele cu aceeaşi zonare ca şi proprietatea de evaluat sunt comparabilele cele mai
adecvate. Daca nu sunt disponibile suficiente vânzări în aceeaşi categorie de zonare pot fi
utilizate date pentru categorii similare, dupa ce s-au efectuat corecţiile necesare.
-

Data tranzacţiei/ofertei – dacă preţurile de vânzare s-au modificat rapid în ultimii
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ani, vânzările selectate pentru comparaţie trebuie să fie cât mai apropiate ca dată, de data
evaluării. Dacă acest lucru nu este posibil, evaluatorul trebuie să extindă aria de analiză la o
alta arie de piaţă, fapt ce determină o corecţie pentru localizare.
-

Dimensiunea este, în general, un element de comparaţie mai puţin important faţă

de dată şi localizare. Cele mai frecvente tipuri de dezvoltări au o mărime optimă a
amplasamentului; cu cât amplasamentul este mai mare cu atât valoarea terenului în exces
scade accelerat.
-

Utilităţi – costul dotării amplasamentului cu utilităţi este considerabil, fiind în

relaţie directă cu utilizarea amplasamentului şi cu distanţa faţă de reţelele de utilităţi.
-

Utilizarea - loturile de teren de diferite mărimi se vând la diferite preţuri unitare,

deoarece dimensiunea optimă a lotului este în funcţie de utilizarea sa.
-

Potenţialul de dezvoltare – un element foarte important, în relaţie cu utilizarea, care

afectează valoare terenului. Reglementările urbanistice şi regimul juridic sunt cruciale în
estimarea valorii de piaţă a terenului, indicatorii care influenţează direct potenţialul de
dezvoltare fiind procentul de ocupare al terenului (P.O.T.) şi coeficientul de utilizare al
terenului (C.U.T.).
Dacă datele selectate nu sunt suficiente pentru a indica mărimea corecţiilor necesare,
evaluatorul trebuie să adune şi să analizeze date comparabile suplimentare.
Pe lângă vânzările înregistrate, evaluatorii iau în considerare şi ofertele de vânzare,
ofertele de cumparare şi tranzacţiile nefinalizate. Conform standardelor de evaluare
ANEVAR, “când nu există tranzacţii efective suficiente cu terenuri libere comparabile sau când datele
obţinute din tranzacţiile efectuate nu sunt credibile şi/sau nu pot fi verificate, pentru evaluare se pot
folosi şi preţurile cerute sau oferite prin cererile de cumpărare de terenuri comparabile.” Ofertele
furnizează date mai puţin credibile decât vânzările înregistrare şi contractele semnate. În mod
obişnuit, preţul de vânzare final este mai scăzut decât oferta iniţială de vânzare, dar mai
ridicat decât oferta iniţială de cumpărare.
Estimarea valorii de piaţă prin comparaţie se face prin analizarea pieţei pentru a găsi
proprietăţi similare, culegere de date despre vânzări/închirieri/oferte, identificare de
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asemănări şi diferenţe, corectare a preţurilor proprietăţilor comparabile pentru a reflecta
diferenţele dintre acestea şi terenul de evaluat, formularea de concluzii asupra celei mai
rezonabile şi probabile valori de piaţă ale terenului de evaluat.
În general, corecţii separate se fac pentru preţurile de vânzare a proprietăţilor
comparabile pentru fiecare criteriu de comparaţie. Amploarea fiecarei corecţii este în funcţie
de date. Loturile de teren de diferite mărimi se vând la diferite preţuri unitare, deoarece
dimensiunea optimă a lotului este în funcţie de utilizarea sa. Preţurile unitare variază, de
asemenea, în funcţie de dată şi localizare. Dacă datele selectate nu sunt suficiente pentru a
indica mărimea corecţiilor necesare, evaluatorul trebuie să adune şi să analizeze date
comparabile suplimentare.
Premiza majoră a metodei comparaţiilor directe este aceea că valoarea de piaţă a unei
proprietăţi imobiliare este în relaţie directă cu preţurile unor proprietăţi competitive şi
comparabile.
Elementele de comparaţie luate în considerare includ:
•

suprafaţa;

•

drepturi de proprietate transmise;

•

condiţii de finanţare;

•

conditţi de vânzare;

•

condiţii ale pieţei (data tranzacţiei);

•

localizare;

•

utilităţi;

•

grad de ocupare;

•

dezvoltări potenţiale.

Se consideră EURO ca monedă de comparaţie deoarece aceasta este cea utilizată cel mai
frecvent în tranzacţii/cereri/oferte.
În cadrul acestui raport a fost aplicată una dintre tehnicile cantitative, și anume analiza
pe perechi de date.
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În josul paginii sunt prezentate datele despre vânzări sau cotaţii ale unor proprietăți
similare sau asemănătoare cu cea evaluată. Aceste date au fost verificate pentru valabilitate și
corectitudine prin contactarea vânzătorului.
Descrierea comparabilelor folosite la abordarea prin piaţă:
Comparabila A: - Ofertă vânzător particular
-

Teren intravilan dezvoltat (destinaţie industrială), în suprafaţă de 3.450 mp situat în
loc. Tomeşti, planul II. Deschidere la drum de cca. 25 ml. Utilităţi la drum –
apă/canal, energie electrică, reţea de gaz metan;

Comparabila B: - Ofertă vânzător particular
-

Teren intravilan dezvoltat (destinaţie industrială), în suprafaţă de 7.500 mp situat în
loc. Tomeşti, planul I. Deschidere la DN 28 de 14 ml. Utilităţi la drum – apă, energie
electrică, (reţea de gaz metan si canal la cca. 100 ml);

Comparabila C: - Ofertă vânzător particular
-

Teren intravilan dezvoltat (destinaţie industrială), în suprafaţă de 10.500 mp situat
în loc. Tomeşti, planul I. Deschidere la DN 28 de 100 ml. Utilităţi la drum –
apă/canal, energie electrică, reţea de gaz metan;

Analizând proprietatea imobiliară şi făcându-se ajustările necesare a rezultat, aşa cum se
poate vedea în detaliu în Anexa nr. 1 – valoarea terenului de:
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Abordarea prin piata - Estimare valoare TEREN
Nr.
Crt.

Element de comparatie

SUBIECT

Comparabila 1

Comparabila 2

Comparabila 3

93,150
3,450.0

157,500
7,500.0

273,000
10,500.0

27
Oferta
-5%
-1.4

21
Oferta
-5%
-1.1

26
Oferta
-5%
-1.3

Corectii specifice tranzactiei

1

Pret tranzactie/oferta (EUR)
Suprafata (mp)

5,500.00

Pret tranzactie/oferta (EUR/mp)
Tip tranzactie
Ajustare pentru negociere (%)
Valoare ajustare (EUR/mp)

Justificare ajustare
Valoare ajustata (EUR/mp)
2

Drept de proprietate transmis
Ajustare (%)
Valoare ajustare (EUR/mp)
Valoare ajustata (EUR/mp)
Justificare ajustare

3

Conditii de finantare
Ajustare (%)
Valoare ajustare (EUR/mp)
Valoare ajustata (EUR/mp)
Justificare ajustare

4

Conditii de vanzare
Ajustare (%)
Valoare ajustare (EUR/mp)
Valoare ajustata (EUR/mp)
Justificare ajustare

5

Cheltuieli necesare imediat
dupa cumparare
Ajustare (%)
Valoare ajustare (EUR/mp)
Valoare ajustata (EUR/mp)
Justificare ajustare

6

Conditii de piata
Ajustare (%)
Valoare ajustare (EUR/mp)
Valoare ajustata (EUR/mp)
Justificare ajustare

Marja de negociere se coreleaza in functie de pretul solicitat, urmarindu-se
aducerea comparabilelor la posibile preturi de tranzactionare, cat mai apropiate
de realitate. Corectiile pentru acest tip de proprietate in prezent este cuprins intre 5% si -10%. Pentru sat Tomesti, com. Tomesti, jud. Iasi corectia este de -5%
(recomandata).

Deplin

26

20

25

Deplin
0%
0.0
26

Deplin
0%
0.0
20

Deplin
0%
0.0
25

Dreptul de proprietate al fiecarei comparabile este deplin ca si in cazul
proprietatii subiect.

La piata

La piata
0.0%
0.0
26

La piata
0.0%
0.0
20

La piata
0.0%
0.0
25

Echivalentul de numerar in cazul platii cash, va fi corectat pozitiv. Nu este cazul.

Obiective

Obiective
0.0%
0.0
26

Obiective
0.0%
0.0
20

Obiective
0.0%
0.0
25

Conditiile de vanzare sunt independente (obiective) la toate comparabilele. In
cazul conditiilor de vanzare subiective se va corecta corespunzator.

Nu este cazul

Nu este cazul
0.0%
0.0
26

Nu este cazul
0.0%
0.0
20

Nu este cazul
0.0%
0.0
25

Nu sunt necesare cheltuieli imediat dupa cumparare la nici o comparabila.

29.05.2018

Similar
0.0%
0.0
26

Similar
0.0%
0.0
20

Similar
0.0%
0.0
25

Pentru comparabilele cu o vechime (a tranzactiei/ofertei)<3 luni nu se aplica
ajustari. Nu este cazul toate comparabilele nu au o vechime mai mare de 3 luni.
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Corectii specifice proprietatii

7

Localizare
Ajustare (%)
Valoare ajustare (EUR/mp)

Justificare ajustare
8

Acces
Ajustare (%)
Valoare ajustare (EUR/mp)
Justificare ajustare

9

Topografia
Ajustare (%)
Valoare ajustare (EUR/mp)
Justificare ajustare

10 CMBU ( sau Utilizarea actuala)
Ajustare (%)
Valoare ajustare (EUR/mp)

Justificare ajustare
11 Suprafata
Ajustare (%)
Valoare ajustare (EUR/mp)

Justificare ajustare
12 Deschidere (m) sau Raportul
laturilor
Ajustare (%)
Valoare ajustare (EUR/mp)

Justificare ajustare
13 Utilitati
Ajustare (%)
Valoare ajustare cumulat
(EUR/mp)
Justificare ajustare
13.1 Retea de gaze
Ajustare (EUR/mp)
13.2 Retea de apa
Ajustare (EUR/mp)
13.3 Retea electrica
Ajustare (EUR/mp)
13.4 Retea de canalizare
Ajustare (EUR/mp)

Mun. Iasi, jud. Iasi,
zona Tomesti
(Tomesti Vale),
planul I

Sat Tomesti,
com. Tomesti,
jud. Iasi, zona
Tomesti Vale,
planul II

Sat Tomesti,
com. Tomesti,
jud. Iasi, zona
Tomesti Vale,
planul I

Sat Tomesti, com.
Tomesti, jud. Iasi,
zona Tomesti
Vale, planul I

10.0%
2.6

0.0%
0.0

0.0%
0.0

Se apreciaza o ajustare de 10%, pentru localizare (Tomesti vale planul I si Tomesti
planul II). Comparabila 1 (zona Tomesti Vale planul II), a fost ajustate pozitiv cu
10% fata de terenul de evaluat (zona Tomesti Vale planul I).

Drum principal

Drum principal
0.0%
0.0

Drum principal
0.0%
0.0

Drum principal
0.0%
0.0

Vor fi efectuate corectii pentru comparabilele cu acces din drumuri de servitute
etc. Nu este cazul.

Plan

Plan
0.0%
0.0

Plan
0.0%
0.0

Plan
0.0%
0.0

Vor fi efectuate corectii pentru terenurile situate in panta cu costul necesar
terasarii si peretelui de sustinere (daca e cazul). Nu este cazul.

Industrial

Industrial
0.0%
0.0

Industrial
0.0%
0.0

Industrial
0.0%
0.0

Se apreciaza o ajustare de 10%, pentru CMBU (reizdential, comercial - industrial).
Nu este cazul. Terenul subiect si cele trei terenuri comparabile (CMBU - comercial industrial).

5,500.00

3,450.00
-2.0%
-0.51

7,500.00
3.0%
0.60

10,500.00
5.0%
1.24

Se apreciaza o Ajustare de 0.1% pentru fiecare 100 mp diferenta in plus sau minus.
Ex: Comparabila 1 se corecteaza negativ cu (5.500-3.450)/100 *0.1%=2%.
Comparabilele alese au fost alese avand ca prin criteriu localizarea.

34.98

25
0.0%
0.0

14
10.0%
2.0

100
0.0%
0.0

Comparabila 2, a fost ajustata pozitiv cu 10%, fata de terenul subiect (terenul are
proportia laturilor mai slaba ca terenul subiect, deschidere la strada 14 ml).
Comparabilele 1 si 3 au proportia laturilor aproximativ similara ca terenul
subiect.

Toate

Toate
0.0%

Partial
10.0%

Toate
0.0%

0.0

2.0

0.0

Nu este cazul. Comparabilele subiect si terenul subiect au toate utilitatile lalimita
ternului.

La limita terenului La limita terenului In apropiere
La limita terenului
0.0
1.0
0.0
La limita terenului La limita terenuluiLa limita terenuluiLa limita terenului
0.0
0.0
0.0
La limita terenului La limita terenuluiLa limita terenuluiLa limita terenului
0.0
0.0
0.0
La limita terenului La limita terenului In apropiere
La limita terenului
0.0
1.0
0.0
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14 Indicatori urbanistici
14.1 POT
Ajustare (%)
Valoare ajustare (EUR/mp)

30%

n/a
0.0%
0.0

n/a
0.0%
0.0

n/a
0.0%
0.0

Se apreciaza o Ajustare procentuala pe diferenta de POT, unde exista informatii in principal pentru terenurile pretabile pentru dezvoltari ansambluri rezidentiale
(amplasamente cu documentatia aprobata cel putin prin Certificat de Urbanism).

Justificare ajustare
14.2 CUT
Ajustare (%)
Valoare ajustare (EUR/mp)

0.90

n/a
0.0%
0.0

n/a
0.0%
0.0

n/a
0.0%
0.0

Se apreciaza o Ajustare procentuala pe diferenta de POT, unde exista informatii in principal pentru terenurile pretabile pentru dezvoltari ansambluri rezidentiale
(amplasamente cu documentatia aprobata cel putin prin Certificat de Urbanism).

Justificare ajustare
15 Constructii demolabile pe
teren
Ajustare (%)
Valoare ajustare (EUR/mp)

Nu

Nu
0.0%
0.0

Nu
0.0%
0.0

Nu
0.0%
0.0

Nu este cazul
0%
0.0

Nu este cazul
0%
0.0

Nu este cazul
0%
0.0

2.1
8.0%
3.1
12.0%

4.6
23.0%
4.6
23.0%

1.2
5.0%
1.2
5.0%

Nu este cazul

Justificare ajustare
16 Alti factori
Ajustare (%)
Valoare ajustare (EUR/mp)

Nu este cazul

Nu este cazul

Justificare ajustare
Ajustare NETA
Ajustare NETA (%)
Ajustare BRUTA
Ajustare BRUTA (%)
Numar ajustari (diferite de
zero)
RELEVANTA COMPARABILELOR
Valoare ajustata (EUR/mp)
Criteriul de selectie
comparabila cea mai relevanta
• Nr. Ajustari
Valoare (EUR/mp)
Valoare unitara adoptata
(EUR/mp)
Valoare teren (EUR)
Valoare teren (LEI)

2

3

1

Comparabila
relevanta
28

Comparabila
relevanta
25

Comparabila
relevanta
26

Valoarea dupa
"Minim ajustare
bruta procentuala Sel ecti e a utoma ta uti l i za nd ca s i cri teri i
cumul a te: Ajus ta rea bruta , Ajus ta re
%"

Valoarea dupa
"Minim ajustare
bruta"

1
26
26
142,643

1
26

rounjit

bruta procentua l a , Nr. Ajus ta ri .

142,600
660,067

Valori unitare
26
120

Data evaluarii (zz.ll.aaaa):
29.05.2018
1 EUR=
4.6288
! In situatia in care selectia valorii utilizand criteriile de mai sus, nu este considerata de evaluator ca fiind cea
mai relevanta, in urma expunerii argumentelor justificative, valoarea va fi selectata manual.
ARGUMENTARE:

EUR
LEI

142,600
660,067

Valoare propusa abordarea prin piata (EUR)

142,600

Valoare propusa abordarea prin piata (LEI)

660,067

VPIATA TEREN = 142.600 EURO (660.067 LEI)
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Ţinând cont de caracteristicile similare şi cele care diferenţiază terenul analizat de
obiectivele luate ca termen de comparaţie şi de situaţia pietei imobiliare, evaluatorul consideră
că valoarea unitară a terenului evaluat se situează la nivelul de 26 EUR/mp.
Tabelul 1 – Procedura de evaluare a terenului
Valoare de piaţă unitară (EUR/mp)

Valoare de piaţă
(EUR)

Rezultată în urma aplicării abordării prin comparaţie = Val de piata unitară *
de piaţă (comparabila cu cele mai mici corecţii brute) suprafaţa
6.3.

ABORDAREA PRIN VENIT

Abordarea prin venit este o abordare comparativă a valorii oricărei proprietăţi
generatoare de venit, care ia în considerare informaţiile referitoare la veniturile şi cheltuielile
aferente proprietăţii evaluate şi estimează valoarea acesteia prin convertirea venitului în
valoare.
Abordarea prin venit estimează valoarea actualizată a beneficiilor viitoare (venit)
obţinute din deţinerea titlului de proprietate.

În abordarea prin venit sunt înscrise două metode:
1. Metoda capitalizarii venitului;
2. Metoda fluxului de numerar actualizat (cash-flow actualizat - DCF)
Abordarea prin venit în cazul obiectivului analizat a avut la bază metoda capitalizarii
directe. Rentabilitatea a fost calculată pe baza potenţialei chirii care poate fi obţinută pe piaţă
pentru active similare, de către un proprietar mediu.
 Metoda capitalizării venitului este una din cele doua metode înscrise în abordarea
prin venit prin care veniturile viitoare previzionate (aşteptate) sunt convertite în valoare fie
prin împărţirea venitului, de obicei anual, cu o rată de capitalizare, fie prin înmulţirea
venitului cu un coeficient multiplicator (care este inversul ratei de capitalizare).
Formula de bază pentru capitalizarea venitului este:
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Valoarea = Venit / Rata de capitalizare
sau
Valoarea = Venit x Coeficient multiplicator ( care este inversul ratei de capitalizare)

Venitul din formula de mai sus este în mod normal un venit net anual din exploatare
(VNE). VNE este egal cu venitul brut minus cheltuielile de exploatare.
Rata de capitalizare (c) cuprinde toate elementele pe care un investitor le ia în mod
normal în considerare, cum ar fi rentabilitatea investiţiei (profitul adus de investiţie), gradul
de risc al investiţiei, calitatea investiţiei sau gradul de lichiditate al investiţiei (cât de repede
poate fi transformată investiţia în lichidităţi).
Relaţia de calcul a valorii de randament a proprietăţii prin metoda capitalizării
beneficiilor este:
Vcb = Vba/c
unde:
Vba = venitul brut anual
c = rata de capitalizare

În cadrul evaluării trebuiesc rezolvate următoarele probleme:
• determinarea venitului brut anual – în cazul nostru câştigul disponibil prin închiriere
• stabilirea ratei de capitalizare (c)

Pentru a estima valoarea de rentabilitate a proprietăţii imobiliare este necesară analizarea
pieţei specific şi extragerea, interpretatea şi asimilarea informaţiilor privind tranzacţii cu
proprietăţi comparabile. Analiza urmăreşte estimarea cu un grad cât mai mic de abatere a unei
chirii potenţiale şi a ratei de capitalizare aferente, astfel încât valoarea să fie cât mai
fundamentată.
Venitul brut anual (Vba) reprezintă venitul aferent proprietarului mediu din închirierea
proprietăţii imobiliare. Acesta poate fi determinat pornind de la analiza evoluţiei nivelului şi

Pagina 61

structurii veniturilor şi cheltuielilor obiectivului evaluat.
În cadrul prezentului raport de evaluare pentru determinarea VBa s-a utilizat nivelul
rentabilităţii care s-ar putea obţine din exploatarea spaţiului, reflectat de chiria care s-ar putea
percepe de la un potenţial chiriaş, prin comparare cu chirii practicate pentru obiective
similare.
Etapele parcurse pentru estimarea valorii de piaţă a proprietăţii imobiliare prin metoda
capitalizarii venitului sunt următoarele:
1.1. Estimarea ratei de capitalizare;
1.2. Estimarea valorii de piaţă.

ESTIMAREA RATEI DE CAPITALIZARE
Rata de capitalizare (c) reprezintă relaţia dintre câstig şi valoare şi este un divizor prin
intermediul căruia un venit brut se transformă în capital, respectiv valoare a investiţiei,
indiferent de forma în care aceasta este realizată (cumpărarea unei întreprinderi, achiziţionarea
de acţiuni, plasamente în domeniul imobiliar etc.). Utilizarea ratei de capitalizare pentru
transformarea unui venit brut în capital se face numai în cazul în care venitul brut este de forma
unei anuităţi (mărimi egale anuale).
Rata este influenţată de mai mulţi factori printre care gradul de risc, atitudinile pieţei faţă
de evoluţia inflaţiei în viitor, ratele de fructificare aşteptate pentru investiţii alternative,
randamentul realizat în trecut de proprietăţi similare, cererea şi oferta de bani şi de capital,
nivelurile de impozitare etc.
Rata de capitalizare exprimă rata rentabilităţii (profit brut/capital investit * 100) pe care o
acceptă un investitor pentru a-şi plasa capitalul într-o afacere pe care o preferă altor alternative
de plasament.
Calculul ratei de capitalizare se face în cel mai corect mod pornind de la informaţii
concrete furnizate de piaţa imobiliară privind tranzacţiile (închirieri, vânzări, cumpărări)
încheiate.
Conform datelor puse la dispoziţie de către societăţile de profil în Revista Valoarea nr. 17
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din 05.2018, pentru Q1 din anul 2018, pentru spaţiile industriale şi spatiile de birouri, ratele de
capitalizare şi rata totală de neocupare şi neplata chiriei, recomandate pentru mun. Iaşi sunt:
Tabelul 2 – Rate de capitalizare (%) recomandate şi rata medie de neocupare (%)
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ESTIMAREA VALORII DE PIAŢĂ
În cadrul prezentei lucrări, ţinând cont de condiţiile locale specifice şi de valoarea de
piaţă a chiriilor la proprietăţi imobiliare comparabile precum şi de preţurile de tranzacţionare
cunoscute, din informaţiile prezentate s-a ales o rată de capitalizare de 9% pentru spaţiile de
birouri şi o rată de capitalizare de 11% pentru hale, rezultând următoarele:
Tabelul 4 – Abordarea prin capitalizarea veniturilor
a.
A.

Venit brut din inchiriere
Chiria (EUR)
EUR/mp EUR/luna EUR/an
1 C1 -Sediu firma tip P+1E
295.17
5.0
1,476
17,710
Total VENIT BRUT POTENTIAL (VBP)
17,710
Grad de neocupare (%), respectiv Pierderea din neocupare (EUR/an)
14%
2,479
Total VENIT BRUT EFECTIV (VBE)
15,231
Cheltuieli de exploatare
FIXE
EUR/an
- Impozit pe proprietate
500
% din valoare
- Asigurare
constructie
1,000
- Altele (Redevente, alte taxe etc)
500
Total CHELTUIELI FIXE
2,000
VARIABILE
%
EUR/an
- Management
1%
152
- Administrator
0%
0
- Salarii personal intretinere
0%
0
- Utilitati spatii comune
0%
0
- Reparatii-intretinere
2%
305
- Altele
2%
305
Total CHELTUIELI VARIABILE
5.0%
762
Total CHELTUIELI DIN EXPLOATARE
2,762
Spatiu/ Utilizare

B.

C1 – sediu firmă

Aria utila (mp)

corel a ta cu cea util i za ta i n ca l cul ul ra tei
de ca pi tal i za re

Rata cheltuielilor din exploatare
C.
Venit net din exploatare (VNE)
D.
Rata de capitalizare (c)
E.
Valoare de piata (Abordarea prin venit)
EUR
Cheltuieli de amenajare (daca e cazul)
EUR
Teren in exces (EUR): S(mp) x Pret unitar (EUR/mp)
Valoare de piata la stadiul actual
(Abordarea prin venit)
F.
Valoare de piata la stadiul actual
(Abordarea prin venit)
G.
Data evaluarii (zz.ll.aaaa):
1 EUR=

0.00

x

18%
12,469
9.0%
138,547
0

0

EUR

138,500

LEI

641,089

29.05.2018
4.6288
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Observatii:
Grad de neocupare: s-a considerat rata medie de neocupare şi de neplată a chiriei pentru zona
industrială a mun. Iaşi, pentru asemenea tipuri de proprietăţi de 14%. Rata preluată din Revista
Valoarea nr. 17 din 05.2018, pentru Q1 din anul 2018.
Chirie: s-a luat în calcul o valoare medie a chiriei, estimată în urma studiului ofertelor de
închiriere pentru spaţii de birouri din zona de 5 Euro/mp. Chiriile în zonă pentru proprietăţi
similare celei subiect sunt cuprinse în intervalul 5 Euro/mp – 8 Euro/mp;
Rata de capitalizare: s-a considerat o rata de capitalizare de 9% preluată din Revista Valoarea nr.
17 din 05.2018, pentru Q1 din anul 2018, pentru spaţii de birouri din mun. Iaşi.
Cheltuieli aferente proprietăţii:
Impozit (clădiri şi teren): 500 Euro (conform Codului Fiscal, Art. 251)
Asigurare: 1000 Euro, conform studiilor efectuate pe piaţa specifică.
Alte cheltuieli fixe: 500 Euro/an.

b.

C2 – hala productie si C3 – hala de depozitare
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A.

Venit brut din inchiriere
Chiria (EUR)
EUR/mp EUR/luna EUR/an
1 C2 - Hala de productie
1,050.31
4.0
4,201
50,415
2 C3 - Hala de depozitare
385.28
4.0
1,541
18,493
Total VENIT BRUT POTENTIAL (VBP)
68,908
Grad de neocupare (%), respectiv Pierderea din neocupare (EUR/an)
16%
11,025
Total VENIT BRUT EFECTIV (VBE)
57,883
Cheltuieli de exploatare
FIXE
EUR/an
- Impozit pe proprietate
1,000
% din valoare
- Asigurare
constructie
1,500
- Altele (Redevente, alte taxe etc)
500
Total CHELTUIELI FIXE
3,000
VARIABILE
%
EUR/an
- Management
1%
579
- Administrator
0%
0
- Salarii personal intretinere
0%
0
- Utilitati spatii comune
0%
0
- Reparatii-intretinere
2%
1,158
- Altele
2%
1,158
Total CHELTUIELI VARIABILE
5.0%
2,894
Total CHELTUIELI DIN EXPLOATARE
5,894
Spatiu/ Utilizare

B.

Aria utila (mp)

corel a ta cu cea util i za ta i n ca l cul ul ra tei
de ca pi tal i za re

Rata cheltuielilor din exploatare
C.
Venit net din exploatare (VNE)
D.
Rata de capitalizare (c)
E.
Valoare de piata (Abordarea prin venit)
EUR
Cheltuieli de amenajare (daca e cazul)
EUR
Teren in exces (EUR): S(mp) x Pret unitar (EUR/mp)
Valoare de piata la stadiul actual
(Abordarea prin venit)
F.
Valoare de piata la stadiul actual
(Abordarea prin venit)
G.
Data evaluarii (zz.ll.aaaa):
1 EUR=

0.00

x

EUR
LEI

10%
51,989
11.0%
472,626
0

0
472,600
2,187,571

29.05.2018
4.6288

Observatii:
Grad de neocupare: s-a considerat rata medie de neocupare şi de neplată a chiriei pentru zona
industrială a mun. Iaşi, pentru asemenea tipuri de proprietăţi de 16%. Rata preluată din Revista
Valoarea nr. 17 din 05.2018, pentru Q1 din anul 2018.

Pagina 71

Chirie: s-a luat în calcul o valoare medie a chiriei, estimată în urma studiului ofertelor de
închiriere pentru spaţii de birouri din zonă de 4 Euro/mp. Chiriile în zona pentru proprietăţi
similare celei subiect sunt cuprinse în intervalul 3,5 Euro/mp – 5 Euro/mp;
Rata de capitalizare: s-a considerat o rată de capitalizare de 11% preluată din Revista Valoarea
nr. 13 din 12.2016, pentru Q3 din anul 2016, pentru spaţii de birouri din mun. Iaşi.
Cheltuieli aferente proprietăţii:
Impozit (clădiri şi teren): 1000 Euro (conform Codului Fiscal, Art. 251)
Asigurare: 1500 Euro, conform studiilor efectuate pe piaţa specifică.
Alte cheltuieli fixe: 500 Euro/an.

Preluând rezultatele din consideraţiile prezentate anterior, rezultă valoarea de piaţă
prin metoda capitalizării directe:

VVENIT PROP. IMOB.
6.4.

= 611.100 EURO (2.828.660 Lei)

ABORDAREA PRIN COST

Are la bază estimarea valorii proprietăţii imobiliare adăugând la valoarea rămasă
actualizată a construcţiilor şi dotărilor (în funcţie de deprecierea cumulată) valoarea de piaţă a
terenului (liber). Pornind de la valoarea de nou (cost de inlocuire brut) se estimează un nivel
al deprecierii astfel încât după deducerea acesteia, valorile propuse să fie cât mai apropiate de
un posibil preţ de valorificare pe piaţă.
Opinia privind valoarea fiecărui obiectiv s-a stabilit pe baza documentaţiei pusă la
dispoziţie de către beneficiar şi a observaţiilor efectuate de către evaluator în cursul inspecţiei
în teren.
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EVALUAREA CONSTRUCŢIEI
În cadrul abordării prin cost, evaluarea cuprinde următoarele etape:
•

Stabilirea valorii de reconstrucţie – cost de înlocuire brut

•

Estimarea deprecierii totale a construcţiei

•

Determinarea valorii rămase actuale – cost de înlocuire net – prin scăderea deprecierii

totale din costul de înlocuire brut.
Pentru determinarea valorii unitare a construcţiei se parcurg următoarele etape:
•

inspectarea clădirii pe teren şi stabilirea caracteristicilor tehnico-constructive ale acesteia;

•

cercetarea fiecărui obiect la faţa locului, stabilirea dotărilor şi instalaţiilor precum şi

stabilirea stării tehnice a clădirii şi a subansamblelor componente;
•

efectuarea încadrării clădirilor într-unul dintre tipurile prezentate în volumul “Costuri de

reconstrucţie – Costuri de înlocuire, clădiri comerciale” C.Schiopu – Ed. IROVAL Bucureşti
2015 și indici actualizare 2017;
•

determinarea costului de înlocuire brut total pe baza costurilor extrase din volumul mai

sus menţionat, pentru fiecare componentă a construcţiei;
•

estimarea deprecierii totale prin însumarea deprecierii fizice, funcţionale şi economice;

•

estimarea costului de înlocuire net prin diminuarea costului de înlocuire brut cu pierderea

de valoare din cauza deprecierii.

Costul de înlocuire brut - reprezintă costul estimat pentru a construi, la preţurile curente de
la data evaluării, o clădire cu utilitate echivalentă cu cea a clădirii evaluate, folosind materiale moderne,
normative, arhitectura şi planuri actualizate.
În cazul nostru estimarea costului de înlocuire brut s-a realizat pornind de la
informaţiile legate de supraţete, caracteristici constructive etc, extrase din documentele
prezentate evaluatorului de către proprietar;
Deprecierea – reprezintă o pierdere de valoare faţă de costul de reconstrucţie ce poate apărea
din cauze fizice, funcţionale sau externe.
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Principalele tipuri de depreciere care pot afecta o clădire si cu care operează această
metodă sunt:
Deprecierea fizică - este o pierdere a utilităţii cauzată de deteriorarea fizică a activului
sau a componentelor sale, ca efect al vârstei sale şi a utilizării în condiţii normale, care se
concretizează într-o pierdere de valoare.
Cuantificarea deprecierii fizice recuperabile se face prin costul de înlăturare a deficienţei. Alte
cauze ale deprecierii fizice nu sunt nerecuperabile, adică starea de deteriorare nu poate fi
remediată.
Deprecierea fizică nerecuperabilă poate fi cuantificată prin luarea în considerare a
vârstei activului, a duratei de viaţă aşteptată totală şi a celei rămasă. Un activ nou, care are o
durată de viaţă fizică totală de 15 ani, iar la data evaluării are o vechime de 5 ani, va avea o
durată de viaţă rămasă de 10 ani.
Durata de viaţă a unui activ poate fi:
•

durata de viaţă utilă;

•

durata de viaţă economică;
Cuantificarea deprecierii fizice se face prin raportul procentual dintre vârsta efectivă

(Vef) a unui mijloc fix (şi nu vârsta lui cronologică) şi durata de viaţă utilă a acestuia (DVU).
Vârsta efectivă reflectă starea şi utilitatea activului şi se determină numai în urma inspecţiei
mijlocului fix şi componentelor acestuia. De exemplu, în cazul în care un mijloc fix nu este
întreţinut în mod adecvat, vârsta lui efectivă poate fi mai mare decât vârsta lui cronologică
existentă de la data evaluării, iar în cazul în care o clădire a fost renovată, vârsta sa efectivă
poate fi mai mică decât vârsta sa cronologică existentă la data evaluării.
Durata de viaţă utilă este perioada totală de timp în care se aşteaptă ca un activ să
genereze beneficii economice pentru proprietarul lui.
Durata de viaţă economică este perioada totală de timp în care se aşteaptă ca un activ
să genereze beneficii economice pentru proprietarul lui şi pentru alţi utilizatori ulteriori.
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Deprecierea funcţională - Deprecierea funcţională este o pierdere de utilitate cauzată
de ineficienţele activului subiect în comparaţie cu substitutul său, care se concretizează într-o
pierdere de valoare. Există două forme ale deprecierii funcţionale:
-

existenţa unei cheltuieli de capital excedentare (adică a unei investiţii suplimentare), care
poate fi cauzată de schimbări în proiectare, materiale de construcţii, tehnologii de
construire sau de fabricaţie care permit construirea activelor moderne echivalente cu
cheltuieli de capital mai mici decât cele încorporate în activul subiect; şi

-

existenţa unor cheltuieli de funcţionare excedentare, care pot fi cauzate de îmbunătăţiri
ale proiectului sau de o capacitate excedentară, schimbări care au drept rezultat
disponibilitatea unor active echivalente moderne, cu cheltuieli de exploatare mai mici
decât cele ale activului subiect.
Un exemplu de depreciere funcţională, cauzată de supradimensionare, este o hală

industrială cu o înălţime a plafonului semnificativ mai mare faţă de halele moderne construite
recent. În cazul supradimensionării, deprecierea funcţională se cuantifică prin cheltuielile de
capital excedentare încorporate în hala subiect faţă de cheltuielile de capital încorporate într-o
hală modernă echivalentă.
De obicei, deprecierea funcţională din supradimensionare se calculează ca diferenţă
dintre costul curent de reproducere (mai mare) şi costul curent de înlocuire (mai mic) al
activului subiect.
În ce privesc cheltuielile de exploatare excedentare, în cazul unui activ de natura
maşinilor şi echipamentelor industriale, acestea se pot referi la:
-

cheltuieli salariale mai mari ale maşinilor şi echipamentelor industriale subiect, generate
de necesitatea angajării mai multor operatori faţă de cei existenţi la un activ modern
echivalent;

-

consumul excedentar de combustibil al maşinilor şi echipamentelor industriale subiect
faţă de substitutele lor moderne;

-

mai multe rebuturi şi pierderi generate de maşinile şi echipamentele industriale subiect
faţă de substitutele lor moderne.
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Calcularea deprecierii funcţionale, cauzată de cheltuielile de exploatare excedentare, se
face prin actualizarea cheltuielilor de exploatare excedentare, previzionate pe durata de viaţă
utilă rămasă a activului, cu o rată de actualizare adecvată, de obicei, egală cu costul mediu
ponderat al capitalului.; nu s-a aplicat in prezenta lucrare;
Depreciere economică (din cauze externe) - este orice pierdere de utilitate cauzată de
factori economici sau de localizare externi activului, ceea ce conduce la o pierdere de valoare.
Acesta este denumită în mod obişnuit depreciere economică atunci când factorii externi se
referă la modificări ale ofertei sau cererii pentru activ sau pentru produsele fabricate de activ.
Pentru proprietatea imobiliară, deprecierea externă poate apărea şi în cazul în care a
avut loc o deteriorare a localizării, de exemplu, din cauza schimbărilor infrastructurii locale, a
condiţiilor de mediu sau modificărilor demografice.
Exemple de depreciere economică includ diminuarea cererii pentru produsele sau serviciile
produse de activul subiect sau diminuarea sau pierderea unor surse de materii prime sau de
forţă de muncă. Aceşti factori pot fi specifici unei anumite localizări sau pot afecta un întreg
sector industrial.
A treia etapă în abordarea prin cost este determinarea valorii terenului şi adăugarea
valorii acestuia la CIN al construcţiilor. Această etapă este specifică numai în cazul evaluării
proprietăţilor imobiliare compuse din construcţii şi teren.
Pentru estimarea valorii terenului pot fi avute în vedere două opţiuni. Una este
estimarea valorii terenului care ar fi necesar pentru o clădire/construcţie modernă echivalentă.
Cealaltă opţiune este estimarea valorii terenului existent, aferent clădirii/construcţiei subiect şi
adăugarea acestei valori la costul de înlocuire net al clădirii/construcţiei. Ambele opţiuni vor
folosi date privind vânzările de terenuri industriale comparabile pentru a estima valoarea
terenului.; nu s-a aplicat in prezenta lucrare.
Aşa cum se poate vedea în detaliu în Anexa nr. 2, 3 si 4 – valoarea construcţiilor este
de:
Anexa 2 – Fişa de evaluare construcţie – C1
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Abordarea prin COST
Curs Valutar:

Data evaluării* :

1 EUR=

4.6288 LEI

29 mai 2018

I. DATE DE IDENTIFICARE
1 Tip proprietate C1 - Sediu firma tip P+1E
2 Adresa:
Intravilan mun. Iasi, jud. Iasi
II. CARACTERISTICI TEHNICE

1

Elemente
geometrice

Aria construita, Ac(mp)

182.00

Aria utila, Au (mp)

295.17

Aria desfasurata, Ad(mp)
364.00
An PIF
2009
III. ESTIMAREA VALORII DE PIATA
Sursa de
Cladirei Comerciale - Autor Corneliu Schipu, Editura Iroval (pagina nr. 123). Sediu firma tip
2 estimare a
P+1E, a fost asimilat cu Cladire cu destinatie Showroom Auto.
costurilor:
3 TOTAL COST UNITAR DE INLOCUIRE BRUT
600.00 EUR/mp
4 TOTAL COST UNITAR DE INLOCUIRE BRUT (CIB)
218,400
EUR
Estimarea uzurii
fizice, prin
Rezistenta
observare directa
in urma
inspectiei, sau Dura ta
luand in calcul
Uzura
de
5
vechimea
ca l cul a ta
vi a ta
constructiei (Gu)
(Ani )

VECHIME
CONSTRUCTIE

80

9

%
11

Estimarea uzurii
fizice, prin
Rezistenta
observare
directa in urma
inspectiei, sau
luand in calcul
vechimea
6
constructiei
(Gu)
Pondere Uzura

Anvelopa si
compartimentari

Uzura va fi
calculata
pe baza
vechimii
Uzura
Uzura
Uzura constructi
Dura ta
ei sau
Dura ta de ca l cul a ta Dura ta de ca l cul a ta de vi a ta ca l cul a ta
stabilita
vi a ta (Ani )
vi a ta (Ani )
(Ani )
prin
observare
70
15
20
%
%
%
directa* *

Finisaje

13

Instalatii

60

Anvelopa si
compartimentari

Finisaje

45

Instalatii
Uzura
fizica
totala,
Gu

Pondere

Uzura

Pondere

Uzura

Pondere

Uzura

%

%

%

%

%

%

%

50
11
22
Valoare ramasa
7 dupa estimarea Vr=CIB x (100-Gu)/100
deprecierii
Vr1= 169,798 EUR

13

8

60

20

45

22

TIP proprietate:
(selectie din
lista)
Industrial

%

%
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8

9

Corectii ale
valorii
proprietatii
(dpdv
neadecvare
functionala):

Estimarea
deprecierii
externe
(economice):

Depreciere
functionala:

………………………………………………………………………………

0

%

Va l oa r
e
ra ma s a
:

………………………………………………………………………………….
169,798
EUR
Deprecierea externa reprezinata cuantificarea pierderilor inregistrate ca urmare a utilitatii
diminuate a unei cladiri datorita unei influente negative din mediul exterior: declinul
vecinatatilor, localizarea proprietatii in regiune, conditii locale ale pietei etc.
Deprecierea externa
Ex: Declinul vecinatatilor, piata suprasaturata (justificata
identificata:
in analiza de piata)
METODA 1: Capitalizarea pierderii din venit atribuita influentei negative.
Chiria medie a pietei pentru proprietati similare
5.00
EUR/mp
Chiria obtenabila proprietatea subiect
5.00
EUR/mp
Pierderea de chirie atribuita integral constructiilor (se condidera ca
0.00
pierderea atribuita terenului este reflectata in valoarea terenului)
EUR/mp
Pierderea anuala bruta
0
EUR
Gradul de neocupare al pietei
14%
Pierderea anuala neta
0
EUR
Rata de capitalizare adecvata pentru tipul de proprietate (prudential se
considera ca deprecierea externa este permanenta)
9.0%
METODA 2: Preluarea din piata prin compararea vanzarilor de proprietati similare care sunt
influentate negativ cu cele care nu sunt (unde este posibil):
Deprecierea externa preluata din piata:
EUR
Deprecierea externa (economica)
0
Depr. economica: ………………………………………………………………………………….
0.0%
CIN
…………………………………………………………………………………. 169,798

Estimarea
10 valorii de piata
Vp=
(CIN)
Echivalent

169,798
466

EUR
EUR/mp

785,962

EUR
%
EUR

LEI
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Anexa 3 – Fişa de evaluare construcţie – C2

Abordarea prin COST
Curs Valutar:

Data evaluării* :

1 EUR=

4.6288 LEI

29 mai 2018

I. DATE DE IDENTIFICARE
1 Tip proprietate C2 - Hala de productie
2 Adresa:
Intravilan mun. Iasi, jud. Iasi
II. CARACTERISTICI TEHNICE

1

Elemente
geometrice

Aria construita, Ac(mp)

1,071.00

Aria utila, Au (mp)

1,050.31

Aria desfasurata, Ad(mp)
1,071.00
An PIF
2009
III. ESTIMAREA VALORII DE PIATA
Sursa de
Cladirei pe Cadre Metalice (Hale metalice din europrofile usoare zincate) - Autor Corneliu
2 estimare a
Schipu.
costurilor:
3 TOTAL COST UNITAR DE INLOCUIRE BRUT
212.00 EUR/mp
4 TOTAL COST UNITAR DE INLOCUIRE BRUT (CIB)
227,052
EUR
Estimarea uzurii
fizice, prin
Rezistenta
observare directa
in urma
inspectiei, sau Dura ta
luand in calcul
Uzura
de
5
vechimea
ca
l cul a ta
vi a ta
constructiei (Gu) (Ani )

VECHIME
CONSTRUCTIE

80

9

%
11

Estimarea uzurii
fizice, prin
Rezistenta
observare
directa in urma
inspectiei, sau
luand in calcul
vechimea
6
constructiei
(Gu)
Pondere Uzura

Anvelopa si
compartimentari

Uzura va fi
calculata
pe baza
vechimii
Uzura
Uzura
Uzura constructi
Dura ta
ei sau
ca
l
cul
a
ta
ca
l
cul
a
ta
ca
l cul a ta
Dura ta de
Dura ta de
de vi a ta
stabilita
vi a ta (Ani )
vi a ta (Ani )
(Ani )
prin
observare
70
15
20
%
%
%
directa* *

Finisaje

13

Instalatii

60

Anvelopa si
compartimentari

Finisaje

45

Instalatii
Uzura
fizica
totala,
Gu

Pondere

Uzura

Pondere

Uzura

Pondere

Uzura

%

%

%

%

%

%

%

50
11
22
Valoare ramasa
7 dupa estimarea Vr=CIB x (100-Gu)/100
deprecierii
Vr1= 176,525 EUR

13

8

60

20

45

22

TIP proprietate:
(selectie din
lista)
Industrial

%

%
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8

9

Corectii ale
valorii
proprietatii
(dpdv
neadecvare
functionala):

Estimarea
deprecierii
externe
(economice):

Depreciere
functionala:

………………………………………………………………………………

0

%

Va l oa r
e
ra ma s a
:

………………………………………………………………………………….
176,525
EUR
Deprecierea externa reprezinata cuantificarea pierderilor inregistrate ca urmare a utilitatii
diminuate a unei cladiri datorita unei influente negative din mediul exterior: declinul
vecinatatilor, localizarea proprietatii in regiune, conditii locale ale pietei etc.
Deprecierea externa
Ex: Declinul vecinatatilor, piata suprasaturata (justificata
identificata:
in analiza de piata)
METODA 1: Capitalizarea pierderii din venit atribuita influentei negative.
Chiria medie a pietei pentru proprietati similare
3.70
EUR/mp
Chiria obtenabila proprietatea subiect
4.00
EUR/mp
Pierderea de chirie atribuita integral constructiilor (se condidera ca
-0.30
pierderea atribuita terenului este reflectata in valoarea terenului)
EUR/mp
Pierderea anuala bruta
-3,781
EUR
Gradul de neocupare al pietei
16%
Pierderea anuala neta
-3,176
EUR
Rata de capitalizare adecvata pentru tipul de proprietate (prudential se
considera ca deprecierea externa este permanenta)
11.0%
METODA 2: Preluarea din piata prin compararea vanzarilor de proprietati similare care sunt
influentate negativ cu cele care nu sunt (unde este posibil):
Deprecierea externa preluata din piata:
EUR
Deprecierea externa (economica)
-28,874
Depr. economica: …………………………………………………………………………………. -16.4%
CIN
…………………………………………………………………………………. 205,399

Estimarea
10 valorii de piata
Vp=
(CIN)
Echivalent

205,399
192

EUR
EUR/mp

950,750

EUR
%
EUR

LEI
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Anexa 3 – Fisa de evaluare construcţie – C3

Abordarea prin COST
Curs Valutar:

Data evaluării* :

1 EUR=

4.6288 LEI

29 mai 2018

I. DATE DE IDENTIFICARE
1 Tip proprietate C3 - Hala de depozitare
2 Adresa:
Intravilan mun. Iasi, jud. Iasi
II. CARACTERISTICI TEHNICE

1

Elemente
geometrice

Aria construita, Ac(mp)

390.00

Aria utila, Au (mp)

385.28

Aria desfasurata, Ad(mp)
390.00
An PIF
2015
III. ESTIMAREA VALORII DE PIATA
Sursa de
Cladirei pe Cadre Metalice (Hale metalice din europrofile usoare zincate) - Autor Corneliu
2 estimare a
Schipu.
costurilor:
3 TOTAL COST UNITAR DE INLOCUIRE BRUT
212.00 EUR/mp
4 TOTAL COST UNITAR DE INLOCUIRE BRUT (CIB)
82,680
EUR
Estimarea uzurii
fizice, prin
Rezistenta
observare directa
in urma
inspectiei, sau Dura ta
luand in calcul
Uzura
de
5
vechimea
ca l cul a ta
vi a ta
constructiei (Gu)
(Ani )

VECHIME
CONSTRUCTIE

80

3

%
4

Estimarea uzurii
fizice, prin
Rezistenta
observare
directa in urma
inspectiei, sau
luand in calcul
vechimea
6
constructiei
(Gu)
Pondere Uzura
TIP proprietate:
(selectie din
lista)
Industrial

Anvelopa si
compartimentari

Uzura va fi
calculata
pe baza
vechimii
Uzura
Uzura
Uzura constructi
Dura ta
ei sau
Dura ta de ca l cul a ta Dura ta de ca l cul a ta de vi a ta ca l cul a ta
stabilita
vi a ta (Ani )
vi a ta (Ani )
(Ani )
prin
observare
70
15
20
%
%
%
directa* *

Finisaje

4

Instalatii

20

Anvelopa si
compartimentari

Finisaje

15

Instalatii
Uzura
fizica
totala,
Gu

Pondere

Uzura

Pondere

Uzura

Pondere

Uzura

%

%

%

%

%

%

%

%

%

50

4

22

4

8

20

20

15

7

Valoare ramasa
7 dupa estimarea Vr=CIB x (100-Gu)/100
deprecierii
Vr1= 76,547 EUR
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8

9

Corectii ale
valorii
proprietatii
(dpdv
neadecvare
functionala):

Estimarea
deprecierii
externe
(economice):

Depreciere
functionala:

………………………………………………………………………………

0

%

Va l oa r
e
ra ma s a
:

………………………………………………………………………………….
76,547
EUR
Deprecierea externa reprezinata cuantificarea pierderilor inregistrate ca urmare a utilitatii
diminuate a unei cladiri datorita unei influente negative din mediul exterior: declinul
vecinatatilor, localizarea proprietatii in regiune, conditii locale ale pietei etc.
Deprecierea externa
Ex: Declinul vecinatatilor, piata suprasaturata (justificata
identificata:
in analiza de piata)
METODA 1: Capitalizarea pierderii din venit atribuita influentei negative.
Chiria medie a pietei pentru proprietati similare
3.50
EUR/mp
Chiria obtenabila proprietatea subiect
4.00
EUR/mp
Pierderea de chirie atribuita integral constructiilor (se condidera ca
-0.50
pierderea atribuita terenului este reflectata in valoarea terenului)
EUR/mp
Pierderea anuala bruta
-2,312
EUR
Gradul de neocupare al pietei
16%
Pierderea anuala neta
-1,942
EUR
Rata de capitalizare adecvata pentru tipul de proprietate (prudential se
considera ca deprecierea externa este permanenta)
11.0%
METODA 2: Preluarea din piata prin compararea vanzarilor de proprietati similare care sunt
influentate negativ cu cele care nu sunt (unde este posibil):
Deprecierea externa preluata din piata:
EUR
Deprecierea externa (economica)
Depr. economica: ………………………………………………………………………………….
CIN
………………………………………………………………………………….

Estimarea
10 valorii de piata
Vp=
(CIN)
Echivalent

94,200
242

EUR
EUR/mp

436,032

-17,653
-23.1%
94,200

EUR
%
EUR

LEI
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VCOST CONSTRUCTII = 469.397 EURO (2.172.744 LEI)
Această valoare nu conţine valoarea terenului şi nici a dotărilor (mobilier, utilje s.a.).
Tabelul 6 – Procedura de evaluare a construcţiei
CIB
(EURO)

Stabilire
prin
fisele de
calcul
aferente

-

Depreciere
fizica (%)

Estimare in
functie de
gradul de
uzura
fizica

Depreciere
fizica
(EURO)

= CIB *
depr fizica
(%)

Depreciere
functionala
(%)
Nu au fost
constate
cauze care
sa
determine
estimarea
unei
deprecieri
functionale

Depreciere
functionala
(EURO)

= depr
funct (%) *
(CIB - depr
fizica
(EUR))

Depreciere
economica
(%)
Nu au fost
constate
cauze care
sa
determine
estimarea
unei
deprecieri
economice

Depreciere
economica
(EURO)

= depr
economica
(%) * (CIB depr fizica
(EUR) depr
functionala
(EUR))

Depreciere
totala
(EURO)
=((depr
fizica
(EUR) +
depr
functionala
(EUR) +
depr
economica
(EUR)) /
CIB

CIN
(EUR
O)

Valoare
de piata
(EURO)

= CIB
* (1depr
totala)

= CIN

S-a aplicat o depreciere fizică generată de folosirea regulată a construcţiei şi impactul
factorilor atmosferici asupra acesteia. Modul de calcul a acesteia a fost următorul:
raportul dintre durata de viaţă consumată de la data punerii în funcţiune (C1 - 9 ani, C2
– 9 ani si C3 – 3 ani) şi durata totală de viaţă (conform nomenclatorului de mijloace
fixe). S-a considera o durată de viaţă economică a construcţiei de 80 de ani a structurii
şi de 20 ani a instalaţiilor (conform nomenclatorului de mijloace fixe).

-

Pentru deprecierea funcţională nu au fost constatate cauze care să determine estimarea
acestei deprecieri funcţionale;

-

Deprecierea economică a fost estimată prin raportul dintre valoarea de piaţă estimată
prin abordarea prin venit şi costul de înlocuire rezultat după aplicarea deprecierii fizice şi
funcţionale;

-

Deprecierea totală = deprecierea cumulată (depr. fizică (EUR) + depr. funcţională (EUR)
+ depr economică (EUR)) / CIB;

-

Costul de înlocuire net a fost estimat înmulţind costul de înlocuire brut cu 1deprecierea totală.

Anexa 5 – Fişa centralizare a abordării prin cost (teren şi construcţii)
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Nr.
crt.

Denumire

1.
2.
3.

C1- sediu firma
C2 – hala de productie
C3 – hala de depozitare
Total constructii
Teren
Total proprietate

4.

Valoare de piata
EUR
169.798
205.399
94.200
469.397
142.600
611.997

LEI
785.962
950.750
436.032
2.172.744
660.067
2.832.811

VCOST PROP. IMOB. = 611.997 EURO (2.832.811 LEI)
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7.

ANALIZA REZULTATELOR ŞI CONCLUZIA ASUPRA VALORII
7.1.

SINTEZA REZULTATELOR

Scopul raportului de evaluare constă în estimarea valorii de piaţă a proprietăţii imobiliare
(teren şi construcţie) aflată în proprietatea firmei ..............................., pentru construcţii şi
............................................................, la data de referinţă: 29.05.2018.

Valorile rezultate în urma aplicării metodelor de evaluare selectate sunt urmatoarele:
Abordarea prin cost

VCOST PROP. IMOB.

= 611.997 EURO

Abordarea prin capitalizarea venitului

V VENIT PROP.IMOB.

= 611.100 EURO

7.2.

ANALIZA REZULTATELOR

Criteriile care au stat la baza estimării finale a valorii, fundamentată şi semnificativă,
sunt: adecvarea, precizia şi cantitatea de informaţii.
Adecvarea:
Prin acest criteriu, evaluatorul judecă cât de pertinentă este fiecare metodă, scopului şi
utilizării evaluării. Adecvarea unei metode, de regulă, se referă direct la tipul proprietăţii
imobiliare şi viabilitatea pieţei.
Precizia:
Precizia unei evaluări este măsurată de încrederea evaluatorului în corectitudinea datelor, de
calculele efectuate şi de corecţiile aduse preţurilor de vânzare a proprietăţilor comparabile.
Cantitatea informaţiilor:
Adecvarea şi precizia influenţează calitatea şi relevanţa rezultatelor unei metode. Ambele
criterii trebuiesc studiate în raport cu cantitatea informaţiilor evidenţiate de o anumită
tranzacţie comparabilă sau de o anumită metodă. Chiar şi datele care îndeplinesc criteriile de
adecvare şi precizie pot fi contestate dacă nu se fundamentează pe suficiente informaţii. În
termeni statistici, intervalul de încredere în care va fi valoarea reală, va fi îngustat de
informaţiile suplimentare disponibile.
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Luand în calcul criteriul adecvării, cea mai potrivită metodă, având în vedere tipul de
proprietate (proprietate pentru afaceri, comert si depozitare) și scopul evaluării (estimarea
valorii de piata), este analiza capitalizarii veniturilor din cadrul abordării prin capitalizarea
veniturilor. Această metodă îndeplinește criteriul preciziei, criteriul cantității și calității
informatiilor.
Luând în considerare cele de mai sus, opinia evaluatorului este că abordarea cea mai
adecvată în cazul de față este abordarea prin capitalizarea veniturilor, în urma aplicării căreia
valoarea de piață a proprietății a fost estimată la (rotund):

VPIATA PROP. IMOB.

= 611.100 EURO (2.828.660 LEI)
din care:
VTeren = 142.600 EUR, echivalent a 660.067 LEI

la cursul valutar de 4,6288 LEI/EUR, valabil pentru data de referinta a evaluarii –
29.05.2018.
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8.
8.1.

ANEXE

HĂRŢI

PROPRIETATEA
DE EVALUAT

PROPRIETATEA
DE EVALUAT
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PROPRIETATEA
DE EVALUAT

PROPRIETATEA
DE EVALUAT
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8.2.

DATE DESPRE VÂNZĂRI/COTAŢII CURENTE DE PREŢ

Oferte vanzari terenuri in Iasi-Tomesti
Comparabila 1
https://www.olx.ro/oferta/vand-teren-sos-iasi-tomesti-IDaV3Nl.html#5c081ea404

Comparabila 2
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https://www.olx.ro/oferta/teren-tomesti-7500mp-IDb8D8J.html#5c081ea404

Comparabila 3
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https://www.olx.ro/oferta/teren-10500-mp-tomesti-iasi-la-dn-28-100-ml-deschidereIDb5Rdx.html#5c081ea404

Obs. Datele si informatiile care au stat la baza acestor oferte au fost verificate si updatate cu
date in plus fata de ofertele publicate, de la agentiile imobiliare si proprietari, care au
aceste proprietati la vanzare.
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8.3.

DATE DESPRE INCHIRIERI/COTATII CURENTE DE CHIRII

Comparabila 1
https://www.olx.ro/oferta/spatiu-pentru-birouri-110-mp-zona-c-u-gIDb49tX.html#9bd1d7837a

Comparabila 2
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https://www.olx.ro/oferta/spatiu-birouri-sau-sediu-social-140-mp-prima-luna-gratisID6TTeI.html#9bd1d7837a;promoted

Comparabila 3
https://www.olx.ro/oferta/spati-de-inchiriat-220-mp-bucsinescu-ID8IThd.html#9bd1d7837a
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Comparabila 4
https://www.olx.ro/oferta/spatii-pentru-birouri-clasa-a-IDa5kpf.html#9bd1d7837a;promoted
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Comparabila 5
https://www.olx.ro/oferta/cladire-birouri-25-35-60-75-160-mp-podu-ros-gara-nicolinaID8pGbt.html#ab30918123;promoted
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Oferte inchirieri spatii productie/depozitare in zona periferica si zona limitrofa a mun. Iasi
Comparabila 1
https://www.olx.ro/oferta/hale-industriale-de-inchiriat-IDb4x0l.html#e1b41ca1ed
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Comparabila 2
https://www.olx.ro/oferta/inchiriere-spatii-depozitare-birouri-IDafNcP.html#e1b41ca1ed
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Comparabila 3
https://www.olx.ro/oferta/hala-de-inchiriat-plus-birouri-zona-industrialaIDb2QRx.html#e1b41ca1ed
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Comparabila 4
https://lajumate.ro/hala-de-inchiriat-in-tatarasi-cu-inaltimea-de-7-m-suprafa-7878097.html
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Comparabila 5
https://lajumate.ro/iasi-moara-de-foc-nr2-de-inchiriat-hala-zidarie-240-mp-7803687.html
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Obs: datele si informatiile care au stat la baza acestor oferte au fost verificate si updatate cu
date in plus fata de ofertele publicate, de la agentiile imobiliare si proprietari, care au
aceste proprietati la inchiriere.

8.4.

COPII DUPA DOCUMENTELE CE DESCRIU DREPTUL DE PROPRIETATE
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