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Catre:  EDITURA IRECSON S.R.L.   

 Cabinet Individual de Insolventa <<Herciu Marius Emilian>> 

 

 

Stimati domni, 

Raportul de evaluare care urmeaza prezinta rezultatele obtinute si baza pe care s-a stabilit 

opinia evaluatorului. Evaluarea activelor s-a făcut conform Standardelor de Evaluare 

ANEVAR.  

 

Metodologia aplicată în evaluare este descrisă în secţiunea narativa a raportului. Valorile 

obţinute sunt indicate în cadrul raportului şi anexei la raport. Concluziile, cu privire la cost şi 

valoare, cuprinse în acest raport, au la bază datele si informatiile puse la dispoziţia 

evaluatorului de către proprietar. 

 

Situatia juridica a activelor a fost preluata de la proprietar, ca atare fara a se efectua verificari 

suplimentare, nefiind considerate existenta unor restrictii din aceste motive (acolo unde nu este 

mentionat contrariul). 

 

Obiectul evaluarii:  

- Mijloacele  fixe : UTILAJ TIPOGRAFIC ABDICK, HEIDELBERG GTOZ 46, RAMA 

COPIAT+CUVA, IMPRIMANTA LASER HP 9000DN 

 

Scopul evaluarii     

- vanzarea fortata a activelor. 

 

Tipul valorii     

- valoarea de piata in conditii de vanzare fortata  

 

Data evaluarii     

- 21 noiembrie 2016 

 

Client:    

- EDITURA IRECSON S.R.L. 

 

Utilizator desemnat   

- Cabinet Individual de Insolventa <<Herciu Marius Emilian>>       

 

Considerente privind valorile estimate: 

- Fiecare valoare a fost exprimata tinand seama exclusiv de ipotezele, conditiile limitative 

si aprecierile exprimate in prezentul raport; 

- Valorile estimate tin seama de scopul prezentei evaluari; 
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- Valorile au fost exprimate si sunt valabile exclusiv in conditiile si prevederile 

prezentului raport; 

- Exprimarea opiniei evaluatorului in valuta este valabila in contextul prevederilor de la 

cap 1.7; 

- Valoarea se refera la valoarea integrala a dreptului de proprietate; 

- Valoarea este o predictie; 

- Valoarea este subiectiva; 

- Evaluarea este o opinie asupra unei valori. 

- Valorile nu contin TVA 

 

Concluzii asupra valorilor: 

In opinia noastra valoarea de piata a mijloacelor fixe la data de 21.11.2016 poate fi 72.957 lei, 

respectiv 16.161 EURO 
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DECLARATIE DE CONFORMITATE 

 

Ca elaborator al prezentului raport de evaluare  declar că acesta a fost realizat în concordanţă cu 

reglementările Standardelor de Evaluare ANEVAR şi cu ipotezele şi condiţiile limitative 

cuprinse în prezentul raport. Evaluatorul nu are nici o relaţie particulară cu clientul şi nici un 

interes actual sau viitor faţă de proprietatea evaluata. Rezultatele prezentului raport de evaluare 

nu se bazează pe solicitarea obţinerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului 

sau a altor persoane care au interese legate de client, iar remunerarea evaluării nu se face în 

funcţie de satisfacerea unei asemenea solicitări.  

 

 

 

 

Data              

21 noiembrie 2016  
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Capitolul I 

TERMENII DE REFERINTA AI EVALUARII 

 

1.1. Identificarea si competenta evaluaturului 

Prezentul raport a fost intocmit de Berca Marius Roberto, membru titular ANEVAR, 

legitimatie nr. 10651, avand specializarea EI, EPI, EMB. 

 

1.2. Obiectul lucrarii 

Mijloacele  fixe : UTILAJ TIPOGRAFIC ABDICK, HEIDELBERG GTOZ 46, RAMA 

COPIAT+CUVA, IMPRIMANTA LASER HP 9000DN 

 

1.3.  Scopul evaluarii 

Vinzarea fortata a activelor 

 

1.4. Drepturile de proprietate evaluate 

Mijloacele fixe evaluate se afla in proprietatea societatii EDITURA IRECSON S.R.L. conform 

declaratiei managementului acesteia si in conformitate cu facturile de schizitie anexate. 

Proprietarului ii revine intrega responsabilitate cu privire la drepturile de proprietate existente 

asupra activelor, la dispozitia evaluatorului nefiind pusa alte documente decit facturile de 

achizitie si extras de balanta la 31.10.2016. 

 

Nu detinem suficiente informatii pentru a putea sa exprimam o opinie cu privire la sarcinile 

existente asupra proprietatii. 

 

1.5. Clientul  

 

EDITURA IRECSON S.R.L. 

RC:   J40/833/2004 

CUI:   RO 16073157 

Sediul:  Str. STR. FRANCEZA 68 Nr. 68 Loc. BUCURESTI Sect. 3 Codp. 30106  

 

1.6. Utilizator desemnat 

Utilizator desemnat al prezentului raport este Cabinetul Individual de Insolventa <<Herciu 

Marius Emilian>>  

 

1.7. Tipul valorii 

Valoarea de piata este suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbata, la data 

evaluarii, intre un cumparator hotarit si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie cu pret determinat 

obiectiv, dupa o activitate de marketing corespunzatoare, in care partile implicate au actionat in 

cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere. 

 

 



EDITURA IRECSON S.R.L.   mijloace fixe  

RAPORT DE EVALUARE    

la 21 noiembrie 2016  

  7  

Conform SEV 100  - Cadrul General: „Termenul de „vanzare fortata” se utilizeaza deseori 

in situatiile cand un vanzator este constrans sa vanda si, in consecinta, nu are la dispozitie o 

perioada de marketing adecvata. Pretul care ar putea fi obtinut in aceste situatii va depinde de 

natura presiunii asupra vanzatorului si de motivele pentru care nu poate sa aiba la dispozitie o 

perioada de marketing adecvata. De asemenea, ar putea reflecta consecintele asupra 

vanzatorului cauzate de imposibilitatea de a vinde in perioada disponibila. 

 

1.8. Bazele lucrarii de evaluare 

Evaluarea s-a făcut conform Standardelor de evaluare a bunurilor  ANEVAR editia 2016, care 

încorporează Standardele Internaţionale de Evaluare  precum şi alte standarde şi ghiduri 

metodologice de evaluare elaborate de către ANEVAR strict necesare evaluării bunurilor, 

Codul de Etica al profesiei de evaluator autorizat ANEVAR. 

 

Tinand cont de specificul misiunii de evaluare, in cadrul prezentului raport de evaluare au fost 

luate in considerare prevederi ale Standardelor de Evaluare ANEVAR:  

 

SEV - Cadrul General: “Valoarea de piata este suma estimata pentru care un activ sau o 

datorie ar putea fi schimbat(a), 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.” 

 

SEV 220 Maşini, echipamente şi instalaţii Pentru evaluarea maşinilor, echipamentelor şi 

instalaţiilor pot fi aplicate cele trei abordări principale în evaluare, descrise în SEV 100 Cadrul 

general.  

 

Pentru clasele de maşini, echipamente şi instalaţii care sunt omogene, de exemplu, autovehicule 

şi anumite tipuri de echipamente de birou sau utilaje industriale, în mod obişnuit, este utilizată 

abordarea prin piaţă Totuşi, multe tipuri de maşini, echipamente şi instalaţii sunt specializate 

şi nu există informaţii disponibile privind vânzările unor astfel de elemente, ceea ce impune 

utilizarea fie a abordării prin venit, fie a abordării prin cost.  

Abordarea prin venit poate fi utilizată pentru evaluarea maşinilor, echipamentelor şi 

instalaţiilor atunci când pot fi identificate fluxurile de numerar specifice activului sau unui grup 

de active complementare. În mod normal, utilizarea abordării prin venit nu este practică pentru 

multe maşini, echipamente şi instalaţii individuale.  

În general, abordarea prin cost se aplică în evaluarea maşinilor, echipamentelor şi instalaţiilor, 

în special în cazul celor individuale care sunt specializate.  

 

SEV 101 – Termenii de referinta ai evaluarii „Cand se stabilesc termenii de referinta ai 

evaluarii, pentru anumite clase de active sau aplicatii pot exista variatii de la acest standard sau 

poate fi necesara luarea in considerare sau includerea unor aspecte suplimentare.” 
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SEV 102 – Implementare „Evaluarile,...., vor fi efectuate in conformitate cu principiile 

stabilite de SEV 100 Cadrul General, care sunt adecvate scopului desemnat al evaluarii cerute 

si conditiilor stabilite prin teremenii de referinta ai evaluarii.” 

 

SEV 103 – Raportare „Pentru a asigura compatibilitatea, relevanta si credibilitatea, raportul de 

evaluare va prezenta o descriere clara si precisa ai teremenilor de referinta ai evaluarii, a 

scopului si utilizarii desemnate a acesteia, si va prezenta orice ipoteze, ipoteze speciale, 

incertitudini sau conditii limitative importante care influenteaza in mod direct evaluarea. 

 

1.9.   Data evaluării. Valuta folosită 

Data realizării raportului de evaluare este  21 noiembrie 2016. 

Rata de schimb 1 EURO = 4,5145 lei 

 

Toate valorile si calculele din cadrul raportului sunt exprimate in RON. Valoarea finala 

estimata este  exprimata in RON si EURO. O imagine a sumelor in alte valute se poate 

evidentia prin transformarea sumelor obtinute in RON la cursul de schimb al monedei straine in 

vigoare la data evaluarii. 

 
1.10 Data inspectiei 

Activele care face obiectul evaluarii au fost inspectate de catre Roberto Marius Berca in calitate 

de evaluator, in perioada 2015-2016. Perioada indeungata a fost datorata situatiei existente in 

cadrul societatii EDITURA IRECSON S.R.L. (aflata in procedura de reoganizare), astfel incat 

identificare activelor si a documentelor eferente acestora a fost efectuata cu greutate. 

 

1.11.    Modalitati de plata 

Valoarea exprimata ca opinie in prezentul raport reprezinta suma care urmeaza a fi platita 

integral la data evaluarii in ipoteza unei tranzactii fara a lua in calcul conditii de plata deosebite 

(rate, leasing etc.). 

 

1.12.    Ipoteze limitative 

Acest raport de evaluare a fost realizat pe baza următoarelor ipoteze generale: 

 Nu se asumă nici o răspundere pentru descrierea juridică pusă la dispoziţie sau pentru 

chestiuni legate de considerente juridice sau de proprietate.  

 Se presupune că activele sunt deţinute cu responsabilitate şi că  se aplică un 

management competent al acesteia. 

 Informaţiile furnizate de terţe părţi sunt considerate de încredere, dar nu li se acordă 

garanţia pentru acurateţe. 

 Se presupune că proprietățile sunt în deplină conformitate cu legile şi reglementările de 

mediu locale, regionale sau naţionale în vigoare, exceptând cazul în care lipsa de 

conformitate este declarată, descrisă şi analizată în raportul de evaluare. 

 Evaluatorul, prin natura evaluării, nu va fi solicitat să ofere consultanţă ulterioară sau să 

depună mărturie în instanţă, în legătură cu proprietățile în chestiune. 
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1.13. Ipoteze si conditii limitative speciale  

 Pretul nu este influentat de aranjamente financiare speciale sau facilitati, sau de cineva 

interesat de vanzare; 

 Societatea are activitatea incetata, deci rezulta ca aceasta nu mai genereaza venituri, ci 

doar costuri; 

 Bunurile evaluate au fost indicate de catre proprietar, evaluatorul nu are nici o 

raspundere daca proprietarul a omis un bun/bunuri, sau bunurile prezentate de proprietar 

in timpul inspectiei nu sunt aceleasi cu cele care se regaseau in patrimoniul sau evidenta 

contabila a proprietarului la data evaluarii; 

 Activele se pot vinde individual sau „in bloc” (intreg patrimoniul unui singur 

cumparator); In ipoteza vanzarii pe componente a activelor, fata de vanzarea „in bloc” 

se pot obtine preturi mai bune pentru activele atractive si preturi mai scazute pentru cele 

neatractive, cu costuri semnificative implicate de aceasta procedura, astfel incat suma 

totala neta rezultata ar putea fi diminuata, existand si posibilitatea sa ramana active si 

bunuri nevandute o perioada mai mare de timp din cauza lipsei de interes pentru 

potentiali clienti. 

 

1.14.     Clauze generale 

 Evaluatorul isi asuma integral cele precizate in raport, precum si pastrarea 

confidentialitatii asupra informatiilor din raport. 

 Acest raport de evaluare nu poate fi inclus partial sau in intregime si nici ca referinta 

intr-un document publicat, circulara sau declaratie, sub nici o forma, fara acordul scris 

al evaluatorului asupra formei in care ar urma sa apara.  

 Acest raport poate fi utilizat numai pentru scopul mentionat. Nu acceptam nici o alta 

responsabilitate fata de o terta persoana, care sa poate face uz de el. 

 

1.15.    Responsabilitatea fata de terti 

Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informatiilor furnizate de catre 

reprezentantii  EDITURA IRECSON S.R.L. si ai Cabinet Individual de Insolventa <<Herciu 

Marius Emilian>>, corectitudinea si precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea clientului. 

 

In conformitate cu uzantele din Romania, valorile estimate de catre evaluator sunt valabile la 

data prezentata in raport si inca un interval de timp limitat dupa aceasta data, interval in care 

conditiile specifice ale pietei nu sufera modificari semnificative care afecteaza opiniile 

estimate. 

 

Opinia evaluatorului trebuie analizata in contextul economic general cand are loc operatiunea 

de evaluare, stadiul de dezvoltare al pietei specific si scopul prezentului raport. Daca aceasta se 

modifica semnificativ in viitor evaluatorul nu este responsabil decat in limita informatiilor 

valabile si cunoscute de acesta la data evaluarii. 
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Acest raport de evaluare este confidential, destinat numai scopului precizat si numai pentru 

uzul beneficiarului lucrarii. Nu acceptam nici o responsabilitate daca este transmis unei alte 

persoane, fie pentru scopul declarat, fie pentru alt scop, in nici o circumstanta. 

 

1.16. Certificarea valorii 

Prin prezenta, in limita cunostintelor si informatiilor detinute, certificam urmatoarele: 

 expunerile faptelor din acest raport sunt corecte şi adevărate; 

 analizele, opiniile şi concluziile raportate se limitează doar la ipotezele şi condiţiile 

limitative prezentate şi reprezintă analizele, opiniile şi concluziile noastre profesionale 

şi imparţiale; 

 nu există nici un interes prezent sau viitor în proprietatea care constituie obiectul acestui 

raport şi nici un interes personal legat de părţile implicate; 

 nu există nici o părtinire legată de proprietatea care este obiectul acestui raport sau 

legată de părţile implicate în această evaluare; 

 colaborarea în această evaluare şi onorariul pentru această lucrare nu depind de 

raportarea unor rezultate predeterminate, de mărimea valorii estimate sau de o concluzie 

favorabilă clientului; 

 analizele, opiniile şi concluziile, precum şi acest raport au fost efectuate în conformitate 

cu Standardele de Evaluare şi Codul Deontologic; 

 deţinerea de cunoştinţe şi experienţa necesară pentru efectuarea, în mod competent, a 

acestei lucrări; 

 nu a fost oferită asistenţă profesională semnificativă persoanei/persoanelor care 

semnează acest raport; 

 la data acestui raport, evaluatorul a îndeplinit cerinţele ANEVAR privind Programul 

obligatoriu de pregătire continuă; 
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Capitolul II 

METODOLOGIA  DE  CALCUL 

 

Abordarea prin piata 

Abordarea prin piata este utilizata pentru a indica valoarea prin analizarea vanzarilor recente 

(sau a preturilor de ofertare) ale proprietatilor asemanatoare (comparabile) cu proprietatea de 

evaluat. Daca comparabilele nu sint identice cu proprietatile care sunt evaluate atunci preturile 

de vinzare ale comparabilelor vor fi ajustate pentru a le egala cu caracteristicile proprietatilor 

evaluate. Procedura de baza este colectarea de date asupra vanzarilor si ofertelor de proprietati 

asemanatoare, determinarea comparabilitatii lor cu proprietatea in cauza, stabilirea elementelor 

adecvate de comparative, colectarea si sistematizarea informatiilor, analizarea si ajustarea 

informatiilor precum si aplicarea rezultatelor subiectului. Asemenea abordarilor prin cost si 

venit, comparatia vanzarilor presupuna ca un comparator informat nu va plati mai mult  pentru 

o proprietate decat costul achizitionarii unei proprietati comparabile, cu aceeasi utilitate. 

 

Acesta abordare se concentreaza pe actiunile cumparatorilor si vanzatorilor actuali. Teoretic, 

abordarea cuantifica pierderea in valoare datorata tuturor cauzelor deprecierii in evaluare care 

sunt intrinseci in activul individual, considerand ca sunt facute ajustari adecvate 

comparabilelor, pentru a reflecta diferentele dintre acestea si subiect. 

 

Piata de echipamente folosite reprezinta un mijloc usual de cumparare si vanzare pentru 

echipamente.  Acesta piata se compune din comercianti de masini folosite, licitatii, vanzari 

publice si private si este adesea cea mai credibila metoda de determinare a anumitor tipuri de 

valoare pentru anumite tipuri de proprietati.  

 

Abordarea prin piata este cea mai credibila abordare atunci cand exista o piata activa, care 

furnizeaza un numar suficient de vanzari de proprietati comparabile, care pot fi verificate 

independent, prin intermediul unr surse credibile. O piata activa este aceea in care au loc 

tranzactii independente efective, conform conditiilor de piata libera. Atunci cand se realizeaza 

vanzari pe piata evaluatorul trebuie sa verifice daca acestea sunt nepartinitoare si nu sint cele 

determinate de un anuimit vanzator sau comparator.  

 

Abordarea prin piata nu este aplicabila cind proprietatea in cauza este unica. Si in situatia in 

care proprietatea nu este unica abordarea nu este aplicabila daca nu exista o piata active pentru 

acea proprietate. O piata inactiva sau una unde exista un numar limitat de vinzari comparabile 

cu proprietatea in cauza, adesea indica o lipsa a cererii si existenta deprecierii externe: acolo 

unde piata este limitata prooprietatea ar putea fi analizata mai bine prin abordoarile prin venit 

sau cost. 

 

Vanzarile recente de active identice cu proprietatea in cauza adesea nu pot fi intilnite. In acest 

caz este necesara cautarea vinzarilor de active care pot furniza o utilitate echivalenta. In cazul 

in care proprietatea comparabila nu este identica cu subiectul pretul de vinzare trebuie ajustat 

pentru a arata care ar fi fost pretul de vinzare al comparabilei daca acesta ar fi fost identica cu 

subiectul. 

 

Cind se face evaluarea pe baza premise utilizarii in continuare sau ca instalat evaluatorul va 

corecta pretul comparabilelor pentru a include costurile directe si indirect de instalare. Vinzarile 



EDITURA IRECSON S.R.L.   mijloace fixe  

RAPORT DE EVALUARE    

la 21 noiembrie 2016  

  12  

de proprietati comparabile nu sint singurii indicatori. Ofertele curente de vinzare sau cotatiile 

pot reprezenta indicatori pertinenti de valoare.  

 

Abordarea prin venit 

Valoarea unei proprietati poate fi estimata prin veniturile viitoare sperate de proprietarul 

acesteia. Acesta asertiune este o idée general acceptata atit de evaluator cit si de utilizatorii 

produselor evaluatorilor. 

 

Metoda capitalizarii directa 

Metoda capitalizarii directe (numita si modelul unei singure perioade) capitalizeaza, perpetuu, 

un venit net previzionat sau un flux de numerar (beneficii viitoare). Ea presupune ca nu va 

exista nici o vavariatie a ratei de capitalizare si nici un final al fluxului de venit. 

Este necesara parcurgerea a doua etape: 

- Previzionarea venitului, pentru acesta trebuiesc studiate si analizate activele 

asemanatoare, pentru a studia activele asemanatoare inchiriate, al caror venit poate fi 

corectat pentru activul in cauza.  Corectii adecvate pot fi efectuate pentru elemente cum ar 

fi timpl, locatia, dimensiunea, vechimea. 

- Determinarea ratei de capitalizare trebuie investigate si analizate vinzarile de active 

asemanatoare. Rata de capitalizare poate fi calculata prin impartirea venitului obtinut din 

activul vandut la pretul de vanzare al activului. Acesta rata este cunoscuta ca  rata generala 

deoarece cuprinde toate variabilele si riscurile asociate cu fluxul particular. 

Nu avem suficiente informatii pentru a aplica acesta metoda. 

 

Abordarea prin cost 

Abordarea prin cost porneste de la costul de inlocuire de nou al utilajului si apoi trebuiesc 

deduse pierderile de valoare cauzate de deprecierea fizica, deprecierea functionala si 

deprecierea externa. Logica ce sta la baza abordarii prin cost este principiul substitutiei: un 

comparator prudent nu va plati mai mult pentru o proprietate decit costul achizitiei unei 

proprietati substitute cu aceeasi utilitate. 

 

Costul de inlocuire (de nou) este in general punctul cel mai potrivit pentru formarea unei opinii 

asupra valorii folosind abordarea prin cost. Costul de inlocuire reprezinta costul curent al unei 

proprietati noi, asemanatoare, care are cea mai apropriata utilitate echivalenta cu cea a 

proprietatii evaluate. 

 

Metoda devizului 

Metoda devizului cunoscuta si ca metoda insumarii impune ca un cost curent sa fie atribuit 

fiecarei component individuale a unui activ sau proprietati. Toate costurile normale, directe sau 

indirect trebuie sa fie incluse. In cazul de fata evaluarea s-a efectuat individual, pentru active 

considerate nemontate. 

 

Deprecierea 
Proprietatea sustitut noua cea mai economica poate avea multe avantaje fata de o proprietate 

mai veche existanta, cum ar fi posibilitatea unei durate de viata mai mare, cheltuieli anuale mai 

mici pentru exploatare si intretinere, incasari mai mari din vinzari. Deducerea deprecierii din 
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costul de nou ar trebuii sa reprezinte o cuantificare exprimata in termini monetar a tuturor 

acestor dezavantaje ale proprietatii existente. 

 

Cele trei cause recunoscute in mod traditional ale deprecierii sint: deprecierea fizica, 

deprecierea functionala, deprecierea externa. 

 

Deprecierea fizica reprezinta pierderea in valoare sau in unitatea initiala a unei proprietati, 

cauzata de consumarea treptata sau de expirarea duratei sale de viata utila cauzata de utilizare, 

deteriorare, expunere la diversi factori de mediu, constringeri fizice si altele, asemanatoare. 

 

Deprecierea functionala reprezinta pierderea de valoare sau in utilitatea initiala a unei 

propriateti cauzata de ineficiente si neadecvari ale proprietatii, cind este comparata cu o 

proprietate mai eficienta sau cu una inlocuitoare mai putin costisitoare si construita cu 

tehnologie moderna. Costurile de exploatare excedentare, supradimensionarea, inadecvarea, 

supracapacitatea, lipsa de utilitate reprezinta depreciere functionala. 

 

Deprecierea externa reprezinta pierderea de valoare sau in utilitatea initiala a unei proprietati 

cauzata de factorii externi fata de proprietate, cum ar fi costul majorat al materiilor prime, forta 

de munca, utilitatile, cerere scazuta pentru produs, concurenta sporita, politici de meniu, 

inflatie, rate majorate ale dobanzii, alti factori. 

 

Costul de inlocuire net 

 

Costul de inlocuire net este determinat prin deducesere succesiva din costul de inlocuire brut a 

deprecierii fizice, deprecierii functionale si deprecierii externe. 

 

Costul de inlocuire brut- Depreciere fizica (Dfiz)-Depreciere functional (Df)-Depreciere 

externa (Dext) 

= Cost de inlocuire net   
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Capitolul III 

DESCRIEREA ACTIVELOR 

 

3.1 Descrierea pietei bunurilor  

Termenul analiză de piaţă este folosit pe larg în economie dar are un înţeles specific pentru 

domeniul evaluării. Pentru evaluatori analiza de piaţă reprezintă un proces de identificare şi de 

studiere a pieţei unui anumit bun economic sau a unui serviciu. Analiza de piaţă investighează 

relaţia dintre cererea şi oferta competitivă de proprietăţi pe o piaţă definită.  

 

Evaluatorii iau în considerare analiza de piaţă pe două niveluri: 1. din punct de vedere al pieţei 

largi, fără ca un anumit bun să reprezinte obiectul studiului; 2. din punct de vedere al pieţei în 

care un anumit bun concurează. Piaţa este definită ca fiind mediul în care bunurile, mărfurile şi 

serviciile se schimbă între cumpărători şi vânzători, prin mecanismul preţurilor. Toate pieţele 

sunt influenţate de atitudinile, motivaţiile şi interacţiunile vânzătorilor şi cumpărătorilor care, la 

rândul lor, se află sub acţiunea unor influenţe sociale, economice, guvernamentale şi fizice.  

 

Pe fondul reducerii comenzilor din domeniul tipografic tranzacţiile cu maşini, utilaje şi alte 

echipamente din domeniu au cunoscut o reducere semnificativă. Această lipsă de activitate se 

reflect atât în numărul de tranzacţii cât şi în reducerea preţului de tranzacţionare pentru fiecare 

bun în parte. Este de remarcat şi faptul că pe piaţă în momentul de faţă există o ofertă generoasă 

de bunuri second hand care provin din domeniul tipografic, de la firme în reorganizare sau 

faliment. De asemenea, utilaje din Europa de Vest sunt preferate celor care provin din ţară 

deoarece prezintă un istoric de service cunoscut, întreţinere şi reparaţii la reprezentanţă şi/sau 

producător.  

 

3.2 Piata bunurilor mobile  

Piaţa secund hand este o piaţă pe care se găsesc oferte şi cereri de produse similar în număr 

care oferă premisele unei pieţe active. Oferta este superioară cererii. Preturile au scăzut pe 

fondul creşterii ofertei. Pe piaţă se întâlnesc oferte cu echipamente asemănătoare şi identice. 

Din studierea cererii şi ofertei s-a ajuns la concluzia ca această piaţă este o piaţă activă şi 

transparentă. 

 

In anexe sunt prezentate ofertele de urtilaje avute in vedere la aplicarea abordarii prin piata 

 

3.3. Descrierea activelor 

Nici un bun mobil nu a putut fi pornit. Bunurile se afla în stare de conservare de mai multi ani. 

Nu a fost pusă la dispoziţia evaluatorului nici un document care să ateste starea tehnică a 

bunurilor – caiet de service, caiet de garanţii, revizii etc. Nu se cunoaşte istoricul reparaţiilor, 

evaluatorul nu a putut identifica modul în care s-au făcut reparaţiile, daca există omologare 

valabilă pentru mijloace fixe. Starea activelor a fost apreciată în funcţie de vechime şi de starea 

fizică a bunului. Pentru aprecierea stării activelor au fost folosite următoarele simboluri de 

stare, definite mai jos  

- Foarte bună Istoric cunoscut (anul fabricaţiei, anul achiziţiei, proprietari), caiet de 

service/reparaţii cu toate reparaţiile la zi (revizii, alte defecţiuni), funcţional, fără 

defecte vizibile. 

- Bună Istoric cunoscut (anul fabricaţiei, anul achiziţiei, proprietari), funcţional, fără 

defecte vizibile. Ar putea să aibă nevoie de reparaţii.  
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- Satisfacatoare Nu se cunosc anumite date referitoare la achiziţia bunului - anul de 

fabricaţie, numărul de proprietari anterior achiziţiei. Nu există istoric de service. 

Defecte vizibile sau uzură mare. Bunul necesită reparaţii şi/sau revizii.  

- Casare Bunul nu mai funcţionează şi nu mai poate fi reparat. Valoarea pieselor 

componente ca piese de schimb. 

 

La momentul inspectiei au fost identificate urmatoarele active, care sunt obiect al 

evaluarii : 

 

UTILAJ TIPOGRAFIC ABDICK 

Data fabricatiei:  <1990 

Data PIF:   31.07.2008 

Nr. inv.   1002 

 

Utilaj tipografic offset cu un grup de culoare, stare satisfacatoare 

 

Foto: 
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HEIDELBERG GTOZ 46 
Data fabricatiei:  <1990 

Data PIF:   31.07.2008 

Nr. inv.   1003 

 

Utilaj tipografic offset cu doua grupuri de culoare, stare satisfacatoare 

 

Foto: 
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RAMA COPIAT+CUVA 

Data fabricatiei:  app 1985 

Data PIF:   31.07.2008 

Nr. inv.   1003 

 

Utilaj tipografic tip rama de copiat placi tipografice, Agfa, stare satisfacatoare 

 
 

Foto 
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IMPRIMANTA LASER HP 9000DN 

Data fabricatiei:  2004 

Data PIF:   28.06.2004 

Nr. inv.   1001 

 

Imprimanta HP laser alb-negru care printează la o viteză de 50ppm negru și are o rezoluție de 

600dpi. Stare satisfacatoare, necesita igenizare si reparatii 

 

Foto: 

 
 

 
 

 

In anexa 1 sunt prezentate fisele de evaluare si centralizatorul continand rezultatele abordarilor 

prin piata si prin cost. 

 

Conform facturilor de achizitie anexate si a extrasului de balanta la 31.10.2016, societatea mai 

detine si o Masina de plastifiat, nr. inv. 1005, si conform facturii de achizitie o Masina de 

perforat, dar care nu au fost identificate la mometul inspentiilor pentru evaluare. Acestea nu 

face obiectul prezentului raport de evaluare. 
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Capitolul IV 

CONCLUZII ASUPRA VALORII. OPINIA EVALUATORULUI 

 

O valoare estimată semnificativă poate fi susținută prin analizarea întregului proces al evaluării 

prin prisma a trei criterii: 

- adecvarea,  

- cantitatea si calitatea informatiilor 

- precizia. 

 

Adecvarea se refera la preferinta pietei pentru anumite abordări în împrejurări specifice si la 

gradul de cuprindere asociat cu analiza si rezultatele informatiilor comparabile.  

 

Cantitatea si calitatea informatiilor este analizata pentru a determina daca rezultatul la care s-

a ajuns este suficient de veridic pentru piată. Informatiile pietei reflectă in mod necesar 

fenomene trecute. Un evaluator trebuie să se refere la asemenea date atunci când estimează 

valoarea ce reprezintă, în fapt, valoarea prezentă a profiturilor viitoare ale proprietătii.  

 

Precizia unei evaluari este comensurata de increderea evaluatorului in acuratetea informatiilor, 

in rezultatul calculelor din fiecare abordare, in ajustarile efectuate la preturile de vanzare ale 

fiecarei proprietati comparabile, etc. 

 

Opinia evaluatorului 

Pentru alegerea valorii finale s-a optat pentru valoarea obţinută prin abordarea prin piata sau 

prin costuri. 

 

In opinia noastra valoarea de piata a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar la data de 21 

noiembrie 2016 poate fi 72.957 lei, respectiv 16.161 EURO 



EDITURA IRECSON S.R.L. curs 1EURO= 4,5145       lei Anexa 1

Evaluare utilaje si echipamente

21.11.2016

 Abordarea prin 

piata Abordarea prin cost

Nr inv Data PIF Denumire
Valoarea de 

inventar
Amortizare

Valoarea 

ramasa

Document de 

achizitie

 Valoare estimata 

 Cost de 

inlocuire (lei) 

Depreciere 

fizica

Depreciere 

functionala

Depreciere 

externa

 Cost de 

inlocuire net 

(lei) 

 Valoare de 

piata 

estimata 

(lei) 

 Valoare de 

piata 

estimata 

(euro) 

1002 31.07.2008 UTILAJ TIPOGRAFIC ABDICK 53.100        32.059        21.041     

FF3003839/ 

31.07.2008 22.221                 67.783         55% 0% 10% 27.452           22.221     4.922         

1003 31.07.2008 HEIDELBERG GTOZ 46 80.000        48.300        31.700     

FF3003839/ 

31.07.2008 46.260                 102.121       55% 0% 10% 41.359           46.260     10.247       

1004 31.07.2008 RAMA COPIAT+CUVA 3.000           1.811          1.189        

FF3003839/ 

31.07.2008 3.474                    3.830           55% 0% 10% 1.551             3.474       770            

1001 28.06.2004 IMPRIMANTA LASER HP 9000DN 19.497        19.497        -            

FF1876/ 

28.06.2004 1.002                    11.900         90% 0% 10% 1.071             1.002       222            

Total 155.597      101.667     53.930     72.957                 185.633      71.433           72.957    16.161       

1/5



Utiliaj tipografic offset ABDick

Data evaluarii 21.11.2016

Curs 1EUR= 4,5145                 lei

Elemente de comparatie De evaluat Comparabila1 Comparabila2 Comparabila3

Utilaj offset AB Dick

GTO 52 +

HEIDELBERG

GTO 52 N+P

HEIDELBERG

GTO 46

HEIDELBERG

Preţ de oferta/vanzare (EURO) 7.500               11.000           4.900               

1. Oferta/ vanzare oferta vanzare oferta

Corectie  (%) -5% 0% -5%

Corecție (Eur) -375 0 -245

Pret corectat 7.125 11.000 4.655

2. Data vinzarii/ ofertei nov.-16 nov.-16 nov.-16 nov.-16

Corectie  (%) 0% 0% 0%

Corecție (Eur) 0 0 0

Pret corectat 7.125 11.000 4.655

3. Starea utilajului satisfacatoare buna FB in functiune

Corectie  (%) -10% -15% -5%

Corecție (Eur) -713 -1650 -233

Pret corectat 6.413 9.350 4.422

4. Accesorii 1 gr culoare 1 gr culoare 1 gr culoare 1 gr culoare

Corectie  (%) 0% 0% 0%

Corecție (Eur) 0 0 0

Pret corectat 6.413 9.350 4.422

5. Locatie Buc Italia Italia GER

Corectie  (%) 8% 5% 11%

Corecție (Eur) 500 500 500

Pret corectat 6.913 9.850 4.922

6. Model AB Dick

GTO 52 +

HEIDELBERG

GTO 52 N+P

HEIDELBERG

GTO 46

HEIDELBERG

Corectie  (%) -10% -15% 0%

Corecție (Eur) -691 -1.403 0

Pret corectat 6.221 8.448 4.922

7. Data fabricatiei 1985-1990 1988 1992 1.987

Corectie  (%) 0% -15% 0%

Corecție (Eur) 0 -1.478 0

Pret corectat 6.221 6.970 4.922

6. Finantare cash cash cash cash

Corectie  (%) 0% 0% 0%

Corecție (Eur) 0 0 0

Pret corectat 6.221 6.970 4.922

7. Calitatea ridicata ridicata ridicata ridicata

Corectie  (%) 0% 0% 0%

Corecție (Eur) 0 0 0

Pret corectat 6.221 6.970 4.922

8. Cantitatea 1 1 1 1

Corectie  (%) 0% 0% 0%

Corecție (Eur) 0 0 0

Pret corectat 6.221 6.970 4.922

Numar corectii 3 4 2

Corectie totala neta -904 -4.030 267

Corectie totala neta procentuala -12% -37% 5%

Corectie totala bruta 1.904 5.030 733

Corectie totala bruta procentuala 25% 46% 15%

Valoare estimata (EURO) oferta 2

Valoare estimata (lei)

cele mai putine 

ajustari

Ajustari:

-5% pentru oferta, comparabile 1 si 3

intre -5% si -15% pentru starea utilajului

500E pentru transport in Ro

-10% -15% pentru tipul utilajului si producator

-15% pentru data fabricatiei

4.922

22.221

2/5



Utiliaj tipografic HEIDELBERG GTOZ 46

Data evaluarii 21.11.2016

Curs 1EUR= 4,5145              lei

Elemente de comparatie De evaluat Comparabila1 Comparabila2 Comparabila3

HEIDELBERG 

GTOZ 46

HEIDELBERG  G 

T O Z P 52 - N+P

HEIDELBERG 

GTOZ 46 

HEIDELBERG 

GTOZ 46 

Preţ de oferta/vanzare (EURO)              13.500     10.800            8.200               

1. Oferta/ vanzare oferta oferta oferta

Corectie  (%) -5% -5% -5%

Corecție (Eur) -675 -540 -410

Pret corectat 12.825 10.260 7.790

2. Data vinzarii/ ofertei nov.-16 nov.-16 nov.-16 nov.-16

Corectie  (%) 0% 0% 0%

Corecție (Eur) 0 0 0

Pret corectat 12.825 10.260 7.790

3. Starea utilajului

satisfacatoare, 79 

mil FB, 24 mil buna, 68 mil

in functiune, 36 

mil

Corectie  (%) -15% -5% -5%

Corecție (Eur) -1924 -513 -390

Pret corectat 10.901 9.747 7.401

4. Accesorii 2 gr culoare 2 gr culoare 2 gr culoare 2 gr culoare

Corectie  (%) 0% 0% 0%

Corecție (Eur) 0 0 0

Pret corectat 10.901 9.747 7.401

5. Locatie Buc SUA Franta Franta

Corectie  (%) 9% 5% 7%

Corecție (Eur) 1000 500 500

Pret corectat 11.901 10.247 7.901

6. Model

HEIDELBERG 

GTOZ 46

HEIDELBERG  G 

T O Z P 52 - N+P

HEIDELBERG 

GTOZ 46 

HEIDELBERG 

GTOZ 46 

Corectie  (%) -10% 0% 0%

Corecție (Eur) -1190 0 0

Pret corectat 10.711 10.247 7.901

7. Data fabricatiei app 1985 1987 1985 1.978

Corectie  (%) 0% 0% 15%

Corecție (Eur) 0 0 1.185

Pret corectat 10.711 10.247 9.086

6. Finantare cash cash cash cash

Corectie  (%) 0% 0% 0%

Corecție (Eur) 0 0 0

Pret corectat 10.711 10.247 9.086

7. Calitatea ridicata ridicata ridicata ridicata

Corectie  (%) 0% 0% 0%

Corecție (Eur) 0 0 0

Pret corectat 10.711 10.247 9.086

8. Cantitatea 1 1 1 1

Corectie  (%) 0% 0% 0%

Corecție (Eur) 0 0 0

Pret corectat 10.711 10.247 9.086

Numar corectii 3 2 3

Corectie totala neta -2.114 -13 1.296

Corectie totala neta procentuala -16% 0% 16%

Corectie totala bruta 4.114 1.013 2.075

Corectie totala bruta procentuala 30% 9% 25%

Valoare estimata (EURO) oferta 2

Valoare estimata (lei)

cele mai putine 

ajustari

Ajustari:

-5% pentru oferta

intre -5% si -15% pentru starea utilajului

500E - 1000 E pentru transport in Ro

-10% pentru tipul utilajului si producator

15% pentru data fabricatiei

10.247

46.260

3/5



Rama de copiat

Data evaluarii 21.11.2016

Curs 1EUR= 4,5145              lei

Elemente de comparatie De evaluat Comparabila1 Comparabila2 Comparabila3

Rama de copiat 

agfa

rama de expus 

placi offset 

Actalux Montakop Actalux 

Preţ de oferta/vanzare (EURO)                   900     1.500             1.100               

1. Oferta/ vanzare oferta oferta oferta

Corectie  (%) -5% -5% -5%

Corecție (Eur) -45 -75 -55

Pret corectat 855 1.425 1.045

2. Data vinzarii/ ofertei nov.-16 nov.-16 nov.-16 nov.-16

Corectie  (%) 0% 0% 0%

Corecție (Eur) 0 0 0

Pret corectat 855 1.425 1.045

3. Starea utilajului satisfacatoare buna fb fb

Corectie  (%) -10% -15% -15%

Corecție (Eur) -86 -214 -157

Pret corectat 770 1.211 888

4. Accesorii

Corectie  (%) 0% 0% 0%

Corecție (Eur) 0 0 0

Pret corectat 770 1.211 888

5. Locatie Buc Ro Ro Ro

Corectie  (%) 0% 0% 0%

Corecție (Eur) 0 0 0

Pret corectat 770 1.211 888

6. Model

Rama de copiat 

agfa

rama de expus 

placi offset 

Actalux Montakop Actalux 

Corectie  (%) 0% 0% 0%

Corecție (Eur) 0 0 0

Pret corectat 770 1.211 888

7. Data fabricatiei app 1985 0 1996 0

Corectie  (%) 0% -25% 0%

Corecție (Eur) 0 -303 0

Pret corectat 770 908 888

6. Finantare cash cash cash cash

Corectie  (%) 0% 0% 0%

Corecție (Eur) 0 0 0

Pret corectat 770 908 888

7. Calitatea ridicata ridicata ridicata ridicata

Corectie  (%) 0% 0% 0%

Corecție (Eur) 0 0 0

Pret corectat 770 908 888

8. Cantitatea 1 1 1 1

Corectie  (%) 0% 0% 0%

Corecție (Eur) 0 0 0

Pret corectat 770 908 888

Numar corectii 1 2 1

Corectie totala neta -86 -517 -157

Corectie totala neta procentuala -10% -34% -14%

Corectie totala bruta 86 517 157

Corectie totala bruta procentuala 10% 34% 14%

Valoare estimata (EURO) oferta 2

Valoare estimata (lei)

cele mai putine 

ajustari

Ajustari:

-5% pentru oferta

intre -5% si -15% pentru starea utilajului

25% pentru data fabricatiei

770

3.474

4/5



Imprimanta HP 9000 DN

Data evaluarii 21.11.2016

Curs 1EUR= 4,5145              lei

Elemente de comparatie De evaluat Comparabila1 Comparabila2 Comparabila3

Imprimanta HP 

9000 DN HP LaserJet 9000 HP LaserJet 9000 HP LaserJet 9000 

Preţ de oferta/vanzare (EURO)                   450     725                      415                  

1. Oferta/ vanzare oferta oferta oferta

Corectie  (%) -5% -5% -5%

Corecție (Eur) -23 -36 -21

Pret corectat 428 689 395

2. Data vinzarii/ ofertei nov.-16 nov.-16 nov.-16 nov.-16

Corectie  (%) 0% 0% 0%

Corecție (Eur) 0 0 0

Pret corectat 428 689 395

3. Starea utilajului

satisfacatoare, 

necesita 

igenizare si 

reparatii reconditionata reconditionata reconditionata

Corectie  (%) -25% -25% -25%

Corecție (Eur) -107 -172 -99

Pret corectat 321 517 296

4. Accesorii sertar sertar

Corectie  (%) 0% -25% -25%

Corecție (Eur) 0 -129 -74

Pret corectat 321 387 222

5. Locatie Buc SUA Lithuania Ro

Corectie  (%) 37% 13% 0%

Corecție (Eur) 120 50 0

Pret corectat 441 437 222

6. Model

Imprimanta HP 

9000 DN

HP LaserJet 

9000 HP LaserJet 9000 

HP LaserJet 

9000 

Corectie  (%) 0% 0% 0%

Corecție (Eur) 0 0 0

Pret corectat 441 437 222

7. Data fabricatiei app 1985 0 0 0

Corectie  (%) 0% 0% 0%

Corecție (Eur) 0 0 0

Pret corectat 441 437 222

6. Finantare cash cash cash cash

Corectie  (%) 0% 0% 0%

Corecție (Eur) 0 0 0

Pret corectat 441 437 222

7. Calitatea ridicata ridicata ridicata ridicata

Corectie  (%) 0% 0% 0%

Corecție (Eur) 0 0 0

Pret corectat 441 437 222

8. Cantitatea 1 1 1 1

Corectie  (%) 0% 0% 0%

Corecție (Eur) 0 0 0

Pret corectat 441 437 222

Numar corectii 2 3 2

Corectie totala neta 13 -251 -173

Corectie totala neta procentuala 3% -35% -42%

Corectie totala bruta 227 351 173

Corectie totala bruta procentuala 50% 48% 42%

Valoare estimata (EURO) oferta 2

Valoare estimata (lei)

cele mai putine 

ajustari

Ajustari:

-5% pentru oferta

25% pentru starea utilajului

25% pentru accesorii

50E-120E pentru transport in Ro

222

1.002

5/5
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Anexa 2 Oferte comparabile 

 

Oferte utilaje tipografice 1 grup de culoare 

 

Oferta 1 

 

 

  
 

 

GTO 52 + 

HEIDELBERG 

 0  0  0 

 Allforprintmarket.Com Numar De Referinta  

1341813 

 Anul Fabricatiei  

1988 

 Locatia Echipamentului  

Italia 

 Tip  

Masini De Tipar 

 Model  

Masini De Tipar Offset Plane 

 Producator  

http://ro.allforprintmarket.com/upload/machine_2/7987_3697493.jpg
http://ro.allforprintmarket.com/upload/machine_2/7987_4759888.jpg


   

 Anexa 2- Oferte comparabile 
 2 

 

Heidelberg 

 Nume Utilaj  

GTO 52 + 

 Informatii Aditionale 
  

 Contactati Vanzatorul 

Vezi Detalii  Heidelberg GTO 52 + 

 Caracteristici Speciale  

 Anul Fabricatiei  

1988 

 Numarul De Grupuri(Unitati) De Culoare  

1 

 Specificatii  

HEIDELBERG GTO 52+ 

Year 1988 Mach Nr. 692xxx 

22 Ml.Impression Genuine 

Standard Damp 

Perforating Unit 

No Numbering 

Excellent Condition 

Machine In Stock Ready For Immediate Delivery 

 Observatii Importante  

 Allforprintmarket.Com Numar De Referinta  

1341813 

 Pret  

Euro 7500 

 Termenii Ofertei  

 Locatia Echipamentului  

 Poate Fi Vazuta In Functionare  

 Locatia Echipamentului  

Italia 

- See more at: http://ro.allforprintmarket.com/2-masini-tipar/22-masini-tipar-offset-plane/man178-heidelberg/view-gto-52--

1341813.html#sthash.TRMzdFSP.dpuf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ro.allforprintmarket.com/2-masini-tipar/22-masini-tipar-offset-plane/man178-heidelberg/view-gto-52--1341813.html#additional-info
http://ro.allforprintmarket.com/2-masini-tipar/22-masini-tipar-offset-plane/man178-heidelberg/view-gto-52--1341813.html#contact-info
http://ro.allforprintmarket.com/2-masini-tipar/22-masini-tipar-offset-plane/man178-heidelberg/view-gto-52--1341813.html#sthash.TRMzdFSP.dpuf
http://ro.allforprintmarket.com/2-masini-tipar/22-masini-tipar-offset-plane/man178-heidelberg/view-gto-52--1341813.html#sthash.TRMzdFSP.dpuf
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Oferta 2 

 

GTO 52 N+P 

HEIDELBERG 

 0  0  0 

 Allforprintmarket.Com Numar De Referinta  

1341652 

 Anul Fabricatiei  

1992 

 Locatia Echipamentului  

Italia 

 Tip  

Masini De Tipar 

 Model  

Masini De Tipar Offset Plane 

 Producator  

Heidelberg 

 Nume Utilaj  

GTO 52 N+P 

Vandut 

 Informatii Aditionale 

Vezi Detalii  Heidelberg GTO 52 N+P 

 Detalii  

HEIDELBERG GTO 52 N+P 

Year 1992 Mach. Nr 706xxx 

44ml Impression 

Conventional Damp 

Numbering And Perforatin Device 

Excellent Condition 

Machine On Stock  

Available Immediately 

http://ro.allforprintmarket.com/2-masini-tipar/22-masini-tipar-offset-plane/man178-heidelberg/view-gto-52-n-p-1341652.html#additional-info
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 Caracteristici Speciale  

 Anul Fabricatiei  

1992 

 Numarul De Grupuri(Unitati) De Culoare  

1 

 Specificatii  

HEIDELBERG GTO 52 N+P 

Year 1992 Mach. Nr 706xxx 

44ml Impression 

Conventional Damp 

Numbering And Perforatin Device 

Excellent Condition 

Machine On Stock  

Available Immediately 

 Observatii Importante  

 Allforprintmarket.Com Numar De Referinta  

1341652 

 Pret  

Euro 11000 

 Termenii Ofertei  

LOT/LOC 

 Locatia Echipamentului  

 Poate Fi Vazuta In Functionare  

 Locatia Echipamentului  

Italia 

- See more at: http://ro.allforprintmarket.com/2-masini-tipar/22-masini-tipar-offset-plane/man178-heidelberg/view-gto-52-n-

p-1341652.html#sthash.KntFnP9C.dpuf 

 

Oferta 3 

 

GTO 46 

http://ro.allforprintmarket.com/2-masini-tipar/22-masini-tipar-offset-plane/man178-heidelberg/view-gto-52-n-p-1341652.html#sthash.KntFnP9C.dpuf
http://ro.allforprintmarket.com/2-masini-tipar/22-masini-tipar-offset-plane/man178-heidelberg/view-gto-52-n-p-1341652.html#sthash.KntFnP9C.dpuf
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HEIDELBERG 

 0  0  0 

 Allforprintmarket.Com Numar De Referinta  

1341478 

 Anul Fabricatiei  

1987 

 Locatia Echipamentului  

Germania 

 Tip  

Masini De Tipar 

 Model  

Masini De Tipar Offset Plane 

 Producator  

Heidelberg 

 Nume Utilaj  

GTO 46 

 Informatii Aditionale 
  

 Contactati Vanzatorul 

Vezi Detalii  Heidelberg GTO 46 

 Detalii  

Vand HEIDELBERG GTO 46, Un Grup De Culoare, 1987, In Functiune, Demonstratie Policromie. 

 Caracteristici Speciale  

 Anul Fabricatiei  

1987 

 Numarul De Grupuri(Unitati) De Culoare  

1 

 Specificatii  

 Observatii Importante  

 Allforprintmarket.Com Numar De Referinta  

1341478 

 Pret  

Euro 4900 

 Termenii Ofertei  

 Locatia Echipamentului  

Bucuresti 

 Poate Fi Vazuta In Functionare  

Da 

 Locatia Echipamentului  

Germania 

- See more at: http://ro.allforprintmarket.com/2-masini-tipar/22-masini-tipar-offset-plane/man178-heidelberg/view-gto-46-

1341478.html#sthash.yE4zyjVP.dpuf 

 

 

 

 

 

 

 

http://ro.allforprintmarket.com/2-masini-tipar/22-masini-tipar-offset-plane/man178-heidelberg/view-gto-46-1341478.html#additional-info
http://ro.allforprintmarket.com/2-masini-tipar/22-masini-tipar-offset-plane/man178-heidelberg/view-gto-46-1341478.html#contact-info
http://ro.allforprintmarket.com/2-masini-tipar/22-masini-tipar-offset-plane/man178-heidelberg/view-gto-46-1341478.html#sthash.yE4zyjVP.dpuf
http://ro.allforprintmarket.com/2-masini-tipar/22-masini-tipar-offset-plane/man178-heidelberg/view-gto-46-1341478.html#sthash.yE4zyjVP.dpuf
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Oferte utilaje tipografice 2 grupuri 

Oferta 1 

 

 

G T O Z P 52 - N+P 

HEIDELBERG 

 0  0  0 

 Allforprintmarket.Com Numar De Referinta  

1341822 

 Anul Fabricatiei  

1987 

 Locatia Echipamentului  

Statele Unite 

 Tip  

Masini De Tipar 

 Model  

Masini De Tipar Offset Plane 

 Producator  

Heidelberg 

 Nume Utilaj  

G T O Z P 52 - N+P 

 Informatii Aditionale 
  

 Contactati Vanzatorul 

Vezi Detalii  Heidelberg G T O Z P 52 - N+P 

 Caracteristici Speciale  

Perfecting 

 Anul Fabricatiei  

1987 

 Numarul De Grupuri(Unitati) De Culoare  

http://ro.allforprintmarket.com/2-masini-tipar/22-masini-tipar-offset-plane/man178-heidelberg/view-g-t-o-z-p-52-n-p-1341822.html#additional-info
http://ro.allforprintmarket.com/2-masini-tipar/22-masini-tipar-offset-plane/man178-heidelberg/view-g-t-o-z-p-52-n-p-1341822.html#contact-info
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2 

 Specificatii  

Impression Count : 24 Mio 

 

Colours : 2 - Size : 36 X 52 Cm - Conventional Dampening - Quick Lock Plate Clamps With Bacher Register - Perfector 2/0-

1/1 - Numbering And Perforating Unit - Bacher Plate Punch. 

 Observatii Importante  

 Allforprintmarket.Com Numar De Referinta  

1341822 

 Pret  

Euro 13500 

 Termenii Ofertei  

CIF 

 Locatia Echipamentului  

United States 

 Poate Fi Vazuta In Functionare  

Yes 

 Locatia Echipamentului  

Statele Unite 

- See more at: http://ro.allforprintmarket.com/2-masini-tipar/22-masini-tipar-offset-plane/man178-heidelberg/view-g-t-o-z-p-

52-n-p-1341822.html#sthash.vXowNw07.dpuf 

 

 

 

Oferta 2 

 
 

1985 HEIDELBERG GTOZ 46 in Huningue, France 

TOP SELLER 

http://ro.allforprintmarket.com/2-masini-tipar/22-masini-tipar-offset-plane/man178-heidelberg/view-g-t-o-z-p-52-n-p-1341822.html#sthash.vXowNw07.dpuf
http://ro.allforprintmarket.com/2-masini-tipar/22-masini-tipar-offset-plane/man178-heidelberg/view-g-t-o-z-p-52-n-p-1341822.html#sthash.vXowNw07.dpuf
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Location: 

Huningue, France 

Price: 

$11,436 USD, 10800EUR 

Manufacturer: 

Heidelberg offset press 

Model: 

Heidelberg GTOZ 46 

Colors:2 

105x180 mm 

: 

used 

Year: 

1985 

Stock number: 

269632 

Speed: 

1720 mm 

2 

1580 mm 

Available: 

Immediately 

Max. paper size: 

360x520 mm 

Power consumption: 

6.6 kw 

Impression counter: 

68 mio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.machinio.com/heidelberg/offset-press
https://www.machinio.com/heidelberg/gtoz-46/offset-press
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Oferta 3 

 
 

1978 HEIDELBERG GTOZ 46 in Huningue, France 

TOP SELLER 

 
Location: 

Huningue, France 

Price: 

$8,769 USD 8200EUR 

Manufacturer: 

Heidelberg offset press 

Model: 

Heidelberg GTOZ 46 

Colors: 

2 

Size: 

105x180 mm 

Specifications 

Condition: 

used 

Year: 

1978 

https://www.machinio.com/heidelberg/offset-press
https://www.machinio.com/heidelberg/gtoz-46/offset-press
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Stock number: 

299560 

Speed: 

8.000 sh/h 

Width: 

1720 mm 

Colors: 

2 

Height: 

1580 mm 

Available: 

Immediately 

Image area: 

340x505 mm 

Smallest size: 

105x180 mm 

Test possible: 

Yes 

Max. paper size: 

360x520 mm 

Power consumption: 

6.6 kw 

Impression counter: 

36.5 mio. 

Still in production: 

Yes 

Category: 

Offset press in France 

Subcategory: 

2-color 

Subcategory 2: 

Printing 

Subcategory 3: 

Sheet-feed offset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.machinio.com/offset-press/france
https://www.machinio.com/cat/2-color
https://www.machinio.com/cat/printing
https://www.machinio.com/cat/sheet-feed-offset
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Rame de copiat 

Oferta 1 

Rama de copiat placi 

tipografice 

Cluj-Napoca, judet Cluj Adaugat La 09:30, 13 noiembrie 2016, Numar anunt: 50613295 

  Promoveaza anuntul  Actualizeaza anuntul 

Oferit de Proprietar  

 

  

Vand rama de expus placi offset Actalux, bec UV 2500w, sistem vacum cu indicator de presiune, difuzie, 6 sertare. Poate fi 

utilizata pentru pregatirea placilor tipografice, a cliseelor in flexografie, adaptata pentru serigrafii, tampografii sau alte 

aplicatii care implica expunerea la UV. Stare foarte buna de functionare. La aceasta rama de expunere nu se aplica TVA!  

tel. 721773345 . 

 

 

Oferta 2 

 

https://www.olx.ro/oferta/rama-de-copiat-placi-tipografice-ID3qmPt.html
https://www.olx.ro/plata-prin-olx/multipay/?id%5B0%5D=50613295&selected=promoted_ad_7&page=ad_page&bs=adpage_topad
https://www.olx.ro/plata-prin-olx/multipay/?id%5B0%5D=50613295&selected=promoted_ad_7&page=ad_page&bs=adpage_topad
https://www.olx.ro/servicii-afaceri-colaborari/firme-echipamente-profesionale/cluj-napoca/?search%5Bprivate_business%5D=private
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MONTAKOP 

 
 

 

 

Anul fabricatiei: 1996 

Format 70/100 cm 

Pret: 1.500 euro + TVA  
 

 

Oferta 3 

 
 

Rama pt. copiat placi Actalux Reprocontact 

Echipament tipografic prepress in stare buna de functionare 

 

 

Rama expune placile tipografice in vederea transferului imaginii de pe film pe placa tipografica. Dispune de vidaj si difuzie, 

functii importante in cazul placilor destinate policromiilor. Reglajele si afisajul permit controlul optim al timpului de 

expunere. 

Caracteristici tehnice 

 

- putere: 2500W, doua trepte de putere 

- format max.: 60x70 cm 

- setare digitala a timpilor de vidare si expunere 

- sistem difuzie 

- sistem vidare cu manometru 

- 6 sertare pentru depozitare 

- alimentare: 220 V 

 

Pret vanzare: 1100 Euro 

 

 

http://www.atec-group.ro/2009/01/07/montakop/
http://www.atec-group.ro/wp-content/gallery/montakop/ramacopymat70100001.jpg
http://www.atec-group.ro/wp-content/gallery/montakop/ramacopymat70100002.jpg
http://www.atec-group.ro/wp-content/gallery/montakop/ramacopymat70100003.jpg
http://www.atec-group.ro/wp-content/gallery/montakop/ramacopymat70100004.jpg
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Oferta 1- 470EUR 
 

Oferta 2 

 HP LaserJet 9000mfp 

Back to previous page 

 

 

HP LaserJet 9000mfp 

723.76 € (2499.00 USD) 

 

 

javascript:%20history.go(-1)
http://www.technogroup.lt/wp-content/uploads/2013/01/HP-LaserJet-9000mfp.jpg
http://www.technogroup.lt/wp-content/uploads/2013/01/HP-LaserJet-9000mfp.jpg
http://www.technogroup.lt/wp-content/uploads/2013/01/HP-LaserJet-9000mfp.jpg
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Functions: Copy, Scan, print 

formats supported: Up to A3 

Print Resolution: 600 x 600 DPI 

Print speed: 50 ppm 

Paper Feed capacity: 3,000 sheets 

Memory: 128 MB 

Features: Printing on both sides (duplex) 

connection to a computer network: the 

Interface :  Parallel , LAN 

Dimensions: 757 x 813 x of 1220 mm 

shorts: Yes 

Weight: 138 kg 

Condition:  Used 

Total printed 205,627 copies 

 

Ofert 3 

Imprimante second hand HP Laserjet 9000MFP (duplex+rețea+sertar suplim.) 

 
2,499 lei1,874 lei 

Multifuncționala HP Laserjet 9000 MFP este o multifuncțională laser alb-negru care printează la o viteză de 50ppm negru 

și are o rezoluție de 600dpi. 

 Adaugă în coș 

Cod Produs: 144Categorie: Monocrom 

 

 

Descriere produs 

Viteză imprimantă (ppm): 50 negru 

Rezoluţie (dpi): 600 

Conectare: paralel, rețea 

Durata toner (la 5% acoperire): 38.000 pag. 

Ciclu lunar: 300.000 pag. 

Greutate imprimantă: 138 kg 

Altele: placă de rețea 

Toner: Negru – C8543X 

Alte informaţii 

Garanție imprimantă: 12 luni sau 20.000 de pagini. 

Imprimanta se livrează cu cartușe și foaia de test. 

Imprimantele se livreaza cu cablu de date și cablu de alimentare. 

http://www.technogroup.lt/katalogas/sharp-mx3501n/
http://www.technogroup.lt/katalogas/sharp-mx3501n/
https://www.it-sh.ro/sh/imprimante-laser-second-hand/monocrom/
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Activ echivalet- pret de nou 

 
O

: 






