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SINTEZA 

 
Utilizatorul lucrării: 

ROMINSOLV S.P.R.L  

Lichidator judiciar conform dosar nr. 8355/3/2014 

Bucuresti,  Splaiul Uniri nr. 223, et. 4 sector 3 

 

Proprietarul autoturismului:  

S.C. GREEN DEVELOPMENT S.R.L.,  

CUI 21623966 

Nr de ordine in Registrul Comertului J40/8109/2007 

Bucureşti, Calea Griviţei, nr. 24, et. 3, ap. Birou 9, Sector 1 

 

Obiectul evaluării 

Obiectul evaluării îl constituie autoturismul Volkswagen Passat, cu numar de inmatriculare B-70-

AAW, aflat in proprietatea persoanei juridice S.C. GREEN DEVELOPMENT S.R.L. 

 

Scopul evaluării 

Scopul evaluării a constat în estimarea valorii de piata a proprietatii de mai sus, in vederea 

vanzarii la licitatie publica.    

 

Data evaluării          08.12.2021 

La data evaluării cursul de schimb al monedei naţionale era de 4,9488 lei/euro. 

  

Inspecţii 

Proprietatea a fost inspectata de catre evaluator in data de 08.12.2021 in prezenta reprezentantului 

destinatarului lucrarii, dna Ana Profir.   

 

Data intocmirii raportului de evaluare        13.12.2021 

 

Bazele evaluării 

Evaluarea a fost elaborata în conformitate cu prevederile Standardelor de Evaluare A.N.E.V.A.R. 

2020, care includ Standardele Internaţionale de Evaluare elaborate de Comitetul Internaţional 

pentru Standarde de Evaluare (IVSC) si Ghidurile metodologice de evaluare (GME) elaborate de 

A.N.E.V.A.R. 

 

Concluzii, 

 

In urma evaluarii, valoarea de piata a autoturismului Volkswagen Passat, B-70-AAW,  

evaluat in vederea vanzarii la licitatie publica,  

este de 2.800 euro, echivalent a 13.857 lei. 

 
 

Elena Tanase 

Evaluator autorizat intreprinderi, proprietati imobiliare si bunuri mobile 

Membru titular ANEVAR  

            Legitimatie AN.E.V.A.R 16531 /2021                 
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I. TERMENII DE REFERINTA AI EVALUĂRII  
 

a) Identificarea evaluatorului 
TANASE N. ELENA P.F.A. 
Sediul social :  Str. Laborator nr.139, bl.S8, ap.38, Sector 3, Bucuresti 
Cod unic de inregistrare: 27782952;                                                                                            
Nr. de ordine in registrul comertului: F40/5605/2010. 

 
Declarație evaluator: 

 
Prin prezenta, în limita cunoştintelor şi informaţiilor deţinute, certific că afirmaţiile prezentate şi 
sustinute in prezentul raport sunt reale si corecte. De asemenea, certific ca analizele, opiniile si 
concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele si conditiile limitative specifice si 
sunt analizele, opiniile si concluziile personale, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional.  

 
Certific ca nu am nici un interes actual sau de perspectivă în proprietatea imobiliară care face 
obiectul acestui raport de evaluare şi nu am nici un interes personal şi nu sunt părtinitor faţă de 
vreuna din părţile implicate. 
 
Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau întelegere care sa-i 
confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un stimulent financiar pentru 
concluziile exprimate in evaluare. 
 
Nici evaluatorul si nici o persoană afiliată sau implicată cu acesta nu are alt interes financiar legat 
de finalizarea tranzacţiei. 

 
Angajarea mea în această evaluare și onorariul pentru această evaluare nu sunt condiționate de 
raportarea unor rezultate predeterminate, de mărimea valorii estimate sau de o concluzie 
favorabilă unuia dintre utilizatorii desemnați ai raportului; 
 
Dețin cunoștințele și experiența necesară pentru efectuarea, în mod competent, a acestei lucrări; 
 
Nu mi-a fost oferită asistență profesională semnificativă din partea unor specialiști în alte domenii; 
 
Inspecția a fost realizată de către evaluator autorizat Tanase Elena, membru titular ANEVAR cu 
legitimația nr. 16531.  

 
            

 Elena Tanase, 
       Membru titular A.N.E.V.A.R 
      Evaluator autorizat E.P.I, E.I., E.B.M.  
                

 
Legitimatie 16531 
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b) Identificarea clientului 

S.C. GREEN DEVELOPMENT S.R.L.,  

CUI 21623966 

Nr de ordine in Registrul Comertului J40/8109/2007 

Bucureşti, Calea Griviţei, nr. 24, et. 3, ap. Birou 9, Sector 1 

prin lichidator judiciar ROMINSOLV S.P.R.L in cauza care face obiectul dosarului nr. 8355/3/2014 

 
c) Identificarea utilizatorului 

ROMINSOLV S.P.R.L  

CUI RO20791325, cu sediul in Splaiul Uniri nr. 223, et. 4 sector 3 
 
d) Activul supus evaluarii 

Obiectivul evaluat îl reprezintă autoturismul Volkswagen Passat, cu numar de inmatriculare B-70-
AAW, din anul 2008, cu numar identificare WVWZZZ3CZ8P012838 . 
Autoturismul are 344.580 km si este parcat in Splaiul Uniri nr. 223, langa cladirea sediului 
lichidatorului judiciar ROMINSOLV S.P.R.L .  
 

e) Scopul evaluării a constat în estimarea valorii de piata a activului de mai sus, in vederea 
vanzarii la licitatie publica.  

 
Moneda evaluarii 
Opinia finală a evaluarii este prezentata în LEI și EUR.  
Cursul BNR de schimb leu/EUR valabil la data 08.12.2021 este 4,9488 lei. 
 
g) Tipul valorii utilizate 

Evaluarea a fost elaborata în conformitate cu prevederile Standardelor de Evaluare A.N.E.V.A.R. 

2020, care includ Standardele Internaţionale de Evaluare elaborate de Comitetul Internaţional 

pentru Standarde de Evaluare (IVSC) si Ghidurile metodologice de evaluare (GME) elaborate de 

A.N.E.V.A.R. 

Deasemenea lucrarea a respectat normele si recomandarile practice elaborate de Asociaţia Naţionala 

a Evaluatorilor din România – A.N.E.V.A.R. 

Pentru scopul lucrarii s-au avut in vedere in principal: 

• SEV 100 - Cadrul general (IVS Cadrul general): 

• SEV 101- Termenii de referinta ai evaluarii (IVS 101); 

• SEV 102 - Implementare (IVS 102); 

• SEV 103 - Raportare (IVS 103); 

• SEV 104 - Tipuri ale valorii (IVS 104) 

• SEV 105 - Abordări și metode de evaluare 

• SEV 300 – Masini, echipamente si instalatii (IVS 300).  

• GME 620 - Evaluarea masinilor, echipamentelor si instalatiilor.  

 

În conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare  publicate de Comitetul Internaţional 

pentru Standarde de Evaluare -IVSC, definiţia valorii de piata este: 

„Valoarea de piaţă este suma estimata pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(a) la 

data evaluării, între un cumpărător hotarat şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie nepartinitoare, 

după un marketing adecvat si în care părţile au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi 

fără constrângere”.  
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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 depinde de natura presiunii asupra vanzatorului si de motivele pentru care 

nu poate sa aiba la dispozitie o perioada de marketing adecvata.  
    
      h)  Data evaluarii 
La baza efectuării evaluării au stat informaţiile privind nivelul preţurilor de vanzare la data evaluarii, 
data la care se consideră valabile ipotezele luate în considerare precum şi valorile estimate de 
către evaluator. 
Data evaluarii este 08.12.2021 
Evaluarea a fost intocmita în 13.12 2021.   

 
     i)   Natura si amploarea activitatilor evaluatorului 
Procesul de evaluare se realizează în mai multe etape, numărul acestora depinzând de scopul 
pentru care este efectuată evaluarea, de tipul proprietății și de informațiile avute la dispoziție. 
Procesul de evaluare indică traseul ce trebuie parcurs în scopul cercetării pieței și analizei datelor, 
aplicării abordărilor în evaluare și integrării rezultatelor acestor activități într‐o estimare a unui tip 
de valoare. 
Etapele parcurse pentru determinarea valorii impozabile au fost: 
- Stabilirea termenilor de referinta ai evaluarii; 
- Inspecţia bunului de evaluat; 
- Stabilirea ipotezelor si a ipotezelor speciale care au stat la baza procesului de evaluare; 
- Analiza tuturor informaţiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluării; 
- Aplicarea metodei de evaluare considerate oportună pentru determinarea valorii de piata şi 
fundamentarea opiniei evaluatorului. 
 
In urma inspectie efectuate, au fost preluate informatii referitoare la proprietatea evaluata, au fost 
analizate documentele si s-au efectuat fotografii ale proprietatii supuse evaluarii.  
 

j)   Natura si sursa informatiilor pe care se va baza evaluarea 

 Acte puse la dispoziţie pentru evaluare-copii xerox: 

- cartea de identitate nr F819988 

- talonul nr B0274896 

- contract de leasing financiar 7359/ 14.08.2007 

Evaluatorul nu a avut la dispozitie alte documente de provenienta, facturi.  
 
Alte informaţii necesare existente în bibliografia de specialitate, respectiv: 

- Cursul de referință al monedei naționale afișat de BNR; 
- Publicații privind piața auto; 

Evaluatorul nu îşi asumă nici un fel de răspundere pentru datele puse la dispoziţie de către client şi 
proprietar şi nici pentru rezultatele obţinute în cazul în care acestea sunt viciate de date incomplete 
sau greşite. 

 
k)  Ipoteze semnificative. Ipoteze speciale semnificative 

Aspectele juridice se bazeaza exclusiv pe informaţiile şi documentele furnizate de către 
proprietarul bunului 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; 

Evaluarea bunurilor s-a facut pe amplasamentul aflat la inspectie si nu s-au considerat 
costuri suplimentare de transport, montaj, etc.  
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Evaluatorul nu este responsabil asupra modificarii starii in care se afla activele evaluate, 
atat timp cat se modifica conditiile de amplasare/ depozitare a acestora.  

Prezentul raport este întocmit la cererea clientului şi în scopul precizat. Nu este permisă 
folosirea raportului de către o terţă persoană fără obţinerea, în prealabil, a acordului scris al 
clientului, autorului evaluării şi evaluatorului verificator. Nu se asumă responsabilitatea faţă de nici 
o altă persoană în afara clientului, destinatarului evaluării şi celor care au obţinut acordul scris şi 
nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, 
pagube rezultate în urma deciziilor sau acţiunilor întreprinse pe baza acestui raport. 

Raportul de evaluare îşi păstrează valabilitatea numai în situaţia în care condiţiile de piaţă, 
reprezentate de factorii economici, sociali şi politici, rămân nemodificate în raport cu cele existente 
la data întocmirii raportului de evaluare. 

Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală care afectează fie 
proprietatea evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia şi care nu sunt cunoscute de către 
evaluator.. 

Dacă nu se arată altfel în raport, se intelege ca evaluatorul nu are cunoştinţă asupra stării 
ascunse sau invizibile. 

Evaluatorul nu oferă garanţii explicite sau implicite în privinţa stării în care se află 
proprietatea şi nu este responsabil pentru existenţa unor astfel de situaţii si a eventualelor lor 
consecinte şi nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor. 

Evaluatorul obţine informaţii, estimări şi opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din 
surse pe care evaluatorul le consideră a fi credibile şi evaluatorul considera că acestea sunt 
adevărate şi corecte. Evaluatorul nu îşi asumă responsabilitatea în privinţa acurateţei informaţiilor 
furnizate de terţe părţi. 

Conţinutul acestui raport este confidenţial pentru client si destinatar şi autorul nu îl va 
dezvălui unei terţe persoane, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Standardele Internationale de 
Evaluare şi/sau atunci când proprietatea a intrat în atenţia unui corp judiciar calificat. Evaluatorul a 
fost de acord să-şi asume realizarea misiunii încredinţate de către clientul numit în raport, în scopul 
utilizării precizate de către client si in scopul precizat în raport. 

Consimţământul scris al evaluatorului şi al evaluatorului verificator (dacă al acestuia din 
urmă este necesar), trebuie obţinut înainte ca oricare parte a raportului de evaluare să poată fi 
utilizată în orice scop de către orice persoană, cu excepţia clientului şi a creditorului, sau a altor 
destinatari ai evaluării care au fost precizaţi în raport. Consimţământul scris şi aprobarea trebuie 
obţinute înainte ca raportul de evaluare (sau oricare parte a sa) să poată fi modificat sau transmis 
unei terţe părţi, inclusiv altor creditori ipotecari, alţii decât clientul sau altor categorii de public, prin 
prospecte, memorii, publicitate, relaţii publice, informaţii, vânzare sau alte mijloace. 

 Raportul de evaluare nu este destinat asiguratorului proprietăţii evaluate, iar valoarea 
prezentată în raportul de evaluare nu are legătură cu valoarea de asigurare. 
Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanţă sau să 
depună mărturie în instanţă relativ la proprietăţile în chestiune, în afara cazului în care s-au 
încheiat astfel de înţelegeri în prealabil; 
Nici prezentul raport, nici părţi ale sale (în special concluzii referitoare la valori, identitatea 
evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul prealabil al evaluatorului; 
Raportul de evaluare este valabil în condiţiile economice, fiscale, juridice şi politice de la data 
întocmirii sale. Dacă aceste condiţii se vor modifica concluziile acestui raport îşi pot pierde 
valabilitatea. 
 
Bunul ce face obiectul prezentului raport a fost evaluat în starea şi configuraţia de la data evaluării, 
nefiind efectuate în cadrul lucrării  previziuni privind modul de exploatare a lui, care se poate 
schimba în funcţie de condiţiile de operare ulterioare evaluării; 
 
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 
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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. 
 
 Ipoteze semnificative speciale  
- Evaluatorul nu isi asuma raspunderea in privinta modificarii starii identificate la momentul 
inspectiei  
 

- Lichidatorul judiciar a pus la dispozitia evaluatorului extrase privitoare la situatia inspectiei tehnice 

periodice, a asigurarii RCA si a rovigmetei.  

Inspectia ITP a expirat la 28.11.2021, insa rovigneta si RCA sunt valide, iar autoturismul a fost in 

circulatie pana la data predarii lichidatorului judiciar. In aceste conditii, chiar si in lipsa ITP valid, 

evaluatorul a mers pe ipoteza ca ITP va putea fi prelungit (neavand alte informatii privitoare la un 

deviz tehnic necesar pentru acordarea ITP). Evaluatorul va acorda totusi o corectie pt costul ITP si 

eventualul transport pe platforma pana la statia ITP de aproximativ 100 de euro.  
 
-La momentul inspectiei, autoturismul era functional, bateria functionala. Astfel, starea generala a 
autoturismului a fost considerata buna.  

 
l)   Tipul raportului 

Scopul evaluarii, complexitatea activului supus evaluarii si cerintele clientului/utilizatorului au 
determinat gradul adecvat de detaliere al raportului de evaluare. 
Prezentul raportul de evaluare are o formă completă si este de tip explicative (narativ) care 
respectă cerintele de raportare ale SEV 103 – Raportare. 

 
m)  Restrictii de utilizare, difuzare si publicare a raportului 

- Intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia; 
- Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanţă sau să 
depună mărturie în instanţă relativ la proprietăţile în chestiune, în afara cazului în care s-au 
încheiat astfel de înţelegeri în prealabil; 
- Raportul de evaluare este valabil în condiţiile economice, fiscale, juridice şi politice de la data 
întocmirii sale. Dacă aceste condiţii se vor modifica concluziile acestui raport îşi pot pierde 
valabilitatea; 
-  Orice valori estimate în raport se aplică activului evaluat, luat ca întreg şi orice divizare sau 
distribuire a valorii pe interese fracţionate va invalida valoarea estimată, în afara cazului în care o 
astfel de distribuire a fost prevăzută în raport; 
- Nici prezentul raport, nici părţi ale sale (în special concluzii referitor la valori, identitatea 
evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul prealabil al evaluatorului autorizat 
care semnează acest raport, cu specificarea formei şi contextului în care urmează să apară. 
- Publicarea, parţială sau integrală, precum şi utilizarea lui de către alte persoane decât clientul și 
utilizatorul desemnat al raportului de evaluare, atrage dupa sine încetarea obligaţiilor contractuale. 
- Conform obligatiilor contractuale, evaluatorul are obligatia de a raspunde la intrebarile privind 
evaluarea, ridicate de catre auditorul entitatii.  
 

n)  Conformitatea evaluarii cu SEV 
Raportul de evaluare a fost realizat în concordanţă cu reglementările Standardelor de Evaluare a 
bunurilor 2020 şi cu ipotezele, respective ipotezele speciale cuprinse în prezentul raport.  
Acest raport de evaluare este realizat la cererea beneficiarului si nu poate fi utilizat in alte scopuri 
sau de catre alti destinatari.  
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CAPITOLUL 2 – PREZENTAREA DATELOR 
 
2.1 Identificarea proprietatii. Situatia juridica 

Identificarea bunului mobil supus evaluarii a fost facuta atat la nivel micro cat si macro.  

Microidentificarea – reprezinta procesul de evidentiere a caracteristicilor individuale ale bunului 

mobil, precum : marca de fabrica, seria, capacitatea, dimensiunea fizica, varsta si starea. 

Autoturismele fac parte din categoria mijloacelor de transport si au o durata normala de exploatare, 

conform HG nr. 964/1968 modificat prin HG nr.2139/2004 privind clasificatia si durata normala de 

functionare a mijloacelor fixe de 4-6 ani ;  

 

Autoturismul evaluat apartine persoaanei juridice S.C. GREEN DEVELOPMENT S.R.L., 

conform cartii de identitate si a certificatului de inmatriculare.  

Evaluatorul nu a avut la dispozitie alte documente de proprietate/ factura. 

 

2.2 Descrierea amplasamentului bunurilor 

Autoturismul a fost in circulatie pana la 28.11.2021, iar inspectia a fost efectuata in Splaiul Uniri nr. 

223, sector 3.  

 

2.3 Descrierea tehnica si functionala 

 
Descrierea Autoturismului Volkswagen Passat , B-70-AAW 

Date generale si Caracteristici tehnice, conform cartii de identitate F 819988 

Certificat de inmatriculare nr: B02749896 

Categoria – Autoturism M1 ; 

Marca – Volkswagen Passat; 

Caroseria – AA BERLINA ;  

Nr. de omologare – AA1113S11U46E4/2008; 

Nr. de identificare – WVWZZZ3CZ8P012838 ; 

Anul fabricatiei : 2008 ; 

Data expirarii inspectiei tehnice : 28.11.2021  

Masa (kg) – totala maxima autorizata : 2030 ;   

Nr. de locuri – 5 ; 

Motor serie 452249 ;  cilindree (cm3) – 1896 ; putere maxima (kw) – 77 ; sursa de energie – 

MOTORINA  

Dimensiuni anvelopa fata/ spate: 215/55R16 93H sau 235/45R17 94H  

Culoare: MARO 

Kilometri parcursi : 344.580 KM ; 

Motorizare EURO 4. 
 

Starea tehnica  

An fabricatie :2008 

Data primei inmatriculari : 28.09.2007 

Rulaj la data evaluarii : 344.580 km 

Caroseria si vopseaua sunt in stare tehnica buna si prezinta urme usoare de rugina in partea stanga 

spate deasupra rotii, iar in stanga jos, in partea din fata a pragului, este o usoara averie. 

Barele fata si spate sunt in stare buna. 

Parbrizul este in stare buna. 

Bateria este functionala, radiocasetofonul este prezent.   
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Tapiteria este in stare satisfacatoare. In interior, pe usa de la sofer, tapiteria este un pic iesita din 

partea ornamentala.  

Motorul este functional. 

In concluzie, starea tehnica actuala se apreciaza in urma inspectiei ca fiind buna.  
 

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 nu are o arie de tranzacţionare locală ci una naţională 

si internaţională, iar majoritatea tranzacţiilor înregistrate sunt cu maşini second-hand.  

 

2.5 Piata specifica bunului mobil evaluat 

In cazul bunurilor mobile evaluate pentru identificarea pieţei sale specifice, s-au investigat o serie 

de factori, incepând cu tipul acestora. 

Aceste tipuri de bunuri sunt atractive pentru o serie de potentiali utilizatori. 

 

2.6 Analiza ofertei 

Oferta reprezintă numărul dintr-un tip de proprietate care este disponibil pentru vânzare sau 

închiriere la diferite 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. 

 

Preturile de lista pentru produse similare au fost luate de pe siteul https://www.ccarprice.com  

 

➢ Oferta de bunuri second-hand efectuată de deţinătorii de autoturisme. 

Bunurile sunt, în general puternic depreciate. Piaţă este 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 
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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. 

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 

kilometraj). Pentru bunurile studiate este prezentă pe piaţă o ofertă (atât ca nou cât şi ca second-

hand) semnificativă. 

Astfel, oferta de bunuri second-hand similare este intre 3000 euro si 4500 euro , depinzand de anul 

de fabricatie, numarul de kilometri, starea tehnica . 

 

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. 

Cererea este scazuta, sub nivelul ofertei, mai ales pentru motoarele cu capacitate foarte mare, 

datorita consumului ridicat de combustibil.  

 

2. 8 Echilibrul pietei 

Se constată că astfel de bunuri sunt tranzacţionate pe piaţă. 

Totodată marii producători practică discount-uri semnificative pentru firmele ce achiziţionează un 

număr mai mare de bunuri. 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. 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. Având în vedere cele de mai sus s-au efectuat analize, pornind de la 

caracteristicile principale comune ( combustibil, capacitatea motorului, putere, anul 

fabricatiei, kilometraj). 
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CAPITOLUL 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 doua tipuri de abordari, respectiv: 

➢ Abordarea prin comparatia vanzarilor; 

➢ 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 utilajului 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 utilajului evaluat; 

➢ selectarea tipului de valoare estimata în prezentul raport;  

➢ deducerea şi estimarea condiţiilor limitative specifice utilajului evaluat; 

➢ obţinerea de informaţii referitoare la preţuri actuale (noi sau second-hand) ale unor utilaje 

similare; 

➢ analiza tuturor informaţiilor culese, interpretarea  rezultatelor din punct de vedere al 

evaluării; aplicarea metodelor de evaluare considerate oportune pentru estimarea valorii. 

 

3.2 Abordarea prin comparatii 

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 indica valoarea prin analizarea vânzărilor recente (sau a 

preţurilor de ofertare) a proprietăţilor identice sau asemănătoare (comparabile) cu proprietatea 

subiect.  

 

Metode de comparatie : 

-metoda identificarii – aceasta tehnica stabileste valoarea unei imobilizari corporale mobile prin 

comparatie cu o imobilizare corporala mobile inlocuitoare care are un pret de vanzare cunoscut.  

-metoda asimilarii- aceasta tehnica stabileste valoarea bazandu-se pe analiza unor imobilizari 

corporale mobile care au parametri esentiali apropiati ca marime, dar nu identici (deci imobilizari 

corporale mobile similare), folosind o masura a utilitatii (marimea, capacitatea etc.), ca baza de 

comparatie.  

- metoda procentajului din cost- cu aceasta tehnica se stabileste raportul dintre pretul de vanzare si 

costul brut curent al unei imobilizari corporale mobile la data vanzarii.  

 

Evaluatorul a utilizat pentru estimarea valorii de piata a bunului mobil supus evaluarii, metoda 

identificarii.  

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 autoturisme uzate (second-hand) reprezintă un mijloc uzual de cumpărare şi vânzare a 

acestor bunuri. Această piaţă se compune din comercianţi de maşini uzate, licitaţii, vânzări publice 
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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.  

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 prezentata aplicarea metodei comparatiei : 

 

Comparabilele selectate sunt prezentate in continuare, iar ofertele retinute sunt anexate la raport. 
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GRILA DE PIATA : 

 

 
 

S-au efectuat următoarele corecţii conform grilei de comparaţii anexată: 

- pentru condiţii de vânzare corectia este de -10% pentru fiecare comparabilă stiut fiind faptul ca 

pretul de ofertare este mai mare decat pretul de tranzacţionare si marimea este data de scaderea 

cererii pe fondul crizei actuale;  

- pentru condiţii de piaţă nu s-au aplicat corecţii toate ofertele fiind recente; 

- pentru anul de fabricatie nu s-au efectuat corectii  

- pentru kilometraj; corectia estimata este de 53 euro pentru 10.000 km, corectia rezultata din 

analiza pe perechi de date a comparabilelor anexate la lucrare ( comparabila 4 si 5), care nu difera 

decat prin nr de km. 
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- pentru motorizare si capacitate nu s-au aplicat corectii, comparabilele avand aceeasi motorizare 
- pentru starea tehnică – s-a alicat o corectie de 5% pentru tapiteria usor uzata la usa soferului si 

usoare pete de rugina pe aripa. 

- de asemenea pt lipsa ITP a fost aplicata o corectie de 100 euro, constand aproximativ in costul 

reviziei plus transportul pe platforma pana la unitatea service. Nu au fost luate in calcul eventuale 

alte reparatii, in lipsa unui deviz de lucrari emis de un serice autorizat.  

 

Comparabila retinuta este cea care a inregistrat cea mai mica corectie bruta procentuala.  

 

V comparatii rotunjit = 2.800 euro, echivalent a 13.857 ron 

 

3.3 Abordarea prin cost.  Metoda costului de inlocuire net 

La baza abordării costului stă principiul substituţiei: un cumpărător prudent nu va plăti mai mult 

pentru o proprietate decât costul achiziţionării unei proprietăţi substitut sau a unui utilaj echivalent. 

Principiul poate fi aplicat fie unui activ individual sau unui utilaj, instalaţie complexă 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. Valoarea de înlocuire este valoarea în stare nedepreciată 

a unui mijloc fix, la locul de utilizare, 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. Ea se determina 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, construcţiile 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- CIB 

➢ Costul de înlocuire (de nou) este în general punctul cel mai potrivit de începere a estimării 

unei opinii asupra valorii folosind abordarea prin cost. 
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Costul de inlocuire brut este reprezentat de pretul de lista pentru produse similare, care a fost 

preluat de pe siteul https://www.ccarprice.com (21.351 euro Tva inclus).  
 

Deprecierea fizica a fost estimata ca o medie a trei factori: expirarea duratei normate de viata, 

raportul dintre kilometrajul parcurs si nr. mediu de kilometri normati pentru tipul respectiv de motor 

si starea tehnica si estetica generala . 

 

Deprecierea funcţională este reprezentata de consumul de combustibil şi consumul de ulei datorat 

pierderilor din instalaţie, mai mare decat la modelele noi cu aceleasi caracteristici  principale 

(putere motor, capacitate cupa, etc.); 

In cazul autoturismului de fata au fost considerate pierderi datorate consumului excedentar de 1 litru 

la 100 km. 

 

Deprecierea economică: datorată unor factori externi bunului, cum ar fi cerere scăzută înregistrată 

pentru produs; concurenţa sporită; politici de mediu sau alte măsuri legislative; inflaţia sau rate 

crescute ale dobânzii; alţi factori similari. 

Deprecierea economica este estimata ca rezultat al diferentei intre costul de inlocuire brut minus 

cele doua tipuri de depreciere amintite anterior si valoarea de piata.  

 

Estimarea valorii de piata prin metoda costului de inlocuire net : 
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3.4 Reconcilierea valorilor. Opinia evaluatorului. 

 

ANALIZA REZULTELOR SI CONCLUZIA ASUPRA VALORII 

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

• Abordarea prin piață-analiza comparatiilor relative = 2.800 EURO/ 13.857 LEI 

• Abordarea prin venit-capitalizarea directă = nu s-a aplicat 

• Abordarea prin cost - metoda costului de inlocuire net = 2.878 EURO / 14.234 LEI 
 
Criteriile care au stat la baza estimarii finale a valorii, sunt: adecvarea, precizia şi cantitatea de 
informaţii. 
Adecvarea: 

➢ Prin acest criteriu, evaluatorul judecă cât de pertinentă este fiecare metodă, scopului şi 
utilizării evaluării. Adecvarea unei metode, deregulă, se referă direct la tipul proprietăţii şi 
viabilitatea pieţei. 

Precizia: 
➢ Precizia unei evaluări este măsurată de încrederea evaluatorului in corectitudinea datelor, 

de calculele efectuate şi de corecţiile aduse preţurilor de vânzare a proprietăţilor 
comparabile. 

Cantitatea informatiilor: 
➢ Adecvarea şi precizia influenţează calitatea şi relevanţa rezultatelor unei metode. Ambele 

criterii trebuie studiate în raport cu cantitatea informaţiilor evidenţiate de o anumită 
tranzacţie comparabilă sau de o anumită metodă. Chiar şi datele care îndeplinesc criteriile 
de adecvare şi precizie pot fi contestate dacă nu se fundamentează pe suficiente 
informaţii. În termeni statistici, intervalul de încredere în care va fi valoarea reală, va fi 
îngustat de informaţiile suplimentare disponibile. 

 
In piata specifica proprietatii subiect, de cele mai multe ori, acest tip de imobil este achizitionat de 
catre cumparatorii care doresc sa revanda aceste tipuri de autorisme pentru piese de schimb sau 
pentru tranzactii cu tichete rabla. 
 
In aceste conditii, abordarea prin venit nu a putut fi considerata adecvata, scopul evaluarii fiind 
tranzactia de vanzare-cumparare in vederea lichidarii , iar bunul aflandu-se in stare slaba pentru a 
putea fi reconditionat.  
 
Avand in vedere scopul evaluarii, adecvaream precizia si cantitatea informatiilor,, increderea cea 
mai ridicata o au datele utilizate in cadrul abordarii prin comparatia de piata.  
 
Concluzia asupra valorii 
În conformitate cu argumentele prezentate anterior, concluzia evaluatorului este susținută de 
abordarea prin piata aceasta fiind considerată cea mai relevantă, în funcție de calitatea și 
cantitatea informațiilor utilizate. In aceste conditii, rezultatul evaluarii, valabil la data de referinta a 
evaluarii este: 

 
    Valoare de piata: 2.800 EUR / 13.857 lei  
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Evaluatorul apreciază că valoarea rezultata are un grad mare de certitudine având în vedere calitatea 

informaţiilor pe care evaluatorul le-a avut la dispoziţie şi le-a prelucrat. 

Referitor la această valoare pot fi precizate următoarele: 

➢ Valoarea exprimată este valabilă exclusiv în condiţiile şi prevederile prezentului raport; 

➢ Valoarea nu ţine seama de responsabilităţile de mediu şi de costurile implicate de conformarea 

la cerinţele legale; 

➢ Valoarea este o predicţie; 

➢ Evaluarea este o opinie asupra unei valori; 

➢ Valoarea nu conţine T.V.A. 

 

Toate valorile cuprinse în prezenta lucrare se înţeleg în condiţiile existente la data evaluării. Orice 

modificări aduse după această dată, influenţează rezultatele prezentate în lucrare. 

 

Elena Tanase 

Membru titular A.N.E.V.A.R.    - Legitimatie 16531/ 2021     

Evaluator autorizat intreprinderi, proprietati imobiliare si bunuri mobile  
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Oferte comparabile 

COMPARABILA 1 
https://www.autovit.ro/anunt/volkswagen-passat-ID7GSlP9.html 
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COMPARABILA 2 
https://www.autovit.ro/anunt/volkswagen-passat-ID7GOeZJ.html#xtor=SEC-81 
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COMPARABILA 3 
https://www.autovit.ro/anunt/volkswagen-passat-1-9tdi-ID7GWdwY.html 
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COMPARABILA 4 
https://www.autovit.ro/anunt/volkswagen-passat-variant-ID7GPyBO.html 
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COMPARABILA 5 
https://www.olx.ro/d/oferta/vw-passat-1-9-tdi-2008-limuzina-
IDfwQX3.html#ad4051a4de 
Postat 11 noiembrie 2021 

 

 
 

vw Passat 1,9 TDI, 2008, limuzina 4 200 € 

Prețul e negociabil 

Promovează 

Reactualizează 

• Persoana fizica 

• Stare: Utilizat 

• Model: Passat 
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• Caroserie: Berlina 

• Culoare: Negru 

• An de fabricatie: 2008  

• Combustibil: Diesel 

• Putere: 105 CP 

• Capacitate motor: 1 900 cm³ 

• Numar de usi: 4 

• Cutie de viteze: Manuala 

• Rulaj: 207 000 km 

• Serie sasiu (VIN): WVWZZZ3CZ8P077020  

• Volan: Partea stanga 

Descriere 

Poate fi vizionata pe Str. Basarabiei, langa casieria UPC din P-ta Energiei. 

Ofer al doilea rand de jante echipate cu cauciucuri de vara. 

Vasile 

Pe OLX din martie 2013 

Activ pe 15 noiembrie 2021 

• 077 018 3886 
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https://www.ccarprice.com/eu/volkswagen-passat-2-0t-s-2021-price-in-europe-5760 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

   
 

   


