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SINTEZA EVALUARII 
 
In acest raport este prezentat procesul de evaluare al bunului mobil:  
 

Nr. 

Crt.
Marca Model Caroserie

An 

fabricatie
Nr. Identificare

Nr. 

Inmatriculare
Proprietar

1

Mercedes-

Benz

Sprinter 

313CDI

Frigorifica, 

Cab. Sep.
2001 WDB9036631R329897 B-84-GUT

SC STEMA 

CONTEXIM SRL  
 
Scopul prezentului raport de evaluare este estimarea valorii de piata a bunului mobil menţionate mai sus‚ aşa 
cum este definit în Standardele Internaţionale de Evaluare, in vederea informarii, la solicitarea clientului, SC 
STEMA CONTEXIM  SRL.  
 
S-a evaluat dreptul integral de proprietate, valabil si marketabil, al bunului mobil mentionat mai sus,  apartinand 
SC STEMA CONTEXIM  SRL, asa cum reiese din actele de proprietate prezentate. 

Valoarea bunului mobil a fost determinată în conformitate cu standardele aplicabile acestui tip de valoare 
ţinându-se cont de scopul pentru care s-a solicitat evaluarea, respectiv: 

Standarde internationale de evaluare ale IVSC, editia 2011, care sunt adoptate de Uniunea Nationala a 
Evaluatorilor Autorizati din Romania: 

IVS – Cadrul general 

IVS 101 – Sfera misiunii de evaluare 

IVS 102 – Implementare 

IVS 103 – Raportarea evaluarii 

IVS 220 – Imobilizari corporale mobile. 

În conţinutul Raportului este prezentată metodologia de evaluare şi relevanţa metodelor în cazul evaluării 
prezente.  

In urma aplicarii abordarilor in evaluare prezentate in raport, au fost obtinute urmatoarele valori: 
 

Nr. 

Crt.
Marca Model Caroserie

An 

fabricatie
Nr. Identificare

Nr. 

Inmatriculare
Proprietar

Abordarea 

prin piata 

(EUR)

Abordarea 

prin piata 

(LEI)

Abordarea 

prin cost 

(EUR)

Abordarea 

prin cost 

(LEI)

1

Mercedes-

Benz

Sprinter 

313CDI

Frigorifica, 

Cab. Sep.
2001 WDB9036631R329897 B-84-GUT

SC STEMA 

CONTEXIM SRL
€ 3.600 15.868 lei - -

 
 

Avand in vedere rezultatele obtinute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanta acestora si informatiile de 
piata care au stat la baza aplicarii lor si pe de alta parte, scopul evaluarii si caracteristicile bunului mobil, 
valoarea estimata pentru bunul in discutie va trebui sa tina seama de valoarea rezultata in urma abordarii prin 
piata. 

Astfel: 

Valoare de piata: 
 

Nr. 

Crt.
Marca Model Caroserie

An 

fabricatie
Nr. Identificare

Nr. 

Inmatriculare
Proprietar

Abordarea 

prin piata 

(EUR)

Abordarea 

prin piata 

(LEI)

1

Mercedes-

Benz

Sprinter 

313CDI

Frigorifica, 

Cab. Sep.
2001 WDB9036631R329897 B-84-GUT

SC STEMA 

CONTEXIM SRL
€ 3.600 15.868 lei
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la cursul valutar de 4,4078 RON/EUR valabil pentru data de referinţa a evaluării, 19.03.2013. Valoarea de piata 
nu conţine T.V.A. 

Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum şi considerentele avute în vedere la 
determinarea acestei valori sunt: 

� Valoarea a fost exprimată ţinând seama exclusiv de ipotezele, condiţiile limitative şi aprecierile exprimate 
în prezentul raport şi este valabilă în condiţiile economice şi juridice menţionate în raport;  

� valoarea se referă la vânzarea integrală, în starea şi configuraţia existentă la data inspectării; 
� valoarea este corespunzătoare stării fizice de la data evaluării. 
� valoarea se referă la vânzarea integrală, în starea şi configuraţia existentă la data inspectării. 
� valoarea de piaţă a fost estimată fără luarea în considerare a costurilor de vânzare sau cumpărare şi fără 

includerea nici unui/unei impozit/taxă asociat(e). 
� Nu se cunosc restrictii sau alte sarcini, altele decat cele notate in prezentul raport, care ar putea afecta 

dreptul de proprietate evaluat; 
� Valoarea estimata in valuta este valabila atat timp cat conditiile in care s-a realizat evaluarea (starea pietei 

mobiliare, nivelul cererii si ofertei, inflatia, evolutia cursului valutar) nu se modifica semnificativ.  
� Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piata a bunului mobil; 
� Valoarea este o predicţie; 
� Valoarea nu tine seama de responsabilitatile de mediu 
� Valoarea este subiectiva 
� Evaluarea este o opinie asupra unei valori 
� Detaliile privind metodologia de evaluare sunt  prezentate în raportul de evaluare 

Raportul a fost intocmit in conformitate cu standardele internationale de evaluare, recomandarile şi metodologia 
de lucru promovate  de către Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizati din România. 

 

Cu stimă, 

Voicescu Marius Eusebiu. 

Expert Evaluator 

Membru Titular ANEVAR 

                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 



SC STEMA CONTEXIM  SRL                                                                                                       Martie 2013 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 4

 

CERTIFICARE  

 
Prin prezenta in limita cunostintelor si informatiilor detinute certificăm că: 

� Afirmaţiile susţinute si prezentate în prezentul raport sunt reale şi corecte; 

� Analizele, opiniile şi concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele şi condiţiile 
limitative prezentate în acest raport; 

� Nu avem nici un interes actual sau de perspectivă asupra bunului mobil ce face obiectul acestui raport 
de evaluare şi nu avem niciun interes personal şi nu suntem părtinitori faţă de vreuna din părţile 
implicate; 

� Nici evaluatorul şi nicio persoană afiliată sau implicată cu acesta nu este acţionar, asociat sau persoană 
afiliată sau implicată cu beneficiarul; 

� Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau înţelegere care să-i confere 
acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un stimulent financiar pentru concluziile 
exprimate în evaluare; 

� Nici evaluatorul şi nicio persoană afiliată sau implicată cu acesta nu are alt interes financiar legat de 
finalizarea tranzacţiei; 

� Analizele şi opiniile noastre au fost bazate şi dezvoltate conform cerinţelor din standardele, 
recomandările şi metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Uniunea Naţională a 
Evaluatorilor Autorizati din Romania).  

� Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale; 

� În prezent sunt membru ANEVAR şi am îndeplinit programul de pregatire profesională continuă; 

� Prin prezenta certific faptul că sunt competent să efectuez acest raport de evaluare; 

 

 

Cu stimă, 

Voicescu Marius Eusebiu. 

Expert Evaluator 

Membru Titular ANEVAR 
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1. PREMISELE EVALUARII 
 

1.1 Obiectul şi scopul  evaluării. Clientul şi destinatarul raportului. 
 
In acest raport este prezentat procesul de evaluare al bunului mobil:  
 

Nr. 

Crt.
Marca Model Caroserie

An 

fabricatie
Nr. Identificare

Nr. 

Inmatriculare
Proprietar

1

Mercedes-

Benz

Sprinter 

313CDI

Frigorifica, 

Cab. Sep.
2001 WDB9036631R329897 B-84-GUT

SC STEMA 

CONTEXIM SRL  
 
Scopul prezentului raport de evaluare este estimarea valorii de piata a bunului mobil menţionate mai sus‚ aşa 
cum este definit în Standardele Internaţionale de Evaluare, in vederea informarii, la solicitarea clientului, SC 
STEMA CONTEXIM  SRL.  
 
Prezentul Raport de evaluare se adresează SC STEMA CONTEXIM  SRL in calitate de client si destinatar. 
Având în vedere Statutul ANEVAR şi Codul deontologic al profesiunii de evaluator, evaluatorul nu-şi asumă 
răspunderea decât faţă de client şi faţă de destinatarul lucrării. 

1.2 Drepturi de proprietate evaluate. 
 
S-a evaluat dreptul integral de proprietate, valabil si marketabil, al bunului mobil mentionat mai sus, apartinand 
proprietarului mentionat mai sus, asa cum reiese din actele de proprietate prezentate. 
 

• Cartea de Identitate a Vehiculului  nr. E 131099 
 
Bunul este considerat ca fiind liber de sarcini, evaluat în această ipostază si se considera ca nu există nici o 
restricţie în ipoteza transmiterii dreptului de proprietate, neexistand sarcini sau litigii in curs. 
Valoarea estimata se refera la intregul drept de proprietate al bunului mobil, asa cum se prezinta  la data 
evaluarii. 

1.3 Baza de evaluare. Tipul valorii estimate.   
 
Evaluarea executată conform prezentului raport, în concordanţă cu cerinţele beneficiarului, reprezintă o 
estimare a valorii de piata a bunului mobil aşa cum este aceasta definită în Standardul Internaţional de 
Evaluare, editia 2011. 
Conform acestui standard, valoarea de piata  este suma estimata pentru care un activ ar putea fi schimbat la 
data evaluarii, intre un cumparator hotarat si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie nepartinitoare, dupa un 
marketing  adecvat si in care partile au actionat fiecare in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere. 
Metodologia de calcul a “valorii de piata” a ţinut cont de scopul evaluării, tipul proprietăţilor şi 
derecomandările standardelor internationale de evaluare: IVS 220 – Imobilizari corporale mobile. 

1.4 Data estimarii valorii. 
 
Evaluarea s-a facut la data de 19.03.2013. 
La baza intocmirii evaluării au stat informaţiile privind nivelul preţurilor şi datele furnizate de client pana la 
data de 19.03.2013, data la care sunt disponibile datele si informatiile si la care se consideră valabile ipotezele 
luate în considerare precum şi valorile estimate de către evaluator.  
Inspectia bunului a fost realizata de către dl. Marius Voicescu, in calitate de reprezentant al firmei de evaluare 
în data de 07.03.2013 in prezenta doamnei Corina Codreanu, in calitate de reprezentant al clientului. Au fost 
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preluate informatii referitoare la bunul evaluat si s-a fotografiat bunul mobil supus evaluarii. Nu s-au realizat 
investigatii privind eventualele contaminari si nu au fost inspectate partile ascunse ale bunului . 

1.5 Moneda raportului.  
 
Opinia finala a evaluării este prezentata in RON si EUR. 

1.6 Sursele de informaţii  
 
Sursele de informaţii care au stat la baza intocmirii prezentului raport de evaluare au fost: 

� Documentele şi informaţiile au fost puse la dispoziţia evaluatorului de către reprezentantul SC STEMA 
CONTEXIM  SRL, care poartă întreaga responsabilitate referitoare la datele furnizate. 

� Informatii preluate din baza de date a evaluatorului, de la vanzatori, cumparatori si alti participanti pe 
piata de bunuri mobile specifica, informatii care au fost sintetizate in analiza bunului mobil; 

� Informatii publice preluate de pe site-uri de internet si publicatii periodice de specialitate. 
� Baza de date a evaluatorului, considerata confidentiala 

Evaluatorul nu isi asuma nici un fel de răspundere pentru datele puse la dispozitie de către client si proprietar si 
nici pentru rezultatele obtinute în cazul în care acestea sunt viciate de date incomplete sau gresite. 

1.7 Clauza de nepublicare. Responsabilitatea fata de terti. 
 
Raportul de evaluare sau oricare alta referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus intr-un document destinat 
publicitatii fara acordul scris in prealabil al evaluatorului cu specificarea formei si contextului în care urmează 
să apară. Publicarea, parţială sau integrală, precum şi utilizarea lui de către alte persoane decât cele de la pct. 
1.1, atrage dupa sine încetarea obligaţiilor contractuale. 
Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informaţiilor furnizate de către client si proprietarul bunului, 
corectitudinea şi precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestora. Acest raport de evaluare este destinat 
scopului şi destinatarului precizaţi la pct. 1.1. Raportul este confidenţial, strict pentru client si destinatar iar 
evaluatorul nu acceptă nicio responsabilitate faţă de o terţă persoană, în nicio circumstanţă. 

1.8. Ipoteze şi conditii limitative 
 
La baza evaluarii stau o serie de ipoteze si conditii limitative, prezentate in cele ce urmeaza. Opinia 
evaluatorului este exprimata in concordanta cu aceste ipoteze si concluzii, precum si cu celelalte aprecieri din 
acest raport. 
Principalele ipoteze şi conditii limitative de care s-a ţinut seama în elaborarea prezentului raport de evaluare 
sunt următoarele: 

1.8.1 Ipoteze 
 

� Aspectele juridice se bazeaza exclusiv pe informaţiile şi documentele furnizate de către proprietarii 
bunului mobil 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;  

� Un rol important a fost acordat identificării fiecărei poziţii de mijloace fixe, fiind corectată/completată 
denumirea evidenţiată contabil, pe baza rezultatelor analizei tehnice a instalaţiilor si utilajelor complexe 
şi luând în considerare observaţiile efectuate în cursul inspecţiei pe teren, documentele suplimentare 
puse la dispoziţie de proprietar si discuţiile purtate cu tehnicienii acestuia. În urma acestor demersuri, s-
au stabilit (într-o măsură mai mare sau mai mică): configuraţia tehnico-funcţionala, istoricul exploatării, 
tipul si volumul intervenţiilor făcute pe parcursul duratei de viata consumate s.a.; 

� In vederea efectuării evaluării au fost luaţi în consideraţie toţi factorii care au influentă asupra valorii 
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bunului mobil supus evaluării si nu au fost omise în mod deliberat niciun fel de informaţii care ar avea 
importanţă asupra evaluării şi care, după cunoştinţa evaluatorului sunt corecte şi rezonabile pentru 
întocmirea prezentului raport; 

� Se presupune că nu există condiţii ascunse sau neaparente ale bunului mobil sau ale părţilor ascunse 
care să influenţeze valoarea. Evaluatorul nu işi asumă nicio responsabilitate pentru asemenea condiţii 
sau pentru obţinerea studiilor necesare pentru a le descoperi; 

� Bunul ce face obiectul prezentului raport a fost evaluat în starea si configuraţia existentă la data 
evaluării/inspecţiei, nefiind efectuate în cadrul lucrării  previziuni privind modul de exploatare a 
obiectelor, care se poate schimba în funcţie de condiţiile de operare ulterioare evaluării;  

� Se menţionează că, datorită modului de înregistrare în contabilitate (global), o serie de echipamente şi 
subansamble componente nu sunt distinct precizate. În fapt fiind vorba de „echipamente complexe” 
(linii producţie/prelucrare, ansambluri formate din mai multe componente, complete, funcţionale ( 
evaluate în această stare) se impune a se preciza acest lucru în documentele de garanţie, astfel încât în 
caz de neplată a debitelor să nu fie invocate de către proprietar, gajarea doar a unor componente din 
aceste echipamente, linii producţie prelucrare. 

� Presupunem ca nu există niciun fel de contaminanţi şi costul activităţilor de decontaminare nu afectează 
valoarea; nu am fost informaţi de nicio inspecţie sau raport care să indice prezenţa contaminanţilor sau 
a materialelor periculoase; 

� Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informaţiile pe care le-a avut la dispoziţie existând 
posibilitatea existenţei şi a altor informaţii de care evaluatorul nu avea cunoştinţă. 

� Se presupune ca bunul mobil se conformeaza tuturor reglementarilor, avizelor si restrictiilor de 
exploatare/utilizare, in afara cazului in care a fost identificata o non-conformitate, descrisa si luata in 
considerare in prezentul raport ; 

� Situatia actuala a bunurilor mobile si scopul prezentei evaluari au stat la baza selectarii metodelor de 
evaluare utilizate si a modalitatilor de aplicare a acestora, pentru ca valorile rezultate sa conduca la 
estimarea cea mai probabila a valorii proprietatii in conditiile tipului valorii selectate; 

� Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile 
în lumina informatiilor ce sunt disponibile la data evaluării;  

� Valoarea de piata estimată este valabilă la data evaluării. Intrucât piaţa si condiţiile de piaţă se pot 
schimba, valoarea estimată poate fi incorectă sau necorespunzătoare la un alt moment; 

� 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 metodei de evaluare prezentate în cuprinsul raportului s-a făcut ţinând seama de tipul valorii 
exprimate si de informatiile disponibile; 

� Evaluatorul a utilizat in estimarea valorii numai informatiile pe care le-a avut la dispozitie, existand 
posibilitatea existentei si a altor informatii de care evaluatorul nu avea cunostinta la data evaluarii. 

� In vederea efectuării evaluării au fost luaţi în considerare toţi factorii care au influenţă asupra valorii 
bunului supus evaluării şi nu au fost omise în mod deliberat niciun fel de informaţii care ar avea 
importanţă asupra evaluării şi care, după cunoştinţa evaluatorului sunt corecte şi rezonabile pentru 
întocmirea prezentului raport; 

� In timpul efectuării identificării şi inventarierii bunului mobil supus evaluării, în unele cazuri, 
evaluatorul nu a putut inspecta părţi acoperite si/sau inaccesibile ale acestuia, fapt pentru care acestea 
sunt considerate în stare de funcţionare normală, în cazul în care nu s-a menţionat altceva; 

� Orice neconcordanţă între situaţia „luată în calcul” de evaluator (estimată în lipsa posibilităţii de 
inspecţie, pe baza informaţiilor de la proprietar/utilizator) şi cea „faptic existentă” impune reanalizarea 
raportului în vederea cuantificării valorice a neconcordanţelor. 

� Evaluatorul a verificat concordanţa dintre seriile înscrise pe bun cu cele din acte, însă nu s-a făcut 
identificarea bunului. Identificarea intră în competenţa organelor abilitate. 

� Exista posibiliatatea ca proprietarul, respectiv un potential cumparator, sa aiba argumentat alte opinii si  
pareri, sustinanad oricare alta valoare dintre valorile determinate in prezentul raport sau oricare alta 
valoare rezultata dintr-un proces de evaluare.  
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1.8.2 Condiţii limitative: 
  

� 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 referitor la valori, identitatea evaluatorului) 
nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul prealabil al evaluatorului; 

� Orice valori estimate în raport se aplică bunului evaluat, luat ca intreg 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; 

� 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 alocare de valori pe componente este valabilă numai în cazul utilizării prezentate în raport. Valori 
separate alocate nu trebuie folosite în legătura cu o alta evaluare şi sunt invalide daca sunt astfel 
utilizate; 

� Valoarea a fost atribuită ţinând cont de piaţa actuală şi de legislaţia în vigoare cu privire la 
înmatricularea autovehiculelor şi celelalte normative în domeniu. 

 
 
2. PREZENTAREA DATELOR 

2.1 Identificarea proprietatii. Situatia juridica 
 
Bunul mobil mentionat mai sus, a fost identificat de catre evaluator intr-o locatie din zona Ferentari, sector 5, 
Bucuresti. 
 
Documente de baza avute la dispozitie: 
 

• Cartea de Identitate a Vehiculului  nr. E 131099 

2.2 Descrierea amplasamentului bunului. 
 
Bunul mobil mentionat mai sus, a fost identificat de catre evaluator intr-o locatie din zona Ferentari, sector 5, 
Bucuresti. 
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2.3 Descrierea tehnica si functionala 
 

1. IF-04-VAG 
 
1) Denumirea Companiei : SC STEMA CONTEXIM SRL 2) Data : 19.03.2013

3) Locatie : BUCURESTI

4) Descriere :  AUTOSPECIALIZATA 5) Tip Marca : Mercede-Benz Sprinter 313CDI

6) Tip caroserie: Frigorifica, Cabina Separata 7) An fabricatie : 2001

8) Serie/Identificare : WDB9036631R329897 9) Nr. Inmatriculare : B-84-GUT

10) Nr.KM/Ore funct. : 259.118 Km 11) Data scadenta ITP/ISCIR : neidentificat

12) Cilindree: 2148 cmc 13) Putere max.: 95 kW

14) Sursa de energie: Motorina 15) Culoare: Alb

19) Stare tehnica generala : FUNCTIONALA

16) Defectiuni caroserie : Lovituri si zgarieturi minore 17) Frigorifica: DA

18) Defectiuni mecanice: Neidentificat

 

2.4 Analiza pietei bunului (studiu de vandabilitate). 
 
Ca mediu în care bunurile, mărfurile şi serviciile sunt schimbate între cumpărători şi vânzători prin mecanismul 
preţurilor, toate pieţele sunt  influenţate de atitudinile, motivaţiile şi interacţiunile vânzătorilor şi 
cumpărătorilor, care la rândul lor, sunt sub acţiunea unor influenţe sociale, economice, guvernamentale şi fizice. 
Pieţele echipamentelor si maşinilor se pot clasifica astfel: 

� După aria pieţei aceasta poate fi: 
� locală, 
� naţională 
� internaţională, 

� După forma de tranzacţionare pe piaţă (starea bunurilor) 
� bunuri noi 
� bunuri „second-hand” 

Bunul evaluat in prezentul raport de evaluare are atat o arie de tranzacţionare locală cat si naţională si 
internaţională, iar majoritatea tranzacţiilor înregistrate sunt cu maşini second-hand.   

2.5 Piata specifica bunului mobil evaluat 
 
In cazul bunului mobil evaluat, pentru identificarea pieţei sale specifice, s-au investigat o serie de factori, 
incepând cu tipul acestuia.  

2.6           Analiza ofertei 
 
Oferta reprezintă numărul dintr-un tip de proprietate care este disponibil pentru vânzare sau închiriere la diferite 
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preţuri, pe o piaţă dată, într-o anumită perioada de timp. Existenţa ofertei pentru o anumita proprietate la un 
anumit moment, anumit preţ şi un anumit loc indică gradul de raritate a acestui tip de proprietate.   
Oferta de astfel de echipamente se manifestă pe două segmente diferite ce trebuie analizate critic şi cu 
informaţii suficiente: 

� Oferta de bunuri noi prezentata de producători în general, sau la comenzi lansate de solicitant 
efectuate pe baza unor produse standard (echipamente şi dotări) sau adaptate cerinţelor clientului.  

Piaţă este marcată de existenţa unor sisteme de finanţate non-piaţă (rate, leasing, credite subvenţionate, şamd.) 
Ofertele cuprind după caz şi garanţie şi piese de schimb, documentaţii tehnice, precum şi orice alte elemente de 
consultanţă tehnică pe perioada de achiziţie şi de garanţie; 
Ordinul de mărime de preţ este semnificativ, apelându-se la surse atrase, sau finanţări. 

� Oferta de bunuri second-hand efectuată de deţinătorii de echipamente cu reorientare, restrângere sau 
închidere a producţiei: 

Bunurile sunt, în general puternic depreciate. 
În general nu sunt sisteme învechite, dar care au fost supuse unor revizii sau reparaţii capitale, recondiţionări 
sau alte astfel de operaţiuni ce cresc semnificativ durata rămasă; 
Piaţă marcată de existenţa unor oferte foarte avantajoase, expuneri fără un marketing adecvat. 
Nu se conferă, însă, garanţie, piese de schimb, şamd., expunerea fiind efectuată de multe ori chiar fără a se 
demonstra „funcţionalitatea”, ci doar cu expunerea istoricului utilizării, 
Ordinul de mărime de preţ nu este semnificativ, de multe ori putându-se obţine chiar preţuri derizorii – mai ales 
in cazul lichidărilor. 
Există, la limită, valorificări pe componente, sau de subansamble. 
De altfel, referindu-se la cele două categorii de mai sus, ofertele existente pe site-urile firmelor specializate 
există cu precizări efectuate astfel încât să se individualizeze locaţia/dispunerea, caracteristicile principale, 
vechimea precum şi starea tehnică actuală (în general legată de nr. de kilometri efectuati). 
Pentru bunurile studiate este prezentă pe piaţă o ofertă (atât ca nou cât şi ca second-hand) semnificativă, luând 
în calcul întreaga gamă de tipo-dimensiuni şi de producători. 

2. 7 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, într-un anumit interval de timp.  
Nivelul acestei cereri determină atractivitatea unui proprietăţi.  
Cererea manifestată pe piaţă este în funcţie de  cererea unor produse competitive (ca şi bun finit al operaţiilor 
desfăşurate). Orientarea pieţei spre componente mai puţin poluante, reciclabile şi mai economice afectează 
direct cererea de astfel de echipamente. 
Aceste tipuri de echipamente sunt solicitate pe piaţă de către utilizatorii în domeniu, firme de taxi, firme de 
curierat, etc.. 
Cererea de masini este diferită in funcţie de utilitatea, capacitatea, parametrii tehnici şi de starea lor, renumele 
firmei producătoare, etc. 

2. 8 Echilibrul pietei 
 
Există societăţi specializate care preiau echipamentele la preţuri mici efectuând lucrări de reparaţii şi modificări 
astfel încât să poată fi înlăturate uzurile fizice semnificative şi deprecierile funcţionale aferente. 
Aceste societăţi sunt cunoscute pe piaţă şi ca şi speculanţi ai unor oferte „sub piaţă” (de la lichidări, dezafectări, 
închideri de capacităţi, şamd.). 
Totodată marii producători practică discount-uri semnificative pentru firmele ce achiziţionează un număr mai 
mare de echipamente. Tot ei sau firme din grupul lor se ocupă de facilitarea accesului la surse de finanţare 
atractive pentru cumpărători. Se constată că o serie de societăţi practică periodic preţuri promoţionale. 
Echilibrul pieţei studiat trebuie şi el delimitat pe cele două tipuri de sub-pieţei delimitate la capitolul aferent 
ofertei, respectiv: 

� bunuri noi tranzacţii între producători/distribuitori, pe de-o parte şi cumpărători din domeniu pe de-alta. 
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Tranzacţiile au în general incluse garanţia, consultanţă generală, piese de schimb. 
� bunuri second-hand tranzacţii între deţinători şi cumpărători din domeniu (intermediari sau utilizatori). 

În general tranzacţiile nu au incluse nici un fel de elemente ataşate şi nu se referă la garanţie. La limita 
inferioară a acestei pieţe se situează valorificarea pe subansamble şi la limita inferioară la materiale 
refolosibile; 

Având în vedere cele de mai sus s-au efectuat analize, pornind de la caracteristicile principale comune. 
 
 
3. METODOLOGIA DE EVALUARE UTILIZATA 

3.1 Date privind modul de realizare a evaluarii 
 
In concordanta cu solicitarea si scopul intocmirii acestui raport, pentru evaluarea utilajului subiect, evaluatorul a 
apelat la cele trei tipuri de abordari, respectiv: 

� Abordarea prin piata; 
� Abordarea prin cost. 

Pentru fiecare abordare au fost alese tehnici si scenarii care corespund scopului urmarit. 
Etapele parcurse pentru determinarea valorilor au fost: 

� documentarea, pe baza unei liste de informaţii solicitate proprietarului.; 
� inspecţia bunului cu efectuarea de fotografii reprezentative  
� stabilirea limitelor şi ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului; 
� discuţii purtate cu reprezentantul proprietarului/solicitantului pentru obţinerea de informaţii referitoare 

la aspectele juridice, situaţia trecuta şi actuală a bunului evaluat; 
� selectarea tipului de valoare prezentul raport;  
� deducerea şi estimarea condiţiilor limitative specifice bunului evaluat; 
� obţinerea de informaţii referitoare la preţuri actuale (noi sau second-hand) ale unor bunuri similare; 
� analiza tuturor informaţiilor culese, interpretarea  rezultatelor din punct de vedere al evaluării; 

aplicarea metodelor de evaluare considerate oportune pentru estimarea valorii propuse. 

3.2 Abordarea prin piata 
 
Comparaţia vânzărilor presupune că un cumpărător  informat nu va plăti mai mult pentru o proprietate decât 
costul achiziţionării unei proprietăţi comparabile, cu aceeaşi utilitate. 
Abordarea prin comparaţia vânzărilor  caută a indica valoarea prin analizarea vânzărilor recente (sau a preţurilor 
de ofertare) a proprietăţilor asemănătoare (comparabile) cu proprietatea subiect.  
Dat fiind faptul că tranzacţiile comparabile nu sunt identice cu proprietăţile de evaluat, preţurile de vânzare ale 
comparabilelor vor trebui ajustate pentru a egala caracteristicile proprietăţilor evaluate.  
Procedura de bază este colectarea de date în privinţa vânzărilor şi ofertelor de proprietăţi asemănătoare, 
determinarea gradului de comparabilitate cu proprietatea în cauză, stabilirea elementelor potrivite de 
comparaţie, colectarea şi sistematizarea informaţiilor, analizarea şi ajustarea informaţiilor, precum şi aplicarea 
rezultatelor subiectului.  
Piaţa de echipamente uzate (second-hand) reprezintă un mijloc uzual de cumpărare şi vânzare a acestui tip de 
echipament. Această piaţă se compune din comercianţi de maşini uzate, licitaţii, vânzări publice şi private, şi 
este adesea cea mai sigură metodă de determinare a anumitor tipuri de valori pentru anumite tipuri de 
proprietăţi. 
Abordarea prin comparaţia vânzărilor este cea mai sigură atunci când există o piaţă activă care furnizează un 
număr suficient de vânzări de proprietăţi comparabile care pot fi verificate independent prin intermediul unor 
surse sigure („informaţie verificabilă”).  
O piaţă activă este aceea care deţine tranzacţii independente reale, ce au loc prin prisma condiţiilor de piaţă 
liberă.  
Abordarea prin comparaţia vânzărilor nu este fezabilă atunci când proprietatea în cauză este unică, sau dacă nu 
există o piaţă activă pentru acea proprietate.  
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Analiza comparativa se bazează pe asemănările şi diferenţele între active şi condiţiile de tranzacţionare. 
Metoda este o abordare globală urmărind raportul cerere-oferta pe piaţa specifică a echipamentelor studiate. Ea 
se bazează pe valoarea rezultată în urma tranzacţiilor sau ofertelor de tranzacţionare cu active similare sau 
asimilabile efectuate. 
In continuare este prezentat tabelul de calcul: 
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CRITERII Subiect Comparabila 1 Comparabila 2 Comparabila 3
PRET (EUR) 4.597 4.718 5.484
Elemente de Comparatie
TIP COMPARABILA oferta oferta oferta
Variatie (corectie) -10% -10% -10%
Valoarea corectata 4.137 4.246 4.936

DREPTURI DE PROPRIETATE integral integral integral inte gral
Variatie (corectie) 0% 0% 0%
Valoarea corectata 4.137 4.246 4.936

CONDITII DE FINANTARE la piata similar similar similar
Variatie (corectie) 0% 0% 0%
Valoarea corectata 4.137 4.246 4.936

CONDITII VANZARE normale normale normale normale
Variatie (corectie) 0% 0% 0%
Valoarea corectata 4.137 4.246 4.936

CONDITIILE PIETEI  recent recent recent
Variatie (corectie) 0% 0% 0%
Valoarea corectata 4.137 4.246 4.936

ANUL DE FABRICATIE 2001 2001 2001 2003
Variatie (corectie) 0% 0% -20%
Valoarea corectata 4.137 4.246 3.948
 
NR. KILOMETRI 259.118 200.000 204.000 224863
Variatie (corectie) -10% -10% -5%
Valoarea corectata 3.724 3.822 3.751

PUTERE (kW) 95 96 95 96
Variatie (corectie) 0% 0% 0%
Valoarea corectata 3.724 3.822 3.751

CAPACITATEA MOTOR (cmc) 2148 2148 2148 2148
Variatie (corectie) 0% 0% 0%
Valoarea corectata 3.724 3.822 3.751

FRIGORIFICA da nu nu nu
Variatie (corectie) 20% 20% 20%
Valoarea corectata 4.468 4.586 4.501

NIVEL DE DOTARI mediu superior superior superior
Variatie (corectie) -10% -10% -10%
Valoarea corectata 4.021 4.127 4.051

STARE TEHNICA functionala functional functional functional
Variatie (corectie) 0% 0% 0%
Valoarea corectata 4.021 4.127 4.051

TARA DE INMATRICULARE inmatriculat RO inmatriculat RO inmatriculat RO inmatriculat RO
Variatie (corectie) 0% 0% 0%
Valoarea corectata 4.021 4.127 4.051

STARE AUTOVEHICUL satisfacatoare medie medii medii
Variatie (corectie) -10% -10% -10%
Valoarea corectata 3.619 3.715 3.646

CARACTERISTICI ECONOMICE normale normale normale normale
Variatie (corectie) 0% 0% 0%
Valoarea corectata 3.619 3.715 3.646

Total Corectie Bruta 2.007 2.060 2.790
Total Corectie Bruta% 49% 49% 57%

V proprietate (rotunjit) - EUR

ABORDAREA PRIN PIATA - B-84-GUT

Valoarea adoptata : COMPARABILA 1 (valoarea cu cele mai mici corectii)

3.600  



SC STEMA CONTEXIM  SRL                                                                                                       Martie 2013 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 15 

3.3 Abordarea prin metoda costurilor 
 
La baza abordării costului stă principiul substituţiei: un cumpărător prudent nu va plăti mai mult pentru un bun 
decât costul achiziţionării unui bun substitut sau a unui  bun echivalent. 
Principiul poate fi aplicat fie unui activ individual sau a unui utilaj, fie unei instalaţie complexe în întregime. 
Principiul metodei constă în corectarea valorii de înlocuire (de nou) cu gradul de depreciere real, etapele 
necesare a fi parcurse fiind: 
 
Stabilirea valorii de înlocuire V_înlocuire (conform definiţiei:  Valoarea de înlocuire este valoarea în stare 
nedepreciată a unui bun mobil, pregătit a fi pus în funcţiune. Ea cuprinde totalitatea cheltuielilor ce ar trebui 
efectuate la data evaluării pentru înlocuirea echipamentului considerat în stare noua, cu caracteristici tehnico-
economice similare celui de evaluat) prin una din metodele recomandate (devizului, cost-capacitate, indicială); 
 
Estimarea deprecierii cumulate �D, care cuprinde scăderea în valoare sau profitabilitate a unei proprietăţi: 

� Uzura (deteriorarea) fizică datorată consumării sau expirării duratei sale normale de utilizare cauzată de 
uzuri, deteriorări, expuneri ale diverselor elemente, factori fizici şi alţii, asemănători. 

� Deprecierea funcţională cauzată de ineficienţe şi inadvertenţe ale proprietăţii, la momentul comparării 
acesteia cu o proprietate mai eficientă sau una înlocuitoare mai puţin costisitoare, şi construită cu 
tehnologie modernă. Simptomele care arată prezenţa deprecierii funcţionale sunt costurile de exploatare 
în exces, bunuri nefinalizate (costul de capital în exces), scăderea productivităţii, insuficienţe, lipsa de 
profit sau alte condiţii asemănătoare. 

� Deprecierea economică (uneori denumită „depreciere externă”) datorată unor factori externi proprietăţii, 
cum ar fi costul crescut al materiei prime, a forţei de lucru sau utilităţilor (fără a compensa cu creşterea 
preţului produsului); cerere scăzută înregistrată pentru produs; concurenţa sporită; politici de mediu sau 
alte măsuri legislative; inflaţia sau rate crescute ale dobânzii; alţi factori similari. 

Estimarea Costului de înlocuire depreciat utilizând relaţia: 
� CID=CIB-D 

Pentru situatia de fata s-a pornit de la costul de inlocuire brut 
Costul de înlocuire brut-CÎB 

� Costul de înlocuire (de nou) este în general punctul cel mai potrivit de începere a estimării unei opinii 
asupra valorii folosind abordarea prin cost. 

Depreciere - D 
 
Uzura fizică:  
reprezinta o pierdere din valoare sau din utilitatea initiala a unei proprietati datorata consumarii sau expirarii 
duratei sale de viata utila, cauzata de utilizare, deteriorare, expunere la diferiti factori de mediu, constrangeri 
fizice, trecerea timpului si alti factori asemanatori. In general este un rezultat al micsorarii duratei de viata utila 
in timp, expunerii la elemente naturale sau la modificari ale mediului inconjurator, defectelor interne rezultate 
din vibratii si frecari in exploatare, precum si altor factori asemanatori. Poate fi utilizat pentru cuantificarea 
uzurii fizice, raportul dintre “varsta” si „durata de viata” a unui bun.  
Conform celor constatate pe teren (şi a informaţiilor primite de la proprietar). 
Bunul evaluat este complet şi funcţional. 
Utilizatorii umani sunt calificaţi. 
Nu s-au constatat incidente speciale in exploatare. 
Uzurile fizice s-au considerat a fi cele prezente cuantificate în baza duratei de viata utile la data evaluării. 
 
Depreciere funcţională:  
este data de pierderea din valoare sau utilitatea initiala a unei proprietati, din cauza ineficientelor sau 
inadececvarilor caracteristice proprietatii insasi, atunci cand este comparata cu o proprietate mai eficienta sau cu 
una mai putin costisitoare, pe care a dezvoltat-o noua tehnologie. Simtomele care sugereaza prezenta deprecierii 
functionale sunt costul de exploatare excedentar, supracapacitatea, inadecvarea, lipsa utilitatii sau alte stari 
asemanatoare. 
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Deprecierea economică:  
datorată unor factori externi bunurilor, cum ar fi costul crescut al materiei prime, a forţei de lucru sau utilităţilor 
(fără a compensa cu creşterea preţului produsului); cerere scăzută înregistrată pentru produs; concurenţa sporită; 
politici de mediu sau alte măsuri legislative; inflaţia sau rate crescute ale dobânzii; alţi factori similari. 
Abordarea prin cost nu a putut fi aplicata deoarece nu s-a putut identifica pretul de nou al unui bun asemanator.  

 

3.4 Reconcilierea valorilor. Opinia evaluatorului. 
 
In urma aplicarii abordarilor in evaluare prezentate in raport, au fost obtinute urmatoarele valori: 
 

Nr. 

Crt.
Marca Model Caroserie

An 

fabricatie
Nr. Identificare

Nr. 

Inmatriculare
Proprietar

Abordarea 

prin piata 

(EUR)

Abordarea 

prin piata 

(LEI)

Abordarea 

prin cost 

(EUR)

Abordarea 

prin cost 

(LEI)

1

Mercedes-

Benz

Sprinter 

313CDI

Frigorifica, 

Cab. Sep.
2001 WDB9036631R329897 B-84-GUT

SC STEMA 

CONTEXIM SRL
€ 3.600 15.868 lei - -

 

Criteriile care stau la baza reconcilierii sunt: 

1. Adecvarea  unei abordari cu utilizarea propusa a evaluarii 

2. Precizia – se apreciaza acuratetea informatiilor si a ajustarilor efectuate pentru fiecare proprietate 
comparabila analizata 

3. Cantitatea informatiilor  

Avand in vedere rezultatele obtinute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanta acestora si informatiile de 
piata care au stat la baza aplicarii lor si pe de alta parte, scopul evaluarii si caracteristicile proprietatii 
imobiliare, valoarea estimata pentru proprietatea in discutie va trebui sa tina seama de valoarea rezultata in 
urma abordarii prin piata.  

Astfel: 

Valoare de piata: 
 

Nr. 

Crt.
Marca Model Caroserie

An 

fabricatie
Nr. Identificare

Nr. 

Inmatriculare
Proprietar

Abordarea 

prin piata 

(EUR)

Abordarea 

prin piata 

(LEI)

1

Mercedes-

Benz

Sprinter 

313CDI

Frigorifica, 

Cab. Sep.
2001 WDB9036631R329897 B-84-GUT

SC STEMA 

CONTEXIM SRL
€ 3.600 15.868 lei

 
 

la cursul valutar de 4,4078 RON/EUR valabil pentru data de referinţa a evaluării, 19.03.2013. Valoarea de piata 
nu conţine T.V.A. 
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Anunturi: 

http://www.autovit.ro/mercedes-benz-sprinter-C28390207.html 

 

 

 

http://www.autovit.ro/mercedes-benz-sprinter-C28311491.html 
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http://www.autovit.ro/mercedes-benz-sprinter-C28226753.html 
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