RAPORT DE EVALUARE
ProPrietate imobiliara de tiP “aPartament” , amplasata la parterul unui bloc cu 2 etaje,
in MUN. iasi, Str. Ion Neculce, nr. 29, ap. 1, jud. Iasi

Adresa: Mun. Iasi, Str. Ion Neculce, Nr. 29, parter, Ap. 1, Jud. Iasi
Proprietar: ............................................
Solicitant: ................................................
Data inspectiei: 12.02.2018
Data evaluării: 14.02.2018
Data intocmirii raportului de evaluare: 14.02.2018
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SINTEZA EVALUARII
- Raport de evaluare cu inspectie Numele beneficiarului
(aplicant pentru credit)

.........................................

Nume proprietar

..................................

Proprietate
Tip proprietate evaluata
Subtip proprietate
Cod postal
Adresa proprietatii

Existenta
Rezidential
Rezidential: apartament in bloc
700257
Mun. Iasi, Str. Ion Neculce, Nr. 29, parter, Ap. 1, Jud. Iasi

Cartier-denumire ansamblu
rezidential - amplasare
Carte Funciara nr.

Numar cadastral

Lista actelor de proprietate
(pe care evaluatorul le-a avut la
dispozitie)

Dreptul de proprietate

Amplasare mediana, zona Podu Ros - Cantemir – Nicolae Iorga
155557-C1-U1 OCPI Iasi- apartament
155569- teren 9 mp
155561- teren 14 mp
155557-C1-U1- apartament
155569- teren 9 mp
155561- teren 14 mp
- Act de dezmembrare (apartamentare) nr.240/14.02.2017 emis de SPN
...................................................
- Contract de vanzare-cumparare aut.sub /25.03.2016 emis de Badarau
Daniela ;
- Act de dezmembrare nr.49/10.01.2017 emis de SPN
..............................................................
- extras CF pentru informare nr.cerere 12839/26.01.2018;
- extras CF pentru informare nr.cerere 12844/26.01.2018;
- extras CF pentru informare nr.cerere 12849/26.01.2018;
- extras CF pentru informare nr.cerere 12842/26.01.2018
- incheiere nr.2327/10.01.2017 OCPI Iasi;
- incheiere nr.6805/17.01.2018 OCPI Iasi
- incheiere nr. 6796/17.01.2018 OCPI Iasi;
- Autorizatie de construire nr. 72/04.02.2016 emisa de Primaria Mun.Iasi;
- Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 409//11.10.2016
emisde Politia Locala Iasi
- Documentatie cadastrala (releveu apartament, plan de amplasament si
delimitare a bunului imobil, fisa corpului de proprietate);
Constructie: Conform extras de CF 12839/26.01.2018 imobilul este inclus
in masa patrimoniala de afectatiune
.....................................................................................
Sarcini: nu sunt;
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Utilizare existenta constatata
Tip constructiv (structura)

Anul construirii
Stare tehnica a constructiei
Numar camere
Nivel (apartamente)
Numar niveluri (pentru case sau
apartamente situate pe mai multe
niveluri)
Nivel de finisare
Suprafete Apartamente in bloc /
(mp)
apartamente in casa
Case/vile/spatii
comerciale/alte
constructii
Anexe
Terasa/logie/balcon
Teren
Curs de schimb valutar la data
evaluarii (lei/EUR – curs BNR)
Valoare abordare prin venit
Valoare abordare prin cost
Valoare abordare prin comparatii
Inspectie realizata de catre:
Data inspectiei
Data evaluarii
VALOAREA DE PIATA
recomandata, din care:
-Valoare constructie/constructii
-valoare unitara constructie
(la apartamente – pt. aria utila; la
cladiri independente – pt. aria
desfasurata)
-Valoare teren
-valoare unitara teren
Valoare lucrari ramase de finalizat (in
cazul constructiilor nefinalizate)
Grad de finaliz

Teren: Cota indiviza de teren de 18.37% respectiv 30.13 mp din suprafata
totala de 164mp conform extras C.F. nr. cerere 12839/26.01.2018;
Cota indiviza de 2/10 aferenta terenului identificat cu nr.cad. 155561 si
terenului cu nr.cad. 155569 din terenul in suprafata de 114 mp cu
destinatia „cale de acces” identificat cu nr. cad. 155559 inscris in CF
155559 a mun.Iasi, conform extras CF nr.cerere 12842/26.01.2018;
Teren in cota exclusiva in suprafata de 9 mp identificat cu nr. cad. 155569
conform extras CF nr.cerere 12849/26.01.2018;
Teren in cota exclusiva in suprafata de 14 mp identificat cu nr.cad.
155561 conform extras CF nr.cerere 12844/26.01.2018;
Rezidentiala
Cadre de beton armat, Fundatii din beton armat, inchideri si
compartimentari caramida, plansee din beton armat, acoperis sarpanta
cu invelitoare din tabla.
2016
Foare buna
3
parter
-

Superior
Au
60,46 mp (conform documentatiei cadastrale)
Ad

-

Ad
Ac
St

-

Ac

Au

30,13 mp (cota indiviza) si 23 mp in proprietate

4,6572

343.100 LEI
- LEI
339.000 LEI
...............................
12.02.2018
14.02.2018
339.000
LEI
LEI
LEI /mp

5.607

72.791

EURO

1204

EURO
EURO/mp

LEI /mp
LEI
case

EURO/mp
EURO
%
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are a constructiei (numai in cazul
constructiilor nefinalizate)
Interval de valori estimat pentru
imobilul evaluat (Lei)

•
•

apartamente

Interior cel putin „la gri”: da
Exterior/spatii comune finalizate: da;

338.500 – 347.000 lei

OBSERVATII SPECIALE
Localizare
Nivel de activitate a pietei (NAP)
Justificarea Nivelului de activitate a
pietei propus

Acces
Utilitati:
Energie electrica, apa, canalizare, gaze

Incadrare in clase de risc seismic (I-IV)
sau categorii de urgenta (U1-U3)
Utilizare
Identificare imobil
Diferente fata de actele de
proprietate, constatate la inspectie
Caracteristici Teren Liber
Alte Observatii

Urban
Ridicat
Mun. Iasi, zona mediana, zona Podu Ros - bd.Cantemir – Nicolae Iorga,
amplasare favorabilă, dezvoltata. Dotări şi reţele edilitare bune.
Poluare moderata. Ambient civilizat.
Cererea crescută consemnată în ultima perioadă nu este suficientă
pentru a justifica o reluare a tendinței de scumpire a locuințelor. Exista
interes tranzactional ridicat pentru acest tip de imobil intocmai ca cel
evaluat.
Da
Drum public, Str. Ion Neculce
Energie electrica - Bransat
Apa - Bransat
Canalizare - Bransat
Gaz - Bransat
Nu este cazul.
Rezidential
S-a realizat identificarea in teren
Mun. Iasi, Str. Ion Neculce nr.29, parter, Ap. 1, Jud. Iasi
La momentul inspectiei s-a constat, fata de releveu, ca accesul se face
atat direct, din exterior cat si prin casa scarii (cel din urma nu apare pe
releveu).
Cele doua parcele de teren aflate in proprietate sunt amenajate ca loc
de parcare (14 mp) si terasa (9 mp).
• Imobilul este liber de sarcini.
• Apartament cu trei camera si dependinte, amplasat la parterul unui
imobil P+2E in Mun. Iasi, zona Podu Ros - Cantemir – Nicolae Iorga,
in imobil edificat in anul 2016.
•
Imobilul este nou si ca urmare nu figureaza pe listele cu risc seismic
publicate pe site-ul Primariei Mun. Iasi.
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I.

TERMENII DE REFERINTA AI EVALUARII

1. Identificarea şi competenţa evaluatorului

Lucrarea este efectuata de catre ......................................................
Subsemnatul declar ca opiniile si concluziile din prezentul Raport sunt obiective si impartiale.
Declar ca nu am niciun interes actual sau de perspectiva in proprietatea imobiliara care face
obiectul acestui Raport de evaluare si declin orice legatura sau implicare importanta cu subiectul evaluarii
sau cu partea care a comandat evaluarea. Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord,
aranjament sau intelegere care sa-i confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un
stimulent financiar pentru concluziile exprimate in evaluare.
Evaluatorul poseda toate calificarile corespunzatoare, experienta si competenta necesara pentru
aceasta prestatie; obiectivul analizat este in sfera pregatirii atestate, astfel incat nu a fost necesara o alta
asistenta substantiala profesionala de stricta specialitate.
Prezentul Raport de evaluare a fost realizat in conformitate cu Standardele de evaluare a bunurilor
2018.

2.

Identificarea clientului şi a oricaror alţi utilizatori desemnaţi

Client Persoana Fizica: TATARASANU CEZAR-MIHAI, CNP 1890927070019
Domiciliul: Sat Nicseni, Com.Nicseni, jud. Botosani
Utilizator desemnat: TATARASANU CEZAR-MIHAI

3.

Scopul evaluarii

Evaluarea este realizata pentru vanzare-cumparare.
Prezenta evaluare nu va fi utilzata in afara contextului sau pentru alte scopuri decat cel declarat.

4.

Identificarea imobilului supus evaluarii
Denumire: Apartamentul nr 1, situat intr-un bloc cu regim de inaltime P+2E, cu nr. Cadastral

155557-C1-U1, situat in Mun. Iasi, zona Podu Ros - Cantemir – Nicolae Iorga, Str. Ion Neculce, nr.29, parter,
compus din trei camere si dependinte cu o suprafata utila de 60,46 mp conform documentatiei cadastrale
▪

Aria utila = 60,46 mp,

▪

Arie totala = 60,46 mp (conform releveu),

Parti comune ale blocului (hol + casa scarii): 18,37% reprezentand 10,87 mp aferenta
apartamentului
Cota teren: cota de 18,37% reprezentand 30,13 mp din terenul in suprafata totala de 164 mp pe
care este edificata constructia C1, teren identificat cu nr.cad. 155557 inscris in CF 155557 a mun.Iasi
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Cota teren: cota indiviza de 2/10 aferenta terenului identificat cu nr.cad. 155561 si terenului cu
nr.cad. 155569 din terenul in suprafata de 114 mp cu destinatia „cale de acces” identificat cu nr. cad.
155559 inscris in CF 155559 a mun.Iasi
Imobilul se achizitioneaza impreuna cu 2 parcele de teren, una de 14 mp, teren identificat cu
nr.cad. 155561 inscris in CF 155561 a mun. Iasi, teren amenajat ca loc de parcare si cealalata de 9 mp, teren
identificat cu nr.cad. 155569 inscris in CF 155569 a mun.Iasi, amenajat ca terasa.
Situatia actuala a proprietatii: apartament liber
Adresa: Mun. Iasi, Str. Ion Neculce nr.29, parter, Ap. 1, Jud. Iasi
Cod postal: 700257
Identificare cadastrala: 155557-C1-U1- apartament
155569- teren 9 mp
155561- teren 14 mp
Carte funciara: 155557-C1-U1 a Mun. Iasi
155569- teren 9 mp
155561- teren 14 mp
Proprietar: ........................................

5.

Tipul valorii
Se estimeaza Valoarea de piaţa.
“Valoarea de piaţă este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă)

la data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare,
după un marketing adecvat şi în care părţile au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără
constrângere” - SEV 100

6.

Data evaluarii:

Data inspectiei: 12.02.2018
Inspectia s-a realizat de ..................................., in prezenta .....................................
Data evaluarii: 14.02.2018
Data intocmirii raportului: 14.02.2018

7.

Documentarea necesara pentru elaborarea evaluarii
Evaluarea se bazeaza exclusiv pe informatiile si documentele furnizate de catre proprietarul

reperului analizat, impreuna cu informatii culese la inspectia vizuala, fara a se întreprinde verificari sau
investigatii suplimentare.
Cu exceptia aspectelor reliefate in raport la capitolul Ipoteze speciale, nu au existat limitari sau
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restrictii referitoare la inspectia, documentarea si analizele necesare pentru scopul declarat al evaluarii.
Conform observatiilor la inspectie, s-a constatat ca imobilul subiect este utilizat pentru scopul in
care a fost autorizat si construit – locuinta, valoarea fiind estimata în aceasta ipoteza.

8.

Natura şi sursa informaţiilor pe care se va baza evaluarea
Pentru datele care au impact asupra valorii, evaluatorul a apelat la următoarele surse de informare:

▪

Internet – linkuri privind Valorile de ofertare / tranzactionare ale comparabilelor au fost preluate din
următoarele surse

Vanzari:
pentru COMPARABILA A: https://www.storia.ro/oferta/bloc-nou-podu-ros-ap-3-camere-decomandat-etajintermediar-ID6jUV.html#gallery[8]
pentru COMPARABILA B: https://www.olx.ro/oferta/comision-0-apart-nou-3-cam-nicolae-iorga-podu-rosnicolina-ID9kZhd.html#64afadd25d
pentru COMPARABILA C: https://www.storia.ro/oferta/apartament-3-camere-bloc-nou-casa-sindicatelorID856q.html#gallery[9]
Chirii:
Pentru COMPARABILA A: https://www.olx.ro/oferta/apartament-cu-3-camere-decomandat-situat-in-podu-rosla-bulevard-IDac2MR.html#4c20259467
Pentru COMPARABILA B: https://www.olx.ro/oferta/apartament-3-camere-semidecomandat-de-inchiriat-zonapodu-ros-IDajkxz.html#c77616ee11
Pentru COMPARABILA C: https://www.imobiliare.ro/inchirieri-apartamente/iasi/podu-ros/apartament-deinchiriat-3-camere-X9BO0002M?lista=82529792

Proprietarul imobilului – pentru informatiile legate de proprietatea evaluata: (situatie juridica,
istoric), care este responsabil exclusiv pentru veridicitatea informatiilor furnizate;
•

Informatii privind piata imobiliara specifica (preturi, nivel chirii, etc.)

•

Agentii imobiliare

9.

Ipoteze şi ipoteze speciale

Ipoteze:
Prezentul raport este întocmit la cererea clientului şi în scopul precizat. Nu este permisă folosirea
raportului de către o terţă persoană fără obţinerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului
evaluării şi evaluatorului verificator, aşa cum se precizează la punctul 8 de mai jos. Nu se asumă
responsabilitatea faţă de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarului evaluării şi celor care au
obţinut acordul scris şi nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel
de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acţiunilor întreprinse pe baza acestui raport.
Raportul de evaluare îşi păstrează valabilitatea numai în situaţia în care condiţiile de piaţă,
reprezentate de factorii economici, sociali şi politici, rămân nemodificate în raport cu cele existente la data
întocmirii raportului de evaluare.
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Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală care afectează fie proprietatea
imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia şi care nu sunt cunoscute de către evaluator.
În acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul
presupune că titlul de proprietate este valabil şi se poate tranzacţiona, că nu există datorii care au legătură
cu proprietatea evaluată şi aceasta nu este ipotecată sau închiriată. Proprietatea imobiliară se evaluează pe
baza premisei că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) şi responsabilă.
Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentaţiile de
urbanism, legile de construcţie şi regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste
cerinţe, valoarea de piaţă va fi afectată.
Proprietatea nu a fost expertizată detaliat. Orice schiţă din raportul de evaluare prezintă
dimensiunile aproximative ale proprietăţii şi este realizată pentru a ajuta cititorul raportului să vizualizeze
proprietatea. În cazul în care există documente relevante (măsurători de cadastru, expertize) acestea vor
avea prioritate.
Evaluatorul nu are 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. Acest raport nu este elaborat ca un audit de mediu sau
ca un raport detaliat al stării proprietăţii, astfel de informaţii depăşind sfera acestui raport şi/sau calificarea
evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanţii explicite sau implicite în privinţa stării în care se află
proprietatea şi nu este responsabil pentru existenţa unor astfel de situaţii şi a eventualelor lor consecinte şi
nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.
Evaluatorul a obţinut informaţii, estimări şi opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din
surse pe care evaluatorul le consideră a fi credibile şi evaluatorul considera că acestea sunt adevărate şi
corecte. Evaluatorul nu îşi asumă responsabilitatea în privinţa acurateţei informaţiilor furnizate de terţe
părţi.
Conţinutul acestui raport este confidenţial pentru client şi destinatar şi autorul nu îl va dezvălui
unei terţe persoane, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Standardele de Evaluare şi/sau atunci când
proprietatea a intrat în atenţia unui corp judiciar calificat.
Evaluatorul a fost de acord să-şi asume realizarea misiunii încredinţate de către clientul numit în
raport, în scopul utilizării precizate de către client şi în scopul precizat în raport.
Ipoteze speciale – Accesul conform releveu se face direct din exterior, conform inspectiei se face si
din casa scarii, cat si direct din exterior.
10. Restricţii de utilizare, difuzare sau publicare
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Prezentul raport de evaluare este confidential, destinat numai scopului precizat si numai pentru uzul
clientului si al destinatarului.
Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus într-un
document destinat publicităţii fără acordul scris şi prealabil al evaluatorului cu specificarea formei şi
contextului în care urmează să apară. Publicarea, parţială sau integrală, precum şi utilizarea lui de către alte
persoane decât cele mentionate in raport, atrage dupa sine încetarea obligaţiilor contractuale.

11. Declararea conformitaţii evaluarii cu standardele de evaluare ANEVAR

Evaluarea s-a realizat in concordanta cu prevederile din Standardele de evaluare a bunurilor 2018,
compuse din:
Standarde Generale
SEV100 - Cadrul general;
SEV101 - Termenii de referinta ai evaluarii
SEV102 - Implementare;
SEV103 - Raportare
SEV104 Tipuri ale valorii
Standarde pentru active
SEV230 - Drepturi asupra proprietatii imobiliare
SEV310 - Evaluari ale drepturilor asupra proprietatilor imobiliare pentru garantarea imprumutului
GEV 520 - Evaluarea pentru garantarea imprumuturilor
GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile

12. Descrierea raportului

Lucrarea este structurata dupa cum urmeaza:
-

rezumatul faptelor principale si al concluziilor importante, certificarea evaluatorului;

-

premisele evaluarii, elemente cu caracter specific care delimiteaza modul de abordare al evaluarii;

-

prezentarea datelor, descrierea bunului, situatia juridica si analiza pietei specifice;

-

analiza datelor, analiza celei mai bune utilizari si abordarile in evaluare;

-

reconcilierea rezultatelor si opinia evaluatorului, justificarea selectarii valorii si opinia finala a
evaluatorului asupra valorii de piata a bunului;

-

anexe, argumente suplimentare care stau la baza estimarii valorii de piata a bunului, documentele
de proprietate, date de piata, fotografii,etc.

13. Riscul garantiei
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În conformitate cu prevederile Standardului de evaluare SEV 310 - Evaluarea drepturilor asupra
proprietătii imobiliare pentru garantarea împrumutului, suplimentar fată de cerintele SEV 103 Raportarea evaluării, facem urmatoarele comentarii referitoare la riscul asociat garantiei.
Astfel, au fost analizate următoarele aspecte cu privire la proprietatea imobiliară propusă:
•

Activitatea curentă şi tendinţele pieţei relevante;

-

Statistic, primul trimestru nu este un moment bun de vânzare a proprietatilor (creste perioada de
vânzare, preturile cerute sunt ajustate) totusi cumparatorii cauta activ informatii despre evolutia pietei
si proprietatile imobiliare. Un semn de relansare pentru 2018 ar putea fi si faptul ca în ultimul
trimestru al anului 2017 au fost listate la vânzare cu 18% mai multe proprietati decât în aceeasi
perioada din 2016. Toate acestea indica faptul ca 2018 poate fi anul stabilizarii si al cresterii moderate
în piata imobiliara.

-

Iasiul a avut loc cea mai semnificativa scadere de pret, respectiv 2,7%, de la 997 la 970 de euro pe
metru patrat util. Astfel, desi la finele lui octombrie se situa foarte aproape de pragul de 1.000 de euro
pe metru patrat util, Iasiul a dat destul de mult inapoi, fiind acum singurul dintre cele sase mari orase
monitorizate lunar de Imobiliare.ro in care preturile se situeaza sub aceasta valoare. Apartamentele
vechi s-au ieftinit cu 0,6% in noiembrie (de la 928 la 922 de euro pe metru patrat util), iar cele noi cu
2,5% (de la 1.025 la 999 de euro pe metru patrat util).

•

Cererea curentă şi cea anticipată pentru categoria de proprietate în cadrul localităţii;
•

Fata de trimestrul trei 2017, cererea pentru proprietati rezidentiale (atât apartamente, cât si case)
la nivelul celor mai mari sase orase ale tarii s-a diminuat cu 13% în ultimul patrar al anului 2017;
acest recul este însa unul firesc si poate fi pus pe seama ciclicitatii pietei rezidentiale, dat fiind ca
luna septembrie marcheaza, în mod traditional, un apogeu al activitatii de tranzactionare, în vreme
ce îndecembrie se resimte, dimpotriva, un declin din acestpunct de vedere. Scaderi ale apetitului
pentru achizitii aufost consemnate în majoritatea oraselor analizate: -13% înBucuresti, -10% în
Timisoara, -17% în Constanta, -18% înBrasov si, respectiv, -16% în Iasi. Din punctul de vedere al
preferintelor potentialilor cumparatori, locuintele nou-construite ocupa în continuare un loc
important, 66% dintre clientii din Iasi aratându-se interesati de acest tip de proprietati

•

In conditiile in care activitatea pietei imobiliare pe segmentul retail (locuinte ,case) isi mentine
trendul de incetinire a tranzactiilor, perioada de vandabilitate poate creste iar concomitent
proprietatile existente pe piata pot suferi scaderi, datorita cereri solvabile pe segmentul de piata
analizat.

•

Cererea potenţială şi posibilă pentru utilizări alternative;
-

Pentru proprietatea evaluată nu există utilizări alternative care să respecte criteriile celei mai
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bune utilizări.
•

Vandabilitatea curentă a proprietăţii şi probabilitatea menţinerii acesteia;
-

Având în vedere tipul de proprietate analizat si cererea pentru acesta, consider că gradul de
vandabilitate este mediu si se poate mentine pe termen scurt.

•

Orice impact al unor evenimente previzibile (la data evaluării) asupra valorii garanţiei;
-

Posibilitatea scăderii puterii de cumpărare a populatiei si, implicit, a reducerii cererii, care ar
putea conduce la reducerea preturilor.

•

Abordarea valorii adoptată şi gradul de fundamentare al evaluării cu informaţii de piaţă;
-

Pentru estimarea valorii de piată a proprietătii cu utilizare rezidentiala, s-a apelat la abordarea
prin piata si abordarea prin venit. Rezultatul evaluării: a fost selectată valoarea obtinută prin
abordarea prin piata. Pentru aplicarea acesteia, s-au utilizat informatii extrase din piată,
verificate pentru valabilitate si veridicitate. Această abordare respectă criteriile de adecvare,
precizie si cantitate a informatiilor utilizate.

Riscuri specifice garatiei evaluate:
Riscurile care sunt de regula atasate proprietatilor imobiliare sunt de cele mai multe ori induse si de
realizarea sau nu a celei mai bune utilizari a terenului liber de constructii din ratiuni tehnice, urbanistic –
arhitecturale, juridice, economice, sau chiar si din reaua intentie a proprietarului.
Riscurile generale ce pot fi atasate garantiilor bancare reale imobiliare, ar putea fi completate si
extinse in situatia proprietatii imobiliare evaluate de aspecte care prin efectele lor pot afecta valoarea de
piata a proprietatii si ca urmare trebuiesc dimensionate ca potentiale riscuri specifice:
•

Activitatea curentă si tendintele pietei relevante: piata activa

•

Cererea pentru categoria de proprietate în cadrul localitătii: medie

•

Cererea potentială si posibilă pentru utilizări alternative: –

•

Impactul oricaror evenimente previzibile la data evaluării asupra valorii viitoare a garantiei: risc in
functie de evolutia pietei specifice, durata mare de expunere pe piata in cazul vanzarii
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II. PREZENTAREA DATELOR
1.

Descrierea juridica
Au fost prezentate urmatoarele documente pentru atestarea dreptului de proprietate, asa cum

rezulta din urmatoarele documente primite in copii in formmat electronic:
- Act de dezmembrare (apartamentare) nr.240/14.02.2017 emis de SPN Balan Simona-Stefania si Ciolpan
Doru-Constantin;
- Contract de vanzare-cumparare aut.sub nr.844/25.03.2016 emis de Badarau Daniela ;
- Act de dezmembrare nr.49/10.01.2017 emis de SPN Balan Simona-Stefania si Ciolpan Doru-Constantin;
- extras CF pentru informare nr.cerere 12839/26.01.2018;
- extras CF pentru informare nr.cerere 12844/26.01.2018;
- extras CF pentru informare nr.cerere 12849/26.01.2018;
- extras CF pentru informare nr.cerere 12842/26.01.2018
- incheiere nr.2327/10.01.2017 OCPI Iasi;
- incheiere nr.6805/17.01.2018 OCPI Iasi
- incheiere nr. 6796/17.01.2018 OCPI Iasi;
- Autorizatie de construire nr. 72/04.02.2016 emisa de Primaria Mun.Iasi;
- Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 409//11.10.2016 emisde Politia Locala Iasi
- Documentatie cadastrala (releveu apartament, plan de amplasament si delimitare a bunului imobil, fisa
corpului de proprietate);
- Drept de proprietate: Drept deplin
- Sarcini: nu sunt;

2.

Identificarea eventualelor bunuri mobile evaluate

In evaluarea imobilului subiect nu au fost luate in consideratie elemente de mobilier.

3.

Date despre zona, oraş, vecinataţi şi amplasare

ZONA DE AMPLASARE: Urbana – Amplasare mediana, in Municipiul Iasi - zona Podu Ros – Cantemir Nicolae Iorga
Accesul catre proprietate se realizeaza din Str. Ion Neculce
ARTERE IMPORTANTE DE CIRCULAŢIE:
Str. Ion Neculce cu 1 banda de circulatie pe sens
CARACTERUL EDILITAR AL ZONEI:
Tipul zonei – Mixta - rezidenţial de case/vile si blocuri de locuinte si comercial/retail
În zonă se află:
-

Reţea de transport în comun, mijloace de transport suficiente;
13

-

Unităţi comerciale in apropiere: Lidl.

-

Unităţi învăţământ: Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir, Scoala gimnaziala Ion Neculce;

-

Unitati medicale: Baza de tratament Nicolina, cabinete nedicale;

-

Institutii de cult: Biserica Sfanta Mahrama a Domnului; Protopopiatul II Iasi

-

Altele: Gara Internationala; Pizzeria Alila, Pensiunea Contour;

UTILITĂŢI EDILITARE:
- Retea urbana de energie electrica: existenta
- Retea urbana de apa: existenta
- Retea urbana de termoficare: existenta
- Retea urbana de gaze: existenta
- Retea urbana de canalizare: existenta
- Retea urbana de telefonie: existenta
- Altele: internet, CATV

GRADUL DE POLUARE ORIENTATIV:
-

Poluare fonica moderata - medie

-

Poluare cu noxe auto moderata - medie

AMBIENT
-

Linistit

-

Trafic auto moderat

CONCLUZIE PRIVIND ZONA DE AMPLASARE
Zona de referinţa: Urbana – Amplasare mediana, in Iasi, zona Podu Ros – Cantemir - Nicolae Iorga
Dotări şi reţele edilitare bune. Poluare moderata. Ambient civilizat.

4.

Descrierea construcţiilor

Constructia de baza:
-

Fundatii din beton armat;

-

Structura: cadre debeton armat;

-

Inchideri perimetrale: caramida;

-

Compartimentari: Caramida;

-

Acoperis: tip sarpanta + invelitoare tabla;

-

Blocul dispune de interfon;

-

Termoizolatie exterior: da;

-

Aspect exterior: tencuiala decorativa;

-

Aspect interior foarte bun;
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Apartamentul:
conform releveu:
-

Aria utila = 60,46 mp,

-

A totala = 60,46 mp (conform releveu),

-

Tamplarie: tamplarie exterioara: PVC cu geam termopan ;

-

Usa metalica la intrare; tamplarie interioara: usi MDF;

-

Calitatea finisajelor: finisaje superioare;

-

Pardoseli: camere, bucatarie, hol, baie - gresie;

-

Zugraveli: vopsea lavabila, placari partiale cu faianta in bucatarie si in baie;

-

Instalatii electrice monofazate: instalatie completa si functionala in apartament;

-

Instalatiile sanitare: instalatii complete si functionale in tot apartamentul, racordate la reteaua
orasului;

-

Incalzire: prin centrala termica individuala pe gaz racordata la calorifere din otel;

-

Alimentarea cu gaz natural: din reteaua orasului – blocul este racordat la reteaua de gaz,
apartamentul dispune de contor montat;

-

Instalatii apa-canal: instalatii complete - racordate la reteaua orasului, apartamentul dispune de
apometru;

5. Date privind impozitele si taxele
In conformitate cu prevederile de cod fiscal si Hotararile Consiliului Local al Mun. Iasi, impozitele pe
bunuri de tip apartament sunt aplicate in functie de locatie, caracteristicile imobilului si suprafata.

6. Istoric, incluzând vânzarile anterioare şi ofertele sau cotaţiile curente
Pe piata imobilara locala, sunt vizate apartamente atat pentru scop de tranzactii cat si pentru
activitate servicii de inchirieri. In prezent piata este intr-o stare de cvasistabilitate, insa oferta devanseaza in
ultimii ani cererea de proprietati similare. Se apreciaza ca in ultimii ani piata este o piata a cumparatorilor,
datorita in principal rigorilor crescute la accesul la finantari. Se poate considera ca piata apartamentelor
este in usoara crestere. In cazul proprietatii evaluate exista suficiente proprietati cu atractivitate egala.
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III. ANALIZA PIETEI IMOBILIARE
Analiza preliminara a economiei:
Orasul Iasi este un centru economic important al Romaniei. Industriile principale sunt metalurgia
(S.C. Arcelor Mittal Tubular Products, S.C. Tehno Steel), medicamentele (S.C. Antibiotice S.A.), textilele (S.C.
IasiConf S.A., S.C. Iasitex S.A.) si industria alimentara.
Sectorul bancar si cel al informatiei au luat avant in ultimii ani, numeroase banci si companii de
software fiind prezente in oras.
Iasi este de asemenea un centru comercial regional important, aici existand numeroase centre
comerciale (Iulius Mall, Moldova Mall, Palas, Felicia Shopping Center, Era Shopping Center, Hala Centrala,
Axa Niciman etc.) si mai multe hyper si supermarket-uri (Metro, Selgros, Carrefour, Kaufland, Auchan, Billa,
Lidl, Praktiker, Dedeman, Arabesque, Mobexpert). Alte proiecte sunt in curs de realizare (Maximall, Green
Plaza Iasi etc.).
Dupa 1989 si evenimentele de atunci, toate intreprinderile ce alcatuiau Zona Industriala au intrat in
declin – Nicolina, CUG, Terom, Tepro – si nu au aparut alte industrii care sa le inlocuiasca. Acest lucru a
generat probleme legate de somaj, persoane cu venituri mici, familii cu restante la intretinere si un numar
mare de pensionari.

Delimitarea ariei de piaţa pentru imobilul analizat: Piata specifica
Piata imobiliara se poate defini ca fiind interactiunea dintre persoanele (fizice sau juridice) care
schimba drepturi de proprietate contra altor bunuri, cum ar fi banii. Aceasta piata se defineste pe baza
tipului de proprietate, potentialul de a produce venituri, localizare, caracteristicile investitorilor si chiriasilor
tipici.
In cazul prezentului imobil, tinand cont de estimarile privind cea mai buna utilizare, piata se
defineste ca piata proprietatilor rezidentiale de tip apartamente, amplasate in blocuri de locuinte noi din
Mun. Iasi, din zone mediane. Preturile vehiculate sunt prezentate in capitolul de evaluare prin metoda
comparatiei.

Cercetarea condiţiilor pieţei imobiliare specific pentru bunul subiect:
Semnalele pozitive trimise de banci in piata prin intermediul dobanzilor mici, de guvern prin
programul Prima casa au determinat populatia sa revigoreze piata rezidentiala dupa sase ani de inertie.
Ultimii doi ani au fost marcati de stabilitate in ceea ce priveste preturile locuintelor, oscilatiile fiind
in plaja a +/- 2% - 3%, cel mult. In acelasi timp, in piata oferta de locuinte noi s-a imbogatit, oferta de
creditare standard s-a imbunatatit.
La nivelul anului 2017 Prima Casa a reprezentat principalul motor de vanzari insa nu pe toate
segmentele pietei rezidentiale. Pe segmentele low si medium low, Prima Casa a fost principala metoda de
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achizitionare dar pe segmentele medium sau upper medium detine o pondere mai redusa, uneori chiar
minoritara, numarul celor care cumpara cu sume lichide sau prin credite de alt tip fiind mult mai ridicat. La
nivelul pietei in ansamblu, Prima Casa a inregistrat o usoara scadere de cota, pe fondul imbunatatirii
semnificative a conditiilor de creditare.
Trecerea programului Prima Casa la moneda nationala a dus la o echilibrare a situatiei din piata:
daca in varianta Euro, clientii se indreptau exclusiv numai spre creditele Prima Casa, balanta s-a echilibrat –
Prima Casa a ramas varianta salvatoare pentru clientii care nu detin un avans mai mare de 5%. In rest,
ceilalti clienti, tocmai pentru ca in piata au aparut variante standard de creditare mai avantajoase chiar
decat varianta Prima Casa, aleg un credit imobiliar standard care ii scapa si de limitarile impuse de
programul guvernamental.
In Iasi a avut loc cea mai semnificativa scadere de pret respectiv 2,7%, de la 997 la 970 de euro pe
metru patrat util. Astfel, desi la finele lui octombrie 2017 se situa foarte aproape de pragul de 1.000 de
euro pe metru patrat util, Iasiul a dat destul de mult inapoi, fiind acum singurul dintre cele sase mari orase
monitorizate lunar de Imobiliare.ro in care preturile se situeaza sub aceasta valoare. Potrivit site-ului
imobiliare.ro, la nivelul trimestrului 4 al anului 2017, pretul mediu de vanzare al unui apartament este de
950 euro/mp cu o crestere de +1.1% fata de de trimestrul 3 al anului 2017 si o crestere de 8.6% fata de anul
2016.
Analiza cererii:
Piata imobiliara din Romania da semne ca ar putea sa revina la viata. Numarul romanilor care cauta
vor o locuinta prin programul “Prima Casa” a ajuns la un maxim istoric.
Piata rezidentiala a ramas dependenta de finantarea bancara, astfel ca pretul de achizitie e cel mai
important factor de decizie in conditiile unei pauperizari a cererii. Modificarile programului “Prima Casa” au
influentat negativ cererea de locuinte, unii clienti nu mai sunt eligibili dupa ce programul asigura numai
finantarea in moneda nationala.
„Prima casa" este un program guvernamental initiat cu scopul de a usura accesul persoanelor fizice
la cumpararea/construirea unei locuinte prin credite garantate de stat. Acesta a fost implementat in anul
2009 in contextul in care fluxurile specifice tranzactiilor pe piata imobiliara erau blocate.
Pana in prezent, in cadrul programului au fost acordate circa 130.000 de garantii, pentru finantari in
valoare de 2.525 miliarde de euro, respectiv 10.985 miliarde de lei, din care 31% reprezinta valoarea
garantiilor destinate achizitiei de imobile construite intre anii 2008-2014. In tot acest timp, au fost
executate 312 garantii, reprezentand o rata de default de 0,2%.
Faptul ca increderea oamenilor in investitii in imobiliare a crescut rezulta nu doar din numarul de
oferte, mai mari cu circa 25% fata de anul anterior, ci si dintr-un nivel al cererii direct proportional cu
aceasta, cu 62% mai mare fata de 2009, potrivit INS. Cererea a crescut semnificativ, oamenii au incredere in
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viitor, au incredere sa se imprumute si, in acelasi timp, sunt si incurajati sa se imprumute.

Analiza ofertei competitive:
Armonizarea raportului cerere-oferta explica si stabilitatea in ce priveste preturile locuintelor, cu
oscilatii in intervalul +/-2-3%.
Conform ofertelor gasite pe piata preturile pentru apartamentele noi, cu trei camere si dependinte
amplasate in Mun. Iasi sunt cuprinse in intervalul 1000 eur/mp – 1.200 eur/mp in functie de tipul imobilului
– decomandat, semidecomandat, nedecomandat, suprafata, finisaje, dotari, utilitati, etc.
Chiria pentru apartamentele cu trei camere si dependinte in zona analizata si zone similare este
cuprinsa in intervalul de 350-450 EUR/luna, nivelul chiriei fiind independenta de dotari, suprafata si utilitati.

Echilibrul pietei:
Decizia de achizitie a unui apartament este acum una anevoioasa, cumparatorii avand un
rationament mai analitic decat inainte, evaluarile acestora sunt facute cu maxima severitate, acest lucru
ducand la negocieri in urma carora pretul de tranzactionare ajunge sa coboare cu pana la 5% fata de cel de
ofertare pe piata.
Prin intermediul HG nr. 111/2016 se asigura continuitatea programului Prima Casa si in anul 2018.
Alocarea plafonului total al garantiilor care pot fi acordate in cadrul programului in anul 2018 este o
conditie sine qua non pentru asigurarea continuitatii acestuia, cu consecinte directe atat asupra stabilitatii
pietei imobiliare si a sectoarelor adiacente acesteia, cat si asupra activitatii de creditare pe segmentul
retail, fiind de natura sa conduca la cresterea numarului de clienti ai institutiilor de credit.
In aceste conditii, proprietarii ansamblurilor rezidentiale care vand apartamente noi vor fi clar
avantajati. Influenta crizei financiare asupra preturilor locuintelor a fost si inca este una evidenta, iar piata
imobiliara isi va reveni foarte greu din cauza efectelor pe termen lung a acesteia. In concluzie daca
programul „Noua Casa” va fi aplicat, va exista o mica crestere pe sectorul de locuinte noi si o scadere a
preturilor pe sectorul de locuinte vechi, iar daca acest program nu se va aproba, va fi o stagnare sau chiar o
usoara scadere a pietei imobiliare.
Ultimul semestru din 2017 arata o evolutie mai buna decat anul precedent in imobiliare pe
segmentul rezidential, fiind caracterizat de o crestere a cererii, o oferta foarte bine adaptata si o stabilizare
a preturilor, tendinta care se manifesta inca din 2013.
Avand pe de o parte potentialul de crestere economica, la nivel macro, iar pe de cealalta
concurenta din partea proiectelor rezidentiale noi, ne asteptam ca pe acest segment sa observam
stabilitate pe termen mediu. Perioada de tranzactionare va scadea si vor vinde in continuare proprietarii
care vor pozitiona corect preturile locuintelor.
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IV. ANALIZA CELEI MAI BUNE UTILIZARI
In conformitate cu Standardele de evaluare a bunurilor 2018, analiza de piaţă are scopul de a
estima cel mai bun preţ pentru o proprietate în condiţiile celei mai bune utilizari.
Conform Ghidului Metodologic de Evaluare GEV 630 cea mai bună utilizare (CMBU) este definită
ca: « utilizarea unui activ care ii maximizeaza valoarea si care este posibila din punct de vedere fizic, este
permisa legal si este fezabila din punct de vedere financiar ».
In conformitate cu Standardele de Evaluare a bunurilor editia 2018 standarde ce incorporeaza
Standardele Internationale de Evaluare (IVS) editia 2013, Standardul de Evaluare SEV 100 – Cadrul General
(IVS Cadrul general), prevede ca valoarea de piata a unui activ va reflecta cea mai buna utilizare, a acestuia.
CMBU poate fi continuarea utilizarii curente a activului sau poate fi o alta utilizare. Aceasta este
determinata de utilizarea pe care un participant de pe piata ar intentiona sa o dea unui activ, atunci cand
stabileste pretul pe care ar fi dispus sa il ofere.
Cea mai buna utilizare este un concept deterministic care sustine ca utilizarea asteptata este
utilizarea singulara si specifica ce conduce la maximizarea utilizarii terenului.
Conceptul CMBU - cea mai buna utilizare reprezinta alternativa cea mai favorabila de utilizare a
proprietatii, selectata din diferite variante posibile de construire, ce va constitui baza de pornire si va
genera ipotezele de lucru necesare aplicarii metodelor de evaluare in continuarea analizei din evaluarea de
fata.
Cea mai bună utilizare este analizată uzual în una din următoarele situaţii:
- cea mai bună utilizare a terenului liber
- cea mai bună utilizare a terenului construit.
Determinarea celei mai bune utilizari presupune luarea in considerare a urmatoarelor cerinte:
•

utilizarea sa fie fizic posibila din prisma a ceea ce ar fi considerat rezonabil de catre participantii pe
piata;

•

utilizarea sa fie permisa legal, fiind necesar sa se ia in considerare orice restrictii in utilizarea
activului, de exemplu specificatiile din planul urbanistic ;

•

utilizarea sa fie fezabila financiar, avand in vedere daca o utilizare diferita, care este posibila fizic si
permisa legal ;

•

maximizeaza valoarea ; va genera profit suficient pentru un participant tipic de pe piata, mai mare
decat profitul generat de utilizarea existenta, dupa ce au fost luate in calcul toate costurile conversiei
la acea utilizare.
Destinatii alternative posibile fizic si justificate adecvat de localizarea proprietatii :

- demolare constructie si vanzare teren liber – inadecvata
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- utilizare rezidentiala – adecvata
- utilizare comercială – inadecvata
- utilizare office - inadecvata
Destinatii permise legal si cele identificate ca posibile fizic :
- demolare constructie si vanzare teren liber – inadecvata
- utilizare rezidentiala – da
- utilizare comercială – nu
- utilizare office – nu

Acest concept ( CMBU ) este adecvat in special in cazul terenurilor libere dar si a terenurilor
construite cand constructiile si cladirile existente sunt vechi sau cand structura zonei s-a modificat foarte
repede ceea ce a dus la modificarea cererii si implicit a ofertei impunand noi standarde in cadrul pietei
respective.
Tinand seama de aceste considerente cea mai buna utilizare va fi determinata in situatia terenului
construit.
Cea mai bună utilizare este reprezentată de utilizarea actuală, respectiv proprietate imobiliara
rezidentiala.

20

V. EVALUARE
Metodologia de evaluare
Pentru determinarea valorii de piata a unei proprietati imobiliare de tipul celei de fata, Standardele
de Evaluare ANEVAR prevad posibilitatea utilizarii a mai multor abordari de evaluare si anume : abordarea
prin comparatii, abordarea prin venit, abordarea prin cost, in cadrul fiecarei abordari existand mai multe
tehnici si analize, etc.
Rezultatele se bazeaza strict pe informatii de piata, surse de costuri actualizate fara vreo asumare
nejustificata din partea evaluatorului privind unele costuri sau uzuri. Acestea sunt: costuri din cataloage,
indici de actualizare, cota de TVA, profit antreprenor, organizare de santier, cheltuieli de proiectare,
deprecieri de natura fizica, functionala si externa, cuantificari ale diferitelor elemente de comparatie in
cazul terenului, rate de capitalizare etc
Evaluatorul a utilizat informatii de pe piata judecand valoarea prin prisma rationamentelor
cumparatorului si vanzatorului, bine informati, prudenti, fara constrangeri si in cunostinta de cauza
generand valoarea de piata a subiectului solicitat spre analiza.
Datorita faptului ca nu au fost identificate informatii despre tranzactii recente, in conformitate cu
pct. 39, 74, 75, etc. din GEV 630, au fost utlizate informatii privind oferte de proprietati similare
disponibile pe piata, acestea fiind reale si verificate de catre evaluator la proprietar sau reprezentantul
acestuia.

1. Abordarea prin piata
Metoda comparaţiei directe utilizează analiza comparativă: estimarea valorii de piata se face prin
analizarea pieţei pentru a găsi proprietăţi similare şi compararea acestor proprietăţi cu cea evaluată.
Premiza majoră a metodei este aceea ca valoarea de piata a unei proprietăţi imobiliare este în relaţie
directă cu preţurile unor proprietăţi competitive şi comparabile. Analiza comparativă se bazează pe
asemănările şi diferenţele între proprietăţi şi tranzacţii, care influenţează valoarea.

Este o metodă globală care aplică informaţiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piaţa
imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare. Se bazează pe valoarea rezultată în urma
tranzacţiilor cu imobile efectuate în zonă.

Pentru estimarea valorii de piaţă a activului prin această metodă, evaluatorul a apelat la
informaţiile provenite din tranzacţiile sau din ofertele de vânzare cu apartamente în zona, precum şi la
datele şi informaţiile existente în publicaţiile ce conţin rubrici de publicitate imobiliară.

21

Aceasta metoda consta in analizarea elementelor de comparaţie intre apartamentul de evaluat si
apartementele similare tranzacţionate sau ofertate curent pe piaţa. In cele ce urmează vom analiza
elementele a trei apartamente din aceeaşi zona.
Oferta de pret/tranzactie

Condiţii de localizare

78400

Mun. Iasi, zona Podu Ros
Casa Sindicatelor, similara

Caracteristici fizice
Data PIF
Regim de înălţime bloc
P+4E
Etaj
Suprafata utila apartament (mp)
Tip apartament
Semidecomandat

66000

71500

Mun. Iasi, Zona Podu Ros - Mun. Iasi, zona Podu Ros
Nicolae Iorga, similara
Casa Sindicatelor, similara

2018

2017

P+4E
3P
66
Semidecomandat

finisaje superioare : parchet
laminat, gresie,faianta,
zugraveli lavabile, tamplarie
interioara MDF si tamplarie
exterioara PVC cu geam
termopan
Finisaje
centrala termica proprie
Sistem incalzire
balcon 3.5 mp
Balcon
Termoizolatie exterioara a bloculuida
nu
Boxa/ garaj/ parcare
nu
Componente nonimobiliare
Teren in proprietate
nu

2017
P+4E
1
62

60
Semidecomandat

finisaje superioare : parchet
laminat, gresie,faianta,
zugraveli lavabile, tamplarie
interioara MDF si tamplarie
exterioara PVC cu geam
termopan
centrala termica proprie
fara
da
nu
nu
nu

finisaje superioare : parchet
laminat, gresie,faianta,
zugraveli lavabile, tamplarie
interioara MDF si tamplarie
exterioara PVC cu geam
termopan
centrala termica proprie
balcon 3.37 mp
da
nu
nu
nu

Deoarece pe piata specifica exista oferte de proprietati similare (cu suprafete similare, cu aceeasi
utilizare etc...), iar informatiile comparabilelor existente sunt suficiente pentru a aplica cu acuratete aceasta
metoda, pentru a estima Valoarea de Piata a Proprietatii Subiect am ales abordarea prin piata.
În ANEXA A este prezentată determinarea valorii de piata prin abordarea prin piata.
VALOAREA DE PIATA ESTIMATA PRIN ABORDAREA

339.000 LEI

PRIN PIATA

echivalent 72.791 EURO

2. Abordarea prin venit - metoda capitalizarii venitului
Metoda are la bază ideea că proprietatea imobiliară de evaluat poate constitui o investiţie
generatoare de venituri. În acest caz proprietatea este achiziţionată sub forma unei investiţii, investitorul
fiind în principal interesat de capacitatea de a produce profit, acesta constituind elementul principal care
influenţează valoarea proprietăţii.
Avand in vedere gradul de finisare al imobilului chiria este percepută în valută, fiind în cuantum de
350 Euro/luna, plata făcându-se în lei, la cursul BNR din ziua efectuării plăţii. Valoarea chiriei este
obţinută din baza de date deţinută de evaluator şi din informaţiile preluate de la agenţiile imobiliare.
Deoarece la calculul ratei de capitalizare s-au folosit oferte la inchiriere mobilate si utilate, se considera si
apartamentul subiect inchiriat in aceleasi conditii. În obligaţiile de plată ale proprietarului intră de
asemenea plata taxelor şi impozitelor, şi anume impozitul pe venitul brut realizat din chirii şi taxa pentru
asigurare.
Capitalizarea venitului este metoda folosită pentru a transforma nivelul estimat al venitului net într22

un indicator de evaluare a proprietăţii.
În ANEXA B este prezentată determinarea valorii de piata prin abordarea capitalizarii venitului
generat de proprietate din chirie.

VALOAREA DE PIATA ESTIMATA PRIN ABORDAREA
PRIN VENIT

343.100 LEI
echivalent 73.671 EURO

3. Abordarea prin cost
Costul de inlocuire este costul estimat pentru a construi, la preturile curente de la data evaluarii a
unei cladiri cu utilitate echivalenta cu cea a cladirii evaluate, folosind materiale moderne, normative,
arhitectura si proiecte curente, deci costul unui activ modern echivalent.
Aceasta metoda nu se poate aplica deoarece nu se cunosc toate datele cu privire la suprafata
desfasurata a cladirii, terenul ocupat de cladire, cat si cotele indivize din spatiile comune si teren aferent
respectivului apartament.
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VI.

ANALIZA REZULTATELOR ŞI CONCLUZIA ASUPRA VALORII

Pentru analiza rezultatelor, s-a procedat la revederea întregii lucrări, pentru a avea siguranţa ca
datele disponibile, tehnicile analitice, logica, raţionamentele aplicate au condus la judecăţi consistente.

Procesul de evaluare a constat in aplicarea a doua abordari de evaluare adecvate si s-au obtinut
urmatoarele valori:
- abordarea prin piata ..................... 339.000 lei echivalent 72.791 euro
- abordarea prin venit ..................... 343.100 lei echivalent 73.671 euro

Pentru analiza rezultatelor si exprimarea concluziei finale asupra valorii, evaluatorul a verificat
intreg procesul de evaluare, informatiile si tehnicile de analiza a acestora, precum si judecata aplicata, prin
prisma criteriilor mentionate mai sus, astfel:
Adecvarea: atat abordarea prin piata cat si abordarea prin venit sunt adecvate pentru acest tip de
proprietate, insa avand in vedere scopul evaluarii consideram ca abordarea prin piata este cea mai
adecvata.
Precizia: Precizia unei evaluari este legata de increderea evaluatorului in acuratetea informatiilor
utilizate astfel ca la abordarea prin piata fiind utilizate oferte ce au fost scazute prin marja de negociere si
adaptate conform informatiilor primite telefonic de la agentii imobiliari/proprietari; la abordarea prin venit
s-au utilzat informatii din piata pentru apartamente insa de multe ori in piata pentru inchiriere nu este
recunoscut in pret valoarea materialelor utilizate pentru finisarea apartamentului astfel incat sa poata fi
inchiriat.
Cantitatea informatiilor: adecvarea si precizia influenteaza calitatea si relevanta indicatiei valorii;
cea mai mare cantitate de informatii exista la abordarea prin piata (atat tranzactii din trecutul recent cat si
oferte pe piata);
Având în vedere pe de o parte rezultatele obţinute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanţa
acestora şi informaţiile de piaţă care au stat la baza aplicării lor şi pe de altă parte scopul evaluării şi
caracteristicile proprietăţii imobiliare supuse evaluării, în opinia evaluatorului valoarea estimată pentru
proprietatea în discuţie este valoarea obţinută prin abordarea prin piata.
Toate evaluarile reprezinta opinii profesionale asupra unei baze declarate, combinate cu orice
prezumtii corespunzatoare sau speciale. O evaluare nu este un fapt, ci o estimare.
Gradul de subiectivism implicat variaza inevitabil de la caz la caz, la fel si gradul de certitudine, sau
probabilitatea, ca opinia evaluatorului asupra valorii de piata sa coincida exact cu pretul care ar fi obtinut
intr-o tranzactie efectuata la data evaluarii.
Asigurarea intelegerii de catre utilizator si a increderii in evaluari necesita transparenta in
24

abordarea evaluarii si explicatii adecvate pentru toti factorii care au un efect semnificativ asupra evaluarii.
VALOAREA DE PIAŢĂ
339.000 LEI echivalent 72.791 EURO
VALOAREA DE PIAŢĂ A FOST DETERMINATĂ PRIN ABORDAREA PRIN PIATA
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LOCALIZARE
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FOTOGRAFII PROPRIETATE EVALUATA

Str. Ion Neculce

Bloc cu imobil evaluat

Str. Ion Neculce

Acces scara bloc

Acces direct din exterior

Casa scarii

Contor gaz

Contor electric

Interfon

Acces apartament

Hol

Hol

Baie

Baie

Camera
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Camera

Tamplarie exterioara

Aer conditionat

Living

Living

Usa acces direct spre exterior

Zona bucatarie

Centrala termica

Camera

Camera

Tamplarie interioara

Panou electric

Teren 14 mp - Loc parcare

Teren 9 mp- terasa
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ANEXE DE CALCUL
Anexa A
DATA EVALUARII
ELEMENTE DE COMPARAŢIE

Valoare de ofertare /VĂNZARE
TIP TRANZACTIE / OFERTA
PRET DE VANZARE NEGOCIAT

DE EVALUAT

2/13/2018
CURS EURO=
PROPRIETATEA IMOBILIARĂ REZIDENŢIALĂ
COMPARABILĂ A
COMPARABILĂ B

Euro

78400
OFERTA
76000

3%

66000
OFERTA
64000

4.6572
COMPARABILĂ C

71500
OFERTA
69400

*NOTA; Aceasta diminuare nu este considerata o ajustare(nu este element de comparatie), ci o transformare a valorii de ofertare in pretul de vanzare (prin
aproximarea marjei de negocierela data evaluarii, avand ca baza atitudinea participantilor pe piata, vanzatorii si cumparatorii).

METODA COMPARAŢIEI DIRECTE

Caracteristici specifice tranzactiei
PRET DE VANZARE NEGOCIAT
Dreptul de proprietate transmis
Ajustare pt.dr.de propr. Transmis %
Ajustare pt.dr.de propr. transmis
PREŢ AJUSTAT
Condiţii de finanţare
Ajustare pt. condiţiile de finanţare
PREŢ AJUSTAT
Condiţii de piaţă
Ajustare pt. condiţiile de piaţă %
Ajustare pt. condiţiile de piaţă
PREŢ AJUSTAT
Condiţii de localizare

Suprafata utila apartament (mp)
diferenta suprafata mp
Ajustare
Tip apartament
Ajustare

Finisaje

64000
integral
0
0
64,000
cash
0
64000

69400
integral
0
0
69,400
cash
0
69400

Februarie 2018
0
0
76,000

Februarie 2018
0
0
64,000

Februarie 2018
0
0
69,400

Mun. Iasi, zona Podu Ros
Casa Sindicatelor, similara

Mun. Iasi, Zona Podu Ros Nicolae Iorga, similara

Mun. Iasi, zona Podu Ros
Casa Sindicatelor, similara

0
0
64000

0
0
69400

2017
0.0
0
P+4E
P
0.0
0

2017
0.0
0
P+4E
1
-3.0
-2082

60
0
491
Semidecomandat
2000

62
-1
-1240
Semidecomandat
2000

finisaje superioare : parchet
laminat, gresie,faianta,
zugraveli lavabile, tamplarie
interioara MDF si tamplarie
exterioara PVC cu geam
termopan

finisaje superioare : parchet
laminat, gresie,faianta,
zugraveli lavabile, tamplarie
interioara MDF si tamplarie
exterioara PVC cu geam
termopan

cash

Februarie 2018

Mun. Iasi, Str. Ion Neculce,
Nr.29, zona Podu Ros
Nicolae Iorga

Ajustare %
Ajustare
PREŢ AJUSTAT
Data PIF
Ajustare %
Ajustare
Regim de înălţime bloc
Etaj
Ajustare (%)
Ajustare

76000
integral
0
0
76,000
cash
0
76000

integral

0
0
76000
Caracteristici fizice
2017
.
0.0
0
P+4E
3
-3.0
-2280

2016

P+2E
P

60.46

Decomandat

66
-6
-6379
Semidecomandat
2000

finisaje superioare : parchet finisaje superioare : parchet
laminat, gresie,faianta,
laminat, gresie,faianta,
zugraveli lavabile, tamplarie zugraveli lavabile, tamplarie
interioara MDF si tamplarie interioara MDF si tamplarie
exterioara PVC cu geam
exterioara PVC cu geam
termopan
termopan

Ajustare
Sistem incalzire

0

0

0

centrala termica proprie

centrala termica proprie

centrala termica proprie

centrala termica proprie

0

0

0

fara

balcon
-1500

fara
0

balcon
-1500

da

da

da

da

nu

0
nu

0
nu

0
nu

0

0

0

-8159
67841
nu
0
0
67,841

2491
66491
nu
0
0
66,491

-2822
66578
nu
0
0
66,578

nu
6210

nu
6210

nu
6210

74,051
5
18,369
24.17%

72,701
3
8,701
13.59%

72,788
5
13,032
18.78%

ajustare minima

13.59%

Ajustare
Balcon
Ajustare
Termoizolatie exterioara a blocului
Ajustare
Boxa/ garaj/ parcare
Ajustare
TOTAL Ajustare caracteristici
fizice
PREŢ AJUSTAT
Componente nonimobiliare
Ajustare %
Ajustare
PREŢ AJUSTAT
Teren in proprietate
Ajustare
PREŢ AJUSTAT
Nr ajustari aplicate
Ajustare totală brută
Ajustare totală brută în procente
Comparabila aleasa (minim
corectia totala bruta in procente )
VALOAREA PROPUSĂ euro
VALOAREA PROPUSĂ euro, dupa
rotunjirea in lei
Valoare lei

nu

da / 23 mp

COMPARABILĂ B
72,701
72,791
339,000
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CALCULUL RATEI DE CAPITALIZARE
Pentru calculul ratei de capitalizare s-au folosit date de piata iar estimarea acesteia
s-a facut prin tehnica obtinerii din vanzarile comparabile
Se considera ca proprietatile se afla in exploatare pe baze stabile iar din piata s-au
selectat comparabile cu acelasi nivel de riscuri , de venituri, de cheltuieli, cu
aceleasi caracteristici fizice si de amplasare si cu aceleasi asteptari

Se considera ca nici conditiile de finantare din afara pietei financiare si nici
conditiile diferite de piata nu au afectat preturile proprietatilor comparabile

COMPARABILE
Chirie lunara solicitata
Chirie negociata
Venit Brut Potential (EUR/an)
Grad de neocupare (- 1 luna/an)
Venit Brut Efectiv (EUR/an)
Cheltuieli aferente proprietarului
(impozit,
alte cheltdin
Venit Netasigurare,
din Exploatare
(EUR/an)VBE)
Valoarea de tranzactie estimata dupa
negociere a proprietatii (EUR)

A
420
407

B
350
340

C
400
388

4.889

4.074

4.656

407

340

388

4.481
448

3.735
373

4.268
427

4.033

3.361

3.841

76.000

69.300

69.400

Rata de capitalizare (%)
5,3
4,9
5,5
Rata de capitalizare = VNE/ V
Proprietatii subiect i se va aplica o rata totala de capitalizare cuprinsa intre
4,9
si
5,5

%

Indicatie : se alege rata de capitalizare indicata de Comparabila
B(vezi grila de comparatii ) care are cel mai mic procent al ajustarii
totale brute -comparabila cea mai apropiata ca si caracteristici cu
proprietatea subiect,
5,30%
https://www.olx.ro/oferta/apartament-cu-3-camere-decomandat-situat-in-podu-ros-la-bulevard-IDac2MR.html#4c20259467
https://www.olx.ro/oferta/apartament-3-camere-semidecomandat-de-inchiriat-zona-podu-ros-IDajkxz.html#c77616ee11
https://www.imobiliare.ro/inchirieri-apartamente/iasi/podu-ros/apartament-de-inchiriat-3-camere-X9BO0002M?lista=82529792
Pentru calculul ratei de capitalizarea s-au folosit aceleasi conditii de exploatare a proprietatii
in sistem stabilizat si acelasi procentaj pentru cheltuieli
Venitul net din exploatare al fiecarei proprietati comparabile a fost calculat si estimat in acelasi
mod in care a fost estimat venitul net din exploatare al proprietatii subiect , veniturile
situandu-se la/ sau in jurul nivelului chiriilor din piata
Alocarea pentru inlocuiri se considera element de cheltuiala subinteles in rata de capitalizare
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Anexa B

Structura cheltuielilor şi a veniturilor obţinute din chirii pentru proprietatea de evaluat

Venit brut din chirii / an
Grad de neocupare (- 1 luna/an)

4.200 Euro
350

Venit brut efectiv

3.850

Cheltuieli cu impozitul

40

Cheltuieli cu asigurarea

50

Cheltuieli cu intretinere/reparatii

150
240

Total cheltuieli
Venit net din exploatare VNE

3.610

Rata de capitalizare "c"
Valoarea

4,90%
73.673

Valoarea proprietăţii, calculată prin metoda capitalizării veniturilor este:
Vcv =

3.610
4,90%

Vp =

73.673 Euro
73.671 Euro, dupa rotunjirea sumei in lei
343.100 Lei, rotunjit

Vplei =

Cheltuielile variabile , desi sunt transferate chiriasului , partea de neocupare este platita de
proprietar
Se considera Venitul Net din exploatare pentru un an stabilizat ca exploatare , in care
chiriasul isi achita si cheltuielile variabile
Cheltuieli cu intretinere/reparatii: s-au estimat la 150 euro/an
Deoarece la calculul ratei de capitalizare s-au folosit oferte la inchiriere
mobilate si utilate, se considera si apartamentul subiect inchiriat in
aceleasi conditii.(sau se scade o suma echivalenta cu costurile pentru
echipare/mobilare/imbunatatire)

Vp=

73.673 Euro
73.671 Euro, dupa rotunjirea sumei in lei
343.100 Lei, rotunjit

Vplei=
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DATE DESPRE VANZARI SI COTATII
Comparabila 1: https://www.storia.ro/oferta/bloc-nou-podu-ros-ap-3-camere-decomandat-etajintermediar-ID6jUV.html#gallery[8]
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Nota: In urma contactarii telefonice a ofertantului s-au aflat informatii conform carora blocul este
finalizat, apartamentul are 66 mp Su si un balcon deschis de 4 mp.
Comparabila 2: https://www.olx.ro/oferta/comision-0-apart-nou-3-cam-nicolae-iorga-podu-rosnicolina-ID9kZhd.html#64afadd25d
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Nota: In urma contactarii telefonice a ofertantului s-au aflat informatii conform carora
apartamentul are 60 mp Su si nu dispune de balcon, este semidecomandat, situat la parter.
Comparabila 3: https://www.storia.ro/oferta/apartament-3-camere-bloc-nou-casa-sindicatelorID856q.html#gallery[9]

Nota: In urma contactarii telefonice a ofertantului s-au aflat informatii conform carora
apartamentul are 61,56 mp Su (conform releveu) dispune de balcon de 3.37 mp. deschis, este
semidecomandat situat la etajul 1/4E, bloc finalizat in 2017.
Oferte Inchiriere
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Comparabila 1: https://www.olx.ro/oferta/apartament-cu-3-camere-decomandat-situat-in-poduros-la-bulevard-IDac2MR.html#4c20259467
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Comparabila 2: https://www.olx.ro/oferta/apartament-3-camere-semidecomandat-de-inchiriat-zonapodu-ros-IDajkxz.html#c77616ee11
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Comparabila 3: https://www.imobiliare.ro/inchirieri-apartamente/iasi/podu-ros/apartament-deinchiriat-3-camere-X9BO0002M?lista=82529792
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Oferte teren:
Comparabila 1: https://www.olx.ro/oferta/teren-in-oras-iasi-intravilan-340-mp-semicentralcantemir-IDaffgw.html#f99a8f64e3
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Comparabila 2: https://www.olx.ro/oferta/teren-800-mp-centru-in-spate-la-biserica-trei-ierarhiIDa8rQ9.html#8f02b8974e

Comparabila 3: https://www.olx.ro/oferta/teren-linga-caminele-studentesti-tudor-vladimirescuID9PcyH.html#81f473d15f
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DOCUMENTE DE PROPRIETATE SI CADASTRU
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