
 

HOTĂRÂRE 

privind însuşirea a 3 rapoarte de evaluare şi constituirea comisiei de negociere a 

prețului de cumpărare a terenului în suprafață de 184 mp, situat în municipiul 

Craiova, strada Frații Goleşti, nr. 2G, precum şi a terenului în suprafață de  

693 mp, situat în municipiul Craiova, strada Corneliu Coposu, nr. 107B 
 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în ședință ordinară, 

având în vedere Referatul de aprobare nr. 829/12.01.2023 al Serviciului 

Administrarea și Exploatarea Domeniului Public și Privat al Județului Dolj prin care se 

propune însuşirea a 3 rapoarte de evaluare şi constituirea comisiei de negociere a 

prețului de cumpărare a terenului în suprafață de 184 mp, situat în municipiul Craiova, 

strada Frații Goleşti, nr. 2G, precum şi a terenului în suprafață de  

693 mp, situat în municipiul Craiova, strada Corneliu Coposu, nr. 107B, Raportul de 

specialitate al Serviciului Juridic, Administraţie Locală nr. 1051/16.01.2023, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate; 

având ȋn vedere Hotărârile nr. 313/28.10.2022, nr. 269/25.11.2021 şi nr. 

291/22.10.2015 ale  Consiliului Județean Dolj, 

ȋn temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 şi art. 196 alin. (1) lit. a) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare,    

                  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare nr. 637/10.01.2023 pentru 

stabilirea valorii de piață a terenului în suprafață de 184 mp, situat în municipiul 

Craiova, strada Frații Goleşti, nr. 2G, având numărul cadastral 251979, înscris în Cartea 

Funciară nr. 251979 Craiova, în vederea cumpărării acestuia, valoarea de piață fiind 

stabilită la suma 31.648,00 euro, respectiv 155.138,00 lei, conform anexei nr. 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare nr. 638/10.01.2023 pentru 

stabilirea valorii de piață a terenului în suprafață de 693 mp, situat în municipiul 

Craiova, strada Corneliu Coposu, nr. 107B, având numărul cadastral 247880, înscris în 

Cartea Funciară nr. 247880 Craiova, în vederea cumpărării acestuia, valoarea de piață 

fiind stabilită la suma 149.688,00 euro, respectiv 733.771,00 lei, conform anexei nr. 2 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare nr. 639/10.01.2023 privind 

stabilirea nivelului minim al chiriei pentru fiecare lot (în suprafață de 108 mp) din cele  

4 loturi de teren în suprafață totală de 432 mp, situate în municipiul Craiova, strada 

 

 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ 



Tabaci, nr. 1C-1F, identificate cu NC/CF 249115 Craiova, NC/CF 249116 Craiova, 

NC/CF 249117 Craiova şi NC/CF 249118 Craiova, în vederea închirierii acestora, 

nivelul minim al chiriei pentru fiecare lot în parte fiind stabilit la 855,00 euro/lună, 

respectiv 4.191,00 lei/lună, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 4. Se constituie comisia de negociere a prețului de cumpărare a terenului în 

suprafață de 184 mp, situat în municipiul Craiova, strada Frații Goleşti, nr. 2G, având 

numărul cadastral 251979, înscris în Cartea Funciară nr. 251979 Craiova, precum şi a 

terenului în suprafață de 693 mp, situat în municipiul Craiova, strada Corneliu Coposu, 

nr. 107B, având numărul cadastral 247880, înscris în Cartea Funciară nr. 247880 

Craiova, în următoarea componență: 

Marin Marian-Viorel – consilier județean 

Mateiță Constantin-Ovidiu – consilier județean 

Scărlătescu Lucian-Cristian – consilier județean 

Gătejescu Alexandru-Florian – consilier județean 

Irinei Marian-Ioan – consilier județean 

Membri supleanți: 

Cristescu Adrian-Daniel – consilier județean 

Gîdea Constantin-Cosmin – consilier județean 

Art. 5. Atribuțiile comisiei de negociere sunt următoarele: 

- negociază cu proprietarii-vânzători prețurile de vânzare-cumpărare pentru 

fiecare dintre cele 2 terenuri; 

- întocmeşte câte un proces-verbal de negociere semnat de toți membrii prezenți şi 

de proprietarii-vânzători pentru fiecare teren în parte, care va fi supus spre aprobare 

Consiliului Județean Dolj; 

- transmite conducerii Consiliului Județean Dolj procesele-verbale de negociere. 

 Art. 6. Comisia de negociere constituită conform art. 4 şi direcţiile de specialitate 

ale Consiliului Judeţean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

             

               Nr. _______                                    Adoptată la data de: ______________ 

                      

                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 

           PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL  

        AL JUDEȚULUI,                                                     

 

 

 DORIN-COSMIN VASILE                           CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ    



 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ              PREŞEDINTE,      

ADMINISTRATOR PUBLIC 

Serviciul Administrarea şi Exploatarea  

Domeniului Public şi Privat al Judeţului Dolj                                          

Nr. 829/12.01.2023                                                 DORIN-COSMIN VASILE 

            

REFERAT DE APROBARE  
privind însuşirea a 3 rapoarte de evaluare şi constituirea comisiei de negociere a 

prețului de cumpărare a terenului în suprafață de 184 mp, situat în municipiul 

Craiova, strada Frații Goleşti, nr. 2G, precum şi a terenului în suprafață de  

693 mp, situat în municipiul Craiova, strada Corneliu Coposu, nr. 107B 
 

 

Prin Hotărârea nr. 313/28.10.2022 s-a aprobat demararea procedurilor de achiziție de 

către U.A.T. Județul Dolj a imobilului teren în suprafață de 184 mp (din măsurători), situat 

în Municipiul Craiova, strada Frații Goleşti, nr. 2G, județul Dolj, având numărul cadastral 

251979, înscris în Cartea Funciară nr. 251979 Craiova, precum şi întocmirea unui raport de 

evaluare de către un evaluator autorizat ANEVAR pentru stabilirea valorii de piață a 

acestui teren.  

Prin Hotărârea nr. 291/22.10.2015 a Consiliului Judeţean Dolj s-a aprobat 

achiziționarea unui teren în suprafață de 693 mp, situat în municipiul Craiova, strada 

Corneliu Coposu, nr. 107B (fost nr. 107), județul Dolj, achiziție ce se va face la prețul 

pieței, Consiliul Județean Dolj urmând să constituie o comisie de negociere a prețului de 

cumpărare. 

Prin Hotărârea nr. 269/25.11.2021 a Consiliului Judeţean Dolj s-a aprobat  

închirierea prin licitație publică a 4 loturi de teren în suprafață totală de 432 mp, situate în 

municipiul Craiova, strada Tabaci nr. 1C-1F (fost nr. 1), pentru desfăşurarea de activități 

comerciale.   

Pentru stabilirea valorii de piață a terenului în suprafață de 184 mp, situat în 

municipiul Craiova, strada Frații Goleşti, nr. 2G, în vederea cumpărării acestuia, a valorii 

de piață a terenului în suprafață de 693 mp, situat în municipiul Craiova, strada Corneliu 

Coposu, nr. 107B, în vederea cumpărării acestuia, precum şi pentru stabilirea nivelului 

minim al chiriei pentru închirierea a 4 loturi de teren în suprafață totală de 432 mp, situate 

în municipiul Craiova, strada Tabaci, nr. 1C-1F, a fost încheiat Contractul de servicii  

nr. 159/19.12.2022 cu S.C. AEI GROUP FINANCIAR S.R.L., membru corporativ 

ANEVAR. 

 Valorile de piață estimate propuse, respectiv nivelul minim al chiriei/lună (toate 

valorile determinate de către evaluator au fost exprimate atât în lei, cât şi în euro), sunt 

următoarele: 

 a) pentru terenul în suprafață de 184 mp, situat în municipiul Craiova, strada Frații 

Goleşti, nr. 2G, valoarea de piață, în vederea cumpărării acestuia, este de 31.648,00 euro, 

respectiv 155.138,00 lei; 

 b) pentru terenul în suprafață de 693 mp, situat în municipiul Craiova, strada 

Corneliu Coposu, nr. 107B, valoarea de piață, în vederea cumpărării acestuia, este de 

149.688,00 euro, respectiv 733.771,00 lei; 



 c) pentru fiecare lot (în suprafață de 108 mp) din cele 4 loturi de teren  în suprafață 

totală de 432 mp, situate în municipiul Craiova, strada Tabaci, nr. 1C-1F, nivelul minim al 

chiriei este de 855,00 euro/lună, respectiv 4.191,00 lei/lună. 

 Cele 3 rapoarte de evaluare (nr. 637, nr. 638 şi nr. 639 din 10.01.2023) au fost 

recepționate de către comisia constituită prin Dispoziția nr. 703/21.12.2022 a Preşedintelui 

Consiliului Județean Dolj conform Procesului-verbal nr. 644/10.01.2023. 

În vederea negocierii prețului de cumpărare de către U.A.T. Județul Dolj a terenului 

în suprafață de 184 mp, situat în municipiul Craiova, strada Frații Goleşti, nr. 2G, precum 

şi a terenului în suprafață de 693 mp, situat în municipiul Craiova, strada Corneliu Coposu, 

nr. 107B, este necesară constituirea unei comisii, aprobată prin Hotărâre a Consiliului 

Județean Dolj. 

Având în vedere cele menționate anterior, propunem adoptarea unei hotărâri a 

Consiliului Județean Dolj pentru însuşirea celor 3 rapoarte de evaluare şi constituirea 

comisiei de negociere a prețului de cumpărare a terenului în suprafață de 184 mp, situat în 

municipiul Craiova, strada Frații Goleşti, nr. 2G, precum şi a terenului în suprafață de 693 

mp, situat în municipiul Craiova, strada Corneliu Coposu, nr. 107B. 

 

Anexăm proiectul de hotărȃre. 

 

 

ADMINISTRATOR PUBLIC, 

Cosmin Durle 

 

 

 

                        ŞEF SERVICIU,                                        ÎNTOCMIT, 

                          Adrian Plugaru                                      Nicoleta Cimpoeru 

                                



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administrație Locală 

Nr._1051/16.01.2023                  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind însușirea a 3 rapoarte de evaluare și constituirea comisiei 

de negociere a prețului de cumpărare a terenului în suprafață de 184 mp, situate în municipiul 

Craiova, strada Frații Golești, nr. 2G, precum și a terenului în suprafață de 693 mp, situat în 

municipiul Craiova, strada Corneliu Coposu, nr. 107B    

 

  

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în 

calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind însușirea a 3 rapoarte de evaluare și 

constituirea comisiei de negociere a prețului de cumpărare a terenului în suprafață de 184 mp, 

situate în municipiul Craiova, strada Frații Golești, nr. 2G, precum și a terenului în suprafață 

de 693 mp, situat în municipiul Craiova, strada Corneliu Coposu, nr. 107B, propus de 

Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: însușirea a 3 rapoarte de evaluare și constituirea 

comisiei de negociere a prețului de cumpărare a terenului în suprafață de 184 mp, situate în 

municipiul Craiova, strada Frații Golești, nr. 2G, precum și a terenului în suprafață de 693 mp, 

situat în municipiul Craiova, strada Corneliu Coposu, nr. 107B 

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), 

în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile: 

- art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

serviciului juridic: nu este cazul. 

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

 

 Avizat               Întocmit 

  Șef serviciu juridic               Consilier juridic 

     Daiana Stoica                             Cristian Buzata 

                                 

       



RAPORT 
EVALUARE 

2022 

Teren cu suprafața de 184 mp situat pe Str. Frații 

Golești nr. 2G, Craiova, jud. Dolj 

  

IAȘI, 2022 

Anexa nr. 1  la Hotărârea nr. 
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     SCRISOARE DE TRANSMITERE 

 

Către: Consiliul Județean Dolj 

 
La solicitarea Consiliului Județean Dolj și în baza Contractului de Prestări Servicii 

nr. 159 din 19.12.2022, am realizat prezentul raport de evaluare referitor la stabilirea valorii 

unui teren cu suprafața de 184 mp situat pe Str. Frații Golești nr. 2G, Craiova, jud. Dolj, 

înscris în Cartea Funciară nr: 251979 și având Nr. cadastral: 251979. 

Raportul de evaluare care urmează prezintă succint premisele evaluării, datele privind 

bunurile imobile şi analiza acestora, procesul în urma căruia au fost fundamentate opiniile 

evaluatorului. Având în vedere tipul demersului pe care m-am angajat să-l realizez potrivit 

cererii clientului, potrivit proprietăţilor şi caracterului lucrării, forma raportului este în 

concordanţă totală cu prevederile Standardelor de evaluare adoptate de Asociaţia Naţională a 

Evaluatorilor din România. Raportul de evaluare oferă informaţii clientului asupra valorilor 

estimate în concordanță cu tipul raportului, tipul valorii și scopul evaluării, așa cum au fost ele 

convenite cu beneficiarul lucrării.        

 Valorile sunt estimate prin aplicarea metodelor de evaluare şi procedurilor ce reflectă 

condiţiile probabile de negociere, tranzacţionare de pe piaţă, predare/preluare în proprietate a 

diverselor bunuri imobile și orice alte caracteristici în funcție de tipul valorii și scopul evaluării. 

Evaluatorul a examinat cu obiectivitate şi s-a încredinţat că rezultatele cuprinse în lucrare 

reprezintă o viziune realistă a comportamentului forţelor ce compun piaţa imobiliară. 

 În vederea estimării valorii imobilului/imobilelor în cauză a fost studiată pe baza 

fondului de date și expertizată pe teren, sub aspectul, după caz, a stării, a gradului de utilitate, 

a vandabilității și a deprecierii fizice, funcţionale şi externe, proprietatea imobiliară ce face 

obiectul prezentului raport.         

 Raportul a fost realizat pentru stabilirea valorii de piață a proprietății imobiliare mai 

sus menționate. Metodologia de calcul a “valorii de piață” a ținut cont de scopul evaluării, de 

tipul proprietății și de standardele adoptate de către ANEVAR. Valoarea de piaţă este suma 

estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un 

cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing 

adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângeri.

 Această valoare se supune atât termenilor și condițiilor menționate, cât și oricăror 

ipoteze expuse.             

 De asemenea, această valoare este validă la data întocmirii prezentului raport și poate 
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fi reconsiderată la o dată ulterioară. Trebuie subliniat faptul că această evaluare este furnizată 

exclusiv destinatarului prezentei scrisori și nu se acceptă nicio responsabilitate transmisă unei 

terțe părți.            

 În plus, certific că nu există niciun interes direct cu privire la imobilele care fac obiectul 

prezentului raport de evaluare și nicio influență legată de părțile implicate, așadar, având 

aptitudinea de a oferi consultanță în mod deliberat.      

 Analizând nivelul informaţiilor, calitatea şi credibilitatea acestora, după aplicarea 

metodelor de estimare a valorii, considerăm că valoarea estimată este cea rezultată din metoda 

comparațiilor directe.  

 

Valoarea estimată a proprietății alcătuite dintr-un teren cu suprafața de 184 mp 

situat pe Str. Frații Golești nr. 2G, Craiova, jud. Dolj este de 31.648 EURO, adică 155.138 

RON la cursul BNR de 1 EURO = 4,9020 RON din data de 23.12.2022. 

Inspecția în teren, cercetarea în vederea obținerii datelor de piață precum și elaborarea 

raportului de evaluare s-a desfășurat în perioada 22.12.2022 – 27.12.2022.   

 Data evaluării este 27.12.2022.       

 Data raportului de evaluare – 27.12.2022.   

 

 

Cu respect,        

            Vlad Bulău                       AEI GROUP FINANCIAR SRL            

 Membru Titular ANEVAR          Membru Corporativ ANEVAR 

 

 

 

 

 

 

 

Abordarea/metoda 

utilizată 

Proprietate Valoare în EURO Valoare în RON 

Metoda comparațiilor 

directe  

Teren cu suprafața de 184 mp 

situat pe Str. Frații Golești nr. 2G, 

Craiova, jud. Dolj 

31.648 155.138 
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Partea I – Introducere 
 

Declarație de conformitate a evaluării cu IVS 

 

REGLEMENTĂRI ŞI CADRU LEGAL 

STANDARDE DE 

EVALUARE A 

BUNURILOR – 

ANEVAR – 2022 

  IVS – Cadrul general 

 IVS 101 – Termenii de referință ai evaluării 

 IVS 102 – Documentare și conformare 

 IVS 103 – Raportare 

 IVS 104 – Tipuri ale valorii 

 SEV 105 – Abordări și metode de evaluare  

 IVS 230 – Drepturi asupra proprietăţii imobiliare 

 GEV 630 – Evaluarea bunurilor imobile 

 

 

ALTE 

REGLEMENTĂRI 

- 
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Certificarea 

 

Prin prezenta se certifică faptul că:  

 Afirmațiile susținute în prezentul raport sunt reale și corecte. 

 Analizele, opiniile și concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele și 

condițiile limitative și se constituie ca analiză nepărtinitoare. 

 Evaluatorul nu are nici un interes actual sau de perspectivă în proprietatea care face 

obiectul acestui raport, nu are nici un interes personal și nu este părtinitor față de vreuna 

din părtile implicate. 

 Remunerarea evaluatorului nu se face în funcție de exprimarea unei valori prestabilite 

sau care ar favoriza dorința clientului de obținere a unui rezultat dorit sau de apariția 

unui eveniment ulterior, iar acest raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea 

obținerii unei valori minime/maxime, solicitare venită din partea beneficiarului sau a 

altor persoane cu interes. 

 În deplină cunosțință de cauză, analizele, opiniile și concluziile exprimate au fost 

realizate în conformitate cu cerințele Standardelor de Evaluare a Bunurilor 2022 

adoptate de către ANEVAR. 

 Evaluatorul certifică faptul că a efectuat personal inspecția patrimoniului care face 

obiectul raportului în data de 22.12.2022. 

 Evaluatorul certifică faptul că utilizarea raportului de evaluare întocmit poate fi insoțită 

de verificarea lui în conformitate cu SEV 400 – Verificarea evaluării. 

 În prezent, evaluatorul persoană juridică este membru corporativ ANEVAR iar 

evaluatorul persoană fizică este membru titular ANEVAR și a indeplinit programul de 

pregătire profesională continuă. 

 Prin prezenta evaluatorii certifică faptul că sunt competenți să efectueze acest raport de 

evaluare. 

 Rezultatele prezentate exprimă opinia evaluatorului asupra valorii de piață la data de 

referinţă a evaluării – respectiv 27.12.2022. 
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Rezumatul concluziilor importante 

 

Prezentul raport a fost elaborat cu scopul cumpărării, în vederea estimării valorii de 

piață a proprietății deținute de către doamna Vărgatu Viorica, de doamna Marin Adina și de 

către doamna Vărgatu Simona, reprezentând un teren cu suprafața de 184 mp situat pe Str. 

Frații Golești nr. 2G, Craiova, jud. Dolj, înscris în Cartea Funciară nr: 251979 și având 

Nr. cadastral: 251979.        

 Raportul a fost întocmit respectându-se Standardele Internaționale de Evaluare, 

Standardele ANEVAR precum și Ghiduri de evaluare și Ghiduri metodologice de evaluare. 

 În continuare s-a efectuat analiza pieței terenului/terenurilor supuse evaluării, 

stabilindu-se nivelul cererii și a ofertei pentru fiecare imobil în parte, având în vedere 

caracteristicile fizice și juridice ale acestora.       

 În analiza pieței am investigat aspecte legate de situația economică a zonei analizate, 

tendințe ale ultimilor ani, cererea specifică și oferta competitivă pentru tipul de proprietate 

delimitat și vandabilitatea proprietăților analizate.      

 Scopul evaluării este cumpărarea iar tipul valorii estimate este reprezentat de valoarea 

de piață a proprietății reprezentând un teren cu suprafața de 184 mp situat pe Str. Frații 

Golești nr. 2G, Craiova, jud. Dolj, înscris în Cartea Funciară nr: 251979 și având Nr. 

cadastral: 251979.         

 Raportul de evaluare a fost realizat la cererea clientului și în scopul precizat în cadrul 

acestuia. Folosirea și distribuirea raportului de către o terță persoană se poate realiza doar cu 

acordul scris al clientului. Raportul de evaluare poate fi folosit doar în scopul pentru care a fost 

elaborat.            

 Imobilul, în întregimea sa, aparține doamnei Vărgatu Viorica, doamnei Marin Adina și 

doamnei Vărgatu Simona.        

 Imobilele sunt libere de sarcini, așa cum rezultă din informațiile prezentate în Cartea 

Funciară. În situația în care ar exista eventuale sarcini înscrise asupra imobilelor, evaluarea se 

realizează în ipoteza în care acestea sunt libere de sarcini.     

 În urma studiului Certificatului de Urbanism pus la dispoziție de către client, s-a 

stabilit că proprietatea subiect se află în zona UTR C1, care presupune un POT de maxim 

70%, un CUT maxim de 4 iar înălțimea maximă este nereglementată. De asemenea, 

zonarea prevede că imobile ce pot fi edificate în această zonă sunt cele care au legătură 

cu “activități complexe de interes public și servicii de interes general” (construcții 

comerciale, construcții financiar – bancare, administrație publică, comerț și alimentație 

publică, respectiv învățământ, cultură și culte).      

 S-a analizat, de asemenea, cea mai bună utilizare posibilă pentru proprietatea 

menționată, stabilindu-se că aceasta este de alipire la o proprietate învecinată.

 Proprietățile imobiliare folosite drept comparabile au fost preluate din piață, prețurile 

acestora suferind corecții, dacă a fost cazul, în funcție de caracteristicile specifice. A fost 

analizată oferta prezentă de terenuri libere în aria de piață extinsă a imobilului în cauză, 

stabilindu-se că aceasta este redusă, prețurile variind intre 500 – 750 euro/mp. S-au analizat 
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imobile aflate la vânzare atât în apropierea acestuia cât și în zone învecinate proprietății subiect.

 În cadrul prezentului raport, am utilizat metoda comparației directe întrucât este 

singura pentru care s-au identificat informații de piață suficiente în vederea susținerii sale. 

  

Valoarea estimată a proprietății alcătuite dintr-un teren cu suprafața de 184 mp 

situat pe Str. Frații Golești nr. 2G, Craiova, jud. Dolj este de 31.648 EURO, adică 155.138 

RON la cursul BNR de 1 EURO = 4,9020 RON din data de 23.12.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abordarea/metoda 

utilizată 

Proprietate Valoare în EURO Valoare în RON 

Metoda comparațiilor 

directe  

Teren cu suprafața de 184 mp 

situat pe Str. Frații Golești nr. 2G, 

Craiova, jud. Dolj 

31.648 155.138 
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Partea II – Termenii de referință ai evaluării    
  

Identificarea evaluatorului       

   

Prezentul raport de evaluare a fost elaborat de către SC AEI GROUP FINANCIAR 

SRL, membru corporativ ANEVAR, autorizație nr: 0788, CUI: 40877960 prin Vlad Bulău, 

membru titular ANEVAR, având legitimația cu nr. 18243.     

  

Identificarea clientului 

 

Clientul este reprezentat de Consiliul Județean Dolj, cu sediul pe Calea Unirii nr. 19, 

Craiova, jud. Dolj, Cod fiscal: 4417150.       

  

Identificarea altor utilizatori desemnați     

  

Nu este cazul.          

  

 Moneda evaluării         

  

 Valoarea proprietății/proprietăților rezultată din prezentul raport este exprimată în 

EURO, respectiv RON, la data cursului de schimb valabil la data evaluării.   

  

Scopul evaluării  

 

Evaluarea se realizează în scopul cumpărării proprietății reprezentând un teren cu 

suprafața de 184 mp situat pe Str. Frații Golești nr. 2G, Craiova, jud. Dolj, înscris în 

Cartea Funciară nr: 251979 și având Nr. cadastral: 251979.    

            

Tipul valorii utilizat 

 

În cadrul actualului raport s-a realizat calculul “valorii de piață” conform definiției sale 

în cadrul IVS:            

 Valoarea de piaţă este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi 

schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o 
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tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în 

cunoștință de cauză, prudent și fără constrângeri.      

        

Activul supus evaluării        

  

Proprietățile evaluate reprezintă un teren cu suprafața de 184 mp situat pe Str. Frații 

Golești nr. 2G, Craiova, jud. Dolj, înscris în Cartea Funciară nr: 251979 și având Nr. 

cadastral: 251979. 
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Data evaluării         

  

Data opiniei asupra valorii este 27.12.2022.      

   

Precizarea utilizării desemnate 

 

Raportul de evaluare a fost realizat la cererea clientului și în scopul precizat în cadrul 

acestuia. Folosirea și distribuirea raportului de către o terță persoană se poate realiza doar cu 

acordul scris al clientului si a evaluatorului. Raportul de evaluare poate fi folosit doar în scopul 

pentru care a fost elaborat.         

   

Inspecția proprietății 

 

În vederea estimării valorii proprietății/proprietăților analizate, a fost expertizată pe 

teren, sub aspectul caracteristicilor fizice și gradului de utilitate, proprietatea imobiliară 

reprezentând un teren cu suprafața de 184 mp situat pe Str. Frații Golești nr. 2G, Craiova, 

jud. Dolj, înscris în Cartea Funciară nr: 251979 și având Nr. cadastral: 251979.

 Inspecția proprietății a avut loc pe data de 22 decembrie 2022. La fața locului au fost 

efectuate fotografii ce se regăsesc în capitolul “Anexe” a acestui raport.      

      

Natura și amploarea activităților evaluatorului  

           

 Raportul de evaluare a fost elaborat conform standardelor de evaluare în vigoare, 

evaluatorul desfășurând toate activitățile posibile, la momentul evaluării, în conformitate cu 

datele de piață și informațiile avute/puse la dispoziție. Nu s-au consemnat devieri de la 

standarde.           

  

Natura și sursa informațiilor utilizate 

 

Sursele de informaţii utilizate în acest raport sunt: 

 documentația pusă la dispoziție de către client, așa cum este aceasta prezentată 

în tabelul de mai jos; 

 informaţii culese pe teren (privind poziţionarea, zonele de influenţă, centrele de 

interes imobiliar etc.); 

 informații privind piața imobiliară locală/regională obținute de la agenți 

imobiliari, rezidenți ai zonei, site-uri de imobiliare și/sau presa locală etc.; 



Raport de evaluare – Teren cu suprafața de 184 mp situat pe Str. Frații Golești nr. 2G, Craiova, jud. Dolj 

  

12 

 nivelul prețurilor proprietăților din zonă obținute în urma studierii ofertelor de 

vânzare, închiriere sau a prețurilor tranzacțiilor încheiate în ultimele 3 luni sau 

mai mult. 

 

Ipoteze semnificative        

  

 Se presupune că dreptul de proprietate asupra bunurilor evaluate este valid, 

fără restricţii. Evaluatorul nu a întreprins investigaţii suplimentare pentru 

certificarea drepturilor de proprietate înscrise în documentele prezentate. 

 Aspectele juridice (descrierea legală şi a dreptului de proprietate) se bazează 

exclusive pe informaţiile şi documentele furnizate de către proprietar şi au fost 

prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigaţii suplimentare. Dreptul 

de proprietate este considerat valabil şi transferabil (in circuitul civil). 

Afirmaţiile făcute de evaluator privitoare la descrierea legală a proprietăţii nu 

se substituie avizelor juridice exprimate de specialişti; verificarea situației 

juridice a bunului, astfel cum ea rezultă din documentele puse la dispoziția 

evaluatorului, nu este de competența evaluatorului și nu îi angajează 

răspunderea; evaluarea se face presupunând că toate părțile interesate dispun 

de același set de documente. 

 Evaluatorul nu a facut nicio măsurătoare a proprietăţii. Dimensiunile 

proprietăţii au fost preluate din descrierea sa legală (relevee vizate, extras de 

carte funciară); evaluatorul nu are calificarea de a valida aceste documentaţii. 

Toate planurile construcţiilor, schiţele, planurile de situaţie puse la dispoziţia 

evaluatorului se consideră a fi corecte dar nu se asumă nicio responsabilitate 

în această privinţă. 

 Informaţia furnizată de către terţi este considerată de încredere, evaluatorul 

neefectuând investigaţii pentru a stabili veridicitatea şi acurateţea acestora. 

Tip document Nr. si data Disponibilitate Observatii 

Documente de proprietate - NU - 

Extras Carte Funciară 177100/19.09.2022 DA - 

Schițe și extrase CF terenuri 

învecinate 

252257/19.12.2022; 

252256/19.12.2022; 

252258/19.12.2022 

DA Schițe terenuri învecinate 

care anulează ieșirea la 

stradă a terenului subiect 

Schiță teren 177100/19.09.2022 DA  

Plan de amplasament Anexa 1 la HCL nr. 

313/2022 

DA - 

Plan de încadrare în zonă 179034/2022 DA - 

Certificat de urbanism 2136/05.12.2022 DA - 
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 Evaluatorul a examinat documentele cadastrale/schitele/releveele etc. şi a 

identificat proprietatea împreună cu reprezentantul proprietarului; locaţia 

indicata şi limitele proprietăţii indicate de proprietar se consideră a fi corecte. 

Evaluatorul nu are calificarea necesară pentru a măsura şi garanta că locaţia şi 

limitele proprietăţii aşa cum au fost ele indicate de reprezentant şi descrise în 

raport corespund cu documentele de proprietate/cadastrale. Orice 

neconcordanţă între proprietatea identificată şi cea din documentele de 

proprietate invalidează corespondenţa dintre valoarea estimată şi proprietatea 

atestată de documentele de proprietate dar păstrează validă valoarea estimata 

pentru proprietatea identificata în raport. 

 Situaţia actuală a proprietăţii a stat la baza selectării metodelor de evaluare 

utilizate şi a modalităţilor de aplicare a acestora, pentru ca valorile rezultate sa 

conducă la estimarea cea mai probabilă a valorii acestuia în condiţiile tipului 

valorii selectate,  prezentate anterior. 

 Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de 

evaluare au fost rezonabile, în concordanţă cu faptele ce au fost disponibile la 

data evaluării.  

 Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informaţiile pe care le-a avut 

la dispoziţie. 

 Dacă nu se arată altfel în raport, se înţelege că evaluatorul nu are cunoştinţă 

asupra stării ascunse sau invizibile a proprietăţii (inclusiv, dar fără a se limita 

doar la acestea, starea şi structura solului, structura fizică, sistemele mecanice 

şi alte sisteme de funcţionare, fundaţia, etc.), sau asupra condiţiilor adverse de 

mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate 

învecinată, inclusiv prezenţa substanţelor periculoase, substanţelor toxice etc.), 

care pot majora sau micşora valoarea proprietăţii. Se presupune că nu există 

astfel de condiţii dacă ele nu au fost observate, la data inspecţiei, sau nu au 

devenit vizibile în perioada efectuării analizei obişnuite, necesară pentru 

întocmirea raportului de evaluare. 

 Evaluatorul a fost de acord să-şi asume realizarea misiunii încredinţate de către 

clientul numit în raport, doar în scopul precizat în raport. 

 Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care 

afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra 

acesteia şi care nu sunt cunoscute de către evaluator. În acest sens se precizează 

că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că 

titlul de proprietate este valabil şi se poate tranzacţiona, că nu există datorii 

care au legătură cu proprietatea evaluată şi aceasta nu este ipotecată sau 

închiriată. În cazul în care există o asemenea situaţie şi este cunoscută, aceasta 

este menţionată în raport. Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei 

că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) şi 

responsabilă. 
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 Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările 

privind documentaţiile de urbanism, legile de construcţie şi regulamentele 

sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerinţe, valoarea va fi 

afectată.         

  

Ipoteze speciale semnificative 

 

 Evaluarea se realizează în ipoteza în care proprietatea este liberă de 

sarcini.       

    

Tipul raportului         

  

 Tipul raportului este specific scopului și în deplin acord cu necesitățile clientului, așa 

cum au fost ele precizate de către acesta. Raportul va fi predat sub formă scrisă, narativă iar 

valoarea va fi comunicată atât în Scrisoarea de transmitere cât și în capitolul denumit 

“Concluzia privind valoarea”.         

 Considerăm că acesta este suficient de cuprinzător pentru a comunica utilizatorilor 

desemnați termenii de referință ai evaluării, activitatea desfășurată și concluziile la care s-a 

ajuns.            

    

Restricții de utilizare 

 

Raportul de evaluare a fost realizat la cererea clientului și în scopul precizat în cadrul 

acestuia. Folosirea și distribuirea raportului de către o terță persoană se poate realiza doar cu 

acordul scris al clientului si a evaluatorului. Raportul de evaluare poate fi folosit doar în scopul 

pentru care a fost elaborat. 
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Partea III – Prezentarea datelor      
   

 Descrierea situației juridice 

 

Imobilul, în întregimea sa, aparține doamnei Vărgatu Viorica, doamnei Marin Adina și 

doamnei Vărgatu Simona., așa cum rezultă din informațiile puse la dispoziția evaluatorului de 

către client.          

 Imobilul este liber de sarcini, așa cum rezultă din informațiile conținute de Extrasul de 

Carte Funciară anexat și/sau comunicate de către client. În situația în care acesta ar fi grevat de 

sarcini, evaluarea se realizează în ipoteza în care este liber de sarcini.  

 Proprietatea este înscrisă în Cartea Funciară nr: 251979 și are Nr. cadastral: 251979.

 În urma studiului Certificatului de Urbanism pus la dispoziție de către client, s-a stabilit 

că proprietatea subiect se află în zona UTR C1, care presupune un POT de maxim 70%, un 

CUT maxim de 4 iar înălțimea maximă este nereglementată. De asemenea, zonarea prevede că 

imobile ce pot fi edificate în această zonă sunt cele care au legătură cu “activități complexe de 

interes public și servicii de interes general” (construcții comerciale, construcții financiar – 

bancare, administrație publică, comerț și alimentație publică, respectiv învățământ, cultură și 

culte).            

     

Istoricul proprietății 

 

Nu există informații cu privire la istoricul proprietății.    

  

Date despre aria de piață și localizare 

 

Definirea pieței 

 Piața imobiliară se definește ca un grup de persoane care intră în contact cu scopul de 

a efectua tranzacții imobiliare. Participanții la această piată schimbă dreptul de proprietate 

contra unor bunuri, cum sunt banii.         

 Spre deosebire de piețele eficiente, piața imobiliară nu se autoreglează ci este deseori 

influențată de reglementările guvernamentale și locale. Cererea și oferta de proprietăți 

imobiliare pot tinde către un punct de echilibru, dar acest punct este teoretic și rareori atins, 

existând întotdeauna un decalaj între cerere și ofertă. Oferta pentru un anumit tip de cerere se 

dezvoltă greu iar cererea poate să se modifice brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori să existe 

supraofertă sau exces de cerere și un echilibru. Cumpărătorii și vânzătorii nu sunt întotdeauna 

informați iar actele de vânzare cumpărare nu au loc în mod frecvent. De multe ori informațiile 

despre prețuri de tranzacționare sau nivelul ofertei nu sunt imediat disponibile. Proprietățile 
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imobiliare sunt durabile și pot fi privite ca investiții, sunt puțin lichide și deobicei procesul de 

vânzare este lung.          

 Piaţa imobiliară este foarte volatilă şi depinde de o serie de factori economici, sociali şi 

geografici ce influenţează stabilitatea dorită. Factorul economic are un impact major prin 

fiscalitate ce se manifestă în mod direct, iar la nivel macroeconomic puterea de cumpărare 

este cea care modifică evoluţia pieţei, putere de cumpărare influenţată de crizele sau creşterile 

economice sau de anumite ajutoare de stat.       

 Analiza pieţei imobiliare reprezintă identificarea şi studierea pieţei pentru un bun 

imobiliar. Evaluatorii folosesc analiza pieţei pentru a determina dacă este o confirmare a pieţei 

pentru o proprietate existentă cu o anumită utilizare sau dacă este evident că va fi o confirmare 

a pieţei pentru o utilizare propusă a unui amplasament viitor. Valoarea de piaţă a unei 

proprietăţi este, în mare măsură, decisivă pentru poziţia ei competitivă pe piaţa sa. Cunoscând 

caracteristicile proprietăţii evaluate, evaluatorul va putea identifica proprietăţile competitive 

(oferta) şi va putea înţelege avantajele competitive pe care proprietatea le oferă potenţialilor 

cumpărători. Această analiză porneşte de la analiza geografică, care poate fi o analiză 

regională, locală şi a vecinătăţii. Aranjamentele internaţionale privind multiplele forme de 

investiţii străine directe se dezvoltă la toate nivelurile şi cu toate grupele de ţări. Condiţiile însă 

diferă de la o ţară la alta şi chiar în cadrul unei ţări, de la o întreprindere la alta, în funcţie de 

interesele specifice ale acestora. Totuşi investiţiile străine directe funcţionează în baza unor 

norme internaţionale, care la rândul lor sunt corelate cu normele naţionale. Apare conceptul de 

“localizare”, care în acest caz se referă la respectarea specificului local. Firmele de construcţii, 

indiferent de ţara în care îşi desfăşoară activitatea, ţin cont de specificul local. De aici derivă şi 

diferenţierea pieţelor imobiliare de la o ţară la alta.      

 Starea pieţei imobiliare naţionale influenţează segmentele de piaţă regională şi apoi 

locală, care la rândul lor, datorită unicităţii şi a particularităţii elementelor lor constitutive pot, 

ca unităţi de sine stătătoare, să prezinte anumite abateri specifice, în funcţie de conjuncture 

locală, care uneori îi poate imprima mai multă libertate faţă de piaţa naţională. În procesul 

analizei, un loc important îl are cadrul economic general, al mediului intern şi internaţional în 

care se desfăşoară activitatea economico-financiara. Trebuie analizate relaţiile la nivelul 

economiei naţionale, cum ar fi venitul naţional, rata dobânzii, şomajul, în vederea determinării 

în primul rând a ciclului în care se află economia. Liberalizarea sistemelor financiare şi 

intensificarea procesului de globalizare a pieţelor de capital din ultimele decenii au condus la 

îmbunătăţirea serviciilor financiare şi a sistemelor de alocare a resurselor, dar au crescut şi 

sfera de acţiune a ciclurilor financiare pronunţate. Cel mai des, acestea din urmă reprezintă 

fluctuaţii dramatice ale preţurilor activelor având drept consecinţă amplificarea ciclurilor 

economice generale, iar, ocazional, acestea ating apogeul prin generarea unor crize bancare şi 

valutare.           

 Aceste fluctuaţii afectează atât statele puternic cât şi state cu economii şi pieţe 

emergente. De obicei ciclurile financiare sunt generate de un val de optimism susţinut de 

evoluţia favorabilă a economiei reale. Acest optimism contribuie la subestimarea riscului, 

extinderea activităţii de creditare, creşterea accelerată a preţurilor activelor, investiţiile 
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excesive în bunuri de capital şi explozia consumului. În final, atunci când aşteptările se 

realiniază cu datele fundamentale, dezechilibrele create în timpul boom-ului sunt corectate în 

mod abrupt, pe măsură ce optimismul exagerat face loc pesimismului exagerat provocând 

pagube costisitoare sistemului financiar şi economiei reale. Constatările recente indică faptul 

că piaţa imobiliară are un rol central în cadrul acestor cicluri datorită faptului că preţurile 

clădirilor şi terenurilor impulsionează disponibilitatea şi capacitatea băncilor de a împrumuta 

bani, în timp ce mai mulţi factori determină o deviaţie de la metodele eficiente de stabilire a 

preţurilor.           

 Într-un mediu financiar integrat la nivel global, fluxurile mari de capital pot accentua 

aceste cicluri de creditare. În plus, combinaţia dintre fluxurile de capital speculativ şi relaxarea 

reglementărilor sectorului financiar poate provoca crize financiare severe. Preţul bunurilor 

imobiliare depinde în mod decisiv de valoarea de închiriere a acestora. Oferta pe piaţa 

imobiliară este relativ inelastică având în vedere decalajele prelungite din domeniul 

construcţiilor şi oferta fixă de terenuri. Datorită acestor factori, creşterea sau scăderea cererii 

pe piaţa imobiliară afectează în primul rând preţul, cantitatea de bunuri imobiliare oferite având 

o variaţie lentă. Practic, lipsa elasticităţii ofertei imobiliare creşte impactul cererii asupra 

preţurilor.           

 Din studiul pieței zonale, Zona Centru – Calea București – Universitate, am 

constatat următoarele:          

 - pentru terenurile libere, prețurile de vânzare sunt cuprinse în intervalul 500 – 750 

euro/mp în funcție de dimensiune, localizare, formă, front stradal etc.;   

 - zona aceasta se adresează persoanelor fizice și juridice cu un potențial financiar 

crescut;           

 - zona se pretează, în general, la construirea de clădiri în scop rezidențial și comercial.

     

 Proprietatea imobiliară se află în întravilanul orașului Craiova, Str. Frații Golești nr. 

2G, jud. Dolj, fiind un teren liber cu suprafața de 184 mp.    

 Aria geografică ce cuprinde imobilul în cauză este una preponderent comercială și 

rezidențială, situată într-o zonă centrală. Terenurile aflate la vânzare în zonă au destinație 

preponderent comercială și rezidențială. Majoritatea clădirilor din aria de piață studiată sunt 

imobile rezidențiale (în special blocuri) cu regim mare de înălțime. Pe lângea acestea, în special 

în plan secund, există case vechi de locuit. Regimul de înălțime este cuprins, în general, între 

P+4 și P+8. Dimensiunea comercială este subliniată și de existența câtorva construcții de tip 

“clădire de birouri”, “cabinete medicale” sau “instituții publice”. Străzile secundare conțin 

preponderent “case de locuit”.        

 În ceea ce privește segmentul “office”, a fost identificat un număr relativ redus de 

construcții de acest gen în această arie, fiind vorba, clădiri de birouri moderne, oferite spre 

închiriere atât către companii mari multinaționale, cât și către firme autohtone.  

 Activitatea de vânzare – cumpărare pe această piață este redusă ca intensitate. 

 Ca vecinătăți se pot menționa: 

 950 m până la Primărie;  
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 1,6 km până la Gară; 

 600 m până la Universitatea din Craiova; 

 2,6 km până la Parcul Romanescu; 

 1,7 km până la Consiliul Județean.   

     

Analiza cererii 

 Pe piețele imobiliare, cererea reprezintă cantitatea dintr-un anumit tip de proprietate 

pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o 

anumită piață, într-un anumit interval de timp.      

 Pentru ca pe o piață imobiliară oferta să se ajustează încet la nivelul și tipul cererii, 

valoarea proprietăților tinde să varieze direct cu schimbările de cerere, fiind astfel influențată 

de cererea curentă. Cererea poate fi analizată sub cele două dimensiuni ale sale: calitativ și 

cantitativ.          

 Desi odata cu inceputul pandemiei de coronavirus specialistii economici si cei din 

imobiliare considerau ca piata imobiliara va avea o scadere foarte importanta, finalul anului 

2021 a aratat o crestere foarte mare atat a tranzactiilor imobiliare, cat si o crestere a preturilor 

pentru foarte multe categorii de imobile, mai ales in cazul apartamentelor de vanzare din marile 

orase. Pornind de la faptul ca incertitudinile datorate pandemiei de coronavirus sunt in 

continuare prezente, chiar si in situatia aparitiei vaccinurilor, specialistii in piata imobiliara se 

asteapta la anumite tendinte pentru anul 2022, tendinte care pe de-o parte sa continue directia 

inceputa in anul 2020 care sa schimbe intr-o anumita masura aspectul pietei imobiliare. 

 Piata imobiliara s-a schimbat semnificativ in ultimii 2 ani, acest lucru fiind valabil atat 

in privinta chiriilor, cat si in privinta acelor tranzactii imobiliare de vanzare – cumparare. 

Astfel, in cazul chiriilor se asteapta ca tendinta pentru anul 2022 sa fie una in care foarte multe 

contracte de inchiriere sa fie renegociate ca urmare a schimbarii comportamentului multor 

firme care opteaza tot mai mult pentru munca de acasa.    

 Deși la începutul majoritatea specialiștilor se temeau de o prăbușire a pieței imobiliare, 

domeniul a rezistat surprinzător de bine, în special în orașele aflate în plină dezvoltare. De 

altfel, toate studiile consultate au arătat că piața s-a aflat într-un trend ascendent în ultimii 5 

ani. 

România ar trebui să recupereze majoritatea pierderilor economice până la 

sfârșitul anului 2022, dar revenirea va fi neuniformă, cu diferențe mari la nivel de industrii. 

Unele sectoare economice, cum ar fi comerțul electronic, construcțiile sau anumite subsectoare 

IT&C nu au fost deloc afectate în timpul crizei, altele ar trebui să-și revină până la sfârșitul 

anului 2022, cum ar fi comerțul cu amănuntul în ansamblu și serviciile profesionale în general, 

iar pentru unele ar putea dura câțiva ani până vor reveni la un nivel decent de activitate (sau 

poate nu își vor reveni niciodată pe deplin), cum ar fi aviația, industria auto sau turismul. 

 Pe partea de tranzactii imobiliare se estimeaza o mentinere a preturilor ridicate in 

contextul in care cererea este mai mare decat oferta, dar si o tendinta de usoara crestere a 

preturilor de la sfarsitul anului 2021 in conditiile in care pandemia nu va afecta mai mult sau 

https://imo24.ro/
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mai puternic economia. Pe de alta parte, faptul ca multa lume doreste sa isi puna la adapost 

economiile, iar dobanzile pentru conturile de economii ale bancilor sunt foarte mici, conduce 

la o cerere tot mai mare de apartamente de vanzare mai ales in marile orase, fapt ce duce la 

tendinta de crestere a preturilor chiar si peste preturile pentru vile sau case din vecinatatea 

oraselor.           

 O alta paradigma in privinta investitiilor imobiliare se refera la interesul tot mai mare 

pentru casele la curte sau pentru casele de tip duplex. Acest lucru vine in contextul in care 

tendinta este de a petrece tot mai mult timp in propria locuinta, de a lucra de acasa si astfel 

spatiul pentru relaxare devine si spatiu alocat pentru munca.    

 Chiriile au înregistrat în anul 2020 scăderi de 15%-20% ca o consecinţă a ofertei 

crescute de apartamente care anterior erau închiriate în regim hotelier şi care sunt acum 

închiriate pe termen lung, şi ca urmare a diminuării cererii din partea studenţilor. Revenirea 

pieţei de închirieri începând cu finalul lui 2021 și începutul lui 2022 va avea loc într-un ritm 

rapid, pe măsură ce va creşte imunizarea populaţiei şi vor fi ridicate restricţiile specifice 

pandemiei.           

 Sectorul rezidențial din România a înregistrat o creștere a prețului mediu/mp de 16% în 

anul 2021, iar debutul acestui an arăta că trendul este în continuare de ascensiune. Acest trend 

era susținut atât de cererea mărită de case și apartamente, dar și de prețurile în creștere pentru 

materialele de construcții și terenuri. Declanșarea războiului în Ucraina și impunerea 

sancțiunilor asupra Rusiei, precum și inflația globală ca urmare a pandemiei și efectele acesteia 

asupra lanțurilor globale de aprovizionare au dus deja la majorarea fără precedent a prețurilor 

la cereale, gaze naturale, energie electrică, materii prime etc. Domeniul imobiliar este 

interconectat și dependent de toate aceste fenomene, așadar este probabil ca acesta să fie 

afectat. Pe termen scurt, este posibil ca sectorul că înregistreze o scădere a cererii și a intenției 

de cumpărare.  Scăderea cererii ar putea fi facilitată și de creșterea costurilor pentru creditele 

bancare. În luna februarie 2022, Banca Națională a României a crescut dobânda de politică 

monetară de la 2% la 2,5%, care a devenit dublă față de cea din perioada similară a anului trecut 

(1,25%). Practic, această decizie se poate traduce și printr-o acordare mai grea a creditelor și 

printr-un cost crescut al acestora.        

 Dacă ne referim la terenuri, prețul cerut pentru acestea, în orașul Craiova, de 

exemplu, a crescut semnificativ, mai ales daca vorbim de terenurile pretabile construirii de 

edificii rezidențiale și comerciale.        

 Cererea vizeaza suprafete mici și medii de teren, cu indicatori urbanistici certi, 

amplasate in zone cu accesibilitate buna si în proximitatea punctelor de interes. Cererea de 

terenuri s-a focalizat pe segmentul proprietatilor propice dezvoltarilor imobiliare de tip casă. 

Cumparatorii speculeaza lichiditatea limitata si pun presiune puternica asupra pretului 

manifestand agresivitate in negocierile de vanzare. Totusi, aceasta atitudine a avut ca rezultat 

incheierea multor tranzactii, mai ales in cazul proprietatilor oferite la vanzare de catre banci, 

care doresc o vanzare rapida a proprietatilor executate.     

 Având în vedere numărul considerabil de tranzacții inițiate în perioada recentă (inclusiv 

la începutul lui 2022), piața terenurilor pare pregătită pentru un an bun la nivel național. 
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Dezvoltatorii de retail, inclusiv operatorii de tip “big box” și dezvoltatorii rezidențiali, vor 

rămâne motoarele pieței. Cererea de terenuri pentru birouri și hoteluri va rămâne redusă și nu 

se așteaptă modificări semnificative dinspre aceștia, având în vedere incertitudinile existente 

în ceea ce privește componenta de leasing și prelungirea fenomenului de “muncă de acasă”.

 Cumpărătorii caută terenuri ușor autorizabile al căror stoc se reduce gradual, în timp 

ce, în afara orașului, cererea este ridicată în rândul dezvoltatorilor de case. Dezvoltatorii 

rezidențiali cu produse aproape de livrare s-au bucurat de un ritm mult mai rapid al vânzărilor 

unităților. Aceștia sunt în continuare cei mai activi în prospectarea noilor opțiuni de terenuri și 

iau deciziile de achiziție mai repede. Trebuie subliniat faptul că noii jucători din segmentul 

rezidențial caută terenuri în locații bune în raport cu mijloacele de transport în comun, în zone 

cu infrastructură și facilități deja existente. 

La nivel national, peste 80 de hectare de teren pentru dezvoltare imobiliară au fost 

vândute în a doua jumătate a anului 2021. Din volumul total tranzacționat, 94% se află pe piața 

din București, iar restul în orașe regionale, conform unui raport al agenției de consultanță 

imobiliară CBRE România.          

 Spre exemplu, aproximativ 59% din terenul total a fost cumpărat pentru viitoare 

investiții în sectorul industrial, iar 22 de procente revin segmentului rezidențial. Totodată, 

segmentul de retail a generat 19% din tranzacțiile cu terenuri. În nordul Capitalei, dezvoltatorul 

VGP Group a cumpărat 25 de hectare de teren, iar CTP a achiziționat 20 de hectare în sudul 

orașului pentru noi investiții. În același timp, dezvoltatori mari precum One United Properties, 

Gran Via și Genesis Property au achiziționat teren în mai multe părți ale orașului pentru viitoare 

proiecte. În industria de retail, Kaufland a cumpărat trei terenuri cu o suprafață totală de 6,2 

hectare în diverse zone ale Capitalei.       

 Piaţa tranzacţiilor cu terenuri destinate exclusiv proiectelor rezidenţiale şi comerciale 

(birouri, retail, hotel) a înregistrat anul trecut cea mai ridicată valoare din 2007 până în prezent, 

iar volumul total al tranzacţiilor a depăşit 800 de milioane de euro, crescând de peste două ori 

şi jumătate faţă de volumul estimat la 310 milioane euro în 2020, conform analizei Colliers.

 Retailerii şi dezvoltatorii rezidenţiali au fost extrem de activi, terenurile destinate 

proiectelor de acest tip reprezentând aproximativ 90% din total. 

În ceea ce privește spațiile de tip office, reducerea densităţii din birouri, creşterea 

spaţiilor comune şi chiar noi investiţii în automatizări, alături de viitoare dezvoltări în 

zone centrale cu acces facil reprezintă primele schimbări pe piaţa office de după anul 

2020 marcat puternic de pandemie. Dezvoltatorii care vor construi proiecte imobiliare de 

mari dimensiuni vor miza puternic pe construcţia unui mix de funcţiuni, pentru ca pe lângă 

birouri, să vină şi cu locuinţe şi cu spaţii de retail, pentru ca clienţii să găsească în proximitate. 

Piaţa imobiliară este ciclică iar după ce multe investiţii s-au amânat pe termen nedeterminat, în 

timp ce alte bugete au fost „îngheţate“ temporar, ne aşteptăm să vedem o reluare a activităţii 

de achiziţie din partea dezvoltatorilor mari şi mai ales a celor cu apetit speculativ. Ca tipologie 

de investiţie, se estimeaza că peste 90% dintre proiectele de birouri clasa A de suprafata mare 

în lucru in Bucuresti, precum One Cotroceni Park, Estoria City, extinderea AFI Park, Vastint 

în Siseşti, vor fi dezvoltări mixte, cu o componentă de locuire şi una de birouri/retail. Este 

https://ziare.com/colliers/
https://ziare.com/bani/pret-aur/proiect-minier-rovina-aur-activisti-proprietari-terenuri-declic-1712784
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probabil să vedem primele proiecte care configurează cartiere noi şi în care serviciile şi spaţiile 

exterioare vor fi esenţiale în autonomia acelei dezvoltări şi implicit în succesul lor comercial.

 Rata de neocupare a spaţiilor de birouri a avut o creştere relativ constantă, la acest lucru 

contribuind toate proiectele de extindere puse în aşteptare de marea majoritate a clienţilor. 

Estimările pentru 2022 sunt că această rată va mai creste pentru ca proiectele care au deja spatii 

preinchiriate nu pot fi amânate, fenomen care s-ar putea să dureze întrucât este nevoie de timp 

pentru ca spaţiile încă vacante să fie ocupate în lipsa unei creşteri a cererii nete. Cererea va 

veni în principal de la chiriaşii cărora le expiră contractele în această perioadă şi care au sesizat 

oportunitatea de a securiza contracte avantajoase pentru următorii ani.    

 Spre deosebire de anul 2020, numărul tranzacțiilor de închiriere pe piața de birouri s-a 

dublat în 2021, ceea ce indică o viziune pozitivă. De asemenea, dacă anul 2021 a început cu o 

rată scăzută a prezenței la birou, măsurile implementate în clădirile office, programul de 

vaccinare în curs, precum și relaxarea treptată a anumitor măsuri luate de autorități pentru a 

minimiza impactul pandemiei COVID-19 au făcut ca rata de ocupare să crească treptat de la o 

lună la alta.           

 Cu toate acestea, deși pe termen scurt mediul de afaceri se așteaptă să aibă de înfruntat 

provocări atât pe partea de închiriere, cât și pe partea de satisfacție a chiriașilor actuali, acesta 

continuă să fie optimist cu privire la perspectivele pieței de birouri pe termen mediu și lung. În 

ciuda mediului economic afectat, companiile care ocupă spații de birouri, atât în marile orașe 

cât și în restul țării, și-au dezvoltat activitatea în ultimii 2 ani și au continuat angajările. Din 

această perspectivă, firmele vor continua să își securizeze spații în proiecte moderne pentru 

perioada când angajații se vor întoarce total la birou, mai ales dacă vorbim de cele din IT sau 

servicii financiare. Potrivit acestor estimări, această revenire treptată va avea un efect pozitiv 

asupra chiriilor și activității de închiriere. De asemenea, se așteaptă și la tranzacții importante 

pe piața de birouri în anul 2022, mai ales că, și în 2021, înclinația investitorilor pentru astfel de 

tranzacții a fost în creștere. 

Principalii cumpăratori pe piața imobiliară de spații logistice și industriale sunt 

persoanele juridice, de regulă platitoare de TVA, care doresc să își dezvolte afacerea sau care 

doresc să schimbe spațiul în care își desfășoară activitatea. Acestea sunt, de regula, spații vechi 

realizate înainte de anul 1990 și care nu dispun de facilități moderne care corespund Normelor 

Europene. Spațiile logistice și industriale vechi nu mai au căutare, ele fiind tranzacționate 

(vânzare și/sau închiriere) doar de către firmele mici care nu au cash-ul necesar și nici nu se 

încadrează pentru o finanțare bancară.       

 Pe piaţa industrială, cererea a avut o evoluţie cel puţin interesantă, având în vedere că 

în momentul aprilie-mai 2020 aproape toate proiectele de închiriere în lucru erau suspendate 

pe termen nedeterminat, şi apoi a urmat o revenirea explozivă din iulie-august. Piaţa a fost 

puternic impulsionată de încrederea în spaţiile logistice şi de distribuţie, care au susţinut 

consumul pe parcursul întregii perioade de stare de urgenţă. Una dintre surprizele plăcute, pe 

care am apreciat-o pe parcursul anului 2020 a fost încrederea pe care marii investitori în spatii 

industriale şi-au păstrat-o în rezilienţa segmentului industrial în perioada de început a 

pandemiei.          
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 Cererea de spaţii industriale a depăşit pragul de 1 milion de metri pătraţi în 2021 pentru 

prima dată în istorie, activitatea de închiriere fiind alimentată de contractele noi, care au 

reprezentat 80%, respectiv 802.000 metri pătraţi din suprafaţa tranzacţionată, arată datele 

companiei de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox. La nivelul ultimului 

trimestru din anul 2021, companiile au accelerat planurile de închirere de spaţii industriale şi 

logistice, contractând un nivel record de spaţii, de 441.000 metri pătraţi, adică 44% din 

suprafaţa tranzacţionată pe întreg anul. Extinderea comerţului online, atât din punct de vedere 

geografic, cât şi în ceea ce priveşte gamele de produse, alături de măsurile de eficientizare 

operaţională şi de scurtare a lanţurilor de aprovizionare, au fost factori cheie de stimulare a 

cererii.            

 În acest context, cererea a fost generată în principal de companiile de distribuţie şi 

logistică, de cele de retail, FMCG şi e-commerce, în total acestea realizând jumătate din 

volumul tranzacţionat. Astfel, potrivit datelor companiei Cushman & Wakefield Echinox, 

Network One Distribution, Mobexpert, Havi Logistics, DSV, Elbi, Altex, Metro Cash & Carry, 

Kuehne Ă Nagel, ITC Logistics sau Tuborg sunt printre companiile care au semnat contracte 

relevante de închiriere în 2021. Alte sectoare active au fost automotive, producţie, industria 

farmaceutică sau curierat, cu aproape 200.000 metri pătraţi de spaţii închiriate. Raportat la 

zone, Bucureştiul a atras anul trecut 67% din volumul tranzacţionat, în timp ce Timişoara, 

Oradea şi Braşov au fost cele mai active oraşe regionale, cu un total de peste 200.000 metri 

pătraţi contractaţi. 

Trebuie însă să atragem atenţia că, odată cu creşterea numărului de investitori şi a 

volumului de spaţii disponibile la închiriere, piaţa se îndreaptă spre un nou moment de cotitură. 

Proprietarii oferă avantaje din ce în ce mai interesante şi mai consistente pentru a atrage 

chiriaşi. De asemenea, aceştia încep să se confrunte cu competiţie mai mare şi din partea unor 

noi investitori care sunt nevoiţi să fie puţin mai flexibili pentru a-şi creşte portofoliul de clienţi. 

Din anumite puncte de vedere, investitorii locali sau din țară și/sau strainatate se reorienteză 

spre zone dinamice din punct de vedere al tranzacțiilor imobiliare, spre piețe active cu locuri 

de munca în creștere și o nevoie continua de dezvoltare. Creștere durabilă poate fi doar în 

contextul în care se investește în dezvoltarea orașului, infrastructura și acordarea de facilități 

pentru investitori cât și într-un cadru economic și politic favorabil și fără incertitudini. 

 Cererea pentru terenuri în Zona Centru – Calea București – Universitate se 

situeaza la un nivel mediu-ridicat, mai ales din cauza preturilor ridicate vehiculate in zona. In 

acelasi timp, din cauza numarului mic de terenuri ramase libere in zona, oferta este foarte 

scăzută. Cele mai multe terenuri au utilizari rezidentiale, pretabile constructiei de locuinte tip 

casa cu regim de inaltime P+1 sau P+2, dar si celor de tip bloc, office, hypermarket sau clinică 

medicală.          

 Frecventa tranzactiilor de terenuri in zona este scazuta chiar daca loturile de teren 

oferite la vanzare sunt, in general, de suprafete mici și medii, intre 500 – 3000 mp. Astfel, cu 

toate ca majoritatea loturilor de teren aflate la vanzare se situează în cadrul acestui interval de 

mărime, exista si suprafete mari de teren ce pot fi achizitionate insa acestea sunt mai rare. Zona 

se adreseaza persoanelor cu un potential financiar crescut care, in general, doresc sa edifice 
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imobile tip casă de locuit sau clădire comercială.         

 Este important de mentionat ca zona este una preponderent de blouri cu regimuri de 

inaltime P+4 sau P+8, cu utilizare rezidențială. Multe dintre acestea au parterul organizat ca 

spațiu comercial, acestea fiind închiriate către: bănci, magazine alimentare, restaurante, servicii 

profesionale, cabinete medicale etc. Există și un număr redus de construcții noi de birouri, de 

dimensiuni medii, închiriate către firme străine sau locale, ce au un număr mic sau mediu de 

angajați.            

Cerere pentru terenuri având caracteristici asemănătoare cu imobilului subiect, 

respectiv cu suprafața foarte redusă, fără ieșire la stradă și neconstruibile, nu a fost 

identificată în aria de piață.         

            

  

Analiza ofertei  

 Pe piața imobiliară, oferta reprezintă numărul dintr-un tip de proprietate care este 

disponibil pentru vânzare sau închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită 

perioadă de timp. Existența ofertei pentru o anumită proprietate la un anumit moment, anumit 

preț și un anumit loc indică gradul de raritate a acestui tip de proprietate.   

 Piaţa imobiliară rezidenţială – clienţi, cumpărători/vânzători, dezvoltatori, brokeri şi 

bănci – se pregăteşte pentru anul 2022, când economia ar trebui să îşi continue creșterea, însă 

la un nivel mult redus față de estimările inițiale. Astfel, Banca Mondială a revizuit în scădere 

estimarea privind creşterea economiei României în anul 2022, cu 2,4 puncte procentuale faţă 

de previziunile din ianuarie, la 1,9%, avertizând că riscurile de încetinire, cauzate mai ales de 

creșterea inflației sunt ridicate. Instituţia financiară prognonează că inflaţia din România va 

atinge în acest an un ritm de 9,8%, după 5,1% în 2021. Banca a menţionat că inflaţia a atins 

în ianuarie un ritm de 8,4%, reflectând creşterile de preţuri, precum cele ale energiei. O 

reducere substanţială a deficitului bugetar în 2022 este improbabilă, având în vedere că 

guvernul va trebui să sprijine redresarea economică concomitent cu macrostabilizarea 

economică. Pe termen mediu, deficitul va urma o traiectorie descendentă, dar este probabil să 

rămână peste 3% din PIB.         

 Băncile sunt supralichide în acest moment şi trebuie să facă ceva cu banii, mai ales că 

şi dobânzile la titlurile de stat sunt în scădere. Aşa că vor forţa creditarea ipotecară, având în 

vedere că guvernul, chiar dacă a îngheţat salariile la stat, unde sunt 1,249 milioane de angajaţi, 

nu are nicio intenţie să le taie sau să reducă sporurile.     

 O altă problemă specifică țării noastre este că preţul de referinţă în imobiliare este în 

euro, chiar dacă tranzacţia se decontează şi în lei. Aşa că orice creştere a cursului leu/euro se 

vede şi în preţul final. Brokerii imobiliari cred că o creştere a preţurilor până în 10% într-un an 

este sănătoasă, mai ales dacă cererea este în creştere.      

 În contextul scumpirilor din ultima perioadă, s-au modificat și preferințele la casa și 

apartamente ale potențialilor cumpărători. Printre noile criterii luate în considerare se numără 

sistemul de încălzire și izolarea termică. Întrucât ne confruntăm cu un val de scumpiri la gaz și 

energie electrică, clienții caută imobile noi și eficiente energetic. Aceștia sunt atenți la izolația 
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care asigură păstrarea căldurii în interior și aleg centrale de bloc, în detrimentul celor de 

apartament sau alte sisteme moderne care vor reduce facturile la utilități. Casele verzi sunt, de 

asemenea, la mare căutare. Acestea sunt concepute pentru a avea un consum de energie scăzut, 

însă prețul este mai ridicat.         

 În ciuda prețurilor tot mai ridicate, s-a observat că numărul tranzacțiilor la începutul 

anului 2022 este într-o continuă creștere. Astfel, în luna martie 2022, au fost vândute, la nivelul 

întregii ţări, 72.123 de imobile, cu 13.460 mai multe faţă de luna februarie. De asemenea, 

numărul caselor, terenurilor şi apartamentelor (care au făcut obiectul tranzacţiilor în luna 

martie) este cu 9.232 mai mare faţă de perioada similară a anului 2021, potrivit Agenţiei 

Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. La o analiză în detaliu reiese faptul că cele mai 

multe vânzări de imobile, în martie 2022, au fost înregistrate în Capitală, cu 14.423, urmată de 

Ilfov, cu 4.626, şi de Cluj (4.035). La polul opus se află Călăraşi – 456, Covasna – 459 şi Sălaj 

– 485, fiind judeţele cu cele mai puţine imobile vândute în aceeaşi perioadă.  

 Scăderea continuă a ofertei, care a înregistrat minimuri istorice pe piața secundară, a 

dus la creșterea presiunii de preț asupra cumpărătorilor. Astfel, prețul mediu de tranzacționare 

în marile orașe a crescut în 2021 cu până la 10%, comparativ cu 2020, când creșterile au fost 

mai moderate din cauza pandemiei. Totuși, de remarcat este faptul că cererea a stagnat în 

ultimul trimestru al lui 2021, iar cele mai mari trei piețe au scăzut ca pondere totală din vânzări. 

Pe fondul acestor fenomene, este de așteptat ca în anul 2022 să avem evoluții precum creșterea 

progresivă a dobânzii la creditele ipotecare și o scădere a accesibilității achiziționării 

locuințelor prin credit. Chiar dacă creșterea cererii de apartamente va încetini, cererea pentru 

terenuri libere și locuințele unifamiliale se va menține ridicată, ca efect al prelungirii pandemiei 

și al preferințelor cumpărătorilor pentru zone rezidențiale liniștite, cu densitate demografică 

scăzută, într-un mediu verde.         

 Scăderea ofertei a dus la creșterea presiunii asupra cumpărătorilor. În ultimul trimestru 

din 2021, în piața secundară din cele orașele mari, au fost scoase la vânzare pentru prima dată 

numai 6.200 de apartamente, un minim istoric înregistrat în ultimii 5 ani. Comparativ cu 

trimestrul IV al anului anterior, au fost oferite în piața secundară cu 10% mai puține 

apartamente. Evoluția negativă este pusă pe seama scăderilor din principalele două piețe 

imobiliare, București (-30%), respectiv Cluj-Napoca (-23%). Presiunea asupra persoanelor care 

caută o locuință a crescut, în condițiile creșterii cererii, a fost resimțită pe parcursul întregului 

an. Un factor determinant al scăderii ofertei din piața secundară este legat de faptul ca 

persoanele interesate de achiziția unei noi proprietăți (în principal de apartamentele cu 3-4 

camere și case) nu mai vând proprietățile pe care le dețin deja și le transformă în investiții 

imobiliare sau le transmit membrilor familiei. Scăderea ofertei în piața secundară nu a fost 

compensată de locuințele noi finalizate. Oferta din piața primară s-a menținut la același nivel 

în primele trei trimestre din 2021, comparativ cu perioada similară din 2020, aproximativ 

50.000 de locuințe finalizate la nivel național, după cum arată datele Institutului Național de 

Statistică (INS).         

 Creșterea deficitului de locuințe disponibile la vânzare a condus din nou la majorări 

semnificative de preț. Prețul mediu de tranzacționare al apartamentelor din piețele secundare 
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monitorizate de ValorEasy (București și principalele zece piețe imobiliare locale) a crescut în 

trimestrul patru al anului 2021 cu pana la 10% comparativ cu anul anterior, după ce, la sfârșitul 

anului 2020, se înregistrase o creștere moderată, ca efect al pandemiei. Rata scăzută a dobânzii 

pentru creditul ipotecar, procentul ridicat de populație care deține deja o locuință în proprietate 

și economiile personale au condus la creșterea rapidă a prețurilor în 2021. Conform datelor 

colectate pentru studiu, Cluj-Napoca ocupă în continuare prima poziție în top, cu un preț mediu 

de tranzacționare al apartamentelor în piața secundară de 1.650 de euro pe metru pătrat util. Pe 

următoarele locuri se situează Bucureștiul (1.500 de euro), Timișoara (1.420 de euro), 

Constanța (1.380 de euro), Brașov (1.250 de euro), Craiova (1.200 de euro), Iași și Oradea 

(1.080 de euro), Sibiu (1.000 de euro), și, în cele din urmă, Ploiești (960 de euro).  

 Cu toate acestea, 2021 a fost anul cu cea mai intensă activitate de tranzacționare din 

ultimii 5 ani: anul trecut a fost un an bun pentru cei care si-au vandut locuințele, cererea 

depășind 180.000 de unități individuale vândute la nivel național, o creștere anuală de 49%, 

echivalentul a aproximativ 60.000 de unități, dup cum arată datele ANCPI. Această creștere 

importantă a fost susținută de vânzările apartamentelor din piața primară (proiecte 

rezidențiale). Din cele 180.000 de unități individuale vândute, se estimează că cel puțin 140.000 

reprezintă tranzacții cu apartamente. Totuși, în ultimul trimestru din 2021, cererea a stagnat 

comparativ cu 2020, înregistrându-se un număr similar de unități individuale vândute (48.000). 
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De remarcat e și faptul că cele mai mari trei piețe în 2020 (București, Ilfov, Cluj) au înregistrat 

scăderi ale ponderii unităților vândute în total național, de la 44% în 2020 la 39% în 2021.

 În ceea ce privește terenurile, perspectivele de dezvoltare se concentrează, în 

continuare pe segmentul rezidențial și retail. Cum aceste două sectoare depind foarte mult de 

puterea de cumpărare a populației, dezvoltarea acestora va fi condiționată de evoluția 

veniturilor consumatorilor. Un element important rămâne și nivelul investițiilor în 

infrastructura de transport rutier, pentru ca accesibilitatea unora dintre aceste zona sa creasca.

 In ceea ce priveste terenurile din zonele centrale si semicentrale din Iasi, numarul 

acestora este din ce in ce mai mic, lucru datorat si achizitionarii, in anii trecuti, de multe de 

astfel de loturi pentru dezvoltări ulterioare.       

 Portofoliul de proiecte în plan şi în stadii avansate este generos, superior anilor 

precedenti, singurul aspect ramas in discutie fiind rapiditatea revenirii in urma crizei sanitare. 

În general, 2022 va fi un an echilibrat, care va rivaliza fara probleme cu volumele tranzacţiilor 

din perioadele trecute.          

 Preturile variaza mult in functie de tipul de vanzator si comparator, capacitatea 

financiara a acestora, nevoia de lichidate dar si tehnica de negociere a fiecaruia. O componenta 

importanta o constituie si regulile de urbanism si posibilitatea obtinerii unor autorizatii de 

construire care sa permita edificarea de cladiri cu indicatori urbanistici cat mai avantajosi. In 

ultimii 3-4 ani s-a observat tendinta de edificare de cladiri rezidentiale in zonele centrale ale 

orasului, fenomen favorizat de cresterea bunastarii generale a populatiei. Astfel, dezvoltatorii 

pe partea de office sunt concurati de cei care dezvolta blocuri de locuinte in arii unde in anii 

trecuti nici nu se punea problema edificarii de cladiri rezidentiale.   

 Dacă până acum 2 ani era valorificat deficitul de spații de birouri care se manifesta la 

nivelul orașului iar multe dintre terenuri erau căutate pentru dezvoltarea unor astfel de facilități 

(atât în zone centrale cât și periferice), pandemia și lucrul de acasă au făcut ca multe dintre 

clădirile de birouri construite în ultimii ani să înregistreze rate mari de neocupare. Chiar dacă 

majoritatea restricțiilor au fost ridicate și lumea se află în plin proces de reîntoarcere la birou, 

clădirile office își găsesc cu dificultate clienți. Tocmai de aceeea multe dintre terenurile care 

erau propice dezvoltării de clădiri de birouri vor rămâne neconstruite sau planurile de afaceri 

se vor reorienta către segmentul rezidențial.        

 Perspectivele pentru 2022 sunt pozitive, însă uşor rezervate. După un an 2021 care a 

văzut volume impresionante tranzacționate este nevoie de timp pentru ca piaţa să poată absorbi 

viitoarele proiecte imobiliare, mai ales din sectorul rezidenţial. Mai mult decât atât, în marile 

orașe, inclusiv Iași, există blocaje sau întârzieri în ceea ce privește autorizaţiile de construire, 

aspecte care pot lungi tot procesul de achiziţie şi livrare de proiecte. Aşadar, ne putem aştepta 

la un volum de tranzacţionare însemnat, la nivelul anului 2021, şi la o creștere ușoară a 

preţurilor. Ne aşteptăm ca şi în 2022 investitorii să se orienteze şi în funcţie de dezvoltările de 

infrastructură pentru că primele semne susţin un astfel de argument.   

 Din perspectiva noilor dezvoltatori de birouri, jucătorii din acest segment se vor 

concentra să livreze majoritar clădiri de clasă A şi A+. Astfel, îşi vor propune să satisfacă 

cerinţe tot mai exigente din partea clienţilor, în special când vine vorba de design şi 
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funcţionalităţi. Multe dintre companii, mai ales multinaţionale, preferă în continuare clădiri de 

tip open space, cu mici compartimentări, în funcţie de nevoile fiecăruia. Este însă evident că 

sunt multe detalii şi particularităţi de care trebuie să ţină cont o companie care optează pentru 

un sediu nou, de la identitatea şi valorile acesteia, la variante precum lumina naturală, soluţii 

de mobilier şi fit out, culorile spaţiului, abordarea open-space sau birouri individuale. 

 În ceea ce priveşte noua generaţie de clădiri de birouri clasa A şi A+, acestea sunt dotate 

cu cele mai avansate echipamente şi tehnologii. Câteva elemente care le caracterizează sunt 

lifturile moderne şi rapide, pereţii cortină şi folosirea pietrei naturale în construcţie. Totodată, 

sunt folosite sisteme avansate de încălzire şi ventilaţie, cele mai noi sisteme antiincendiu, 

generatoare electrice şi sisteme complexe de securitate pe bază de cartelă magnetic, sistem de 

pază permanentă şi recepţie, BMS, iar recent poate fi cerută şi certificarea Clădiri Verzi cu 

impact redus asupra mediului.        

 Regulile de ocupare, impuse de multinaţionalele din industria IT, prevăd alocarea unui 

spaţiu de circa 10 mp la fiecare angajat care lucrează într-o clădire clasa A şi A+, şi o medie 

de 7 mp la fiecare angajat din industria outsourcing, care lucrează în clădiri de clasa B şi C, sau 

care lucrează în activităţi de back office. Investiţia în amenajarea unui spaţiu de birouri este 

diferită de la o companie la alta, în funcţie de dimensiunea lucrării şi poate ajunge până la 

câteva milioane de euro.        

 După ce piaţa a scăzut în 2020 pe fondul pandemiei, anul 2021 a marcat revenirea 

cererii pe segmentul de birouri, iar pentru 2022 estimăm că trendul va continua, existând un 

număr important de companii care doresc să închirieze spaţii noi. Companiile şi-au clarificat 

strategiile privind modul de lucru şi chiar dacă multe dintre acestea vor adopta modelul hibrid, 

nevoia de spaţii de birouri noi încă există chiar dacă este semnificativ diminuată. Astfel, 

suprafaţa de spaţii scoase la subînchiriere nu este atât de mare precum se considera iniţial, în 

condiţiile în care companiile alocă mai mult spaţiu per angajat pentru a respecta normele de 

siguranţă sanitară.         

 Segmentul de clădiri de birouri a fost afectat într-o măsură mai mare de panemdie, în 

sensul în care mulţi dintre chiriaşi şi-au amânat planurile de extindere sau chiar şi-au redus 

spaţiul ocupat, pe fondul reorientării spre un regim de lucru hibrid, o combinaţie între munca 

de la birou şi munca de acasă, în proporţii variabile. Spre exemplu, volumul total de tranzacţii 

cu spaţii de birouri în Bucureşti în 2021 a fost cam cu 26% mai mic faţă de 2019, adică față de 

perioada de dinainte de pandemie. Iar în privinţa construcţiilor noi, în ultimii doi ani au fost 

practic finalizate proiectele începute înainte de pandemie, fiind foarte puţine proiecte nou 

lansate.           

 Piața spațiilor logistice și industriale din România așteaptă livrări de 600.000 mp 

anul acesta și ar putea ajunge la 6,2 milioane mp la sfârșitul lui 2022. În plus, pe piață 

vor apărea formate noi, adaptate pentru nevoile de depozitare ale unor companii cu 

operațiuni logistice de dimensiuni mai reduse.      

 Piața de logistică, în special, a fost favorizată de actuala pandemie, care a susținut 

creșterea comenzilor online, iar jucătorii din domeniu sunt nevoiți să-și crească stocurile, ceea 

ce atrage după sine o nevoie tot mai mare de spații de depozitare.    
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 Piața de spații industriale și logistice și-a încheiat cel mai puternic an din istorie 

în România, iar 2022 nu ar trebui să fie prea diferit, întrucât premisele și tendințele recente 

care au susținut dezvoltarea depozitelor se păstrează: creșterea comerțului electronic, 

necesitatea de a răspunde unei extinderi rapide a schemelor moderne de retail la nivel național, 

nevoia înlocuirii stocului vechi și necompetitiv (inclusiv din punct de vedere al siguranței). 

Există, de asemenea, un potențial pentru afaceri pe fondul Brexitului și al revizuirii relațiilor 

dintre UE/SUA și China.        

 Bucureștiul a atras anul trecut 67% din volumul tranzacționat de spații logistice, în timp 

ce Timișoara, Oradea și Brașov au fost cele mai active orașe regionale, cu un total de peste 

200.000 de mp contractați. Din punct de vedere al activității de dezvoltare, în 2021 au fost 

finalizate proiecte totalizând 530.000 de mp, în scădere cu 18% față de 2020. Reducerea 

suprafeței de spații logistice noi livrate coroborată cu o cerere susținută din partea chiriașilor a 

determinat diminuarea spațiilor disponibile la 4,2% în București și la 3,5% la nivel national.

 În prezent, aproape 600.000 mp de spații noi sunt planificate pentru livrare în 

următoarele 12 luni, peste 50% dintre aceste spații fiind situate în București. Timișoara, Brașov 

și Cluj vor beneficia de asemenea de noi spații industriale și logistice în 2022, dar există și un 

interes evident pentru orașele secundare și terțiare, determinat de cererea recent crescută pentru 

astfel de locații. Piața a fost foarte dinamică și în 2021 continuând evoluția din 2020, susținută 

de o cerere din sectoare diverse ale economiei. Companiile care au închiriat spații au fost 

preponderent din retailul tradițional, comerț online, logistică și distribuție.   

 Pentru anul 2022, liderul pieței de profil, dezvoltatorul de spații logistice și industriale 

CTP România, anticipează un aport consistent venit din partea jucătorilor din retail și 

ecommerce, care vor avea nevoie de spații noi în care să se extindă.    

 O altă tendință care se va accentua este atenția chiriașilor la costul total de ocupare al 

spațiilor industriale și logistice, care include, pe lângă chirie, și cheltuielile cu utilitățile. Având 

în vedere scumpirile din domeniul energiei, costurile cu utilitățile devin tot mai importante în 

ponderea costului total de ocupare.        

 În prezent, rata de neocupare a spaţiilor industriale şi logistice rămâne redusă, de 

numai 7-8% în Bucureşti si de sub 5% în Iasi, pe fondul cererii mari şi a suprafeţei mici 

disponibile în proiectele finalizate. În continuare, piaţa rămâne dominată de proiecte construite 

după specificaţiile chiriaşilor, de tip Build-to-Suit.      

 În privinţa preţului chiriilor pentru spaţii premium, acesta a rămas relativ stabil în 2021 

şi s-a situat între 4,2 şi 4,4 euro/mp în Bucureşti şi împrejurimi, respectiv 3,7 - 3,9 euro/mp, 

în alte centre din ţară. Comparativ, în zona Varşoviei chiriile se ridică la 5,4 – 5,9 euro/mp, 

iar în Budapesta ajung la 6,8 euro/mp. Pe parcursul anului trecut, cererea a provenit în cea mai 

mare parte din industria auto, urmată de retail.      

 Piaţa industrială şi logistică românească a fost probabil una dintre cele mai dinamice 

din Europa, deşi a crescut de la un nivel destul de mic. Pe termen mai lung, relativa sub-livrare 

de spaţii industriale şi logistice din România, pe cap de locuitor, susţine o creştere puternică în 

deceniul următor. În ceea ce priveşte anul 2022, se aşteaptă ca cererea, gradul de neocupare şi 

ratele de închiriere să rămână stabile. O creştere a gradului de neocupare a depozitelor ar putea 
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fi observată pe piaţa din Bucureşti, oferind mai multe opţiuni pentru chiriaşii activi pe această 

piaţă, atât în ceea ce priveşte chiriile, cât şi locaţiile.     

 Începând cu 2015, stocul de spaţii industriale şi logistice moderne din România a 

crescut de trei ori, existând încă un decalaj semnificativ între România şi alte pieţe din Europa 

Centrală şi de Est. Spre exemplu, în Republica Cehă, spaţiile industriale şi logistice moderne 

se situează la aproximativ 9,5 milioane de metri pătraţi, în timp ce în Polonia a trecut de 20 de 

milioane de metri pătraţi. Aceasta înseamnă că stocul modern de depozite din România pe cap 

de locuitor este de patru ori sub cel din Cehia şi de două ori sub cel din Polonia, potrivit datelor 

Colliers.            

 Ca tendințe pe care le vedem pe piața industrială și de logistică am putea să menționăm 

intensificarea activității de dezvoltare din partea companiilor locale, care până acum erau 

implicate în alte tipuri de afaceri în România. Aceste companii au văzut potențial pe acest 

segment și din dorința de a-și diversifica business-ul au început să investească în parcuri de 

logistică și industriale.         

 Datele Colliers arată că structura chiriaşilor în ceea ce priveşte sectoarele de pe piaţa 

românească a fost dominată de sectorul retail/FMCG, care a generat 50% din toate contractele, 

în timp ce în Bucureşti cererea a fost dominată de 3PL/logistică (35%) şi producţie uşoară 

(33%). Noile spaţii logistice ale Profi din Timişoara şi Craiova au reprezentat cele mai 

importante tranzacţii, acoperind 115.500 de metri pătraţi.     

 În acelaşi timp, volumul total al depozitelor închiriate din România la finalul anului 

2021 a ajuns la 280.000 de metri pătraţi de spaţii logistice şi industriale, contractele noi fiind 

dominante, în proporţie de 80%. Bucureştiul a reprezentat 35% din volumul total al spaţiilor 

închiriate, respectiv 87.500 de metri pătraţi, iar cea mai mare pondere a tranzacţiilor au fost 

contracte noi şi renegocieri, care au constituit 55% şi, respectiv, 37%.   

 Stocul de spaţii industriale şi logistice din România a ajuns în 2020 la 5,5 milioane mp, 

în condiţiile în care în ultimii ani livrările s-au cifrat la 400.000-500.000 mp anual. Iar opt oraşe 

controlează circa 80% din aceaastă piaţă, în vreme ce 97% din suprafața totală logistică și 

industrială e în afara Moldovei, un efect direct a lipsei de legături auto sau de tren rapide cu 

restul țării.            

 Cu un stoc existent de 2,3 mil. mp, Bucureşti şi împrejurimile, respectiv Ilfov, continuă 

să atragă cel mai mare volum de noi dezvoltări, fiind în construcţie peste 140.000 mp. Pe locul 

următor, cu un stoc de 1,2 mil. mp, se află regiunea de nord şi nord-vest a ţării, care include 

Timişoara Arad şi Cluj-Napoca. În această zona, dezvoltatorii au în construcţie aproximativ 

130.000 mp, dintre care peste 100.000 mp se află în judeţul Timiş. O altă zonă dinamică în 

termeni de noi proiecte este regiunea din centrul României, care include oraşe precum Deva, 

Sibiu, Târgu-Mureş şi Braşov, unde există un stoc de circa 670.000 mp care urmează a creşte 

cu 10% doar în acest an, dintre care aproximativ 15.000 mp sunt în construcţie în Braşov. 

 Oferta pentru proprietăți imobiliare de tip teren liber in Zona Centru – Calea 

București – Universitate este medie-redusă, atat pe site-urile de imobiliare cat si in presa 

scrisa. Preturile se situeaza la nivel ridicat și prezinta fluctuatii mari in cadrul zonei analizate. 

Oferta se situeaza intre 300 – 500 euro/mp de teren liber iar parcelele de teren sunt, in general, 
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in suprafata de 500 – 3000 mp. Cele mai multe suprafete de teren oferite la vanzare sunt 

pretabile constructiilor rezidentiale sau comerciale, cu regim de inaltime de P+1 sau P+2.  

 Cele mai multe suprafete de teren oferite la vanzare sunt pretabile constructiilor 

clădirilor comerciale și clădirilor de locuințe. Imobilele cu destinatie “cladire de birouri” exista, 

dar sunt in numar redus. Întrucât dimensiunile acestora sunt medii și reduse, zona nu permite 

dezvoltarea de mari ansambluri rezidențiale sau mixte.     

 Oferte de terenuri având caracteristici asemănătoare cu imobilului subiect, 

respectiv cu dimeniuni foarte reduse, fără ieșire la stradă și neconstruibile, nu au fost 

identificate în aria de piață.         

    

Echilibrul pieței 

În ceea ce privește aria de piață studiată, putem afirma că cererea pentru imobile 

asemănătoare este medie-ridicată iar oferta la vânzare pentru imobile asemănătoare este redusă. 

Cumpărătorii sunt frânați de prețurile ridicate iar proprietarii ezită să vândă, preferând să 

pastreze imobilele ca o investiție sau pentru folosința proprie. De asemenea, majoritatea 

loturilor de teren din aria studiată sunt ocupate cu edificii de tip bloc de locuințe, clădire 

administrativă sau casă de locuit.        

 Astfel, în general, putem afirma că ne aflăm într-o piață a vânzătorului. În cazul 

terenului subiect, putem afirma că ne aflăm într-o piață a cumpărătorului.  

          

Vandabilitate 

 

Piața imobiliară se definește ca un grup de persoane sau firme care intră în contact cu 

scopul de a efectua tranzacții imobiliare. Participanții la această piață schimbă drepturi de 

proprietate contra unor bunuri, cum sunt banii. Această piață se definește pe baza tipului de 

proprietate, potențialului de a produce venituri, localizare, caracteristicile investitorilor și 

chiriașilor tipici, etc. Piața imobiliară este influențată de atitudinile, motivațiile și interacțiunile 

vânzătorilor și a cumpărătorilor. De asemenea, este o piață cu caracteristici diferite de cele ale 

pieței eficiente – este foarte sensibilă la situația pieței de muncă și stabilitatea veniturilor, 

deciziile de cumpărare sunt influențate de modul de finanțare; este o piață care nu se 

autoreglează și este afectată de reglementările guvernamentale și locale, informațiile despre 

tranzacții similare nu sunt imediat disponibile sau au un grad de credibilitate redus și există un 

decalaj între cerere și oferta, etc.       

 Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă greu, iar cererea poate să se modifice 

brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori să existe supraofertă sau exces de cerere și nu 

echilibru. Cumpărătorii și vânzătorii nu sunt întotdeauna bine informați iar actele de vânzare 

cumpărare nu au loc în mod frecvent. De multe ori, informațiile despre prețuri de tranzacționare 

sau nivelul ofertei nu sunt imediat disponibile. Proprietățile imobiliare sunt durabile și pot fi 

private ca investiții. Sunt puțin lichide și de obicei procesul de vânzare este lung.  
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 În cazul proprietăților evaluate, pentru identificarea pieței sale imobiliare specifice s-

au investigat o serie de factori, începând cu tipul, caracteristicele și aria proprietății. Aceasta 

este o  proprietate imobiliară de tip “teren liber”. Terenurile vor fi evaluate în conformitate cu 

CMBU a terenului considerat liber. Aria pieței imobiliare este piața imobiliară din zonă.                         

 Astfel, am procedat la analiza cererii și ofertei pentru imobile similare din zonă dar și 

a altor tipuri de imobile și am investigat aspecte legate de situația economică a zonei, stadiul 

de dezvoltare a economiei în zone similare și caracteristicile acesteia, populația sa precum și 

de trendurile de dezvoltare care se manifestă în ultimii ani.     

 Au fost luate în considerare următoarele caracteristici în vederea stabilirii 

vandabilității/atractivității proprietăților imobiliare supuse analizei: accesibilitatea zonei (cât 

de ușor accesibilă este zona în care se află proprietatea), utilități (racordarea sau posibilitatea 

racordării la utilități), dezvoltarea zonei (nivelul de dezvoltare socială și economică a zonei), 

condiții de mediu (calitatea mediului în aria în care se află proprietatea subiect), suprafața 

terenului (gradul de satisfacere a cerințelor investitorilor din zonă în acord cu utilizarea sa 

potențială), forma terenului (forma terenului influențează tipul, dimensiunea și configurația 

construcțiilor care pot fi edificate pe acesta), accesul la stradă (existența accesului la stradă, 

atât auto cât și pietonal) și utilizarea (posibilități de dezvoltare/construire pe suprafața 

terenului).         

 Caracteristicile au fost centralizate în următorul tabel, fiindu-le atribuite câte un 

coeficient în funcție de natura efectului produs asupra vandabilității proprietății, atât în 

comparație cu alte proprietăți similare din zonă care pot fi preferate de potențialii 

cumpărătorii în defavoarea proprietății subiect cât și în raport de însușirile generale care 

influențează capacitatea proprietății de genera fluxuri de numerar prin construire sau 

exploatare.  

 

În concluzie, având în vedere frecvența tranzacțiilor cu imobile similare în zonă, 

caracteristicile fizice prezentate anterior și utilizările alternative, putem afirma că 

proprietatea analizată este greu vandabilă.       

  

Descrierea amplasamentului       

  

Suprafata de teren este în formă regulată, dreptunghiulară, având un raport al laturilor 

ușor disproporționat (lungine mare/lățime redusă), încadrat în categoria “curți – constructii”, 

Proprietate Accesibilitatea 

zonei 

Utilități Dezvoltarea 

zonei 

Condiții 

de mediu 

Suprafața 

terenului 

Forma 

terenului 

Accesul 

la stradă 

Utilizarea 

Str. Frații Golești 

nr. 2G, Craiova, 

jud. Dolj 

Pozitiv Pozitiv Pozitiv Pozitiv Negativ Neutru   Pozitiv Negativ 
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suprafața este plană si accesul se realizeaza din Str. Frații Golești, însă nu direct, ci prin 

intermediul altei suprafețe de teren aflate în proprietate privată. Terenul se învecinează 

cu o suprafață de teren 4149 mp aflată în proprietatea Consiliului Județean Doj, o suprafață 

de teren de 278 mp ce are aceeași proprietari persoane fizice precum terenul subiect, respectiv 

o suprafață de teren de 2239 mp aflată în proprietatea Universității din Craiova.  

 Utilităţile aferente terenului sunt: apă – rețea, canalizare - rețea, energie electrică, gaz 

metan. Accesul auto şi pietonal se poate efectua din strada mai sus menționată. Gradul de 

ocupare a zonei este ridicat, terenurile libere fiind in numar mic în raport cu imobilele în 

construcție sau deja edificate.         

 Suprafata acestuia este de 184 mp.       

  

Descrierea construcțiilor și amenajărilor 

  

 Terenul în cauză este ocupat parțial, pe latura de NE, de o parte din construcția denumită 

“Parcul Tehnologic Universitar IT”, care aparține Universității Craiova.   

              

Date privind regimul fiscal 

 

În cazul proprietății supuse evaluării nu s-au identificat beneficii sau pierderi 

suplimentare rezultate dintr-un regim de impozitare diferit sau preferențial în raport cu alte 

imobile similare, cu aceeași destinație, din zonă. 
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Partea IV – Analiza datelor și concluziile 
 

Cea mai bună utilizare a proprietății 

 

Prin analiza celei mai bune utilizări se identifică acea variantă de utilizare a unei 

proprietăți imobiliare din diferite alte posibile care, prin compararea costurilor și a beneficiilor 

rezultate, se doveșteste a fi cea mai profitabilă și mai bună din punct de vedere competitiv.

 Este utilizarea rezonabilă, probabilă şi legală a unui teren liber sau construit care este 

fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar şi are ca rezultat cea mai mare valoare. 

Pentru a estima valoarea, analiza de cea mai bună utilizare identifică cea mai profitabilă 

utilizare competitivă în care poate fi pusă proprietatea.     

 Cea mai bună utilizare a terenului sau amplasamentului ca fiind liber poate fi utilizarea 

prezentă, construcţia, subîmpărţirea sau unirea; în mod alternativ, terenul poate fi păstrat ca 

investiţie. Dată fiind localizarea, se stabilește cea mai bună utilizare a terenului liber. 

 

În cazul suprafeței de teren supusă analizei, având în vedere dimensiunea foarte 

redusă, amplasarea, lipsa frontului stradal și forma acesteia, cea mai bună alternativă 

posibilă pentru proprietatea imobiliară analizată este de alipire la o proprietate 

învecinată. 

 

 

 

Criterii ce 

definesc CMBU 

Utilizări alternative 

Clădire rezidențială – Bloc de 

locuințe P+2/P+3 

Clădire rezidențială – Casă de 

locuit P+1/P+2 

Alipire 

Permisibilă legal Proprietatea nu poate obține 

permisele și autorizațiile legale 

prevăzute de regulamentele 

locale. 

Proprietatea nu poate obține 

permisele și autorizațiile legale 

prevăzute de regulamentele locale. 

Proprietatea poate obține 

permisele și autorizațiile legale 

prevăzute de regulamentele 

locale. 

Fizic posibilă - - Localizarea, suprafața și forma 

sunt optime alipirea la o suprafață 

de teren învecinată.  

Fezabilă financiar - - Este fezabilă financiar 

Maxim 

productivă 

  Este maxim productivă 
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Evaluarea terenului 

 

Standardele de Evaluare a Bunurilor 2022 prevăd 6 metode pentru evaluarea 

terenurilor: 

 metoda comparației directe; 

 metoda extracției; 

 metoda alocării; 

 metoda reziduală; 

 analiza parcelării și dezvoltării; 

 metoda capitalizării rentei funciare. 

 

1. Metoda comparației directe 

Metoda presupune compararea terenului subiect cu alte loturi similare, tranzacționate 

sau ofertate recent pe piață și despre care există un fond de date consistent. Cu toate că ar fi de 

preferat ca elementele comparabile să reprezinte tranzacții, de cele mai multe ori ele iau forma 

ofertelor și cotațiilor de preț, acest lucru neînsemnând că acuratețea valorii rezultate scade. 

Metoda este deseori folosită în evaluarea suprafețelor de teren libere sau în cazul terenului 

considerat liber. Aplicarea metodei constă în analiza, compararea și ajustarea valorilor 

elementelor comparabile pentru a se ajunge la valoarea terenului evaluat. În esență, aceasta 

poate fi aplicată tuturor loturilor de teren sub condiția să existe suficiente date de piață. Dacă 

acest lucru are loc, atunci metoda comparației de piață este cea mai directă și sistematică pentru 

stabilirea valorii unui teren.        

 Elementele de comparație cuprind drepturi de proprietate, condiții de vânzare, condiții 

de finanțare, restricții legale, condiții de piață, localizare, caracteristicile fizice, utilități 

disponibile, zonarea și CMBU (cea mai bună utilizare).      

 O serie de corecţii pot fi aplicate preţului total, altele sunt aplicate preţului pe unităţi de 

comparaţie. Multiplicatorii de venituri pot fi, de asemenea, folosiţi ca şi criterii de comparaţie.

 Selectarea concluziei asupra valorii este determinată de proprietatea imobiliară 

comparabilă care este cea mai apropiată din punct de vedere fizic, juridic și economic de 

proprietatea imobiliară subiect și asupra prețului căreia s-au efectuat cele mai mici ajustări. 

  

2. Metoda extracției 

Metoda extracției de piață presupune extragerea valorii terenului din prețul total cerut 

sau achitat pentru o proprietate prin estimarea și deducerea costului de înlocuire al 

construcției/construcțiilor. Unii autori o consideră o variantă a metodei proporției. Se 

recomandă a se folosi, în special, în evaluarea proprietăților din mediul rural, unde valoarea 

construcțiilor este relativ redusă și poate fi estimată cu ușurință. Cu toate acestea, atenția 

evaluatorului trebuie să se îndrepte mai ales spre stabilirea corectă a deprecierii întrucât ea 

poate influența semnificativ valoarea rezultată.       
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3. Metoda alocării 

Metoda alocării sau proporției are la bază principiul contribuției și al echilibrului care 

statuează existența unui raport tipic între valoarea terenului și a proprietății întregi. Gradul de 

certitudine crește în situația în care construcțiile sunt noi sau de dată recentă. Valoarea 

raportului crește direct proporțional cu vechimea clădirii. Metoda nu este utilizată frecvent dar 

este utilă atunci când nu există suficiente informații de piață.    

  

4. Metoda reziduală 

Și această metodă este folosită în cazurile în care evaluatorii nu dispun de date 

suficiente referitoare la tranzacțiile sau ofertele de terenuri din aria de piață. La fel ca metoda 

alocării, aceasta are la bază principiul contribuției și echilibrului și poate fi aplicată în situația 

în care se cunoaște sau se poate afla valoarea construcției sau venitul net anual aferent 

proprietății. De asemenea, este necesar să se cunoască ratele de capitalizare pentru teren și 

construcție. Pentru estimarea valorii terenului, se va estima venitul net anual al proprietății, se 

va stabili venitul net aferent clădirii și apoi a terenului (prin scăderea venitului construcției din 

venitul total generat de proprietate) și se va calcula valoarea terenului prin capitalizarea 

venitului aferent acestuia.         

  

5. Analiza parcelării și dezvoltării 

Metoda este utilă când terenurile de evaluat au suprafețe foarte mari și cea mai bună 

utilizare a acestora este parcelarea și vânzarea sau dezvoltarea lor. Metoda este potrivită atât în 

cazul terenurilor cu destinație rezidențială, cât și celor industriale sau de agrement. O 

particularitate este faptul că evaluatorul trebuie să estimeze toate costurile aferente parcelării 

și vânzării (autorizații, proiectare, nivelarea terenului, conectarea la utilități, comisioane etc.) 

care urmează să fie deduse din prețul total de vânzare previzionat. Venitul net astfel obținut 

este actualizat cu o rată de rentabilitate care să reflecte perioada de dezvoltare și tranzacționare 

a întregii proprietăți.          

  

6. Metoda capitalizării rentei funciare 

Această metodă prezintă unele similarități cu metoda capitalizării profitului din 

evaluarea afacerii întrucât asemenea acesteia din urmă, constă în convertirea unui flux de 

numerar în valoare. Calculul valorii rezultă din capitalizarea rentei de bază la o rată adecvată 

condițiilor specifice de pe piață. În situația în care renta din contract diferă semnificativ de 

prețurile practicate pe piață, se vor realiza o serie de corecții. 

În cadrul prezentului raport, am utilizat metoda comparației directe întrucât este 

singura pentru care s-au identificat informații de piață suficiente în vederea susținerii 

sale.
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Metoda comparației directe 

Prezentarea ofertelor comparabile 

 

Comparabila F au fost eliminată întrucât are pe suprafața sa o serie de construcții industriale de tip depozit, magazin, magazie și 

anexe care generează fluxuri de trezorerie prin închiriere, pe când terenul subiect este liber de orice construcție.  

 

  

Comparabila A B C D E F 

Preț 315 euro/mp 500 euro/mp 725 euro/mp 590 euro/mp 673 euro/mp 704 euro/mp 

Drepturi de 
proprietate 

Deplin Deplin Deplin Deplin Deplin Deplin 

Condiții de 
finanțare 

Presupush cash Presupush cash Presupush cash Presupush cash Presupush cash Presupush cash 

Condiții de vânzare Ofertă Ofertă Ofertă Ofertă Ofertă Ofertă 

Condiții de piață Curenta Curenta Curenta Curenta Curenta Curenta 

Localizare Str. George 
Enescu  

Centru Centru – Str. 
Brestei 

Piața Centrală  Piața Chiriac  Universitate  

Acces la șosea Da Da Da Da Da Da 

Front stradal 15 m 19 m 29 m 18 m 23 m 34 m 

Topografie Drept Drept Drept Drept Drept Drept 

Forma Regulată Regulată Regulată Regulată Regulată Neregulată 

Suprafață 550 mp 1604 mp 1380 mp 720 mp 1040 mp 1705 mp 

Utilități Toate Toate Toate Toate Toate Toate 

Zonare Mixt Mixt Mixt Mixt Mixt Mixt 

Alti factori Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Casă 
demolabilă 

Nu este cazul Construcții pe 
teren 

CMBU Comercial Comercial Comercial Comercial Comercial Comercial 
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Unitate de 
comparație Subiect Comparabila A Comparabila B Comparabila C Comparabila D Comparabila E 

    Corecții Corecții Corecții Corecții Corecții 

    % euro % euro % euro % euro % euro 

Preț vânzare/mp   315 500 725 590 673 

Tip informatie   Ofertă Ofertă Ofertă Ofertă Ofertă 

Marja de negociere   -5% -16 -5% -25 -5% -36 -5% -30 -5% -34 

Preț tranzacție   299 475 689 561 639 

Drepturi de 
proprietate Deplin Deplin Deplin Deplin Deplin Deplin 

Corecții   0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Preț corectat   299 475 689 561 639 

Condiții de finanțare Numerar Numerar Numerar Numerar Numerar Numerar 

Corecții   0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Preț corectat   299 475 689 561 639 

Condiții de vânzare Nepărtinitoare Nepărtinitoare Nepărtinitoare Nepărtinitoare Nepărtinitoare Nepărtinitoare 

Corecții   0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Preț corectat   299 475 689 561 639 

Condiții de piață Data evaluării Curenta Curenta Curenta Curenta Curenta 

Corecții   0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Preț corectat   299 475 689 561 639 

Localizare 
Str. Frații 
Golești Inferior Similar Similar Similar Similar 

Corecții   22% 67 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Acces la șosea Nu Da  Da Da Da  Da  

Corecții   -15% -45 -15% -71 -15% -103 -15% -84 -15% -96 

Front stradal - 15 19 29 18 23 

Corecții   -10% -30 -5% -24 -15% -103 -10% -56 -10% -64 

Topografie Drept Drept Drept Drept Drept Drept 

Corecții   0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 
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Forma Regulată Regulată Regulată Regulată Regulată Regulată 

Corecții   0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Suprafața (mp) 184 550 1604 1380 720 1040 

Corecții   -15% -45 -20% -95 -20% -138 -20% -112 -20% -128 

Utilități 

Apa curentă, 
curent electric, 
gaz, canalizare Similar Similar Similar Similar Similar 

Corecții   0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Zonare Mixt Mixt Mixt Mixt Mixt Mixt 

Corecții   0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Alți factori Nu este cazul Nu este cazul Casă demolabilă Nu este cazul Casă demolabilă Nu este cazul 

Corecții   0% 0 1% 6 0% 0 2% 10 0% 0 

CMBU Alipire Comercial Comercial Comercial Comercial Comercial 

Corecții   -25% -75 -25% -119 -25% -172 -25% -140 -25% -160 

Preț corectat   172 172 172 178 192 

Corecție totală netă 
absolută   -128 -303 -517 -382 -448 

Corecție totală netă 
procentuală   -43% -64% -75% -68% -70% 

Corecție totală brută 
absolută   262 314 517 402 448 

Corecție totală brută 
procentuală   87% 66% 75% 72% 70% 

Număr corecții   5 5 4 5 4 

Opinia 172 euro/mp             

 

A fost selectată valoarea comparabilei B întrucât aceasta a suferit cea mai mică corecție totală brută procentuală. 

Valoarea terenului = 172 euro/mp x 184 mp = 31.648 EURO, adică 155.138 RON la cursul BNR de 1 EURO = 4,9020 RON din data 

de 23.12.2022. 
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Justificarea corecțiilor:       

   

 Drepturi de proprietate: 

Nu s-au realizat corecții 

 Condiții de finanțare: 

Nu s-au realizat corecții 

 Condiții de vânzare: 

Nu s-au realizat corecții 

 Condiții ale pieții: 

Nu s-au realizat corecții        

   

 Localizare:  

 

Corecția de 67 euro/mp între localizarea proprietății subiect și a comparabilei A 

a fost extrasă din analiza pe perechi de date ajustate între valorile corectate 

(după aplicarea tuturor corecțiilor) ale comparabilelor C și A, respectiv 172 

euro/mp – 105 euro/mp = 67 euro/mp. Comparabila C a fost folosită ca element 

de comparație întrucât se află în apropierea proprietății subiect. 

 

 Acces la șosea: 

 

S-a aplicat o corectie de -15% tuturor comparabilelor intrucat acestea au front 

stradal, pe cand terenul subiect este izolat, neavand acces la strada. Astfel, 

accesul la proprietate se poate realiza doar prin intermediul unei alte proprietati, 

si prin urmare, nu se pot edifica constructii pe aceasta. 

 

 Front stradal: 

 

Au fost aplicate corecții negative tuturor comparabilelor, în funcție de raportul 

dintre frontul stradal și suprafața totală a acestora, celor cu un raport superior 

fiindu-se aplicate ajustări mai mari. 

 Topografie: 

Nu s-au realizat corecții 
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 Forma: 

Nu s-au realizat corecții 

 Suprafață: 

S-a aplicat o corectie de -15% comparabilei A, respectiv de -20% 

comparabilelor B, C, D și E intrucat suprafata acestora este considerabil mai 

mare in raport cu cea a terenului subiect iar in urma analizei de piata s-a 

constatat ca terenurile cu suprafata mare sunt preferate in zona si se 

tranzactioneaza la preturi mai ridicate in raport cu cele de suprafata mica. Astfel, 

pe terenuri cu suprafata mare se pot edifica cladiri cu o suprafata desfasurata 

superioara, ceea ce genereaza venituri mai ridicate din vanzare/inchiriere. 

 

 Utilități 

Nu s-au realizat corecții 

 Zonare: 

Nu s-au realizat corecții 

 Alți factori: 

 

S-a aplicat o corectie de 1% comparabilei B intrucat aceasta are pe suprafata sa 

o casa veche care necesita demolare. Astfel, ulterioara dezvoltare prin construire 

a terenului presupune demolarea cladirii actuale, fapt ce se traduce in costuri 

suplimentare pentru dezvoltator. Din analiza preturilor cerute de catre firmele 

de demolare s-a desprins concluzia ca pretul/mp de demolare a unei case cu 

regim de inaltime Parter din caramida este de aprox. 65 euro/mp. Raportat la 

suprafata terenului comparabilei B si avand in vedere ca suprafata casei vechi 

este de aprox. 125 mp, rezulta o influenta asupra pretului comparabilei de 5 

euro/mp. 

 

S-a aplicat o corectie de 2% comparabilei D intrucat aceasta are pe suprafata sa 

o casa veche, batraneasca, care necesita demolare. Astfel, ulterioara dezvoltare 

prin construire a terenului presupune demolarea cladirii actuale, fapt ce se 

traduce in costuri suplimentare pentru dezvoltator. Din analiza preturilor cerute 

de catre firmele de demolare s-a desprins concluzia ca pretul/mp de demolare a 

unei case cu regim de inaltime Parter din caramida este de aprox. 65 euro/mp. 

Raportat la suprafata terenului comparabilei D si avand in vedere ca suprafata 

casei vechi este de aprox. 110 mp, rezulta o influenta asupra pretului 

comparabilei de 10 euro/mp. 
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 CMBU 

 

S-a aplicat o corectie de -25% tuturor comparabilelor intrucat CMBU a lor este 

comercială, pe cand CMBU a imobilului subiect este alipirea la o suprafata de 

teren invecinata. In conformitate cu „Evaluarea proprietatii imobiliare” editata 

de ANEVAR, 2017, pag. 370: „Numai in situatii exceptionale se folosesc 

comparabile cu CMBU diferit de CMBU a proprietatii imobiliare subiect”. 

Aceasta este considerata o situate exceptionala intrucat, la data evaluarii (si nu 

numai), pe piata, nu exista oferte sau informatii despre tranzactii cu terenuri 

similare, adica de dimensiuni foarte mici, fără ieșire la stradă și care sunt 

ocupate, în mică proporție, de o parte dintr-o construcție învecinată, 

nedemolabilă, care au CMBU alipirea la o alta suprafata de teren. In aceste 

conditii, au fost identificate terenuri cu alta CMBU, pentru care au fost aplicate 

corectii. 
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Concluzia privind valoarea 

  

Proprietatea evaluată este reprezintă un teren cu suprafața de 184 mp situat pe Str. 

Frații Golești nr. 2G, Craiova, jud. Dolj, înscris în Cartea Funciară nr: 251979 și având 

Nr. cadastral: 251979. 

 

            Având în vedere amplasarea imobilului, datele de pe piața imobiliară despre tranzacții 

similare și ținând cont de scopul efectuării evaluării, opinia evaluatorului este: valoarea 

proprietății imobiliare este cea estimată prin metoda comparațiilor directe. 

            Alegerea acestor metode se bazează pe numărul mare și siguranța informațiilor 

disponibile pe piață. 

 

Valoarea estimată a proprietății alcătuite dintr-un teren cu suprafața de 184 mp 

situat pe Str. Frații Golești nr. 2G, Craiova, jud. Dolj este de 31.648 EURO, adică 155.138 

RON la cursul BNR de 1 EURO = 4,9020 RON din data de 23.12.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abordarea/metoda 

utilizată 

Proprietate Valoare în EURO Valoare în RON 

Metoda comparațiilor 

directe  

Teren cu suprafața de 184 mp 

situat pe Str. Frații Golești nr. 2G, 

Craiova, jud. Dolj 

31.648 155.138 
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PROPRIETĂȚI COMPARABILE 

Comparabila A 
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Comparabila B 
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Comparabila C 
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Comparabila D 
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Comparabila E 
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Comparabila F 
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Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

252256
19
12

2022
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară DOLJ
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Craiova

Carte Funciară Nr. 251978 Craiova

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Craiova, Str Fratii  Golesti, Nr. 2G, Jud. Dolj
Nr.
Crt

Nr. cadastral  Nr.
topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 251978 278 Teren neimprejmuit;
Lot nr. 1 - 277 mp din acte

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

177100 / 19/09/2022
Act  Notarial   nr.  ACT  DE  DEZMEMBRARE  AUTENTIFICAT  SUB  NR.3979,  din  17/09/2022  emis  de  NP  Floricel
MIHAI-MARIAN;

B1
Se  infiinteaza  cartea  funciara  251978  a  imobilului  cu  numarul
cadastral 251978 / UAT Craiova, rezultat din dezmembrarea imobilului
cu numarul cadastral 246857 inscris in cartea funciara 246857;

A1

Hotarare  Judecatoreasca   nr.  Sentinta  civila  nr.  299,  din  22/02/2021  emis  de  Tribunalul  Dolj  din  dosar  nr
17873/215/2018*;  Hotarare  Judecatoreasca   nr.  Decizia  nr  7192,  din  28/06/2013  emis  de  Curtea  de  Apel
Craiova,  din  dosar  5575/215/2009**;  Act  Notarial   nr.  CM  nr  61,  din  18/07/2008  emis  de  NP  Bucsa  Radu
Gabriel;  Act  Administrativ   nr.  Dispozitia  nr  66,  din  22/04/2015  emis  de  Consiliul  Judetean  Sibiu;  Hotarare
Judecatoreasca   nr.  decizia  nr  3636,  din  04/05/2007  emis  de  Curtea  de  Casatie  si  Justitie   din  dosar  nr
11219/1/2006; Act Notarial  nr. incheiere de Indreptare a erorii  materiale nr 31, din 15/11/2013 emis de NP
Bucsa Radu Gabriel;

B2
Intabulare,  drept  de  PROPRIETATEurmare  a  admiterii  plângerii
împotriva  încheierii  de  carte  funciară  pronunţată  în  reexaminare  nr.
78918/06.06.2018  si  198377  din  20.12.2017,  dobandit  prin  Hotarare
Judecatoreasca,  cota  actuala  1/1

A1

1) VARGATU VIORICA
2) MARIN ADINA
3) VĂRGATU SIMONA

OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 246857/Craiova, inscrisa prin incheierea nr. 82611 din 02/04/2021;
Act  Notarial   nr.  ANTECONTRACT DE VANZARE AUT.  NR.   4811,  din  11/11/2021 emis  de  NP Floricel  MIHAI-
MARIAN;

B3

Se  noteaza  promisiunea  de  vanzare  cumparare  asupra  imobilului  de
sub  A  1,  intre  promitenții  vanzatori  de  sub  B  1  si  promitentul
cumparator  DRASOR SRL , pentru suma de 200.160 EUR , din care s-a
achitat suma de 6000 eur   , urmand ca actul in forma autentica sa se
încheie pana la data de 29.04.2022 .

A1 / B.7

OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 246857/Craiova, inscrisa prin incheierea nr. 273564 din 12/11/2021;
Act  Notarial   nr.  ACT  ADITIONAL  AUTENTIFICAT  SUB  NR.  1622,  din  28/04/2022  emis  de  NP  Floricel  MIHAI-
MARIAN;  Act  Notarial   nr.  ACT ADITIONAL AUTENTIFICAT SUB NR.5007,  din  22/11/2021 emis  de NP Floricel
MIHAI-MARIAN;

B7
se  notează  modificarea  antecontractului  de  sub  B3,  conform  actului
adiţional  autentic  nr  1622  din  28.04.2022,  in  sensul  prelungirii
termenului pentru incheierea contractului de vanzare pana la data de
28.12.2023,

A1

C. Partea III. SARCINI

Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale
de garanţie şi sarcini Referinţe

177100 / 19/09/2022
Act  Notarial   nr.  ANTECONTRACT DE VANZARE AUT.  NR.   4811,  din  11/11/2021 emis  de  NP Floricel  MIHAI-
MARIAN;
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Carte Funciară Nr. 251978 Comuna/Oraş/Municipiu: Craiova

ReferinţeÎnscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale
de garanţie şi sarcini

C1 Intabulare,  drept  de  IPOTECA  LEGALA,  Valoare:6000  EURce  are  ca
obiect  restituirea  sumelor  plătite  de  promitentul  achizitor

A1

1) DRASOR SRL, CIF:18388747
OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 246857/Craiova, inscrisa prin incheierea nr. 273564 din 12/11/2021;
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Carte Funciară Nr. 251978 Comuna/Oraş/Municipiu: Craiova
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

251978 278 Lot nr. 1 - 277 mp din acte

* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 curti
constructii

DA 278 - - - Lot nr. 1

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

1 2 13.629
2 3 20.801
3 4 12.888
4 1 21.698
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Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,
19/12/2022,  17:45
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Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

252257
19
12

2022
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară DOLJ
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Craiova

Carte Funciară Nr. 218393 Craiova

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
Nr. CF vechi:45258

Nr. cadastral vechi:19504TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Craiova, Calea  Bucuresti, Nr. 24, Jud. Dolj
Nr.
Crt

Nr. cadastral  Nr.
topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 218393 Din acte: 4.151
Masurata: 4.149

Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

187928 / 06/08/2021
Hotarare  Judecatoreasca   nr.  sentinta  nr  1,  din  11/01/2007  emis  de  Curtea  de  Apel  Craiova,  dosar  nr
9692/54/2006, nr format vechi 1514/CAF/2006); Act Administrativ  nr. referat nr 36593, din 16/02/1998 emis
de Primaria Craiova; Act Administrativ  nr. hotararea nr 29, din 18/02/1998 emis de Cons Local al Primariei
Craiova;
B4 Intabulare, drept de FOLOSINTA CU TITLU GRATUIT A1

1) UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
250031 / 15/10/2021
Act Notarial  nr. Declaratie aut. nr. 2184, din 09/11/2021 emis de NP Stefanescu Floriana; Act Administrativ
nr.  Hotararea nr.  247,  din 24/06/2021 emis de Consiliul  Local  al  Municipiului  Craiova ,  Referat  nr.  7270/02.
082021  emis de Institutia  Prefectului  -  Judetul  Dolj;

B6
Se  noteaza  actualizarea  datelor  cadastrale  si  modificarea  suprafeței
din act  din 4333 mp la 4151 mp si  masuratori  din 4333 mp la 4149
mp .

A1

187858 / 04/10/2022
Act Normativ  nr. HCJ NR 221, din 26/08/2022 emis de CONSILIUL JUDETEAN DOLJ, ANEXA LA HCJ 221/2022;
Act Normativ  nr. REFERAT LEGALITATE NR 10067, din 06/09/2022 emis de INSTITUTIA PREFECTULUI-JUDETUL
DOLJ;  Act  Normativ   nr.  REFERAT  DE  LEGALITATE  NR.7963/1,  din  19/10/2022  emis  de  INSTITUTIA
PREFECTULUI -JUDETUL DOLJ; Act Administrativ  nr. ADEVERINTA NR. 24661, din 30/09/2022 emis de CJ DOLJ;
Act  Normativ   nr.  HCL  NR.346,  din  30/06/2022  emis  de  CONSILIUL  LOCAL  CRAIOVA,  ANEXA  LA  HCL  NR.
346/2022;
B8 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATE,  dobandit  prin  Lege,  cota  actuala

1/1
A1

1) JUDEȚUL DOLJ, CIF:4417150, DOMENIUL PUBLIC
C. Partea III. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale
de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT
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Carte Funciară Nr. 218393 Comuna/Oraş/Municipiu: Craiova
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

218393 Din acte: 4.151
Masurata: 4.149

* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 curti
constructii

DA Din acte:
4.151

Masurata:
4.149

- - -

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

1 2 8.341
4 5 16.923
7 8 13.827

10 11 5.847
13 14 7.978

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

2 3 37.391
5 6 16.881
8 9 3.109

11 12 16.637
14 15 13.825

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

3 4 22.718
6 7 5.859
9 10 13.604

12 13 16.749
15 16 10.44
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** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

16 17 8.572
19 20 2.408
22 23 55.85
25 26 1.998
28 29 1.999
31 32 2.001
34 35 2.004
37 38 2.003
40 41 1.999
43 44 1.999
46 47 2.0
49 50 2.004
52 53 2.001
55 56 2.855
58 1 42.956

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

17 18 6.474
20 21 2.884
23 24 10.589
26 27 2.0
29 30 2.001
32 33 2.0
35 36 2.001
38 39 1.999
41 42 2.001
44 45 1.994
47 48 1.999
50 51 2.0
53 54 2.002
56 57 2.138

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

18 19 3.597
21 22 16.312
24 25 1.643
27 28 1.998
30 31 1.996
33 34 1.996
36 37 1.999
39 40 1.996
42 43 2.001
45 46 1.999
48 49 1.997
51 52 2.0
54 55 91.248
57 58 2.851

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,
19/12/2022,  17:45
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Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

252258
19
12

2022
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară DOLJ
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Craiova

Carte Funciară Nr. 210713 Craiova

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
Nr. CF vechi:45257

Nr. cadastral vechi:19503TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Craiova, Calea  Bucuresti, Nr. 24, Jud. Dolj
Nr.
Crt

Nr. cadastral  Nr.
topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 210713 2.239

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

6040 / 22/02/2006
Ordin  nr.  3103,  din 18/01/2006 emis de Ministerul  Educatiei  si  Cercetarii  (CNS 21508/2003,  autorizatie  de
construire 910/1998 , autorizatie 153/2001, 625/2005, acord unic 592/2005, proces verbal din 09.11.2004);
B1 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATE,  dobandit  prin  Lege,  cota  actuala

1/1
A1

1) UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
OBSERVATII: (provenita din conversia CF 45257)

B2 Se  noteaza  edificarea  pe  terenul  de  sub  A  1  a  blocului  S  200  -  parc
Tehnologic  Universitar  IT  in  favoarea  proprietarului  de  la  B  1

A1

OBSERVATII: (provenita din conversia CF 45257)

C. Partea III. SARCINI .
Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale

de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT
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Carte Funciară Nr. 210713 Comuna/Oraş/Municipiu: Craiova
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

210713 2.239
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 curti
constructii

DA 2.239 - - -

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

1 2 21.803
2 3 16.749
3 4 16.637
4 5 5.847
5 6 13.604
6 7 3.109
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Carte Funciară Nr. 210713 Comuna/Oraş/Municipiu: Craiova

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

7 8 13.827
8 9 5.859
9 10 16.881

10 11 16.923
11 12 22.718
12 1 70.023

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,
19/12/2022,  17:59
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     SCRISOARE DE TRANSMITERE 

 

Către: Consiliul Județean Dolj 

 
La solicitarea Consiliului Județean Dolj și în baza Contractului de Prestări Servicii 

nr. 159 din 19.12.2022, am realizat prezentul raport de evaluare referitor la stabilirea valorii 

unui teren cu suprafața de 693 mp situat pe Str. Corneliu Coposu nr. 107B, Craiova, jud. 

Dolj, înscris în Cartea Funciară nr: 247880 și având Nr. cadastral: 247880. 

Raportul de evaluare care urmează prezintă succint premisele evaluării, datele privind 

bunurile imobile şi analiza acestora, procesul în urma căruia au fost fundamentate opiniile 

evaluatorului. Având în vedere tipul demersului pe care m-am angajat să-l realizez potrivit 

cererii clientului, potrivit proprietăţilor şi caracterului lucrării, forma raportului este în 

concordanţă totală cu prevederile Standardelor de evaluare adoptate de Asociaţia Naţională a 

Evaluatorilor din România. Raportul de evaluare oferă informaţii clientului asupra valorilor 

estimate în concordanță cu tipul raportului, tipul valorii și scopul evaluării, așa cum au fost ele 

convenite cu beneficiarul lucrării.        

 Valorile sunt estimate prin aplicarea metodelor de evaluare şi procedurilor ce reflectă 

condiţiile probabile de negociere, tranzacţionare de pe piaţă, predare/preluare în proprietate a 

diverselor bunuri imobile și orice alte caracteristici în funcție de tipul valorii și scopul evaluării. 

Evaluatorul a examinat cu obiectivitate şi s-a încredinţat că rezultatele cuprinse în lucrare 

reprezintă o viziune realistă a comportamentului forţelor ce compun piaţa imobiliară. 

 În vederea estimării valorii imobilului/imobilelor în cauză a fost studiată pe baza 

fondului de date și expertizată pe teren, sub aspectul, după caz, a stării, a gradului de utilitate, 

a vandabilității și a deprecierii fizice, funcţionale şi externe, proprietatea imobiliară ce face 

obiectul prezentului raport.         

 Raportul a fost realizat pentru stabilirea valorii de piață a proprietății imobiliare mai 

sus menționate. Metodologia de calcul a “valorii de piață” a ținut cont de scopul evaluării, de 

tipul proprietății și de standardele adoptate de către ANEVAR. Valoarea de piaţă este suma 

estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un 

cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing 

adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângeri.

 Această valoare se supune atât termenilor și condițiilor menționate, cât și oricăror 

ipoteze expuse.             

 De asemenea, această valoare este validă la data întocmirii prezentului raport și poate 
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fi reconsiderată la o dată ulterioară. Trebuie subliniat faptul că această evaluare este furnizată 

exclusiv destinatarului prezentei scrisori și nu se acceptă nicio responsabilitate transmisă unei 

terțe părți.            

 În plus, certific că nu există niciun interes direct cu privire la imobilele care fac obiectul 

prezentului raport de evaluare și nicio influență legată de părțile implicate, așadar, având 

aptitudinea de a oferi consultanță în mod deliberat.      

 Analizând nivelul informaţiilor, calitatea şi credibilitatea acestora, după aplicarea 

metodelor de estimare a valorii, considerăm că valoarea estimată este cea rezultată din metoda 

comparațiilor directe.  

 

Valoarea estimată a proprietății alcătuite dintr-un teren cu suprafața de 693 mp 

situat pe Str. Corneliu Coposu nr. 107B, Craiova, jud. Dolj este de 149.688 EURO, adică 

733.771 RON la cursul BNR de 1 EURO = 4,9020 RON din data de 23.12.2022. 

Inspecția în teren, cercetarea în vederea obținerii datelor de piață precum și elaborarea 

raportului de evaluare s-a desfășurat în perioada 22.12.2022 – 27.12.2022.   

 Data evaluării este 27.12.2022.       

 Data raportului de evaluare – 27.12.2022.   

 

 

Cu respect,        

            Vlad Bulău                       AEI GROUP FINANCIAR SRL            

 Membru Titular ANEVAR          Membru Corporativ ANEVAR 

 

 

 

 

 

 

 

Abordarea/metoda 

utilizată 

Proprietate Valoare în EURO Valoare în RON 

Metoda comparațiilor 

directe  

Teren cu suprafața de 693 mp 

situat pe Str. Corneliu Coposu nr. 

107B, Craiova, jud. Dolj 

149.688 733.771 
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Partea I – Introducere 
 

Declarație de conformitate a evaluării cu IVS 

 

REGLEMENTĂRI ŞI CADRU LEGAL 

STANDARDE DE 

EVALUARE A 

BUNURILOR – 

ANEVAR – 2022 

  IVS – Cadrul general 

 IVS 101 – Termenii de referință ai evaluării 

 IVS 102 – Documentare și conformare 

 IVS 103 – Raportare 

 IVS 104 – Tipuri ale valorii 

 SEV 105 – Abordări și metode de evaluare  

 IVS 230 – Drepturi asupra proprietăţii imobiliare 

 GEV 630 – Evaluarea bunurilor imobile 

 

 

ALTE 

REGLEMENTĂRI 

- 
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Certificarea 

 

Prin prezenta se certifică faptul că:  

 Afirmațiile susținute în prezentul raport sunt reale și corecte. 

 Analizele, opiniile și concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele și 

condițiile limitative și se constituie ca analiză nepărtinitoare. 

 Evaluatorul nu are nici un interes actual sau de perspectivă în proprietatea care face 

obiectul acestui raport, nu are nici un interes personal și nu este părtinitor față de vreuna 

din părtile implicate. 

 Remunerarea evaluatorului nu se face în funcție de exprimarea unei valori prestabilite 

sau care ar favoriza dorința clientului de obținere a unui rezultat dorit sau de apariția 

unui eveniment ulterior, iar acest raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea 

obținerii unei valori minime/maxime, solicitare venită din partea beneficiarului sau a 

altor persoane cu interes. 

 În deplină cunosțință de cauză, analizele, opiniile și concluziile exprimate au fost 

realizate în conformitate cu cerințele Standardelor de Evaluare a Bunurilor 2022 

adoptate de către ANEVAR. 

 Evaluatorul certifică faptul că a efectuat personal inspecția patrimoniului care face 

obiectul raportului în data de 22.12.2022. 

 Evaluatorul certifică faptul că utilizarea raportului de evaluare întocmit poate fi insoțită 

de verificarea lui în conformitate cu SEV 400 – Verificarea evaluării. 

 În prezent, evaluatorul persoană juridică este membru corporativ ANEVAR iar 

evaluatorul persoană fizică este membru titular ANEVAR și a indeplinit programul de 

pregătire profesională continuă. 

 Prin prezenta evaluatorii certifică faptul că sunt competenți să efectueze acest raport de 

evaluare. 

 Rezultatele prezentate exprimă opinia evaluatorului asupra valorii de piață la data de 

referinţă a evaluării – respectiv 27.12.2022. 
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Rezumatul concluziilor importante 

 

Prezentul raport a fost elaborat cu scopul cumpărării în vederea estimării valorii de piață 

a proprietății deținute de către domnul Cârțu Dan (cotă 1/2) și de către domnul Iacobescu Florin 

Vasile (cotă 1/2), reprezentând un teren cu suprafața de 693 mp situat pe Str. Corneliu 

Coposu nr. 107B, Craiova, jud. Dolj, înscris în Cartea Funciară nr: 247880 și având Nr. 

cadastral: 247880.         

 Raportul a fost întocmit respectându-se Standardele Internaționale de Evaluare, 

Standardele ANEVAR precum și Ghiduri de evaluare și Ghiduri metodologice de evaluare. 

 În continuare s-a efectuat analiza pieței terenului/terenurilor supuse evaluării, 

stabilindu-se nivelul cererii și a ofertei pentru fiecare imobil în parte, având în vedere 

caracteristicile fizice și juridice ale acestora.       

 În analiza pieței am investigat aspecte legate de situația economică a zonei analizate, 

tendințe ale ultimilor ani, cererea specifică și oferta competitivă pentru tipul de proprietate 

delimitat și vandabilitatea proprietăților analizate.     

 Scopul evaluării este cumpărarea iar tipul valorii estimate este reprezentat de valoarea 

de piață a proprietății reprezentând un teren cu suprafața de 693 mp situat pe Str. Corneliu 

Coposu nr. 107B, Craiova, jud. Dolj, înscris în Cartea Funciară nr: 247880 și având Nr. 

cadastral: 247880.         

 Raportul de evaluare a fost realizat la cererea clientului și în scopul precizat în cadrul 

acestuia. Folosirea și distribuirea raportului de către o terță persoană se poate realiza doar cu 

acordul scris al clientului. Raportul de evaluare poate fi folosit doar în scopul pentru care a fost 

elaborat.            

 Imobilele, în întregimea lor, aparțin domnului Cârțu Dan (cotă 1/2) și domnului 

Iacobescu Florin Vasile (cotă 1/2).       

 Imobilele sunt libere de sarcini, așa cum rezultă din informațiile prezentate în Cartea 

Funciară. În situația în care ar exista eventuale sarcini înscrise asupra imobilelor, evaluarea se 

realizează în ipoteza în care acestea sunt libere de sarcini.     

 În urma studiului Certificatului de Urbanism pus la dispoziție de către client, s-a 

stabilit că proprietatea subiect se află în zona UTR 3 – subzona IS 8, care presupune un 

POT de maxim 50%, un CUT maxim de 1,5 și o înălțime maximă de P+2. De asemenea, 

zonarea prevede că imobile ce pot fi edificate în această zonă sunt cele care au legătură 

cu “activitatea de interes public, activitate de servire” (construcții comerciale, construcții 

financiar – bancare, construcții de cult, construcții de turism și construcții de sănătate) și 

are ca funcțiuni complementare: locuirea, terase, amenajări, spații verzi amenajate, 

accese pietonale și carosabile, parcaje pentru vizitatori și angajați, garaje, rețele tehnico-

edilitate și construcții aferente.       

 Proprietatea subiect nu are ieșire la stradă, accesul realizându-se prin intermediul unei 

alei ce se află în domeniul public al Județului Dolj și în administrarea Consiliului Județean 

Dolj. Altfel spus, terenul este izolat, proprietarul acestuia aflându-se în imposibilitatea de a 

obține un drept de servitute asupra drumului de acces către imobilul supus evaluării întrucât 
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Codul Civil statuează la art. 866 că “Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice sunt 

dreptul de administrare, dreptul de concesiune şi dreptul de folosinţă cu titlu gratuit.” Cu alte 

cuvinte, pe domeniul public nu se poate institui un drept de servitute.   

 S-a analizat, de asemenea, cea mai bună utilizare posibilă pentru proprietatea 

menționată, stabilindu-se că aceasta este de alipire la o proprietate învecinată.  

 Proprietățile imobiliare folosite drept comparabile au fost preluate din piață, prețurile 

acestora suferind corecții, dacă a fost cazul, în funcție de caracteristicile specifice. A fost 

analizată oferta prezentă de terenuri libere în aria de piață extinsă a imobilului în cauză, 

stabilindu-se că aceasta este redusă, prețurile variind intre 300 – 500 euro/mp. S-au analizat 

imobile aflate la vânzare atât în apropierea acestuia cât și în zone învecinate proprietatății 

subiect.           

 În cadrul prezentului raport, am utilizat metoda comparației directe întrucât este 

singura pentru care s-au identificat informații de piață suficiente în vederea susținerii sale. 

  

Valoarea estimată a proprietății alcătuite dintr-un teren cu suprafața de 693 mp 

situat pe Str. Corneliu Coposu nr. 107B, Craiova, jud. Dolj este de 149.688 EURO, adică 

733.771 RON la cursul BNR de 1 EURO = 4,9020 RON din data de 23.12.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abordarea/metoda 

utilizată 

Proprietate Valoare în EURO Valoare în RON 

Metoda comparațiilor 

directe  

Teren cu suprafața de 693 mp 

situat pe Str. Corneliu Coposu nr. 

107B, Craiova, jud. Dolj 

149.688 733.771 
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Partea II – Termenii de referință ai evaluării    
  

Identificarea evaluatorului       

   

Prezentul raport de evaluare a fost elaborat de către SC AEI GROUP FINANCIAR 

SRL, membru corporativ ANEVAR, autorizație nr: 0788, CUI: 40877960 prin Vlad Bulău, 

membru titular ANEVAR, având legitimația cu nr. 18243.     

  

Identificarea clientului 

 

Clientul este reprezentat de Consiliul Județean Dolj, cu sediul pe Calea Unirii nr. 19, 

Craiova, jud. Dolj, Cod fiscal: 4417150.       

  

Identificarea altor utilizatori desemnați     

  

Nu este cazul.          

  

 Moneda evaluării         

  

 Valoarea proprietății/proprietăților rezultată din prezentul raport este exprimată în 

EURO, respectiv RON, la data cursului de schimb valabil la data evaluării.   

  

Scopul evaluării  

 

Evaluarea se realizează în scopul cumpărării proprietății reprezentând un teren cu 

suprafața de 693 mp situat pe Str. Corneliu Coposu nr. 107B, Craiova, jud. Dolj, înscris 

în Cartea Funciară nr: 247880 și având Nr. cadastral: 247880.    

            

Tipul valorii utilizat 

 

În cadrul actualului raport s-a realizat calculul “valorii de piață” conform definiției sale 

în cadrul IVS:            

 Valoarea de piaţă este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi 

schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o 
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tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în 

cunoștință de cauză, prudent și fără constrângeri.      

        

Activul supus evaluării        

  

Proprietățile evaluate reprezintă un teren cu suprafața de 693 mp situat pe Str. 

Corneliu Coposu nr. 107B, Craiova, jud. Dolj, înscris în Cartea Funciară nr: 247880 și 

având Nr. cadastral: 247880. 
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Data evaluării         

  

Data opiniei asupra valorii este 27.12.2022.      

   

Precizarea utilizării desemnate 

 

Raportul de evaluare a fost realizat la cererea clientului și în scopul precizat în cadrul 

acestuia. Folosirea și distribuirea raportului de către o terță persoană se poate realiza doar cu 

acordul scris al clientului si a evaluatorului. Raportul de evaluare poate fi folosit doar în scopul 

pentru care a fost elaborat.         

   

Inspecția proprietății 

 

În vederea estimării valorii proprietății/proprietăților analizate, a fost expertizată pe 

teren, sub aspectul caracteristicilor fizice și gradului de utilitate, proprietatea imobiliară 

reprezentând un teren cu suprafața de 693 mp situat pe Str. Corneliu Coposu nr. 107B, 

Craiova, jud. Dolj, înscris în Cartea Funciară nr: 247880 și având Nr. cadastral: 247880.

 Inspecția proprietății a avut loc pe data de 22 decembrie 2022. La fața locului au fost 

efectuate fotografii ce se regăsesc în capitolul “Anexe” a acestui raport.      

      

Natura și amploarea activităților evaluatorului  

           

 Raportul de evaluare a fost elaborat conform standardelor de evaluare în vigoare, 

evaluatorul desfășurând toate activitățile posibile, la momentul evaluării, în conformitate cu 

datele de piață și informațiile avute/puse la dispoziție. Nu s-au consemnat devieri de la 

standarde.           

  

Natura și sursa informațiilor utilizate 

 

Sursele de informaţii utilizate în acest raport sunt: 

 documentația pusă la dispoziție de către client, așa cum este aceasta prezentată 

în tabelul de mai jos; 

 informaţii culese pe teren (privind poziţionarea, zonele de influenţă, centrele de 

interes imobiliar etc.); 

 informații privind piața imobiliară locală/regională obținute de la agenți 

imobiliari, rezidenți ai zonei, site-uri de imobiliare și/sau presa locală etc.; 
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 nivelul prețurilor proprietăților din zonă obținute în urma studierii ofertelor de 

vânzare, închiriere sau a prețurilor tranzacțiilor încheiate în ultimele 3 luni sau 

mai mult. 

 

Ipoteze semnificative        

  

 Se presupune că dreptul de proprietate asupra bunurilor evaluate este valid, 

fără restricţii. Evaluatorul nu a întreprins investigaţii suplimentare pentru 

certificarea drepturilor de proprietate înscrise în documentele prezentate. 

 Aspectele juridice (descrierea legală şi a dreptului de proprietate) se bazează 

exclusive pe informaţiile şi documentele furnizate de către proprietar şi au fost 

prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigaţii suplimentare. Dreptul 

de proprietate este considerat valabil şi transferabil (in circuitul civil). 

Afirmaţiile făcute de evaluator privitoare la descrierea legală a proprietăţii nu 

se substituie avizelor juridice exprimate de specialişti; verificarea situației 

juridice a bunului, astfel cum ea rezultă din documentele puse la dispoziția 

evaluatorului, nu este de competența evaluatorului și nu îi angajează 

răspunderea; evaluarea se face presupunând că toate părțile interesate dispun 

de același set de documente. 

 Evaluatorul nu a facut nicio măsurătoare a proprietăţii. Dimensiunile 

proprietăţii au fost preluate din descrierea sa legală (relevee vizate, extras de 

carte funciară); evaluatorul nu are calificarea de a valida aceste documentaţii. 

Toate planurile construcţiilor, schiţele, planurile de situaţie puse la dispoziţia 

evaluatorului se consideră a fi corecte dar nu se asumă nicio responsabilitate 

în această privinţă. 

 Informaţia furnizată de către terţi este considerată de încredere, evaluatorul 

neefectuând investigaţii pentru a stabili veridicitatea şi acurateţea acestora. 

 Evaluatorul a examinat documentele cadastrale/schitele/releveele etc. şi a 

identificat proprietatea împreună cu reprezentantul proprietarului; locaţia 

indicata şi limitele proprietăţii indicate de proprietar se consideră a fi corecte. 

Evaluatorul nu are calificarea necesară pentru a măsura şi garanta că locaţia şi 

limitele proprietăţii aşa cum au fost ele indicate de reprezentant şi descrise în 

Tip document Nr. si data Disponibilitate Observatii 

Documente de proprietate - NU - 

Extras Carte Funciară 167081/08.09.2022 DA - 

Plan de amplasament 210149/2021 DA  

Certificat de nomenclatură 

stradală 

1051/11.03.2022 DA Atestare adresă imobil 

Certificat de urbanism 1301/30.06.2021 DA - 
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raport corespund cu documentele de proprietate/cadastrale. Orice 

neconcordanţă între proprietatea identificată şi cea din documentele de 

proprietate invalidează corespondenţa dintre valoarea estimată şi proprietatea 

atestată de documentele de proprietate dar păstrează validă valoarea estimata 

pentru proprietatea identificata în raport. 

 Situaţia actuală a proprietăţii a stat la baza selectării metodelor de evaluare 

utilizate şi a modalităţilor de aplicare a acestora, pentru ca valorile rezultate sa 

conducă la estimarea cea mai probabilă a valorii acestuia în condiţiile tipului 

valorii selectate,  prezentate anterior. 

 Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de 

evaluare au fost rezonabile, în concordanţă cu faptele ce au fost disponibile la 

data evaluării.  

 Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informaţiile pe care le-a avut 

la dispoziţie. 

 Dacă nu se arată altfel în raport, se înţelege că evaluatorul nu are cunoştinţă 

asupra stării ascunse sau invizibile a proprietăţii (inclusiv, dar fără a se limita 

doar la acestea, starea şi structura solului, structura fizică, sistemele mecanice 

şi alte sisteme de funcţionare, fundaţia, etc.), sau asupra condiţiilor adverse de 

mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate 

învecinată, inclusiv prezenţa substanţelor periculoase, substanţelor toxice etc.), 

care pot majora sau micşora valoarea proprietăţii. Se presupune că nu există 

astfel de condiţii dacă ele nu au fost observate, la data inspecţiei, sau nu au 

devenit vizibile în perioada efectuării analizei obişnuite, necesară pentru 

întocmirea raportului de evaluare. 

 Evaluatorul a fost de acord să-şi asume realizarea misiunii încredinţate de către 

clientul numit în raport, doar în scopul precizat în raport. 

 Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care 

afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra 

acesteia şi care nu sunt cunoscute de către evaluator. În acest sens se precizează 

că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că 

titlul de proprietate este valabil şi se poate tranzacţiona, că nu există datorii 

care au legătură cu proprietatea evaluată şi aceasta nu este ipotecată sau 

închiriată. În cazul în care există o asemenea situaţie şi este cunoscută, aceasta 

este menţionată în raport. Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei 

că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) şi 

responsabilă. 

 Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările 

privind documentaţiile de urbanism, legile de construcţie şi regulamentele 

sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerinţe, valoarea va fi 

afectată.         
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Ipoteze speciale semnificative 

 

 Evaluarea se realizează în ipoteza în care proprietatea este liberă de 

sarcini.       

    

Tipul raportului         

  

 Tipul raportului este specific scopului și în deplin acord cu necesitățile clientului, așa 

cum au fost ele precizate de către acesta. Raportul va fi predat sub formă scrisă, narativă iar 

valoarea va fi comunicată atât în Scrisoarea de transmitere cât și în capitolul denumit 

“Concluzia privind valoarea”.         

 Considerăm că acesta este suficient de cuprinzător pentru a comunica utilizatorilor 

desemnați termenii de referință ai evaluării, activitatea desfășurată și concluziile la care s-a 

ajuns.            

    

Restricții de utilizare 

 

Raportul de evaluare a fost realizat la cererea clientului și în scopul precizat în cadrul 

acestuia. Folosirea și distribuirea raportului de către o terță persoană se poate realiza doar cu 

acordul scris al clientului si a evaluatorului. Raportul de evaluare poate fi folosit doar în scopul 

pentru care a fost elaborat. 
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Partea III – Prezentarea datelor      
   

 Descrierea situației juridice 

 

Imobilele, în întregimea lor, aparține domnului Cârțu Dan (cotă 1/2) și domnului 

Iacobescu Florin Vasile (cotă 1/2), așa cum rezultă din informațiile puse la dispoziția 

evaluatorului de către client.         

 Imobilele sunt libere de sarcini, așa cum rezultă din informațiile conținute de Extrasul 

de Carte Funciară anexat și/sau comunicate de către client. În situația în care acestea ar fi 

grevate de sarcini, evaluarea se realizează în ipoteza în care sunt libere de sarcini.  

 Proprietatea este înscrisă în Cartea Funciară nr: 247880 și are Nr. cadastral: 247880.

 În urma studiului Certificatului de Urbanism pus la dispoziție de către client, s-a stabilit 

că proprietatea subiect se află în zona UTR 3 – subzona IS 8, care presupune un POT de maxim 

50%, un CUT maxim de 1,5 și o înălțime maximă de P+2. De asemenea, zonarea prevede că 

imobile ce pot fi edificate în această zonă sunt cele care au legătură cu “activitatea de interes 

public, activitate de servire” (construcții comerciale, construcții financiar – bancare, construcții 

de cult, construcții de turism și construcții de sănătate) și are ca funcțiuni complementare: 

locuirea, terase, amenajări, spații verzi amenajate, accese pietonale și carosabile, parcaje pentru 

vizitatori și angajați, garaje, rețele tehnico-edilitate și construcții aferente.   

 Proprietatea subiect nu are ieșire la stradă, accesul realizându-se prin intermediul unei 

alei ce se află în domeniul public al Județului Dolj și în administrarea Consiliului Județean 

Dolj. Altfel spus, terenul este izolat, proprietarul acestuia aflându-se în imposibilitatea de a 

obține un drept de servitute asupra drumului de acces către imobilul supus evaluării întrucât 

Codul Civil statuează la art. 866 că “Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice sunt 

dreptul de administrare, dreptul de concesiune şi dreptul de folosinţă cu titlu gratuit.” Cu alte 

cuvinte, pe domeniul public nu se poate institui un drept de servitute.   

   

Istoricul proprietății 

 

Nu există informații cu privire la istoricul proprietății.    

  

Date despre aria de piață și localizare 

 

Definirea pieței 

 Piața imobiliară se definește ca un grup de persoane care intră în contact cu scopul de 

a efectua tranzacții imobiliare. Participanții la această piată schimbă dreptul de proprietate 

contra unor bunuri, cum sunt banii.         
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 Spre deosebire de piețele eficiente, piața imobiliară nu se autoreglează ci este deseori 

influențată de reglementările guvernamentale și locale. Cererea și oferta de proprietăți 

imobiliare pot tinde către un punct de echilibru, dar acest punct este teoretic și rareori atins, 

existând întotdeauna un decalaj între cerere și ofertă. Oferta pentru un anumit tip de cerere se 

dezvoltă greu iar cererea poate să se modifice brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori să existe 

supraofertă sau exces de cerere și un echilibru. Cumpărătorii și vânzătorii nu sunt întotdeauna 

informați iar actele de vânzare cumpărare nu au loc în mod frecvent. De multe ori informațiile 

despre prețuri de tranzacționare sau nivelul ofertei nu sunt imediat disponibile. Proprietățile 

imobiliare sunt durabile și pot fi privite ca investiții, sunt puțin lichide și deobicei procesul de 

vânzare este lung.          

 Piaţa imobiliară este foarte volatilă şi depinde de o serie de factori economici, sociali şi 

geografici ce influenţează stabilitatea dorită. Factorul economic are un impact major prin 

fiscalitate ce se manifestă în mod direct, iar la nivel macroeconomic puterea de cumpărare 

este cea care modifică evoluţia pieţei, putere de cumpărare influenţată de crizele sau creşterile 

economice sau de anumite ajutoare de stat.       

 Analiza pieţei imobiliare reprezintă identificarea şi studierea pieţei pentru un bun 

imobiliar. Evaluatorii folosesc analiza pieţei pentru a determina dacă este o confirmare a pieţei 

pentru o proprietate existentă cu o anumită utilizare sau dacă este evident că va fi o confirmare 

a pieţei pentru o utilizare propusă a unui amplasament viitor. Valoarea de piaţă a unei 

proprietăţi este, în mare măsură, decisivă pentru poziţia ei competitivă pe piaţa sa. Cunoscând 

caracteristicile proprietăţii evaluate, evaluatorul va putea identifica proprietăţile competitive 

(oferta) şi va putea înţelege avantajele competitive pe care proprietatea le oferă potenţialilor 

cumpărători. Această analiză porneşte de la analiza geografică, care poate fi o analiză 

regională, locală şi a vecinătăţii. Aranjamentele internaţionale privind multiplele forme de 

investiţii străine directe se dezvoltă la toate nivelurile şi cu toate grupele de ţări. Condiţiile însă 

diferă de la o ţară la alta şi chiar în cadrul unei ţări, de la o întreprindere la alta, în funcţie de 

interesele specifice ale acestora. Totuşi investiţiile străine directe funcţionează în baza unor 

norme internaţionale, care la rândul lor sunt corelate cu normele naţionale. Apare conceptul de 

“localizare”, care în acest caz se referă la respectarea specificului local. Firmele de construcţii, 

indiferent de ţara în care îşi desfăşoară activitatea, ţin cont de specificul local. De aici derivă şi 

diferenţierea pieţelor imobiliare de la o ţară la alta.      

 Starea pieţei imobiliare naţionale influenţează segmentele de piaţă regională şi apoi 

locală, care la rândul lor, datorită unicităţii şi a particularităţii elementelor lor constitutive pot, 

ca unităţi de sine stătătoare, să prezinte anumite abateri specifice, în funcţie de conjuncture 

locală, care uneori îi poate imprima mai multă libertate faţă de piaţa naţională. În procesul 

analizei, un loc important îl are cadrul economic general, al mediului intern şi internaţional în 

care se desfăşoară activitatea economico-financiara. Trebuie analizate relaţiile la nivelul 

economiei naţionale, cum ar fi venitul naţional, rata dobânzii, şomajul, în vederea determinării 

în primul rând a ciclului în care se află economia. Liberalizarea sistemelor financiare şi 

intensificarea procesului de globalizare a pieţelor de capital din ultimele decenii au condus la 

îmbunătăţirea serviciilor financiare şi a sistemelor de alocare a resurselor, dar au crescut şi 
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sfera de acţiune a ciclurilor financiare pronunţate. Cel mai des, acestea din urmă reprezintă 

fluctuaţii dramatice ale preţurilor activelor având drept consecinţă amplificarea ciclurilor 

economice generale, iar, ocazional, acestea ating apogeul prin generarea unor crize bancare şi 

valutare.           

 Aceste fluctuaţii afectează atât statele puternic cât şi state cu economii şi pieţe 

emergente. De obicei ciclurile financiare sunt generate de un val de optimism susţinut de 

evoluţia favorabilă a economiei reale. Acest optimism contribuie la subestimarea riscului, 

extinderea activităţii de creditare, creşterea accelerată a preţurilor activelor, investiţiile 

excesive în bunuri de capital şi explozia consumului. În final, atunci când aşteptările se 

realiniază cu datele fundamentale, dezechilibrele create în timpul boom-ului sunt corectate în 

mod abrupt, pe măsură ce optimismul exagerat face loc pesimismului exagerat provocând 

pagube costisitoare sistemului financiar şi economiei reale. Constatările recente indică faptul 

că piaţa imobiliară are un rol central în cadrul acestor cicluri datorită faptului că preţurile 

clădirilor şi terenurilor impulsionează disponibilitatea şi capacitatea băncilor de a împrumuta 

bani, în timp ce mai mulţi factori determină o deviaţie de la metodele eficiente de stabilire a 

preţurilor.           

 Într-un mediu financiar integrat la nivel global, fluxurile mari de capital pot accentua 

aceste cicluri de creditare. În plus, combinaţia dintre fluxurile de capital speculativ şi relaxarea 

reglementărilor sectorului financiar poate provoca crize financiare severe. Preţul bunurilor 

imobiliare depinde în mod decisiv de valoarea de închiriere a acestora. Oferta pe piaţa 

imobiliară este relativ inelastică având în vedere decalajele prelungite din domeniul 

construcţiilor şi oferta fixă de terenuri. Datorită acestor factori, creşterea sau scăderea cererii 

pe piaţa imobiliară afectează în primul rând preţul, cantitatea de bunuri imobiliare oferite având 

o variaţie lentă. Practic, lipsa elasticităţii ofertei imobiliare creşte impactul cererii asupra 

preţurilor.           

 Din studiul pieței zonale, Zona Parcul Romanescu, am constatat următoarele: 

 - pentru terenurile libere, prețurile de vânzare sunt cuprinse în intervalul 300 – 500 

euro/mp în funcție de dimensiune, localizare, formă, front stradal etc.;   

 - zona aceasta se adresează persoanelor fizice și juridice cu un potențial financiar 

crescut;           

 - zona se pretează, în general, la construirea de clădiri în scop rezidențial și comercial.

     

 Proprietatea imobiliară se află în întravilanul orașului Craiova, Str. Corneliu Coposu 

nr. 107B, jud. Dolj, fiind un teren liber cu suprafața de 693 mp.    

 Aria geografică ce cuprinde imobilul în cauză este una preponderent comercială și 

rezidențială, situată într-o zonă semicentrală. Terenurile aflate la vânzare în zonă au destinație 

preponderent comercială și rezidențială. Majoritatea clădirilor din aria de piață studiată sunt 

imobile rezidențiale (în special case de locuit, atât vechi cât și noi). Pe lângea acestea, în special 

în plan secund, există blocuri cu regim de înălțime P+4. Regimul de înălțime este cuprins, în 

general, între P și P+2. Dimensiunea comercială este subliniată și de existența câtorva 

construcții de tip “supermarket”, “spital”, “cabinete medicale” sau “instituții publice”. Străzile 
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secundare conțin preponderent “case de locuit”.      

 În ceea ce privește segmentul “office”, a fost identificat un număr relativ redus de 

construcții de acest gen în această arie, fiind vorba, în special, de foste case de locuit, de 

dimensiuni medii, recompartimentate în vederea închirierii către clienți privați.   

Activitatea de vânzare – cumpărare pe această piață este redusă ca intensitate. 

 Ca vecinătăți se pot menționa: 

 2,9 km până la Primărie;  

 4,1 km până la Gară; 

 2,4 km până la Universitatea din Craiova; 

 350 m până la Parcul Romanescu; 

 3,4 km până la Consiliul Județean.   

      

Analiza cererii 

 Pe piețele imobiliare, cererea reprezintă cantitatea dintr-un anumit tip de proprietate 

pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o 

anumită piață, într-un anumit interval de timp.      

 Pentru ca pe o piață imobiliară oferta să se ajustează încet la nivelul și tipul cererii, 

valoarea proprietăților tinde să varieze direct cu schimbările de cerere, fiind astfel influențată 

de cererea curentă. Cererea poate fi analizată sub cele două dimensiuni ale sale: calitativ și 

cantitativ.          

 Desi odata cu inceputul pandemiei de coronavirus specialistii economici si cei din 

imobiliare considerau ca piata imobiliara va avea o scadere foarte importanta, finalul anului 

2021 a aratat o crestere foarte mare atat a tranzactiilor imobiliare, cat si o crestere a preturilor 

pentru foarte multe categorii de imobile, mai ales in cazul apartamentelor de vanzare din marile 

orase. Pornind de la faptul ca incertitudinile datorate pandemiei de coronavirus sunt in 

continuare prezente, chiar si in situatia aparitiei vaccinurilor, specialistii in piata imobiliara se 

asteapta la anumite tendinte pentru anul 2022, tendinte care pe de-o parte sa continue directia 

inceputa in anul 2020 care sa schimbe intr-o anumita masura aspectul pietei imobiliare. 

 Piata imobiliara s-a schimbat semnificativ in ultimii 2 ani, acest lucru fiind valabil atat 

in privinta chiriilor, cat si in privinta acelor tranzactii imobiliare de vanzare – cumparare. 

Astfel, in cazul chiriilor se asteapta ca tendinta pentru anul 2022 sa fie una in care foarte multe 

contracte de inchiriere sa fie renegociate ca urmare a schimbarii comportamentului multor 

firme care opteaza tot mai mult pentru munca de acasa.    

 Deși la începutul majoritatea specialiștilor se temeau de o prăbușire a pieței imobiliare, 

domeniul a rezistat surprinzător de bine, în special în orașele aflate în plină dezvoltare. De 

altfel, toate studiile consultate au arătat că piața s-a aflat într-un trend ascendent în ultimii 5 

ani. 

România ar trebui să recupereze majoritatea pierderilor economice până la 

sfârșitul anului 2022, dar revenirea va fi neuniformă, cu diferențe mari la nivel de industrii. 

https://imo24.ro/
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Unele sectoare economice, cum ar fi comerțul electronic, construcțiile sau anumite subsectoare 

IT&C nu au fost deloc afectate în timpul crizei, altele ar trebui să-și revină până la sfârșitul 

anului 2022, cum ar fi comerțul cu amănuntul în ansamblu și serviciile profesionale în general, 

iar pentru unele ar putea dura câțiva ani până vor reveni la un nivel decent de activitate (sau 

poate nu își vor reveni niciodată pe deplin), cum ar fi aviația, industria auto sau turismul. 

 Pe partea de tranzactii imobiliare se estimeaza o mentinere a preturilor ridicate in 

contextul in care cererea este mai mare decat oferta, dar si o tendinta de usoara crestere a 

preturilor de la sfarsitul anului 2021 in conditiile in care pandemia nu va afecta mai mult sau 

mai puternic economia. Pe de alta parte, faptul ca multa lume doreste sa isi puna la adapost 

economiile, iar dobanzile pentru conturile de economii ale bancilor sunt foarte mici, conduce 

la o cerere tot mai mare de apartamente de vanzare mai ales in marile orase, fapt ce duce la 

tendinta de crestere a preturilor chiar si peste preturile pentru vile sau case din vecinatatea 

oraselor.           

 O alta paradigma in privinta investitiilor imobiliare se refera la interesul tot mai mare 

pentru casele la curte sau pentru casele de tip duplex. Acest lucru vine in contextul in care 

tendinta este de a petrece tot mai mult timp in propria locuinta, de a lucra de acasa si astfel 

spatiul pentru relaxare devine si spatiu alocat pentru munca.    

 Chiriile au înregistrat în anul 2020 scăderi de 15%-20% ca o consecinţă a ofertei 

crescute de apartamente care anterior erau închiriate în regim hotelier şi care sunt acum 

închiriate pe termen lung, şi ca urmare a diminuării cererii din partea studenţilor. Revenirea 

pieţei de închirieri începând cu finalul lui 2021 și începutul lui 2022 va avea loc într-un ritm 

rapid, pe măsură ce va creşte imunizarea populaţiei şi vor fi ridicate restricţiile specifice 

pandemiei.           

 Sectorul rezidențial din România a înregistrat o creștere a prețului mediu/mp de 16% în 

anul 2021, iar debutul acestui an arăta că trendul este în continuare de ascensiune. Acest trend 

era susținut atât de cererea mărită de case și apartamente, dar și de prețurile în creștere pentru 

materialele de construcții și terenuri. Declanșarea războiului în Ucraina și impunerea 

sancțiunilor asupra Rusiei, precum și inflația globală ca urmare a pandemiei și efectele acesteia 

asupra lanțurilor globale de aprovizionare au dus deja la majorarea fără precedent a prețurilor 

la cereale, gaze naturale, energie electrică, materii prime etc. Domeniul imobiliar este 

interconectat și dependent de toate aceste fenomene, așadar este probabil ca acesta să fie 

afectat. Pe termen scurt, este posibil ca sectorul că înregistreze o scădere a cererii și a intenției 

de cumpărare.  Scăderea cererii ar putea fi facilitată și de creșterea costurilor pentru creditele 

bancare. În luna februarie 2022, Banca Națională a României a crescut dobânda de politică 

monetară de la 2% la 2,5%, care a devenit dublă față de cea din perioada similară a anului trecut 

(1,25%). Practic, această decizie se poate traduce și printr-o acordare mai grea a creditelor și 

printr-un cost crescut al acestora.        

 Dacă ne referim la terenuri, prețul cerut pentru acestea, în orașul Craiova, de 

exemplu, a crescut semnificativ, mai ales daca vorbim de terenurile pretabile construirii de 

edificii rezidențiale și comerciale.        

 Cererea vizeaza suprafete mici și medii de teren, cu indicatori urbanistici certi, 
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amplasate in zone cu accesibilitate buna si în proximitatea punctelor de interes. Cererea de 

terenuri s-a focalizat pe segmentul proprietatilor propice dezvoltarilor imobiliare de tip casă. 

Cumparatorii speculeaza lichiditatea limitata si pun presiune puternica asupra pretului 

manifestand agresivitate in negocierile de vanzare. Totusi, aceasta atitudine a avut ca rezultat 

incheierea multor tranzactii, mai ales in cazul proprietatilor oferite la vanzare de catre banci, 

care doresc o vanzare rapida a proprietatilor executate.     

 Având în vedere numărul considerabil de tranzacții inițiate în perioada recentă (inclusiv 

la începutul lui 2022), piața terenurilor pare pregătită pentru un an bun la nivel național. 

Dezvoltatorii de retail, inclusiv operatorii de tip “big box” și dezvoltatorii rezidențiali, vor 

rămâne motoarele pieței. Cererea de terenuri pentru birouri și hoteluri va rămâne redusă și nu 

se așteaptă modificări semnificative dinspre aceștia, având în vedere incertitudinile existente 

în ceea ce privește componenta de leasing și prelungirea fenomenului de “muncă de acasă”.

 Cumpărătorii caută terenuri ușor autorizabile al căror stoc se reduce gradual, în timp 

ce, în afara orașului, cererea este ridicată în rândul dezvoltatorilor de case. Dezvoltatorii 

rezidențiali cu produse aproape de livrare s-au bucurat de un ritm mult mai rapid al vânzărilor 

unităților. Aceștia sunt în continuare cei mai activi în prospectarea noilor opțiuni de terenuri și 

iau deciziile de achiziție mai repede. Trebuie subliniat faptul că noii jucători din segmentul 

rezidențial caută terenuri în locații bune în raport cu mijloacele de transport în comun, în zone 

cu infrastructură și facilități deja existente. 

La nivel national, peste 80 de hectare de teren pentru dezvoltare imobiliară au fost 

vândute în a doua jumătate a anului 2021. Din volumul total tranzacționat, 94% se află pe piața 

din București, iar restul în orașe regionale, conform unui raport al agenției de consultanță 

imobiliară CBRE România.          

 Spre exemplu, aproximativ 59% din terenul total a fost cumpărat pentru viitoare 

investiții în sectorul industrial, iar 22 de procente revin segmentului rezidențial. Totodată, 

segmentul de retail a generat 19% din tranzacțiile cu terenuri. În nordul Capitalei, dezvoltatorul 

VGP Group a cumpărat 25 de hectare de teren, iar CTP a achiziționat 20 de hectare în sudul 

orașului pentru noi investiții. În același timp, dezvoltatori mari precum One United Properties, 

Gran Via și Genesis Property au achiziționat teren în mai multe părți ale orașului pentru viitoare 

proiecte. În industria de retail, Kaufland a cumpărat trei terenuri cu o suprafață totală de 6,2 

hectare în diverse zone ale Capitalei.       

 Piaţa tranzacţiilor cu terenuri destinate exclusiv proiectelor rezidenţiale şi comerciale 

(birouri, retail, hotel) a înregistrat anul trecut cea mai ridicată valoare din 2007 până în prezent, 

iar volumul total al tranzacţiilor a depăşit 800 de milioane de euro, crescând de peste două ori 

şi jumătate faţă de volumul estimat la 310 milioane euro în 2020, conform analizei Colliers.

 Retailerii şi dezvoltatorii rezidenţiali au fost extrem de activi, terenurile destinate 

proiectelor de acest tip reprezentând aproximativ 90% din total. 

În ceea ce privește spațiile de tip office, reducerea densităţii din birouri, creşterea 

spaţiilor comune şi chiar noi investiţii în automatizări, alături de viitoare dezvoltări în 

zone centrale cu acces facil reprezintă primele schimbări pe piaţa office de după anul 

2020 marcat puternic de pandemie. Dezvoltatorii care vor construi proiecte imobiliare de 

https://ziare.com/colliers/
https://ziare.com/bani/pret-aur/proiect-minier-rovina-aur-activisti-proprietari-terenuri-declic-1712784
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mari dimensiuni vor miza puternic pe construcţia unui mix de funcţiuni, pentru ca pe lângă 

birouri, să vină şi cu locuinţe şi cu spaţii de retail, pentru ca clienţii să găsească în proximitate. 

Piaţa imobiliară este ciclică iar după ce multe investiţii s-au amânat pe termen nedeterminat, în 

timp ce alte bugete au fost „îngheţate“ temporar, ne aşteptăm să vedem o reluare a activităţii 

de achiziţie din partea dezvoltatorilor mari şi mai ales a celor cu apetit speculativ. Ca tipologie 

de investiţie, se estimeaza că peste 90% dintre proiectele de birouri clasa A de suprafata mare 

în lucru in Bucuresti, precum One Cotroceni Park, Estoria City, extinderea AFI Park, Vastint 

în Siseşti, vor fi dezvoltări mixte, cu o componentă de locuire şi una de birouri/retail. Este 

probabil să vedem primele proiecte care configurează cartiere noi şi în care serviciile şi spaţiile 

exterioare vor fi esenţiale în autonomia acelei dezvoltări şi implicit în succesul lor comercial.

 Rata de neocupare a spaţiilor de birouri a avut o creştere relativ constantă, la acest lucru 

contribuind toate proiectele de extindere puse în aşteptare de marea majoritate a clienţilor. 

Estimările pentru 2022 sunt că această rată va mai creste pentru ca proiectele care au deja spatii 

preinchiriate nu pot fi amânate, fenomen care s-ar putea să dureze întrucât este nevoie de timp 

pentru ca spaţiile încă vacante să fie ocupate în lipsa unei creşteri a cererii nete. Cererea va 

veni în principal de la chiriaşii cărora le expiră contractele în această perioadă şi care au sesizat 

oportunitatea de a securiza contracte avantajoase pentru următorii ani.    

 Spre deosebire de anul 2020, numărul tranzacțiilor de închiriere pe piața de birouri s-a 

dublat în 2021, ceea ce indică o viziune pozitivă. De asemenea, dacă anul 2021 a început cu o 

rată scăzută a prezenței la birou, măsurile implementate în clădirile office, programul de 

vaccinare în curs, precum și relaxarea treptată a anumitor măsuri luate de autorități pentru a 

minimiza impactul pandemiei COVID-19 au făcut ca rata de ocupare să crească treptat de la o 

lună la alta.           

 Cu toate acestea, deși pe termen scurt mediul de afaceri se așteaptă să aibă de înfruntat 

provocări atât pe partea de închiriere, cât și pe partea de satisfacție a chiriașilor actuali, acesta 

continuă să fie optimist cu privire la perspectivele pieței de birouri pe termen mediu și lung. În 

ciuda mediului economic afectat, companiile care ocupă spații de birouri, atât în marile orașe 

cât și în restul țării, și-au dezvoltat activitatea în ultimii 2 ani și au continuat angajările. Din 

această perspectivă, firmele vor continua să își securizeze spații în proiecte moderne pentru 

perioada când angajații se vor întoarce total la birou, mai ales dacă vorbim de cele din IT sau 

servicii financiare. Potrivit acestor estimări, această revenire treptată va avea un efect pozitiv 

asupra chiriilor și activității de închiriere. De asemenea, se așteaptă și la tranzacții importante 

pe piața de birouri în anul 2022, mai ales că, și în 2021, înclinația investitorilor pentru astfel de 

tranzacții a fost în creștere. 

Principalii cumpăratori pe piața imobiliară de spații logistice și industriale sunt 

persoanele juridice, de regulă platitoare de TVA, care doresc să își dezvolte afacerea sau care 

doresc să schimbe spațiul în care își desfășoară activitatea. Acestea sunt, de regula, spații vechi 

realizate înainte de anul 1990 și care nu dispun de facilități moderne care corespund Normelor 

Europene. Spațiile logistice și industriale vechi nu mai au căutare, ele fiind tranzacționate 

(vânzare și/sau închiriere) doar de către firmele mici care nu au cash-ul necesar și nici nu se 

încadrează pentru o finanțare bancară.       
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 Pe piaţa industrială, cererea a avut o evoluţie cel puţin interesantă, având în vedere că 

în momentul aprilie-mai 2020 aproape toate proiectele de închiriere în lucru erau suspendate 

pe termen nedeterminat, şi apoi a urmat o revenirea explozivă din iulie-august. Piaţa a fost 

puternic impulsionată de încrederea în spaţiile logistice şi de distribuţie, care au susţinut 

consumul pe parcursul întregii perioade de stare de urgenţă. Una dintre surprizele plăcute, pe 

care am apreciat-o pe parcursul anului 2020 a fost încrederea pe care marii investitori în spatii 

industriale şi-au păstrat-o în rezilienţa segmentului industrial în perioada de început a 

pandemiei.          

 Cererea de spaţii industriale a depăşit pragul de 1 milion de metri pătraţi în 2021 pentru 

prima dată în istorie, activitatea de închiriere fiind alimentată de contractele noi, care au 

reprezentat 80%, respectiv 802.000 metri pătraţi din suprafaţa tranzacţionată, arată datele 

companiei de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox. La nivelul ultimului 

trimestru din anul 2021, companiile au accelerat planurile de închirere de spaţii industriale şi 

logistice, contractând un nivel record de spaţii, de 441.000 metri pătraţi, adică 44% din 

suprafaţa tranzacţionată pe întreg anul. Extinderea comerţului online, atât din punct de vedere 

geografic, cât şi în ceea ce priveşte gamele de produse, alături de măsurile de eficientizare 

operaţională şi de scurtare a lanţurilor de aprovizionare, au fost factori cheie de stimulare a 

cererii.            

 În acest context, cererea a fost generată în principal de companiile de distribuţie şi 

logistică, de cele de retail, FMCG şi e-commerce, în total acestea realizând jumătate din 

volumul tranzacţionat. Astfel, potrivit datelor companiei Cushman & Wakefield Echinox, 

Network One Distribution, Mobexpert, Havi Logistics, DSV, Elbi, Altex, Metro Cash & Carry, 

Kuehne Ă Nagel, ITC Logistics sau Tuborg sunt printre companiile care au semnat contracte 

relevante de închiriere în 2021. Alte sectoare active au fost automotive, producţie, industria 

farmaceutică sau curierat, cu aproape 200.000 metri pătraţi de spaţii închiriate. Raportat la 

zone, Bucureştiul a atras anul trecut 67% din volumul tranzacţionat, în timp ce Timişoara, 

Oradea şi Braşov au fost cele mai active oraşe regionale, cu un total de peste 200.000 metri 

pătraţi contractaţi. 

Trebuie însă să atragem atenţia că, odată cu creşterea numărului de investitori şi a 

volumului de spaţii disponibile la închiriere, piaţa se îndreaptă spre un nou moment de cotitură. 

Proprietarii oferă avantaje din ce în ce mai interesante şi mai consistente pentru a atrage 

chiriaşi. De asemenea, aceştia încep să se confrunte cu competiţie mai mare şi din partea unor 

noi investitori care sunt nevoiţi să fie puţin mai flexibili pentru a-şi creşte portofoliul de clienţi. 

Din anumite puncte de vedere, investitorii locali sau din țară și/sau strainatate se reorienteză 

spre zone dinamice din punct de vedere al tranzacțiilor imobiliare, spre piețe active cu locuri 

de munca în creștere și o nevoie continua de dezvoltare. Creștere durabilă poate fi doar în 

contextul în care se investește în dezvoltarea orașului, infrastructura și acordarea de facilități 

pentru investitori cât și într-un cadru economic și politic favorabil și fără incertitudini. 

 Cererea pentru terenuri în Zona Parcul Romanescu se situeaza la un nivel mediu-

ridicat, mai ales din cauza preturilor ridicate vehiculate in zona. In acelasi timp, din cauza 

numarului mic de terenuri ramase libere in zona, nici oferta nu este ridicata. Cele mai multe 
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terenuri au utilizari rezidentiale, pretabile constructiei de locuinte tip casa cu regim de inaltime 

P+1 sau P+2, dar si celor de tip bloc, office, hypermarket sau clinică medicală.  

 Frecventa tranzactiilor de terenuri in zona este scazuta chiar daca loturile de teren 

oferite la vanzare sunt, in general, de suprafete mici și medii, intre 500 – 3000 mp. Astfel, cu 

toate ca majoritatea loturilor de teren aflate la vanzare se situează în cadrul acestui interval de 

mărime, exista si suprafete mari de teren ce pot fi achizitionate insa acestea sunt mai rare. Zona 

se adreseaza persoanelor cu un potential financiar crescut care, in general, doresc sa edifice 

imobile tip casă de locuit sau clădire comercială.         

 Este important de mentionat ca zona este una preponderent de case de locuit, cu 

regimuri de inaltime P+1 sau P+2, cu utilizare rezidențială. Există și un număr redus de 

construcții noi, de dimensiuni medii, închiriate către firme cu număr mediu sau redus de 

angajați.          

 Cerere pentru terenuri având caracteristici asemănătoare cu imobilului subiect, 

respectiv fără ieșire la stradă și neconstruibile, nu a fost identificată în aria de piață. 

            

       

Analiza ofertei  

 Pe piața imobiliară, oferta reprezintă numărul dintr-un tip de proprietate care este 

disponibil pentru vânzare sau închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită 

perioadă de timp. Existența ofertei pentru o anumită proprietate la un anumit moment, anumit 

preț și un anumit loc indică gradul de raritate a acestui tip de proprietate.   

 Piaţa imobiliară rezidenţială – clienţi, cumpărători/vânzători, dezvoltatori, brokeri şi 

bănci – se pregăteşte pentru anul 2022, când economia ar trebui să îşi continue creșterea, însă 

la un nivel mult redus față de estimările inițiale. Astfel, Banca Mondială a revizuit în scădere 

estimarea privind creşterea economiei României în anul 2022, cu 2,4 puncte procentuale faţă 

de previziunile din ianuarie, la 1,9%, avertizând că riscurile de încetinire, cauzate mai ales de 

creșterea inflației sunt ridicate. Instituţia financiară prognonează că inflaţia din România va 

atinge în acest an un ritm de 9,8%, după 5,1% în 2021. Banca a menţionat că inflaţia a atins 

în ianuarie un ritm de 8,4%, reflectând creşterile de preţuri, precum cele ale energiei. O 

reducere substanţială a deficitului bugetar în 2022 este improbabilă, având în vedere că 

guvernul va trebui să sprijine redresarea economică concomitent cu macrostabilizarea 

economică. Pe termen mediu, deficitul va urma o traiectorie descendentă, dar este probabil să 

rămână peste 3% din PIB.         

 Băncile sunt supralichide în acest moment şi trebuie să facă ceva cu banii, mai ales că 

şi dobânzile la titlurile de stat sunt în scădere. Aşa că vor forţa creditarea ipotecară, având în 

vedere că guvernul, chiar dacă a îngheţat salariile la stat, unde sunt 1,249 milioane de angajaţi, 

nu are nicio intenţie să le taie sau să reducă sporurile.     

 O altă problemă specifică țării noastre este că preţul de referinţă în imobiliare este în 

euro, chiar dacă tranzacţia se decontează şi în lei. Aşa că orice creştere a cursului leu/euro se 

vede şi în preţul final. Brokerii imobiliari cred că o creştere a preţurilor până în 10% într-un an 

este sănătoasă, mai ales dacă cererea este în creştere.      
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 În contextul scumpirilor din ultima perioadă, s-au modificat și preferințele la casa și 

apartamente ale potențialilor cumpărători. Printre noile criterii luate în considerare se numără 

sistemul de încălzire și izolarea termică. Întrucât ne confruntăm cu un val de scumpiri la gaz și 

energie electrică, clienții caută imobile noi și eficiente energetic. Aceștia sunt atenți la izolația 

care asigură păstrarea căldurii în interior și aleg centrale de bloc, în detrimentul celor de 

apartament sau alte sisteme moderne care vor reduce facturile la utilități. Casele verzi sunt, de 

asemenea, la mare căutare. Acestea sunt concepute pentru a avea un consum de energie scăzut, 

însă prețul este mai ridicat.         

 În ciuda prețurilor tot mai ridicate, s-a observat că numărul tranzacțiilor la începutul 

anului 2022 este într-o continuă creștere. Astfel, în luna martie 2022, au fost vândute, la nivelul 

întregii ţări, 72.123 de imobile, cu 13.460 mai multe faţă de luna februarie. De asemenea, 

numărul caselor, terenurilor şi apartamentelor (care au făcut obiectul tranzacţiilor în luna 

martie) este cu 9.232 mai mare faţă de perioada similară a anului 2021, potrivit Agenţiei 

Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. La o analiză în detaliu reiese faptul că cele mai 

multe vânzări de imobile, în martie 2022, au fost înregistrate în Capitală, cu 14.423, urmată de 

Ilfov, cu 4.626, şi de Cluj (4.035). La polul opus se află Călăraşi – 456, Covasna – 459 şi Sălaj 

– 485, fiind judeţele cu cele mai puţine imobile vândute în aceeaşi perioadă.  

 Scăderea continuă a ofertei, care a înregistrat minimuri istorice pe piața secundară, a 

dus la creșterea presiunii de preț asupra cumpărătorilor. Astfel, prețul mediu de tranzacționare 

în marile orașe a crescut în 2021 cu până la 10%, comparativ cu 2020, când creșterile au fost 

mai moderate din cauza pandemiei. Totuși, de remarcat este faptul că cererea a stagnat în 

ultimul trimestru al lui 2021, iar cele mai mari trei piețe au scăzut ca pondere totală din vânzări. 

Pe fondul acestor fenomene, este de așteptat ca în anul 2022 să avem evoluții precum creșterea 

progresivă a dobânzii la creditele ipotecare și o scădere a accesibilității achiziționării 

locuințelor prin credit. Chiar dacă creșterea cererii de apartamente va încetini, cererea pentru 

terenuri libere și locuințele unifamiliale se va menține ridicată, ca efect al prelungirii pandemiei 

și al preferințelor cumpărătorilor pentru zone rezidențiale liniștite, cu densitate demografică 

scăzută, într-un mediu verde.         

 Scăderea ofertei a dus la creșterea presiunii asupra cumpărătorilor. În ultimul trimestru 

din 2021, în piața secundară din cele orașele mari, au fost scoase la vânzare pentru prima dată 

numai 6.200 de apartamente, un minim istoric înregistrat în ultimii 5 ani. Comparativ cu 

trimestrul IV al anului anterior, au fost oferite în piața secundară cu 10% mai puține 

apartamente. Evoluția negativă este pusă pe seama scăderilor din principalele două piețe 

imobiliare, București (-30%), respectiv Cluj-Napoca (-23%). Presiunea asupra persoanelor care 

caută o locuință a crescut, în condițiile creșterii cererii, a fost resimțită pe parcursul întregului 

an. Un factor determinant al scăderii ofertei din piața secundară este legat de faptul ca 

persoanele interesate de achiziția unei noi proprietăți (în principal de apartamentele cu 3-4 

camere și case) nu mai vând proprietățile pe care le dețin deja și le transformă în investiții 

imobiliare sau le transmit membrilor familiei. Scăderea ofertei în piața secundară nu a fost 

compensată de locuințele noi finalizate. Oferta din piața primară s-a menținut la același nivel 

în primele trei trimestre din 2021, comparativ cu perioada similară din 2020, aproximativ 



Raport de evaluare – Teren cu suprafața de 693 mp situat pe Str. Corneliu Coposu nr. 107B, Craiova, jud. Dolj 

  

25 

50.000 de locuințe finalizate la nivel național, după cum arată datele Institutului Național de 

Statistică (INS).         

 Creșterea deficitului de locuințe disponibile la vânzare a condus din nou la majorări 

semnificative de preț. Prețul mediu de tranzacționare al apartamentelor din piețele secundare 

monitorizate de ValorEasy (București și principalele zece piețe imobiliare locale) a crescut în 

trimestrul patru al anului 2021 cu pana la 10% comparativ cu anul anterior, după ce, la sfârșitul 

anului 2020, se înregistrase o creștere moderată, ca efect al pandemiei. Rata scăzută a dobânzii 

pentru creditul ipotecar, procentul ridicat de populație care deține deja o locuință în proprietate 

și economiile personale au condus la creșterea rapidă a prețurilor în 2021. Conform datelor 

colectate pentru studiu, Cluj-Napoca ocupă în continuare prima poziție în top, cu un preț mediu 

de tranzacționare al apartamentelor în piața secundară de 1.650 de euro pe metru pătrat util. Pe 

următoarele locuri se situează Bucureștiul (1.500 de euro), Timișoara (1.420 de euro), 

Constanța (1.380 de euro), Brașov (1.250 de euro), Craiova (1.200 de euro), Iași și Oradea 

(1.080 de euro), Sibiu (1.000 de euro), și, în cele din urmă, Ploiești (960 de euro).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu toate acestea, 2021 a fost anul cu cea mai intensă activitate de tranzacționare din 

ultimii 5 ani: anul trecut a fost un an bun pentru cei care si-au vandut locuințele, cererea 

depășind 180.000 de unități individuale vândute la nivel național, o creștere anuală de 49%, 

echivalentul a aproximativ 60.000 de unități, dup cum arată datele ANCPI. Această creștere 

importantă a fost susținută de vânzările apartamentelor din piața primară (proiecte 
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rezidențiale). Din cele 180.000 de unități individuale vândute, se estimează că cel puțin 140.000 

reprezintă tranzacții cu apartamente. Totuși, în ultimul trimestru din 2021, cererea a stagnat 

comparativ cu 2020, înregistrându-se un număr similar de unități individuale vândute (48.000). 

De remarcat e și faptul că cele mai mari trei piețe în 2020 (București, Ilfov, Cluj) au înregistrat 

scăderi ale ponderii unităților vândute în total național, de la 44% în 2020 la 39% în 2021.

 În ceea ce privește terenurile, perspectivele de dezvoltare se concentrează, în 

continuare pe segmentul rezidențial și retail. Cum aceste două sectoare depind foarte mult de 

puterea de cumpărare a populației, dezvoltarea acestora va fi condiționată de evoluția 

veniturilor consumatorilor. Un element important rămâne și nivelul investițiilor în 

infrastructura de transport rutier, pentru ca accesibilitatea unora dintre aceste zona sa creasca.

 In ceea ce priveste terenurile din zonele centrale si semicentrale din Iasi, numarul 

acestora este din ce in ce mai mic, lucru datorat si achizitionarii, in anii trecuti, de multe de 

astfel de loturi pentru dezvoltări ulterioare.       

 Portofoliul de proiecte în plan şi în stadii avansate este generos, superior anilor 

precedenti, singurul aspect ramas in discutie fiind rapiditatea revenirii in urma crizei sanitare. 

În general, 2022 va fi un an echilibrat, care va rivaliza fara probleme cu volumele tranzacţiilor 

din perioadele trecute.          

 Preturile variaza mult in functie de tipul de vanzator si comparator, capacitatea 

financiara a acestora, nevoia de lichidate dar si tehnica de negociere a fiecaruia. O componenta 

importanta o constituie si regulile de urbanism si posibilitatea obtinerii unor autorizatii de 

construire care sa permita edificarea de cladiri cu indicatori urbanistici cat mai avantajosi. In 

ultimii 3-4 ani s-a observat tendinta de edificare de cladiri rezidentiale in zonele centrale ale 

orasului, fenomen favorizat de cresterea bunastarii generale a populatiei. Astfel, dezvoltatorii 

pe partea de office sunt concurati de cei care dezvolta blocuri de locuinte in arii unde in anii 

trecuti nici nu se punea problema edificarii de cladiri rezidentiale.   

 Dacă până acum 2 ani era valorificat deficitul de spații de birouri care se manifesta la 

nivelul orașului iar multe dintre terenuri erau căutate pentru dezvoltarea unor astfel de facilități 

(atât în zone centrale cât și periferice), pandemia și lucrul de acasă au făcut ca multe dintre 

clădirile de birouri construite în ultimii ani să înregistreze rate mari de neocupare. Chiar dacă 

majoritatea restricțiilor au fost ridicate și lumea se află în plin proces de reîntoarcere la birou, 

clădirile office își găsesc cu dificultate clienți. Tocmai de aceeea multe dintre terenurile care 

erau propice dezvoltării de clădiri de birouri vor rămâne neconstruite sau planurile de afaceri 

se vor reorienta către segmentul rezidențial.        

 Perspectivele pentru 2022 sunt pozitive, însă uşor rezervate. După un an 2021 care a 

văzut volume impresionante tranzacționate este nevoie de timp pentru ca piaţa să poată absorbi 

viitoarele proiecte imobiliare, mai ales din sectorul rezidenţial. Mai mult decât atât, în marile 

orașe, inclusiv Iași, există blocaje sau întârzieri în ceea ce privește autorizaţiile de construire, 

aspecte care pot lungi tot procesul de achiziţie şi livrare de proiecte. Aşadar, ne putem aştepta 

la un volum de tranzacţionare însemnat, la nivelul anului 2021, şi la o creștere ușoară a 

preţurilor. Ne aşteptăm ca şi în 2022 investitorii să se orienteze şi în funcţie de dezvoltările de 

infrastructură pentru că primele semne susţin un astfel de argument.   
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 Din perspectiva noilor dezvoltatori de birouri, jucătorii din acest segment se vor 

concentra să livreze majoritar clădiri de clasă A şi A+. Astfel, îşi vor propune să satisfacă 

cerinţe tot mai exigente din partea clienţilor, în special când vine vorba de design şi 

funcţionalităţi. Multe dintre companii, mai ales multinaţionale, preferă în continuare clădiri de 

tip open space, cu mici compartimentări, în funcţie de nevoile fiecăruia. Este însă evident că 

sunt multe detalii şi particularităţi de care trebuie să ţină cont o companie care optează pentru 

un sediu nou, de la identitatea şi valorile acesteia, la variante precum lumina naturală, soluţii 

de mobilier şi fit out, culorile spaţiului, abordarea open-space sau birouri individuale. 

 În ceea ce priveşte noua generaţie de clădiri de birouri clasa A şi A+, acestea sunt dotate 

cu cele mai avansate echipamente şi tehnologii. Câteva elemente care le caracterizează sunt 

lifturile moderne şi rapide, pereţii cortină şi folosirea pietrei naturale în construcţie. Totodată, 

sunt folosite sisteme avansate de încălzire şi ventilaţie, cele mai noi sisteme antiincendiu, 

generatoare electrice şi sisteme complexe de securitate pe bază de cartelă magnetic, sistem de 

pază permanentă şi recepţie, BMS, iar recent poate fi cerută şi certificarea Clădiri Verzi cu 

impact redus asupra mediului.        

 Regulile de ocupare, impuse de multinaţionalele din industria IT, prevăd alocarea unui 

spaţiu de circa 10 mp la fiecare angajat care lucrează într-o clădire clasa A şi A+, şi o medie 

de 7 mp la fiecare angajat din industria outsourcing, care lucrează în clădiri de clasa B şi C, sau 

care lucrează în activităţi de back office. Investiţia în amenajarea unui spaţiu de birouri este 

diferită de la o companie la alta, în funcţie de dimensiunea lucrării şi poate ajunge până la 

câteva milioane de euro.        

 După ce piaţa a scăzut în 2020 pe fondul pandemiei, anul 2021 a marcat revenirea 

cererii pe segmentul de birouri, iar pentru 2022 estimăm că trendul va continua, existând un 

număr important de companii care doresc să închirieze spaţii noi. Companiile şi-au clarificat 

strategiile privind modul de lucru şi chiar dacă multe dintre acestea vor adopta modelul hibrid, 

nevoia de spaţii de birouri noi încă există chiar dacă este semnificativ diminuată. Astfel, 

suprafaţa de spaţii scoase la subînchiriere nu este atât de mare precum se considera iniţial, în 

condiţiile în care companiile alocă mai mult spaţiu per angajat pentru a respecta normele de 

siguranţă sanitară.         

 Segmentul de clădiri de birouri a fost afectat într-o măsură mai mare de panemdie, în 

sensul în care mulţi dintre chiriaşi şi-au amânat planurile de extindere sau chiar şi-au redus 

spaţiul ocupat, pe fondul reorientării spre un regim de lucru hibrid, o combinaţie între munca 

de la birou şi munca de acasă, în proporţii variabile. Spre exemplu, volumul total de tranzacţii 

cu spaţii de birouri în Bucureşti în 2021 a fost cam cu 26% mai mic faţă de 2019, adică față de 

perioada de dinainte de pandemie. Iar în privinţa construcţiilor noi, în ultimii doi ani au fost 

practic finalizate proiectele începute înainte de pandemie, fiind foarte puţine proiecte nou 

lansate.           

 Piața spațiilor logistice și industriale din România așteaptă livrări de 600.000 mp 

anul acesta și ar putea ajunge la 6,2 milioane mp la sfârșitul lui 2022. În plus, pe piață 

vor apărea formate noi, adaptate pentru nevoile de depozitare ale unor companii cu 

operațiuni logistice de dimensiuni mai reduse.      
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 Piața de logistică, în special, a fost favorizată de actuala pandemie, care a susținut 

creșterea comenzilor online, iar jucătorii din domeniu sunt nevoiți să-și crească stocurile, ceea 

ce atrage după sine o nevoie tot mai mare de spații de depozitare.    

 Piața de spații industriale și logistice și-a încheiat cel mai puternic an din istorie 

în România, iar 2022 nu ar trebui să fie prea diferit, întrucât premisele și tendințele recente 

care au susținut dezvoltarea depozitelor se păstrează: creșterea comerțului electronic, 

necesitatea de a răspunde unei extinderi rapide a schemelor moderne de retail la nivel național, 

nevoia înlocuirii stocului vechi și necompetitiv (inclusiv din punct de vedere al siguranței). 

Există, de asemenea, un potențial pentru afaceri pe fondul Brexitului și al revizuirii relațiilor 

dintre UE/SUA și China.        

 Bucureștiul a atras anul trecut 67% din volumul tranzacționat de spații logistice, în timp 

ce Timișoara, Oradea și Brașov au fost cele mai active orașe regionale, cu un total de peste 

200.000 de mp contractați. Din punct de vedere al activității de dezvoltare, în 2021 au fost 

finalizate proiecte totalizând 530.000 de mp, în scădere cu 18% față de 2020. Reducerea 

suprafeței de spații logistice noi livrate coroborată cu o cerere susținută din partea chiriașilor a 

determinat diminuarea spațiilor disponibile la 4,2% în București și la 3,5% la nivel national.

 În prezent, aproape 600.000 mp de spații noi sunt planificate pentru livrare în 

următoarele 12 luni, peste 50% dintre aceste spații fiind situate în București. Timișoara, Brașov 

și Cluj vor beneficia de asemenea de noi spații industriale și logistice în 2022, dar există și un 

interes evident pentru orașele secundare și terțiare, determinat de cererea recent crescută pentru 

astfel de locații. Piața a fost foarte dinamică și în 2021 continuând evoluția din 2020, susținută 

de o cerere din sectoare diverse ale economiei. Companiile care au închiriat spații au fost 

preponderent din retailul tradițional, comerț online, logistică și distribuție.   

 Pentru anul 2022, liderul pieței de profil, dezvoltatorul de spații logistice și industriale 

CTP România, anticipează un aport consistent venit din partea jucătorilor din retail și 

ecommerce, care vor avea nevoie de spații noi în care să se extindă.    

 O altă tendință care se va accentua este atenția chiriașilor la costul total de ocupare al 

spațiilor industriale și logistice, care include, pe lângă chirie, și cheltuielile cu utilitățile. Având 

în vedere scumpirile din domeniul energiei, costurile cu utilitățile devin tot mai importante în 

ponderea costului total de ocupare.        

 În prezent, rata de neocupare a spaţiilor industriale şi logistice rămâne redusă, de 

numai 7-8% în Bucureşti si de sub 5% în Iasi, pe fondul cererii mari şi a suprafeţei mici 

disponibile în proiectele finalizate. În continuare, piaţa rămâne dominată de proiecte construite 

după specificaţiile chiriaşilor, de tip Build-to-Suit.      

 În privinţa preţului chiriilor pentru spaţii premium, acesta a rămas relativ stabil în 2021 

şi s-a situat între 4,2 şi 4,4 euro/mp în Bucureşti şi împrejurimi, respectiv 3,7 - 3,9 euro/mp, 

în alte centre din ţară. Comparativ, în zona Varşoviei chiriile se ridică la 5,4 – 5,9 euro/mp, 

iar în Budapesta ajung la 6,8 euro/mp. Pe parcursul anului trecut, cererea a provenit în cea mai 

mare parte din industria auto, urmată de retail.      

 Piaţa industrială şi logistică românească a fost probabil una dintre cele mai dinamice 

din Europa, deşi a crescut de la un nivel destul de mic. Pe termen mai lung, relativa sub-livrare 
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de spaţii industriale şi logistice din România, pe cap de locuitor, susţine o creştere puternică în 

deceniul următor. În ceea ce priveşte anul 2022, se aşteaptă ca cererea, gradul de neocupare şi 

ratele de închiriere să rămână stabile. O creştere a gradului de neocupare a depozitelor ar putea 

fi observată pe piaţa din Bucureşti, oferind mai multe opţiuni pentru chiriaşii activi pe această 

piaţă, atât în ceea ce priveşte chiriile, cât şi locaţiile.     

 Începând cu 2015, stocul de spaţii industriale şi logistice moderne din România a 

crescut de trei ori, existând încă un decalaj semnificativ între România şi alte pieţe din Europa 

Centrală şi de Est. Spre exemplu, în Republica Cehă, spaţiile industriale şi logistice moderne 

se situează la aproximativ 9,5 milioane de metri pătraţi, în timp ce în Polonia a trecut de 20 de 

milioane de metri pătraţi. Aceasta înseamnă că stocul modern de depozite din România pe cap 

de locuitor este de patru ori sub cel din Cehia şi de două ori sub cel din Polonia, potrivit datelor 

Colliers.            

 Ca tendințe pe care le vedem pe piața industrială și de logistică am putea să menționăm 

intensificarea activității de dezvoltare din partea companiilor locale, care până acum erau 

implicate în alte tipuri de afaceri în România. Aceste companii au văzut potențial pe acest 

segment și din dorința de a-și diversifica business-ul au început să investească în parcuri de 

logistică și industriale.         

 Datele Colliers arată că structura chiriaşilor în ceea ce priveşte sectoarele de pe piaţa 

românească a fost dominată de sectorul retail/FMCG, care a generat 50% din toate contractele, 

în timp ce în Bucureşti cererea a fost dominată de 3PL/logistică (35%) şi producţie uşoară 

(33%). Noile spaţii logistice ale Profi din Timişoara şi Craiova au reprezentat cele mai 

importante tranzacţii, acoperind 115.500 de metri pătraţi.     

 În acelaşi timp, volumul total al depozitelor închiriate din România la finalul anului 

2021 a ajuns la 280.000 de metri pătraţi de spaţii logistice şi industriale, contractele noi fiind 

dominante, în proporţie de 80%. Bucureştiul a reprezentat 35% din volumul total al spaţiilor 

închiriate, respectiv 87.500 de metri pătraţi, iar cea mai mare pondere a tranzacţiilor au fost 

contracte noi şi renegocieri, care au constituit 55% şi, respectiv, 37%.   

 Stocul de spaţii industriale şi logistice din România a ajuns în 2020 la 5,5 milioane mp, 

în condiţiile în care în ultimii ani livrările s-au cifrat la 400.000-500.000 mp anual. Iar opt oraşe 

controlează circa 80% din aceaastă piaţă, în vreme ce 97% din suprafața totală logistică și 

industrială e în afara Moldovei, un efect direct a lipsei de legături auto sau de tren rapide cu 

restul țării.            

 Cu un stoc existent de 2,3 mil. mp, Bucureşti şi împrejurimile, respectiv Ilfov, continuă 

să atragă cel mai mare volum de noi dezvoltări, fiind în construcţie peste 140.000 mp. Pe locul 

următor, cu un stoc de 1,2 mil. mp, se află regiunea de nord şi nord-vest a ţării, care include 

Timişoara Arad şi Cluj-Napoca. În această zona, dezvoltatorii au în construcţie aproximativ 

130.000 mp, dintre care peste 100.000 mp se află în judeţul Timiş. O altă zonă dinamică în 

termeni de noi proiecte este regiunea din centrul României, care include oraşe precum Deva, 

Sibiu, Târgu-Mureş şi Braşov, unde există un stoc de circa 670.000 mp care urmează a creşte 

cu 10% doar în acest an, dintre care aproximativ 15.000 mp sunt în construcţie în Braşov. 
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Oferta pentru proprietăți imobiliare de tip teren liber in Zona Parcul Romanescu 

este medie-redusă, atat pe site-urile de imobiliare cat si in presa scrisa. Preturile se situeaza la 

nivel ridicat și prezinta fluctuatii mari in cadrul zonei analizate. Oferta se situeaza intre 300 – 

500 euro/mp de teren liber iar parcelele de teren sunt, in general, in suprafata de 500 – 3000 

mp. Cele mai multe suprafete de teren oferite la vanzare sunt pretabile constructiilor 

rezidentiale sau comerciale, cu regim de inaltime de P+1 sau P+2.     

 Cele mai multe suprafete de teren oferite la vanzare sunt pretabile constructiilor 

clădirilor comerciale și clădirilor de locuințe. Imobilele cu destinatie “cladire de birouri” exista, 

dar sunt in numar redus. Întrucât dimensiunile acestora sunt medii și reduse, zona nu permite 

dezvoltarea de mari ansambluri rezidențiale sau mixte.     

 Oferte de terenuri având caracteristici asemănătoare cu imobilului subiect, 

respectiv fără ieșire la stradă și neconstruibile, nu au fost identificate în aria de piață.

       

Echilibrul pieței 

În ceea ce privește aria de piață studiată, putem afirma că cererea pentru imobile 

asemănătoare este medie-ridicată iar oferta la vânzare pentru imobile asemănătoare este medie-

redusă. Cumpărătorii sunt frânați de prețurile ridicate iar proprietarii ezită să vândă, preferând 

să pastreze imobilele ca o investiție sau pentru folosința proprie. De asemenea, majoritatea 

loturilor de teren din aria studiată sunt ocupate cu edificii de tip bloc de locuințe, clădire 

administrativă sau casă de locuit.        

 Astfel, în general, putem afirma că ne aflăm într-o piață a vânzătorului. În cazul 

terenului subiect, putem afirma că ne aflăm într-o piață a cumpărătorului.  

          

Vandabilitate 

 

Piața imobiliară se definește ca un grup de persoane sau firme care intră în contact cu 

scopul de a efectua tranzacții imobiliare. Participanții la această piață schimbă drepturi de 

proprietate contra unor bunuri, cum sunt banii. Această piață se definește pe baza tipului de 

proprietate, potențialului de a produce venituri, localizare, caracteristicile investitorilor și 

chiriașilor tipici, etc. Piața imobiliară este influențată de atitudinile, motivațiile și interacțiunile 

vânzătorilor și a cumpărătorilor. De asemenea, este o piață cu caracteristici diferite de cele ale 

pieței eficiente – este foarte sensibilă la situația pieței de muncă și stabilitatea veniturilor, 

deciziile de cumpărare sunt influențate de modul de finanțare; este o piață care nu se 

autoreglează și este afectată de reglementările guvernamentale și locale, informațiile despre 

tranzacții similare nu sunt imediat disponibile sau au un grad de credibilitate redus și există un 

decalaj între cerere și oferta, etc.       

 Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă greu, iar cererea poate să se modifice 

brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori să existe supraofertă sau exces de cerere și nu 

echilibru. Cumpărătorii și vânzătorii nu sunt întotdeauna bine informați iar actele de vânzare 



Raport de evaluare – Teren cu suprafața de 693 mp situat pe Str. Corneliu Coposu nr. 107B, Craiova, jud. Dolj 

  

31 

cumpărare nu au loc în mod frecvent. De multe ori, informațiile despre prețuri de tranzacționare 

sau nivelul ofertei nu sunt imediat disponibile. Proprietățile imobiliare sunt durabile și pot fi 

private ca investiții. Sunt puțin lichide și de obicei procesul de vânzare este lung.  

 În cazul proprietăților evaluate, pentru identificarea pieței sale imobiliare specifice s-

au investigat o serie de factori, începând cu tipul, caracteristicele și aria proprietății. Aceasta 

este o  proprietate imobiliară de tip “teren liber”. Terenurile vor fi evaluate în conformitate cu 

CMBU a terenului considerat liber. Aria pieței imobiliare este piața imobiliară din zonă.                         

 Astfel, am procedat la analiza cererii și ofertei pentru imobile similare din zonă dar și 

a altor tipuri de imobile și am investigat aspecte legate de situația economică a zonei, stadiul 

de dezvoltare a economiei în zone similare și caracteristicile acesteia, populația sa precum și 

de trendurile de dezvoltare care se manifestă în ultimii ani.     

 Au fost luate în considerare următoarele caracteristici în vederea stabilirii 

vandabilității/atractivității proprietăților imobiliare supuse analizei: accesibilitatea zonei (cât 

de ușor accesibilă este zona în care se află proprietatea), utilități (racordarea sau posibilitatea 

racordării la utilități), dezvoltarea zonei (nivelul de dezvoltare socială și economică a zonei), 

condiții de mediu (calitatea mediului în aria în care se află proprietatea subiect), suprafața 

terenului (gradul de satisfacere a cerințelor investitorilor din zonă în acord cu utilizarea sa 

potențială), forma terenului (forma terenului influențează tipul, dimensiunea și configurația 

construcțiilor care pot fi edificate pe acesta), accesul la stradă (existența accesului la stradă, 

atât auto cât și pietonal) și utilizarea (posibilități de dezvoltare/construire pe suprafața 

terenului).         

 Caracteristicile au fost centralizate în următorul tabel, fiindu-le atribuite câte un 

coeficient în funcție de natura efectului produs asupra vandabilității proprietății, atât în 

comparație cu alte proprietăți similare din zonă care pot fi preferate de potențialii 

cumpărătorii în defavoarea proprietății subiect cât și în raport de însușirile generale care 

influențează capacitatea proprietății de genera fluxuri de numerar prin construire sau 

exploatare.  

 

În concluzie, având în vedere frecvența tranzacțiilor cu imobile similare în zonă, 

caracteristicile fizice prezentate anterior, lipsa frontului stradal și utilizările alternative, 

putem afirma că proprietatea analizată este greu vandabilă.     

    

Proprietate Accesibilitatea 

zonei 

Utilități Dezvoltarea 

zonei 

Condiții 

de mediu 

Suprafața 

terenului 

Forma 

terenului 

Accesul 

la stradă 

Utilizarea 

Str. Corneliu 

Coposu nr. 107B, 

Craiova, jud. Dolj 

Pozitiv Pozitiv Pozitiv Pozitiv Pozitiv Pozitiv  Negativ Negativ 
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Descrierea amplasamentului       

  

Suprafata de teren este în formă regulată, dreptunghiulară, încadrat în categoria “curți 

– constructii”, suprafața este plană si nu beneficiază de acces la stradă. Utilităţile aferente 

terenului sunt: apă – rețea, canalizare - rețea, energie electrică, gaz metan. Accesul auto şi 

pietonal se poate efectua din Str. Corneliu Coposu, însă nu direct, ci prin intermediul altei 

suprafețe de teren, aflate în proprietatea Statului și în administrarea Consilului Județean Dolj. 

Gradul de ocupare a zonei este ridicat, terenurile libere fiind in numar mic în raport cu imobilele 

în construcție sau deja edificate.        

 Suprafata acestuia este de 693 mp. 

                                                  

Date privind regimul fiscal 

 

În cazul proprietății supuse evaluării nu s-au identificat beneficii sau pierderi 

suplimentare rezultate dintr-un regim de impozitare diferit sau preferențial în raport cu alte 

imobile similare, cu aceeași destinație, din zonă. 
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Partea IV – Analiza datelor și concluziile 
 

Cea mai bună utilizare a proprietății 

 

Prin analiza celei mai bune utilizări se identifică acea variantă de utilizare a unei 

proprietăți imobiliare din diferite alte posibile care, prin compararea costurilor și a beneficiilor 

rezultate, se doveșteste a fi cea mai profitabilă și mai bună din punct de vedere competitiv.

 Este utilizarea rezonabilă, probabilă şi legală a unui teren liber sau construit care este 

fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar şi are ca rezultat cea mai mare valoare. 

Pentru a estima valoarea, analiza de cea mai bună utilizare identifică cea mai profitabilă 

utilizare competitivă în care poate fi pusă proprietatea.     

 Cea mai bună utilizare a terenului sau amplasamentului ca fiind liber poate fi utilizarea 

prezentă, construcţia, subîmpărţirea sau unirea; în mod alternativ, terenul poate fi păstrat ca 

investiţie. Dată fiind localizarea, se stabilește cea mai bună utilizare a terenului liber. 

Proprietatea subiect nu are ieșire la stradă, accesul realizându-se prin intermediul unei 

alei ce se află în domeniul public al Județului Dolj și în administrarea Consiliului Județean 

Dolj. Altfel spus, terenul este izolat, proprietarul acestuia aflându-se în imposibilitatea de a 

obține un drept de servitute asupra drumului de acces către imobilul supus evaluării întrucât 

Codul Civil statuează la art. 866 că “Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice sunt 

dreptul de administrare, dreptul de concesiune şi dreptul de folosinţă cu titlu gratuit.” Cu alte 

cuvinte, pe domeniul public nu se poate institui un drept de servitute.   

 În cazul suprafeței de teren supusă analizei, având în vedere dimensiunea, 

amplasarea, lipsa frontului stradal și forma acesteia, cea mai bună alternativă posibilă 

pentru proprietatea imobiliară analizată este de alipire la o proprietate imobiliară 

învecinată.          

Criterii ce 

definesc CMBU 

Utilizări alternative 

Clădire rezidențială – Bloc de 

locuințe P+2 

Alipire Comercială – Clădire de birouri 

P+2 

Permisibilă legal Proprietatea nu poate obține 

permisele și autorizațiile legale 

prevăzute de regulamentele 

locale. 

Proprietatea poate obține 

permisele și autorizațiile legale 

prevăzute de regulamentele locale. 

Proprietatea nu poate obține 

permisele și autorizațiile legale 

prevăzute de regulamentele 

locale. 

Fizic posibilă - Localizarea, suprafața și forma sunt 

optime pentru  alipirea la o 

suprafață de teren învecinată.  

- 

Fezabilă financiar - Este fezabilă financiar - 

Maxim 

productivă 

 Este maxim productivă  
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Evaluarea terenului 

 

Standardele de Evaluare a Bunurilor 2022 prevăd 6 metode pentru evaluarea 

terenurilor: 

 metoda comparației directe; 

 metoda extracției; 

 metoda alocării; 

 metoda reziduală; 

 analiza parcelării și dezvoltării; 

 metoda capitalizării rentei funciare. 

 

1. Metoda comparației directe 

Metoda presupune compararea terenului subiect cu alte loturi similare, tranzacționate 

sau ofertate recent pe piață și despre care există un fond de date consistent. Cu toate că ar fi de 

preferat ca elementele comparabile să reprezinte tranzacții, de cele mai multe ori ele iau forma 

ofertelor și cotațiilor de preț, acest lucru neînsemnând că acuratețea valorii rezultate scade. 

Metoda este deseori folosită în evaluarea suprafețelor de teren libere sau în cazul terenului 

considerat liber. Aplicarea metodei constă în analiza, compararea și ajustarea valorilor 

elementelor comparabile pentru a se ajunge la valoarea terenului evaluat. În esență, aceasta 

poate fi aplicată tuturor loturilor de teren sub condiția să existe suficiente date de piață. Dacă 

acest lucru are loc, atunci metoda comparației de piață este cea mai directă și sistematică pentru 

stabilirea valorii unui teren.        

 Elementele de comparație cuprind drepturi de proprietate, condiții de vânzare, condiții 

de finanțare, restricții legale, condiții de piață, localizare, caracteristicile fizice, utilități 

disponibile, zonarea și CMBU (cea mai bună utilizare).      

 O serie de corecţii pot fi aplicate preţului total, altele sunt aplicate preţului pe unităţi de 

comparaţie. Multiplicatorii de venituri pot fi, de asemenea, folosiţi ca şi criterii de comparaţie.

 Selectarea concluziei asupra valorii este determinată de proprietatea imobiliară 

comparabilă care este cea mai apropiată din punct de vedere fizic, juridic și economic de 

proprietatea imobiliară subiect și asupra prețului căreia s-au efectuat cele mai mici ajustări. 

  

2. Metoda extracției 

Metoda extracției de piață presupune extragerea valorii terenului din prețul total cerut 

sau achitat pentru o proprietate prin estimarea și deducerea costului de înlocuire al 

construcției/construcțiilor. Unii autori o consideră o variantă a metodei proporției. Se 

recomandă a se folosi, în special, în evaluarea proprietăților din mediul rural, unde valoarea 

construcțiilor este relativ redusă și poate fi estimată cu ușurință. Cu toate acestea, atenția 

evaluatorului trebuie să se îndrepte mai ales spre stabilirea corectă a deprecierii întrucât ea 

poate influența semnificativ valoarea rezultată.       
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3. Metoda alocării 

Metoda alocării sau proporției are la bază principiul contribuției și al echilibrului care 

statuează existența unui raport tipic între valoarea terenului și a proprietății întregi. Gradul de 

certitudine crește în situația în care construcțiile sunt noi sau de dată recentă. Valoarea 

raportului crește direct proporțional cu vechimea clădirii. Metoda nu este utilizată frecvent dar 

este utilă atunci când nu există suficiente informații de piață.    

  

4. Metoda reziduală 

Și această metodă este folosită în cazurile în care evaluatorii nu dispun de date 

suficiente referitoare la tranzacțiile sau ofertele de terenuri din aria de piață. La fel ca metoda 

alocării, aceasta are la bază principiul contribuției și echilibrului și poate fi aplicată în situația 

în care se cunoaște sau se poate afla valoarea construcției sau venitul net anual aferent 

proprietății. De asemenea, este necesar să se cunoască ratele de capitalizare pentru teren și 

construcție. Pentru estimarea valorii terenului, se va estima venitul net anual al proprietății, se 

va stabili venitul net aferent clădirii și apoi a terenului (prin scăderea venitului construcției din 

venitul total generat de proprietate) și se va calcula valoarea terenului prin capitalizarea 

venitului aferent acestuia.         

  

5. Analiza parcelării și dezvoltării 

Metoda este utilă când terenurile de evaluat au suprafețe foarte mari și cea mai bună 

utilizare a acestora este parcelarea și vânzarea sau dezvoltarea lor. Metoda este potrivită atât în 

cazul terenurilor cu destinație rezidențială, cât și celor industriale sau de agrement. O 

particularitate este faptul că evaluatorul trebuie să estimeze toate costurile aferente parcelării 

și vânzării (autorizații, proiectare, nivelarea terenului, conectarea la utilități, comisioane etc.) 

care urmează să fie deduse din prețul total de vânzare previzionat. Venitul net astfel obținut 

este actualizat cu o rată de rentabilitate care să reflecte perioada de dezvoltare și tranzacționare 

a întregii proprietăți.          

  

6. Metoda capitalizării rentei funciare 

Această metodă prezintă unele similarități cu metoda capitalizării profitului din 

evaluarea afacerii întrucât asemenea acesteia din urmă, constă în convertirea unui flux de 

numerar în valoare. Calculul valorii rezultă din capitalizarea rentei de bază la o rată adecvată 

condițiilor specifice de pe piață. În situația în care renta din contract diferă semnificativ de 

prețurile practicate pe piață, se vor realiza o serie de corecții. 

În cadrul prezentului raport, am utilizat metoda comparației directe întrucât este 

singura pentru care s-au identificat informații de piață suficiente în vederea susținerii 

sale.
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Metoda comparației directe 

Prezentarea ofertelor comparabile 

Comparabila D a fost eliminată întrucât are pe suprafața sa o serie de construcții industriale de tip depozit, magazin, magazie și 

anexe care generează fluxuri de trezorerie prin închiriere, pe când terenul subiect este liber de orice construcție.                       

Comparabila E a fost eliminată întrucât are CMBU rezidențială, pe când terenul subiect are CMBU comercială. Mai mult decât 

atât, aceasta se află într-o zonă inferioară spre deosebire de imobilul supus evaluării.                           

Comparabila A B C D E F G 

Preț 315 euro/mp 330 euro/mp 500 euro/mp 704 euro/mp 214 euro/mp 673 euro/mp 400 euro/mp 

Drepturi de 
proprietate 

Deplin Deplin Deplin Deplin Deplin Deplin Deplin 

Condiții de 
finanțare 

Presupush 
cash 

Presupush 
cash 

Presupush cash Presupush cash Presupush 
cash 

Presupush 
cash 

Presupush 
cash 

Condiții de 
vânzare 

Ofertă Ofertă Ofertă Ofertă Ofertă Ofertă Ofertă 

Condiții de piață Curenta Curenta Curenta Curenta Curenta Curenta Curenta 

Localizare Str. George 
Enescu  

1 Mai Centru Universitate  Catargiu Piața Chiriac  Calea 
Severinului  

Acces la șosea Da Da – 2 străzi Da Da Da Da Da 

Front stradal 15 m 18 m 19 m 34 m 12 m 23 m 10 m 

Topografie Drept Drept Drept Drept Drept Drept Drept 

Forma Regulată Regulată Regulată Neregulată Regulată Regulată Ușor atipică 

Suprafață 550 mp 2926 mp 1604 mp 1705 mp 700 mp 1040 mp 620 mp 

Utilități Toate Toate Toate Toate Toate Toate Toate 

Zonare Mixt Mixt Mixt Mixt Mixt Mixt Mixt 

Alti factori Nu este cazul Casă 
demolabilă pe 

teren 

Casă 
demolabilă pe 

teren 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

CMBU Comercial Comercial Comercial Comercial Rezidențial Comercial Comercial 
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Unitate de 
comparație Subiect Comparabila A Comparabila B Comparabila C Comparabila D Comparabila E 

    Corecții Corecții Corecții Corecții Corecții 

    % euro % euro % euro % euro % euro 

Preț vânzare/mp   315 330 500 673 400 

Tip informatie   Ofertă Ofertă Ofertă Ofertă Ofertă 

Marja de negociere   -10% -32 -10% -33 -10% -50 -10% -67 -10% -40 

Preț tranzacție   284 297 450 606 360 

Drepturi de 
proprietate Deplin Deplin Deplin Deplin Deplin Deplin 

Corecții   0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Preț corectat   284 297 450 606 360 

Condiții de finanțare Numerar Numerar Numerar Numerar Numerar Numerar 

Corecții   0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Preț corectat   284 297 450 606 360 

Condiții de vânzare Nepărtinitoare Nepărtinitoare Nepărtinitoare Nepărtinitoare Nepărtinitoare Nepărtinitoare 

Corecții   0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Preț corectat   284 297 450 606 360 

Condiții de piață Data evaluării Curenta Curenta Curenta Curenta Curenta 

Corecții   0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Preț corectat   284 297 450 606 360 

Localizare 
Str. Corneliu 

Coposu Inferior Inferior Similar Superior Similar 

Corecții   26% 74 25% 74 0% 0 -9% -57 0% 0 

Acces la șosea Nu Da  Da - 2 străzi Da Da  Da  

Corecții   -15% -43 -20% -59 -15% -68 -15% -91 -15% -54 

Front stradal - 15 18 19 23 10 

Corecții   -10% -28 -5% -15 -5% -23 -10% -61 -5% -18 

Topografie Drept Drept Drept Drept Drept Drept 

Corecții   0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Forma Regulată Regulată Regulată Regulată Regulată Ușor atipică 
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Corecții   0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 5% 18 

Suprafața (mp) 693 550 2926 1604 1040 620 

Corecții   0% 0 -10% -30 -10% -45 -5% -30 0% 0 

Utilități 

Apa curentă, 
curent electric, 
gaz, canalizare Similar Similar Similar Similar Similar 

Corecții   0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Zonare Mixt Mixt Mixt Mixt Mixt Mixt 

Corecții   0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Alți factori Nu este cazul Nu este cazul Casă demolabilă Casă demolabilă Nu este cazul Nu este cazul 

Corecții   0% 0 1% 2 1% 5 0% 0 0% 0 

CMBU Alipire Comercial Comercial Comercial Comercial Comercial 

Corecții   -25% -71 -25% -74 -25% -113 -25% -151 -25% -90 

Preț corectat   216 195 208 216 216 

Corecție totală netă 
absolută   -68 -102 -242 -390 -144 

Corecție totală netă 
procentuală   -24% -34% -54% -64% -40% 

Corecție totală brută 
absolută   216 254 253 390 180 

Corecție totală brută 
procentuală   76% 86% 56% 64% 50% 

Număr corecții   4 6 5 5 4 

Opinia 216 euro/mp             

 

A fost selectată valoarea comparabilei D întrucât aceasta a suferit cel mai mic număr de corecții și cea mai mică corecție totală brută 

absolută și procentuală. 

Valoarea terenului = 216 euro/mp x 693 mp = 149.688 EURO, adică 733.771 RON la cursul BNR de 1 EURO = 4,9020 RON din 

data de 23.12.2022. 
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Justificarea corecțiilor:       

   

 Drepturi de proprietate: 

Nu s-au realizat corecții 

 Condiții de finanțare: 

Nu s-au realizat corecții 

 Condiții de vânzare: 

Nu s-au realizat corecții 

 Condiții ale pieții: 

Nu s-au realizat corecții        

   

 Localizare:  

 

Corecția de 74 euro/mp între localizarea proprietății subiect și a comparabilelor 

A și B a fost extrasă din analiza pe perechi de date ajustate între valorile 

corectate (după aplicarea tuturor corecțiilor) ale comparabilelor E și A, 

respectiv 216 euro/mp – 142 euro/mp = 74 euro/mp. Comparabila E a fost 

folosită ca element de comparație întrucât se află în apropierea proprietății 

subiect. 

 

Corecția de -57 euro/mp între localizarea proprietății subiect și a comparabilei 

D a fost extrasă din analiza pe perechi de date ajustate între valorile corectate 

(după aplicarea tuturor corecțiilor) ale comparabilelor D și E, respectiv 273 

euro/mp – 216 euro/mp = 57 euro/mp. Comparabila E a fost folosită ca element 

de comparație întrucât se află în apropierea proprietății subiect. 

 

 Acces la șosea: 

 

S-a aplicat o corectie de -15% comparabilelor A, C, D și E intrucat acestea au 

front stradal, pe cand terenul subiect este izolat, neavand acces la strada. Astfel, 

accesul la proprietate se poate realiza doar prin intermediul unei alte proprietati, 

si prin urmare, nu se pot edifica constructii pe aceasta. 

 

S-a aplicat o corectie de -20% comparabilei B intrucat aceasta are front la două 

străzi diferite, pe cand terenul subiect este izolat, neavand acces la strada. Astfel, 
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accesul la proprietate se poate realiza doar prin intermediul unei alte proprietati, 

si prin urmare, nu se pot edifica constructii pe aceasta. 

 

 Front stradal: 

 

Au fost aplicate corecții negative tuturor comparabilelor, în funcție de raportul 

dintre frontul stradal și suprafața totală a acestora, celor cu un raport superior 

fiindu-se aplicate ajustări mai mari. 

 Topografie: 

Nu s-au realizat corecții 

 Forma: 

S-a aplicat o corectie de 5% comparabilei E intrucat suprafata acesteia este ușor 

atipică, pe cand terenul subiect are o forma regulată, dreptunghiulară. Din 

analiza de piata s-a ajuns la concluzia ca terenurile cele mai cautate pentru 

dezvoltari rezidentiale/comerciale au un raport al laturilor cat mai apropiat de 

1/1. Forma actuala constituie o piedica in edificarea constructiilor ulterioare, 

aduce prejudicii in ceea ce priveste aspectul general al proprietatii si mareste 

posibilitatea ramanerii de teren neutilizat corespunzator. 

 Suprafață: 

S-a aplicat o corectie de -5% comparabilei D, respectiv de -10% comparabilelor 

B și C intrucat suprafata acestora este considerabil mai mare in raport cu cea a 

terenului subiect iar in urma analizei de piata s-a constatat ca terenurile cu 

suprafata mare sunt preferate in zona si se tranzactioneaza la preturi mai ridicate 

in raport cu cele de suprafata mica. Astfel, pe terenuri cu suprafata mare se pot 

edifica cladiri cu o suprafata desfasurata superioara, ceea ce genereaza venituri 

mai ridicate din vanzare/inchiriere. 

 

 Utilități 

Nu s-au realizat corecții 

 Zonare: 

Nu s-au realizat corecții 

 Alți factori: 

 

S-a aplicat o corectie de 1% comparabilei B intrucat aceasta are pe suprafata sa 

o casa veche, batraneasca, care necesita demolare. Astfel, ulterioara dezvoltare 
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prin construire a terenului presupune demolarea cladirii actuale, fapt ce se 

traduce in costuri suplimentare pentru dezvoltator. Din analiza preturilor cerute 

de catre firmele de demolare s-a desprins concluzia ca pretul/mp de demolare a 

unei case cu regim de inaltime Parter din caramida este de aprox. 65 euro/mp. 

Raportat la suprafata terenului comparabilei B si avand in vedere ca suprafata 

casei vechi este de aprox. 110 mp, rezulta o influenta asupra pretului 

comparabilei de 2 euro/mp. 

 

S-a aplicat o corectie de 1% comparabilei C intrucat aceasta are pe suprafata sa 

o casa veche care necesita demolare. Astfel, ulterioara dezvoltare prin construire 

a terenului presupune demolarea cladirii actuale, fapt ce se traduce in costuri 

suplimentare pentru dezvoltator. Din analiza preturilor cerute de catre firmele 

de demolare s-a desprins concluzia ca pretul/mp de demolare a unei case cu 

regim de inaltime Parter din caramida este de aprox. 65 euro/mp. Raportat la 

suprafata terenului comparabilei C si avand in vedere ca suprafata casei vechi 

este de aprox. 125 mp, rezulta o influenta asupra pretului comparabilei de 5 

euro/mp. 

 

 CMBU 

 

S-a aplicat o corectie de -25% tuturor comparabilelor intrucat CMBU a lor este 

comercială, pe cand CMBU a imobilului subiect este alipirea la o suprafata de 

teren invecinata. In conformitate cu „Evaluarea proprietatii imobiliare” editata 

de ANEVAR, 2017, pag. 370: „Numai in situatii exceptionale se folosesc 

comparabile cu CMBU diferit de CMBU a proprietatii imobiliare subiect”. 

Aceasta este considerata o situate exceptionala intrucat, la data evaluarii (si nu 

numai), pe piata, nu exista oferte sau informatii despre tranzactii cu terenuri 

similare, adica fără ieșire la stradă, neconstruibile, care au CMBU alipirea la 

o alta suprafata de teren. In aceste conditii, au fost identificate terenuri cu alta 

CMBU, pentru care au fost aplicate corectii. 
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Concluzia privind valoarea 

  

Proprietatea evaluată este reprezintă un teren cu suprafața de 693 mp situat pe Str. 

Corneliu Coposu nr. 107B, Craiova, jud. Dolj, înscris în Cartea Funciară nr: 247880 și 

având Nr. cadastral: 247880. 

 

            Având în vedere amplasarea imobilului, datele de pe piața imobiliară despre tranzacții 

similare și ținând cont de scopul efectuării evaluării, opinia evaluatorului este: valoarea 

proprietății imobiliare este cea estimată prin metoda comparațiilor directe. 

            Alegerea acestor metode se bazează pe numărul mare și siguranța informațiilor 

disponibile pe piață. 

 

Valoarea estimată a proprietății alcătuite dintr-un teren cu suprafața de 693 mp 

situat pe Str. Corneliu Coposu nr. 107B, Craiova, jud. Dolj este de 149.688 EURO, adică 

733.771 RON la cursul BNR de 1 EURO = 4,9020 RON din data de 23.12.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abordarea/metoda 

utilizată 

Proprietate Valoare în EURO Valoare în RON 

Metoda comparațiilor 

directe  

Teren cu suprafața de 693 mp 

situat pe Str. Corneliu Coposu nr. 

107B, Craiova, jud. Dolj 

149.688 733.771 
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Comparabila B 
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Comparabila C 
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Comparabila D 
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Comparabila E 
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Comparabila F 
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Comparabila G 
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     SCRISOARE DE TRANSMITERE 

 

Către: Consiliul Județean Dolj 

 
La solicitarea Consiliului Județean Dolj și în baza Contractului de Prestări Servicii 

nr. 159 din 19.12.2022, am realizat prezentul raport de evaluare referitor la stabilirea valorii 

chiriei minime de piață ce poate fi obținută din exploatarea următoarelor imobile: 

 teren cu suprafața de 108 mp situat pe Str. Tabaci nr. 1F, Craiova, jud. Dolj, 

înscris în Cartea Funciară nr: 249115 și având Nr. cadastral: 249115; 

 teren cu suprafața de 108 mp situat pe Str. Tabaci nr. 1E, Craiova, jud. Dolj, 

înscris în Cartea Funciară nr: 249116 și având Nr. cadastral: 249116; 

 teren cu suprafața de 108 mp situat pe Str. Tabaci nr. 1D, Craiova, jud. Dolj, 

înscris în Cartea Funciară nr: 249117 și având Nr. cadastral: 249117; 

 teren cu suprafața de 108 mp situat pe Str. Tabaci nr. 1C, Craiova, jud. Dolj, 

înscris în Cartea Funciară nr: 249118 și având Nr. cadastral: 249118. 

 

Raportul de evaluare care urmează prezintă succint premisele evaluării, datele privind 

bunurile imobile şi analiza acestora, procesul în urma căruia au fost fundamentate opiniile 

evaluatorului. Având în vedere tipul demersului pe care m-am angajat să-l realizez potrivit 

cererii clientului, potrivit proprietăţilor şi caracterului lucrării, forma raportului este în 

concordanţă totală cu prevederile Standardelor de evaluare adoptate de Asociaţia Naţională a 

Evaluatorilor din România. Raportul de evaluare oferă informaţii clientului asupra valorilor 

estimate în concordanță cu tipul raportului, tipul valorii și scopul evaluării, așa cum au fost ele 

convenite cu beneficiarul lucrării.        

 Valorile sunt estimate prin aplicarea metodelor de evaluare şi procedurilor ce reflectă 

condiţiile probabile de negociere, tranzacţionare de pe piaţă, predare/preluare în proprietate a 

diverselor bunuri imobile și orice alte caracteristici în funcție de tipul valorii și scopul evaluării. 

Evaluatorul a examinat cu obiectivitate şi s-a încredinţat că rezultatele cuprinse în lucrare 

reprezintă o viziune realistă a comportamentului forţelor ce compun piaţa imobiliară. 

 În vederea estimării valorii chiriei minime de piață generată de imobilul/imobilele în 

cauză a fost studiată pe baza fondului de date și expertizată pe teren, sub aspectul, după caz, a 

stării, a gradului de utilitate, a vandabilității și a deprecierii fizice, funcţionale şi externe, 

proprietatea imobiliară ce face obiectul prezentului raport.     

 Raportul a fost realizat pentru stabilirea valorii chiriei minime de piață generată de 

proprietatea imobiliară mai sus menționată. Metodologia de calcul a “valorii de piață” a ținut 

cont de scopul evaluării, de tipul proprietății și de standardele adoptate de către ANEVAR. 

Valoarea de piaţă este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) 
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la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție 

nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de 

cauză, prudent și fără constrângeri. Această valoare se supune atât termenilor și condițiilor 

menționate, cât și oricăror ipoteze expuse.          

 De asemenea, această valoare este validă la data întocmirii prezentului raport și poate 

fi reconsiderată la o dată ulterioară. Trebuie subliniat faptul că această evaluare este furnizată 

exclusiv destinatarului prezentei scrisori și nu se acceptă nicio responsabilitate transmisă unei 

terțe părți.            

 În plus, certific că nu există niciun interes direct cu privire la imobilele care fac obiectul 

prezentului raport de evaluare și nicio influență legată de părțile implicate, așadar, având 

aptitudinea de a oferi consultanță în mod deliberat.      

 Analizând nivelul informaţiilor, calitatea şi credibilitatea acestora, după aplicarea 

metodelor de estimare a valorii, considerăm că valoarea estimată este cea rezultată din metoda 

comparațiilor directe.  

 

Inspecția în teren, cercetarea în vederea obținerii datelor de piață precum și elaborarea 

raportului de evaluare s-a desfășurat în perioada 22.12.2022 – 27.12.2022.   

 Data evaluării este 27.12.2022.       

 Data raportului de evaluare – 27.12.2022.   

 

Cu respect,        

            Vlad Bulău                       AEI GROUP FINANCIAR SRL            

 Membru Titular ANEVAR          Membru Corporativ ANEVAR 

Abordarea/metoda 

utilizată 

Proprietate Valoare în 

EURO 

Chirie/lună 

în EURO 

Chirie/lună 

în RON 

Metoda comparațiilor 

directe  

Teren cu suprafața de 108 mp 

situat pe Str. Tabaci nr. 1F, 

Craiova, jud. Dolj 

41.040   855 4.191 

Metoda comparațiilor 

directe 

Teren cu suprafața de 108 mp 

situat pe Str. Tabaci nr. 1E, 

Craiova, jud. Dolj 

41.040   855 4.191 

Metoda comparațiilor 

directe 

Teren cu suprafața de 108 mp 

situat pe Str. Tabaci nr. 1D, 

Craiova, jud. Dolj 

41.040   855 4.191 

Metoda comparațiilor 

directe 

Teren cu suprafața de 108 mp 

situat pe Str. Tabaci nr. 1C, 

Craiova, jud. Dolj 

41.040   855 4.191 
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Partea I – Introducere 
 

Declarație de conformitate a evaluării cu IVS 

 

REGLEMENTĂRI ŞI CADRU LEGAL 

STANDARDE DE 

EVALUARE A 

BUNURILOR – 

ANEVAR – 2022 

  IVS – Cadrul general 

 IVS 101 – Termenii de referință ai evaluării 

 IVS 102 – Documentare și conformare 

 IVS 103 – Raportare 

 IVS 104 – Tipuri ale valorii 

 SEV 105 – Abordări și metode de evaluare  

 IVS 230 – Drepturi asupra proprietăţii imobiliare 

 GEV 630 – Evaluarea bunurilor imobile 

 

 

ALTE 

REGLEMENTĂRI 

- 
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Certificarea 

 

Prin prezenta se certifică faptul că:  

 Afirmațiile susținute în prezentul raport sunt reale și corecte. 

 Analizele, opiniile și concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele și 

condițiile limitative și se constituie ca analiză nepărtinitoare. 

 Evaluatorul nu are nici un interes actual sau de perspectivă în proprietatea care face 

obiectul acestui raport, nu are nici un interes personal și nu este părtinitor față de vreuna 

din părtile implicate. 

 Remunerarea evaluatorului nu se face în funcție de exprimarea unei valori prestabilite 

sau care ar favoriza dorința clientului de obținere a unui rezultat dorit sau de apariția 

unui eveniment ulterior, iar acest raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea 

obținerii unei valori minime/maxime, solicitare venită din partea beneficiarului sau a 

altor persoane cu interes. 

 În deplină cunosțință de cauză, analizele, opiniile și concluziile exprimate au fost 

realizate în conformitate cu cerințele Standardelor de Evaluare a Bunurilor 2022 

adoptate de către ANEVAR. 

 Evaluatorul certifică faptul că a efectuat personal inspecția patrimoniului care face 

obiectul raportului în data de 22.12.2022. 

 Evaluatorul certifică faptul că utilizarea raportului de evaluare întocmit poate fi insoțită 

de verificarea lui în conformitate cu SEV 400 – Verificarea evaluării. 

 În prezent, evaluatorul persoană juridică este membru corporativ ANEVAR iar 

evaluatorul persoană fizică este membru titular ANEVAR și a indeplinit programul de 

pregătire profesională continuă. 

 Prin prezenta evaluatorii certifică faptul că sunt competenți să efectueze acest raport de 

evaluare. 

 Rezultatele prezentate exprimă opinia evaluatorului asupra valorii de piață la data de 

referinţă a evaluării – respectiv 27.12.2022. 
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Rezumatul concluziilor importante 

 

Prezentul raport a fost elaborat cu scopul închirierii, în vederea estimării valorii chiriei 

minime de piață generată de proprietatea deținută de către Județul Dolj, reprezentând 

următoarele imobile: 

 teren cu suprafața de 108 mp situat pe Str. Tabaci nr. 1F, Craiova, jud. Dolj, 

înscris în Cartea Funciară nr: 249115 și având Nr. cadastral: 249115; 

 teren cu suprafața de 108 mp situat pe Str. Tabaci nr. 1E, Craiova, jud. Dolj, 

înscris în Cartea Funciară nr: 249116 și având Nr. cadastral: 249116; 

 teren cu suprafața de 108 mp situat pe Str. Tabaci nr. 1D, Craiova, jud. Dolj, 

înscris în Cartea Funciară nr: 249117 și având Nr. cadastral: 249117; 

 teren cu suprafața de 108 mp situat pe Str. Tabaci nr. 1C, Craiova, jud. Dolj, 

înscris în Cartea Funciară nr: 249118 și având Nr. cadastral: 249118. 

 

Raportul a fost întocmit respectându-se Standardele Internaționale de Evaluare, 

Standardele ANEVAR precum și Ghiduri de evaluare și Ghiduri metodologice de evaluare. 

 În continuare s-a efectuat analiza pieței terenului/terenurilor supuse evaluării, 

stabilindu-se nivelul cererii și a ofertei pentru fiecare imobil în parte, având în vedere 

caracteristicile fizice și juridice ale acestora.       

 În analiza pieței am investigat aspecte legate de situația economică a zonei analizate, 

tendințe ale ultimilor ani, cererea specifică și oferta competitivă pentru tipul de proprietate 

delimitat și vandabilitatea proprietăților analizate.      

 Scopul evaluării este închirierea iar tipul valorii estimate este reprezentat de valoarea 

chiriei minime de piață generate de proprietatea reprezentând un 4 terenuri cu suprafața de 

108 mp fiecare, situate pe Str. Tabaci nr. 1C – 1F, Craiova, jud. Dolj.   

 Raportul de evaluare a fost realizat la cererea clientului și în scopul precizat în cadrul 

acestuia. Folosirea și distribuirea raportului de către o terță persoană se poate realiza doar cu 

acordul scris al clientului. Raportul de evaluare poate fi folosit doar în scopul pentru care a fost 

elaborat.            

 Imobilele, în întregimea lor, aparțin domeniului public al Județului Dolj și se află în 

administrarea Consiliului Județean Dolj.      

 Imobilele sunt libere de sarcini, așa cum rezultă din informațiile prezentate în Cartea 

Funciară. În situația în care ar exista eventuale sarcini înscrise asupra imobilelor, evaluarea se 

realizează în ipoteza în care acestea sunt libere de sarcini.     

 În urma studiului Certificatului de Urbanism pus la dispoziție de către client, s-a 

stabilit că proprietatea subiect se află în zona UTR LI9, care presupune un POT de 

maxim 70%, un CUT maxim de 4 iar înălțimea maximă este nereglementată. De 

asemenea, zonarea prevede că imobile ce pot fi edificate în această zonă sunt cele care au 

legătură cu “funcțiuni complexe de interes public și servicii de interes general” (instituții 
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publice și servicii, spații verzi amenajate, spații verzi amenajate, accese pietonale și 

carosabile, parcaje, garaje, respectiv rețele tehnico – edilitare și construcții aferente. 

 S-a analizat, de asemenea, cea mai bună utilizare posibilă pentru proprietatea 

menționată, stabilindu-se că aceasta este de proprietate imobiliară comercială.

 Proprietățile imobiliare folosite drept comparabile au fost preluate din piață, prețurile 

acestora suferind corecții, dacă a fost cazul, în funcție de caracteristicile specifice. A fost 

analizată oferta prezentă de terenuri libere în aria de piață extinsă a imobilului în cauză, 

stabilindu-se că aceasta este redusă, prețurile variind intre 500 – 750 euro/mp. S-au analizat 

imobile aflate la vânzare atât în apropierea acestuia cât și în zone învecinate proprietatății 

subiect.            

 S-a realizat o singură grilă de piață întrucât toate cele 4 terenuri au aceleași 

caracteristici fizice și juridice iar valoarea obținută este valabilă pentru fiecare dintre 

proprietățile analizate.         

 În cadrul prezentului raport, am utilizat metoda comparației directe întrucât este 

singura pentru care s-au identificat informații de piață suficiente în vederea susținerii sale. 

 

 

 

 

 

 

 

Abordarea/metoda 

utilizată 

Proprietate Valoare în 

EURO 

Chirie/lună 

în EURO 

Chirie/lună 

în RON 

Metoda comparațiilor 

directe  

Teren cu suprafața de 108 mp 

situat pe Str. Tabaci nr. 1F, 

Craiova, jud. Dolj 

41.040   855 4.191 

Metoda comparațiilor 

directe 

Teren cu suprafața de 108 mp 

situat pe Str. Tabaci nr. 1E, 

Craiova, jud. Dolj 

41.040   855 4.191 

Metoda comparațiilor 

directe 

Teren cu suprafața de 108 mp 

situat pe Str. Tabaci nr. 1D, 

Craiova, jud. Dolj 

41.040   855 4.191 

Metoda comparațiilor 

directe 

Teren cu suprafața de 108 mp 

situat pe Str. Tabaci nr. 1C, 

Craiova, jud. Dolj 

41.040   855 4.191 
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Partea II – Termenii de referință ai evaluării    
  

Identificarea evaluatorului       

   

Prezentul raport de evaluare a fost elaborat de către SC AEI GROUP FINANCIAR 

SRL, membru corporativ ANEVAR, autorizație nr: 0788, CUI: 40877960 prin Vlad Bulău, 

membru titular ANEVAR, având legitimația cu nr. 18243.     

  

Identificarea clientului 

 

Clientul este reprezentat de Consiliul Județean Dolj, cu sediul pe Calea Unirii nr. 19, 

Craiova, jud. Dolj, Cod fiscal: 4417150.       

  

Identificarea altor utilizatori desemnați     

  

Nu este cazul.          

  

 Moneda evaluării         

  

 Valoarea chiriei de piață a proprietății/proprietăților rezultată din prezentul raport este 

exprimată în EURO, respectiv RON, la data cursului de schimb valabil la data evaluării. 

    

Scopul evaluării  

 

Evaluarea se realizează în scopul închirierii proprietății reprezentând 4 terenuri cu 

suprafața de 108 mp fiecare, situate pe Str. Tabaci nr. 1C – 1F, Craiova, jud. Dolj. 

             

Tipul valorii utilizat 

 

În cadrul actualului raport s-a realizat calculul “valorii de piață” conform definiției sale 

în cadrul IVS:            

 Valoarea de piaţă este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi 

schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o 

tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în 
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cunoștință de cauză, prudent și fără constrângeri.      

        

Activul supus evaluării        

  

Proprietățile evaluate reprezintă 4 terenuri cu suprafața de 108 mp fiecare, situate 

pe Str. Tabaci nr. 1C – 1F, Craiova, jud. Dolj, după cum urmează: 

 teren cu suprafața de 108 mp situat pe Str. Tabaci nr. 1F, Craiova, jud. Dolj, 

înscris în Cartea Funciară nr: 249115 și având Nr. cadastral: 249115; 

 teren cu suprafața de 108 mp situat pe Str. Tabaci nr. 1E, Craiova, jud. Dolj, 

înscris în Cartea Funciară nr: 249116 și având Nr. cadastral: 249116; 

 teren cu suprafața de 108 mp situat pe Str. Tabaci nr. 1D, Craiova, jud. Dolj, 

înscris în Cartea Funciară nr: 249117 și având Nr. cadastral: 249117; 

 teren cu suprafața de 108 mp situat pe Str. Tabaci nr. 1C, Craiova, jud. Dolj, 

înscris în Cartea Funciară nr: 249118 și având Nr. cadastral: 249118. 
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Data evaluării         

  

Data opiniei asupra valorii este 27.12.2022.      

   

Precizarea utilizării desemnate 

 

Raportul de evaluare a fost realizat la cererea clientului și în scopul precizat în cadrul 

acestuia. Folosirea și distribuirea raportului de către o terță persoană se poate realiza doar cu 

acordul scris al clientului si a evaluatorului. Raportul de evaluare poate fi folosit doar în scopul 

pentru care a fost elaborat.         

   

Inspecția proprietății 

 

În vederea estimării valorii chiriei minime de piață generate de 

proprietatea/proprietățile analizate, a fost expertizată pe teren, sub aspectul caracteristicilor 

fizice și gradului de utilitate, proprietatea imobiliară reprezentând un 4 terenuri cu suprafața 

de 108 mp fiecare, situate pe Str. Tabaci nr. 1C – 1F, Craiova, jud. Dolj. 

 Inspecția proprietății a avut loc pe data de 22 decembrie 2022. La fața locului au fost 

efectuate fotografii ce se regăsesc în capitolul “Anexe” a acestui raport.      
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Natura și amploarea activităților evaluatorului  

           

 Raportul de evaluare a fost elaborat conform standardelor de evaluare în vigoare, 

evaluatorul desfășurând toate activitățile posibile, la momentul evaluării, în conformitate cu 

datele de piață și informațiile avute/puse la dispoziție. Nu s-au consemnat devieri de la 

standarde.           

  

Natura și sursa informațiilor utilizate 

 

Sursele de informaţii utilizate în acest raport sunt: 

 documentația pusă la dispoziție de către client, așa cum este aceasta prezentată 

în tabelul de mai jos; 

 informaţii culese pe teren (privind poziţionarea, zonele de influenţă, centrele de 

interes imobiliar etc.); 

 informații privind piața imobiliară locală/regională obținute de la agenți 

imobiliari, rezidenți ai zonei, site-uri de imobiliare și/sau presa locală etc.; 

 nivelul prețurilor proprietăților din zonă obținute în urma studierii ofertelor de 

vânzare, închiriere sau a prețurilor tranzacțiilor încheiate în ultimele 3 luni sau 

mai mult. 

 

Tip document Nr. si data Disponibilitate Observatii 

Documente de proprietate - NU - 

Hotărâre CJ închiriere 

terenuri 

269/25.11.2021 DA Hotărâre CJ cu privire la 

durata de închiriere a 

terenurilor 

Extrase Carte Funciară 286917/07.12.2021 DA 4 extrase aferente celor 4 

terenuri supuse evaluării 

Schițe terenuri 286917/07.12.2021 DA  

Planuri de amplasament FN/26.10.2021 DA Planuri de amplasament ale 

celor 4 terenuri 

Certificate de nomenclatură 

stradală 

4853/13.12.2021; 

4846/13.12.2021; 

4851/13.12.2021; 

4850/13.12.2021 

DA - 

Certificat de urbanism 2119/06.11.2021 DA - 
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Ipoteze semnificative        

  

 Se presupune că dreptul de proprietate asupra bunurilor evaluate este valid, 

fără restricţii. Evaluatorul nu a întreprins investigaţii suplimentare pentru 

certificarea drepturilor de proprietate înscrise în documentele prezentate. 

 Aspectele juridice (descrierea legală şi a dreptului de proprietate) se bazează 

exclusive pe informaţiile şi documentele furnizate de către proprietar şi au fost 

prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigaţii suplimentare. Dreptul 

de proprietate este considerat valabil şi transferabil (in circuitul civil). 

Afirmaţiile făcute de evaluator privitoare la descrierea legală a proprietăţii nu 

se substituie avizelor juridice exprimate de specialişti; verificarea situației 

juridice a bunului, astfel cum ea rezultă din documentele puse la dispoziția 

evaluatorului, nu este de competența evaluatorului și nu îi angajează 

răspunderea; evaluarea se face presupunând că toate părțile interesate dispun 

de același set de documente. 

 Evaluatorul nu a facut nicio măsurătoare a proprietăţii. Dimensiunile 

proprietăţii au fost preluate din descrierea sa legală (relevee vizate, extras de 

carte funciară); evaluatorul nu are calificarea de a valida aceste documentaţii. 

Toate planurile construcţiilor, schiţele, planurile de situaţie puse la dispoziţia 

evaluatorului se consideră a fi corecte dar nu se asumă nicio responsabilitate 

în această privinţă. 

 Informaţia furnizată de către terţi este considerată de încredere, evaluatorul 

neefectuând investigaţii pentru a stabili veridicitatea şi acurateţea acestora. 

 Evaluatorul a examinat documentele cadastrale/schitele/releveele etc. şi a 

identificat proprietatea împreună cu reprezentantul proprietarului; locaţia 

indicata şi limitele proprietăţii indicate de proprietar se consideră a fi corecte. 

Evaluatorul nu are calificarea necesară pentru a măsura şi garanta că locaţia şi 

limitele proprietăţii aşa cum au fost ele indicate de reprezentant şi descrise în 

raport corespund cu documentele de proprietate/cadastrale. Orice 

neconcordanţă între proprietatea identificată şi cea din documentele de 

proprietate invalidează corespondenţa dintre valoarea estimată şi proprietatea 

atestată de documentele de proprietate dar păstrează validă valoarea estimata 

pentru proprietatea identificata în raport. 

 Situaţia actuală a proprietăţii a stat la baza selectării metodelor de evaluare 

utilizate şi a modalităţilor de aplicare a acestora, pentru ca valorile rezultate sa 

conducă la estimarea cea mai probabilă a valorii acestuia în condiţiile tipului 

valorii selectate,  prezentate anterior. 

 Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de 

evaluare au fost rezonabile, în concordanţă cu faptele ce au fost disponibile la 

data evaluării.  
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 Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informaţiile pe care le-a avut 

la dispoziţie. 

 Dacă nu se arată altfel în raport, se înţelege că evaluatorul nu are cunoştinţă 

asupra stării ascunse sau invizibile a proprietăţii (inclusiv, dar fără a se limita 

doar la acestea, starea şi structura solului, structura fizică, sistemele mecanice 

şi alte sisteme de funcţionare, fundaţia, etc.), sau asupra condiţiilor adverse de 

mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate 

învecinată, inclusiv prezenţa substanţelor periculoase, substanţelor toxice etc.), 

care pot majora sau micşora valoarea proprietăţii. Se presupune că nu există 

astfel de condiţii dacă ele nu au fost observate, la data inspecţiei, sau nu au 

devenit vizibile în perioada efectuării analizei obişnuite, necesară pentru 

întocmirea raportului de evaluare. 

 Evaluatorul a fost de acord să-şi asume realizarea misiunii încredinţate de către 

clientul numit în raport, doar în scopul precizat în raport. 

 Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care 

afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra 

acesteia şi care nu sunt cunoscute de către evaluator. În acest sens se precizează 

că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că 

titlul de proprietate este valabil şi se poate tranzacţiona, că nu există datorii 

care au legătură cu proprietatea evaluată şi aceasta nu este ipotecată sau 

închiriată. În cazul în care există o asemenea situaţie şi este cunoscută, aceasta 

este menţionată în raport. Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei 

că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) şi 

responsabilă. 

 Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările 

privind documentaţiile de urbanism, legile de construcţie şi regulamentele 

sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerinţe, valoarea va fi 

afectată.         

  

Ipoteze speciale semnificative 

 

 Evaluarea se realizează în ipoteza în care proprietățile sunt libere de 

sarcini. 

 

 Evaluarea se realizează în ipoteza în care proprietățile sunt libere de orice 

construcție.       
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Tipul raportului         

  

 Tipul raportului este specific scopului și în deplin acord cu necesitățile clientului, așa 

cum au fost ele precizate de către acesta. Raportul va fi predat sub formă scrisă, narativă iar 

valoarea va fi comunicată atât în Scrisoarea de transmitere cât și în capitolul denumit 

“Concluzia privind valoarea”.         

 Considerăm că acesta este suficient de cuprinzător pentru a comunica utilizatorilor 

desemnați termenii de referință ai evaluării, activitatea desfășurată și concluziile la care s-a 

ajuns.            

    

Restricții de utilizare 

 

Raportul de evaluare a fost realizat la cererea clientului și în scopul precizat în cadrul 

acestuia. Folosirea și distribuirea raportului de către o terță persoană se poate realiza doar cu 

acordul scris al clientului si a evaluatorului. Raportul de evaluare poate fi folosit doar în scopul 

pentru care a fost elaborat. 
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Partea III – Prezentarea datelor      
   

 Descrierea situației juridice 

 

Imobilele, în întregimea lor, aparțin Județului Dolj și se află în administrarea 

Consiliului Județean Dolj.        

 Imobilele sunt libere de sarcini, așa cum rezultă din informațiile conținute de Extrasele 

de Carte Funciară anexate și/sau comunicate de către client. În situația în care acestea ar fi 

grevate de sarcini, evaluarea se realizează în ipoteza în care sunt libere de sarcini.  

 Proprietățile sunt înscrise în Cartea Funciară nr: 249115, 249116, 249117, 249118 și au 

Nr. cadastral: 249115, 249116, 249117, 249118.      

 În urma studiului Certificatului de Urbanism pus la dispoziție de către client, s-a stabilit 

că proprietatea subiect se află în zona UTR LI9, care presupune un POT de maxim 70%, un 

CUT maxim de 4 iar înălțimea maximă este nereglementată. De asemenea, zonarea prevede că 

imobile ce pot fi edificate în această zonă sunt cele care au legătură cu “funcțiuni complexe de 

interes public și servicii de interes general” (instituții publice și servicii, spații verzi amenajate, 

spații verzi amenajate, accese pietonale și carosabile, parcaje, garaje, respectiv rețele tehnico – 

edilitare și construcții aferente.        

          

Istoricul proprietății 

 

Nu există informații cu privire la istoricul proprietății.    

  

Date despre aria de piață și localizare 

 

Definirea pieței 

 Piața imobiliară se definește ca un grup de persoane care intră în contact cu scopul de 

a efectua tranzacții imobiliare. Participanții la această piată schimbă dreptul de proprietate 

contra unor bunuri, cum sunt banii.         

 Spre deosebire de piețele eficiente, piața imobiliară nu se autoreglează ci este deseori 

influențată de reglementările guvernamentale și locale. Cererea și oferta de proprietăți 

imobiliare pot tinde către un punct de echilibru, dar acest punct este teoretic și rareori atins, 

existând întotdeauna un decalaj între cerere și ofertă. Oferta pentru un anumit tip de cerere se 

dezvoltă greu iar cererea poate să se modifice brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori să existe 

supraofertă sau exces de cerere și un echilibru. Cumpărătorii și vânzătorii nu sunt întotdeauna 

informați iar actele de vânzare cumpărare nu au loc în mod frecvent. De multe ori informațiile 

despre prețuri de tranzacționare sau nivelul ofertei nu sunt imediat disponibile. Proprietățile 
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imobiliare sunt durabile și pot fi privite ca investiții, sunt puțin lichide și deobicei procesul de 

vânzare este lung.          

 Piaţa imobiliară este foarte volatilă şi depinde de o serie de factori economici, sociali şi 

geografici ce influenţează stabilitatea dorită. Factorul economic are un impact major prin 

fiscalitate ce se manifestă în mod direct, iar la nivel macroeconomic puterea de cumpărare 

este cea care modifică evoluţia pieţei, putere de cumpărare influenţată de crizele sau creşterile 

economice sau de anumite ajutoare de stat.       

 Analiza pieţei imobiliare reprezintă identificarea şi studierea pieţei pentru un bun 

imobiliar. Evaluatorii folosesc analiza pieţei pentru a determina dacă este o confirmare a pieţei 

pentru o proprietate existentă cu o anumită utilizare sau dacă este evident că va fi o confirmare 

a pieţei pentru o utilizare propusă a unui amplasament viitor. Valoarea de piaţă a unei 

proprietăţi este, în mare măsură, decisivă pentru poziţia ei competitivă pe piaţa sa. Cunoscând 

caracteristicile proprietăţii evaluate, evaluatorul va putea identifica proprietăţile competitive 

(oferta) şi va putea înţelege avantajele competitive pe care proprietatea le oferă potenţialilor 

cumpărători. Această analiză porneşte de la analiza geografică, care poate fi o analiză 

regională, locală şi a vecinătăţii. Aranjamentele internaţionale privind multiplele forme de 

investiţii străine directe se dezvoltă la toate nivelurile şi cu toate grupele de ţări. Condiţiile însă 

diferă de la o ţară la alta şi chiar în cadrul unei ţări, de la o întreprindere la alta, în funcţie de 

interesele specifice ale acestora. Totuşi investiţiile străine directe funcţionează în baza unor 

norme internaţionale, care la rândul lor sunt corelate cu normele naţionale. Apare conceptul de 

“localizare”, care în acest caz se referă la respectarea specificului local. Firmele de construcţii, 

indiferent de ţara în care îşi desfăşoară activitatea, ţin cont de specificul local. De aici derivă şi 

diferenţierea pieţelor imobiliare de la o ţară la alta.      

 Starea pieţei imobiliare naţionale influenţează segmentele de piaţă regională şi apoi 

locală, care la rândul lor, datorită unicităţii şi a particularităţii elementelor lor constitutive pot, 

ca unităţi de sine stătătoare, să prezinte anumite abateri specifice, în funcţie de conjuncture 

locală, care uneori îi poate imprima mai multă libertate faţă de piaţa naţională. În procesul 

analizei, un loc important îl are cadrul economic general, al mediului intern şi internaţional în 

care se desfăşoară activitatea economico-financiara. Trebuie analizate relaţiile la nivelul 

economiei naţionale, cum ar fi venitul naţional, rata dobânzii, şomajul, în vederea determinării 

în primul rând a ciclului în care se află economia. Liberalizarea sistemelor financiare şi 

intensificarea procesului de globalizare a pieţelor de capital din ultimele decenii au condus la 

îmbunătăţirea serviciilor financiare şi a sistemelor de alocare a resurselor, dar au crescut şi 

sfera de acţiune a ciclurilor financiare pronunţate. Cel mai des, acestea din urmă reprezintă 

fluctuaţii dramatice ale preţurilor activelor având drept consecinţă amplificarea ciclurilor 

economice generale, iar, ocazional, acestea ating apogeul prin generarea unor crize bancare şi 

valutare.           

 Aceste fluctuaţii afectează atât statele puternic cât şi state cu economii şi pieţe 

emergente. De obicei ciclurile financiare sunt generate de un val de optimism susţinut de 

evoluţia favorabilă a economiei reale. Acest optimism contribuie la subestimarea riscului, 

extinderea activităţii de creditare, creşterea accelerată a preţurilor activelor, investiţiile 
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excesive în bunuri de capital şi explozia consumului. În final, atunci când aşteptările se 

realiniază cu datele fundamentale, dezechilibrele create în timpul boom-ului sunt corectate în 

mod abrupt, pe măsură ce optimismul exagerat face loc pesimismului exagerat provocând 

pagube costisitoare sistemului financiar şi economiei reale. Constatările recente indică faptul 

că piaţa imobiliară are un rol central în cadrul acestor cicluri datorită faptului că preţurile 

clădirilor şi terenurilor impulsionează disponibilitatea şi capacitatea băncilor de a împrumuta 

bani, în timp ce mai mulţi factori determină o deviaţie de la metodele eficiente de stabilire a 

preţurilor.           

 Într-un mediu financiar integrat la nivel global, fluxurile mari de capital pot accentua 

aceste cicluri de creditare. În plus, combinaţia dintre fluxurile de capital speculativ şi relaxarea 

reglementărilor sectorului financiar poate provoca crize financiare severe. Preţul bunurilor 

imobiliare depinde în mod decisiv de valoarea de închiriere a acestora. Oferta pe piaţa 

imobiliară este relativ inelastică având în vedere decalajele prelungite din domeniul 

construcţiilor şi oferta fixă de terenuri. Datorită acestor factori, creşterea sau scăderea cererii 

pe piaţa imobiliară afectează în primul rând preţul, cantitatea de bunuri imobiliare oferite având 

o variaţie lentă. Practic, lipsa elasticităţii ofertei imobiliare creşte impactul cererii asupra 

preţurilor.           

 Din studiul pieței zonale, Zona Spitalul Județean de Urgență, am constatat 

următoarele:           

 - pentru terenurile libere, prețurile de vânzare sunt cuprinse în intervalul 300 – 500 

euro/mp în funcție de dimensiune, localizare, formă, front stradal etc.;   

 - zona aceasta se adresează persoanelor fizice și juridice cu un potențial financiar 

crescut;           

 - zona se pretează, în general, la construirea de clădiri în scop rezidențial și comercial.

     

 Proprietatea imobiliară se află în întravilanul orașului Craiova, Str. Tabaci nr. 1C – 

1F, jud. Dolj, fiind 4 terenuri libere cu suprafața de 108 mp fiecare.    

 Aria geografică ce cuprinde imobilele în cauză este una preponderent comercială și 

rezidențială, situată într-o zonă semicentrală. Terenurile aflate la vânzare în zonă au destinație 

preponderent comercială și rezidențială. Majoritatea clădirilor din aria de piață studiată sunt 

imobile rezidențiale (în special case de locuit, atât vechi cât și noi). Pe lângea acestea, în special 

în plan secund, există blocuri cu regim de înălțime P+4. Regimul de înălțime este cuprins, în 

general, între P și P+2. Dimensiunea comercială este subliniată și de existența câtorva 

construcții de tip “supermarket”, “spital”, “cabinete medicale” sau “instituții publice”. Străzile 

secundare conțin preponderent “case de locuit”.      

 În ceea ce privește segmentul “office”, a fost identificat un număr relativ redus de 

construcții de acest gen în această arie, fiind vorba, în special, de foste case de locuit, de 

dimensiuni medii, recompartimentate în vederea închirierii către clienți privați.  

 Activitatea de vânzare – cumpărare pe această piață este redusă ca intensitate. 

 Ca vecinătăți se pot menționa: 

 2,9 km până la Primărie;  
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 4,1 km până la Gară; 

 2,4 km până la Universitatea din Craiova; 

 1 km până la Parcul Romanescu; 

 3,4 km până la Consiliul Județean.   

     

Analiza cererii 

 Pe piețele imobiliare, cererea reprezintă cantitatea dintr-un anumit tip de proprietate 

pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o 

anumită piață, într-un anumit interval de timp.      

 Pentru ca pe o piață imobiliară oferta să se ajustează încet la nivelul și tipul cererii, 

valoarea proprietăților tinde să varieze direct cu schimbările de cerere, fiind astfel influențată 

de cererea curentă. Cererea poate fi analizată sub cele două dimensiuni ale sale: calitativ și 

cantitativ.          

 Desi odata cu inceputul pandemiei de coronavirus specialistii economici si cei din 

imobiliare considerau ca piata imobiliara va avea o scadere foarte importanta, finalul anului 

2021 a aratat o crestere foarte mare atat a tranzactiilor imobiliare, cat si o crestere a preturilor 

pentru foarte multe categorii de imobile, mai ales in cazul apartamentelor de vanzare din marile 

orase. Pornind de la faptul ca incertitudinile datorate pandemiei de coronavirus sunt in 

continuare prezente, chiar si in situatia aparitiei vaccinurilor, specialistii in piata imobiliara se 

asteapta la anumite tendinte pentru anul 2022, tendinte care pe de-o parte sa continue directia 

inceputa in anul 2020 care sa schimbe intr-o anumita masura aspectul pietei imobiliare. 

 Piata imobiliara s-a schimbat semnificativ in ultimii 2 ani, acest lucru fiind valabil atat 

in privinta chiriilor, cat si in privinta acelor tranzactii imobiliare de vanzare – cumparare. 

Astfel, in cazul chiriilor se asteapta ca tendinta pentru anul 2022 sa fie una in care foarte multe 

contracte de inchiriere sa fie renegociate ca urmare a schimbarii comportamentului multor 

firme care opteaza tot mai mult pentru munca de acasa.    

 Deși la începutul majoritatea specialiștilor se temeau de o prăbușire a pieței imobiliare, 

domeniul a rezistat surprinzător de bine, în special în orașele aflate în plină dezvoltare. De 

altfel, toate studiile consultate au arătat că piața s-a aflat într-un trend ascendent în ultimii 5 

ani. 

România ar trebui să recupereze majoritatea pierderilor economice până la 

sfârșitul anului 2022, dar revenirea va fi neuniformă, cu diferențe mari la nivel de industrii. 

Unele sectoare economice, cum ar fi comerțul electronic, construcțiile sau anumite subsectoare 

IT&C nu au fost deloc afectate în timpul crizei, altele ar trebui să-și revină până la sfârșitul 

anului 2022, cum ar fi comerțul cu amănuntul în ansamblu și serviciile profesionale în general, 

iar pentru unele ar putea dura câțiva ani până vor reveni la un nivel decent de activitate (sau 

poate nu își vor reveni niciodată pe deplin), cum ar fi aviația, industria auto sau turismul. 

 Pe partea de tranzactii imobiliare se estimeaza o mentinere a preturilor ridicate in 

contextul in care cererea este mai mare decat oferta, dar si o tendinta de usoara crestere a 

preturilor de la sfarsitul anului 2021 in conditiile in care pandemia nu va afecta mai mult sau 

https://imo24.ro/
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mai puternic economia. Pe de alta parte, faptul ca multa lume doreste sa isi puna la adapost 

economiile, iar dobanzile pentru conturile de economii ale bancilor sunt foarte mici, conduce 

la o cerere tot mai mare de apartamente de vanzare mai ales in marile orase, fapt ce duce la 

tendinta de crestere a preturilor chiar si peste preturile pentru vile sau case din vecinatatea 

oraselor.           

 O alta paradigma in privinta investitiilor imobiliare se refera la interesul tot mai mare 

pentru casele la curte sau pentru casele de tip duplex. Acest lucru vine in contextul in care 

tendinta este de a petrece tot mai mult timp in propria locuinta, de a lucra de acasa si astfel 

spatiul pentru relaxare devine si spatiu alocat pentru munca.    

 Chiriile au înregistrat în anul 2020 scăderi de 15%-20% ca o consecinţă a ofertei 

crescute de apartamente care anterior erau închiriate în regim hotelier şi care sunt acum 

închiriate pe termen lung, şi ca urmare a diminuării cererii din partea studenţilor. Revenirea 

pieţei de închirieri începând cu finalul lui 2021 și începutul lui 2022 va avea loc într-un ritm 

rapid, pe măsură ce va creşte imunizarea populaţiei şi vor fi ridicate restricţiile specifice 

pandemiei.           

 Sectorul rezidențial din România a înregistrat o creștere a prețului mediu/mp de 16% în 

anul 2021, iar debutul acestui an arăta că trendul este în continuare de ascensiune. Acest trend 

era susținut atât de cererea mărită de case și apartamente, dar și de prețurile în creștere pentru 

materialele de construcții și terenuri. Declanșarea războiului în Ucraina și impunerea 

sancțiunilor asupra Rusiei, precum și inflația globală ca urmare a pandemiei și efectele acesteia 

asupra lanțurilor globale de aprovizionare au dus deja la majorarea fără precedent a prețurilor 

la cereale, gaze naturale, energie electrică, materii prime etc. Domeniul imobiliar este 

interconectat și dependent de toate aceste fenomene, așadar este probabil ca acesta să fie 

afectat. Pe termen scurt, este posibil ca sectorul că înregistreze o scădere a cererii și a intenției 

de cumpărare.  Scăderea cererii ar putea fi facilitată și de creșterea costurilor pentru creditele 

bancare. În luna februarie 2022, Banca Națională a României a crescut dobânda de politică 

monetară de la 2% la 2,5%, care a devenit dublă față de cea din perioada similară a anului trecut 

(1,25%). Practic, această decizie se poate traduce și printr-o acordare mai grea a creditelor și 

printr-un cost crescut al acestora.        

 Dacă ne referim la terenuri, prețul cerut pentru acestea, în orașul Craiova, de 

exemplu, a crescut semnificativ, mai ales daca vorbim de terenurile pretabile construirii de 

edificii rezidențiale și comerciale.        

 Cererea vizeaza suprafete mici și medii de teren, cu indicatori urbanistici certi, 

amplasate in zone cu accesibilitate buna si în proximitatea punctelor de interes. Cererea de 

terenuri s-a focalizat pe segmentul proprietatilor propice dezvoltarilor imobiliare de tip casă. 

Cumparatorii speculeaza lichiditatea limitata si pun presiune puternica asupra pretului 

manifestand agresivitate in negocierile de vanzare. Totusi, aceasta atitudine a avut ca rezultat 

incheierea multor tranzactii, mai ales in cazul proprietatilor oferite la vanzare de catre banci, 

care doresc o vanzare rapida a proprietatilor executate.     

 Având în vedere numărul considerabil de tranzacții inițiate în perioada recentă (inclusiv 

la începutul lui 2022), piața terenurilor pare pregătită pentru un an bun la nivel național. 
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Dezvoltatorii de retail, inclusiv operatorii de tip “big box” și dezvoltatorii rezidențiali, vor 

rămâne motoarele pieței. Cererea de terenuri pentru birouri și hoteluri va rămâne redusă și nu 

se așteaptă modificări semnificative dinspre aceștia, având în vedere incertitudinile existente 

în ceea ce privește componenta de leasing și prelungirea fenomenului de “muncă de acasă”.

 Cumpărătorii caută terenuri ușor autorizabile al căror stoc se reduce gradual, în timp 

ce, în afara orașului, cererea este ridicată în rândul dezvoltatorilor de case. Dezvoltatorii 

rezidențiali cu produse aproape de livrare s-au bucurat de un ritm mult mai rapid al vânzărilor 

unităților. Aceștia sunt în continuare cei mai activi în prospectarea noilor opțiuni de terenuri și 

iau deciziile de achiziție mai repede. Trebuie subliniat faptul că noii jucători din segmentul 

rezidențial caută terenuri în locații bune în raport cu mijloacele de transport în comun, în zone 

cu infrastructură și facilități deja existente. 

La nivel national, peste 80 de hectare de teren pentru dezvoltare imobiliară au fost 

vândute în a doua jumătate a anului 2021. Din volumul total tranzacționat, 94% se află pe piața 

din București, iar restul în orașe regionale, conform unui raport al agenției de consultanță 

imobiliară CBRE România.          

 Spre exemplu, aproximativ 59% din terenul total a fost cumpărat pentru viitoare 

investiții în sectorul industrial, iar 22 de procente revin segmentului rezidențial. Totodată, 

segmentul de retail a generat 19% din tranzacțiile cu terenuri. În nordul Capitalei, dezvoltatorul 

VGP Group a cumpărat 25 de hectare de teren, iar CTP a achiziționat 20 de hectare în sudul 

orașului pentru noi investiții. În același timp, dezvoltatori mari precum One United Properties, 

Gran Via și Genesis Property au achiziționat teren în mai multe părți ale orașului pentru viitoare 

proiecte. În industria de retail, Kaufland a cumpărat trei terenuri cu o suprafață totală de 6,2 

hectare în diverse zone ale Capitalei.       

 Piaţa tranzacţiilor cu terenuri destinate exclusiv proiectelor rezidenţiale şi comerciale 

(birouri, retail, hotel) a înregistrat anul trecut cea mai ridicată valoare din 2007 până în prezent, 

iar volumul total al tranzacţiilor a depăşit 800 de milioane de euro, crescând de peste două ori 

şi jumătate faţă de volumul estimat la 310 milioane euro în 2020, conform analizei Colliers.

 Retailerii şi dezvoltatorii rezidenţiali au fost extrem de activi, terenurile destinate 

proiectelor de acest tip reprezentând aproximativ 90% din total. 

În ceea ce privește spațiile de tip office, reducerea densităţii din birouri, creşterea 

spaţiilor comune şi chiar noi investiţii în automatizări, alături de viitoare dezvoltări în 

zone centrale cu acces facil reprezintă primele schimbări pe piaţa office de după anul 

2020 marcat puternic de pandemie. Dezvoltatorii care vor construi proiecte imobiliare de 

mari dimensiuni vor miza puternic pe construcţia unui mix de funcţiuni, pentru ca pe lângă 

birouri, să vină şi cu locuinţe şi cu spaţii de retail, pentru ca clienţii să găsească în proximitate. 

Piaţa imobiliară este ciclică iar după ce multe investiţii s-au amânat pe termen nedeterminat, în 

timp ce alte bugete au fost „îngheţate“ temporar, ne aşteptăm să vedem o reluare a activităţii 

de achiziţie din partea dezvoltatorilor mari şi mai ales a celor cu apetit speculativ. Ca tipologie 

de investiţie, se estimeaza că peste 90% dintre proiectele de birouri clasa A de suprafata mare 

în lucru in Bucuresti, precum One Cotroceni Park, Estoria City, extinderea AFI Park, Vastint 

în Siseşti, vor fi dezvoltări mixte, cu o componentă de locuire şi una de birouri/retail. Este 

https://ziare.com/colliers/
https://ziare.com/bani/pret-aur/proiect-minier-rovina-aur-activisti-proprietari-terenuri-declic-1712784
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probabil să vedem primele proiecte care configurează cartiere noi şi în care serviciile şi spaţiile 

exterioare vor fi esenţiale în autonomia acelei dezvoltări şi implicit în succesul lor comercial.

 Rata de neocupare a spaţiilor de birouri a avut o creştere relativ constantă, la acest lucru 

contribuind toate proiectele de extindere puse în aşteptare de marea majoritate a clienţilor. 

Estimările pentru 2022 sunt că această rată va mai creste pentru ca proiectele care au deja spatii 

preinchiriate nu pot fi amânate, fenomen care s-ar putea să dureze întrucât este nevoie de timp 

pentru ca spaţiile încă vacante să fie ocupate în lipsa unei creşteri a cererii nete. Cererea va 

veni în principal de la chiriaşii cărora le expiră contractele în această perioadă şi care au sesizat 

oportunitatea de a securiza contracte avantajoase pentru următorii ani.    

 Spre deosebire de anul 2020, numărul tranzacțiilor de închiriere pe piața de birouri s-a 

dublat în 2021, ceea ce indică o viziune pozitivă. De asemenea, dacă anul 2021 a început cu o 

rată scăzută a prezenței la birou, măsurile implementate în clădirile office, programul de 

vaccinare în curs, precum și relaxarea treptată a anumitor măsuri luate de autorități pentru a 

minimiza impactul pandemiei COVID-19 au făcut ca rata de ocupare să crească treptat de la o 

lună la alta.           

 Cu toate acestea, deși pe termen scurt mediul de afaceri se așteaptă să aibă de înfruntat 

provocări atât pe partea de închiriere, cât și pe partea de satisfacție a chiriașilor actuali, acesta 

continuă să fie optimist cu privire la perspectivele pieței de birouri pe termen mediu și lung. În 

ciuda mediului economic afectat, companiile care ocupă spații de birouri, atât în marile orașe 

cât și în restul țării, și-au dezvoltat activitatea în ultimii 2 ani și au continuat angajările. Din 

această perspectivă, firmele vor continua să își securizeze spații în proiecte moderne pentru 

perioada când angajații se vor întoarce total la birou, mai ales dacă vorbim de cele din IT sau 

servicii financiare. Potrivit acestor estimări, această revenire treptată va avea un efect pozitiv 

asupra chiriilor și activității de închiriere. De asemenea, se așteaptă și la tranzacții importante 

pe piața de birouri în anul 2022, mai ales că, și în 2021, înclinația investitorilor pentru astfel de 

tranzacții a fost în creștere. 

Principalii cumpăratori pe piața imobiliară de spații logistice și industriale sunt 

persoanele juridice, de regulă platitoare de TVA, care doresc să își dezvolte afacerea sau care 

doresc să schimbe spațiul în care își desfășoară activitatea. Acestea sunt, de regula, spații vechi 

realizate înainte de anul 1990 și care nu dispun de facilități moderne care corespund Normelor 

Europene. Spațiile logistice și industriale vechi nu mai au căutare, ele fiind tranzacționate 

(vânzare și/sau închiriere) doar de către firmele mici care nu au cash-ul necesar și nici nu se 

încadrează pentru o finanțare bancară.       

 Pe piaţa industrială, cererea a avut o evoluţie cel puţin interesantă, având în vedere că 

în momentul aprilie-mai 2020 aproape toate proiectele de închiriere în lucru erau suspendate 

pe termen nedeterminat, şi apoi a urmat o revenirea explozivă din iulie-august. Piaţa a fost 

puternic impulsionată de încrederea în spaţiile logistice şi de distribuţie, care au susţinut 

consumul pe parcursul întregii perioade de stare de urgenţă. Una dintre surprizele plăcute, pe 

care am apreciat-o pe parcursul anului 2020 a fost încrederea pe care marii investitori în spatii 

industriale şi-au păstrat-o în rezilienţa segmentului industrial în perioada de început a 

pandemiei.          
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 Cererea de spaţii industriale a depăşit pragul de 1 milion de metri pătraţi în 2021 pentru 

prima dată în istorie, activitatea de închiriere fiind alimentată de contractele noi, care au 

reprezentat 80%, respectiv 802.000 metri pătraţi din suprafaţa tranzacţionată, arată datele 

companiei de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox. La nivelul ultimului 

trimestru din anul 2021, companiile au accelerat planurile de închirere de spaţii industriale şi 

logistice, contractând un nivel record de spaţii, de 441.000 metri pătraţi, adică 44% din 

suprafaţa tranzacţionată pe întreg anul. Extinderea comerţului online, atât din punct de vedere 

geografic, cât şi în ceea ce priveşte gamele de produse, alături de măsurile de eficientizare 

operaţională şi de scurtare a lanţurilor de aprovizionare, au fost factori cheie de stimulare a 

cererii.            

 În acest context, cererea a fost generată în principal de companiile de distribuţie şi 

logistică, de cele de retail, FMCG şi e-commerce, în total acestea realizând jumătate din 

volumul tranzacţionat. Astfel, potrivit datelor companiei Cushman & Wakefield Echinox, 

Network One Distribution, Mobexpert, Havi Logistics, DSV, Elbi, Altex, Metro Cash & Carry, 

Kuehne Ă Nagel, ITC Logistics sau Tuborg sunt printre companiile care au semnat contracte 

relevante de închiriere în 2021. Alte sectoare active au fost automotive, producţie, industria 

farmaceutică sau curierat, cu aproape 200.000 metri pătraţi de spaţii închiriate. Raportat la 

zone, Bucureştiul a atras anul trecut 67% din volumul tranzacţionat, în timp ce Timişoara, 

Oradea şi Braşov au fost cele mai active oraşe regionale, cu un total de peste 200.000 metri 

pătraţi contractaţi. 

Trebuie însă să atragem atenţia că, odată cu creşterea numărului de investitori şi a 

volumului de spaţii disponibile la închiriere, piaţa se îndreaptă spre un nou moment de cotitură. 

Proprietarii oferă avantaje din ce în ce mai interesante şi mai consistente pentru a atrage 

chiriaşi. De asemenea, aceştia încep să se confrunte cu competiţie mai mare şi din partea unor 

noi investitori care sunt nevoiţi să fie puţin mai flexibili pentru a-şi creşte portofoliul de clienţi. 

Din anumite puncte de vedere, investitorii locali sau din țară și/sau strainatate se reorienteză 

spre zone dinamice din punct de vedere al tranzacțiilor imobiliare, spre piețe active cu locuri 

de munca în creștere și o nevoie continua de dezvoltare. Creștere durabilă poate fi doar în 

contextul în care se investește în dezvoltarea orașului, infrastructura și acordarea de facilități 

pentru investitori cât și într-un cadru economic și politic favorabil și fără incertitudini. 

 Cererea pentru terenuri în Zona Spitalul Județean de Urgență se situeaza la un 

nivel mediu-ridicat, mai ales din cauza preturilor ridicate vehiculate in zona. In acelasi timp, 

din cauza numarului mic de terenuri ramase libere in zona, nici oferta nu este ridicata. Cele mai 

multe terenuri au utilizari rezidentiale, pretabile constructiei de locuinte tip casa cu regim de 

inaltime P+1 sau P+2, dar si celor de tip bloc, office, hypermarket sau clinică medicală. 

 Frecventa tranzactiilor de terenuri in zona este scazuta chiar daca loturile de teren 

oferite la vanzare sunt, in general, de suprafete mici și medii, intre 500 – 3000 mp. Astfel, cu 

toate ca majoritatea loturilor de teren aflate la vanzare se situează în cadrul acestui interval de 

mărime, exista si suprafete mari de teren ce pot fi achizitionate insa acestea sunt mai rare. Zona 

se adreseaza persoanelor cu un potential financiar crescut care, in general, doresc sa edifice 

imobile tip casă de locuit sau clădire comercială.         
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 Este important de mentionat ca zona este una preponderent de case de locuit, cu 

regimuri de inaltime P+1 sau P+2, cu utilizare rezidențială. Există și un număr redus de 

construcții noi, de dimensiuni medii, închiriate către firme cu număr mediu sau redus de 

angajați.           

            

          

Analiza ofertei  

 Pe piața imobiliară, oferta reprezintă numărul dintr-un tip de proprietate care este 

disponibil pentru vânzare sau închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită 

perioadă de timp. Existența ofertei pentru o anumită proprietate la un anumit moment, anumit 

preț și un anumit loc indică gradul de raritate a acestui tip de proprietate.   

 Piaţa imobiliară rezidenţială – clienţi, cumpărători/vânzători, dezvoltatori, brokeri şi 

bănci – se pregăteşte pentru anul 2022, când economia ar trebui să îşi continue creșterea, însă 

la un nivel mult redus față de estimările inițiale. Astfel, Banca Mondială a revizuit în scădere 

estimarea privind creşterea economiei României în anul 2022, cu 2,4 puncte procentuale faţă 

de previziunile din ianuarie, la 1,9%, avertizând că riscurile de încetinire, cauzate mai ales de 

creșterea inflației sunt ridicate. Instituţia financiară prognonează că inflaţia din România va 

atinge în acest an un ritm de 9,8%, după 5,1% în 2021. Banca a menţionat că inflaţia a atins 

în ianuarie un ritm de 8,4%, reflectând creşterile de preţuri, precum cele ale energiei. O 

reducere substanţială a deficitului bugetar în 2022 este improbabilă, având în vedere că 

guvernul va trebui să sprijine redresarea economică concomitent cu macrostabilizarea 

economică. Pe termen mediu, deficitul va urma o traiectorie descendentă, dar este probabil să 

rămână peste 3% din PIB.         

 Băncile sunt supralichide în acest moment şi trebuie să facă ceva cu banii, mai ales că 

şi dobânzile la titlurile de stat sunt în scădere. Aşa că vor forţa creditarea ipotecară, având în 

vedere că guvernul, chiar dacă a îngheţat salariile la stat, unde sunt 1,249 milioane de angajaţi, 

nu are nicio intenţie să le taie sau să reducă sporurile.     

 O altă problemă specifică țării noastre este că preţul de referinţă în imobiliare este în 

euro, chiar dacă tranzacţia se decontează şi în lei. Aşa că orice creştere a cursului leu/euro se 

vede şi în preţul final. Brokerii imobiliari cred că o creştere a preţurilor până în 10% într-un an 

este sănătoasă, mai ales dacă cererea este în creştere.      

 În contextul scumpirilor din ultima perioadă, s-au modificat și preferințele la casa și 

apartamente ale potențialilor cumpărători. Printre noile criterii luate în considerare se numără 

sistemul de încălzire și izolarea termică. Întrucât ne confruntăm cu un val de scumpiri la gaz și 

energie electrică, clienții caută imobile noi și eficiente energetic. Aceștia sunt atenți la izolația 

care asigură păstrarea căldurii în interior și aleg centrale de bloc, în detrimentul celor de 

apartament sau alte sisteme moderne care vor reduce facturile la utilități. Casele verzi sunt, de 

asemenea, la mare căutare. Acestea sunt concepute pentru a avea un consum de energie scăzut, 

însă prețul este mai ridicat.         

 În ciuda prețurilor tot mai ridicate, s-a observat că numărul tranzacțiilor la începutul 

anului 2022 este într-o continuă creștere. Astfel, în luna martie 2022, au fost vândute, la nivelul 
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întregii ţări, 72.123 de imobile, cu 13.460 mai multe faţă de luna februarie. De asemenea, 

numărul caselor, terenurilor şi apartamentelor (care au făcut obiectul tranzacţiilor în luna 

martie) este cu 9.232 mai mare faţă de perioada similară a anului 2021, potrivit Agenţiei 

Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. La o analiză în detaliu reiese faptul că cele mai 

multe vânzări de imobile, în martie 2022, au fost înregistrate în Capitală, cu 14.423, urmată de 

Ilfov, cu 4.626, şi de Cluj (4.035). La polul opus se află Călăraşi – 456, Covasna – 459 şi Sălaj 

– 485, fiind judeţele cu cele mai puţine imobile vândute în aceeaşi perioadă.  

 Scăderea continuă a ofertei, care a înregistrat minimuri istorice pe piața secundară, a 

dus la creșterea presiunii de preț asupra cumpărătorilor. Astfel, prețul mediu de tranzacționare 

în marile orașe a crescut în 2021 cu până la 10%, comparativ cu 2020, când creșterile au fost 

mai moderate din cauza pandemiei. Totuși, de remarcat este faptul că cererea a stagnat în 

ultimul trimestru al lui 2021, iar cele mai mari trei piețe au scăzut ca pondere totală din vânzări. 

Pe fondul acestor fenomene, este de așteptat ca în anul 2022 să avem evoluții precum creșterea 

progresivă a dobânzii la creditele ipotecare și o scădere a accesibilității achiziționării 

locuințelor prin credit. Chiar dacă creșterea cererii de apartamente va încetini, cererea pentru 

terenuri libere și locuințele unifamiliale se va menține ridicată, ca efect al prelungirii pandemiei 

și al preferințelor cumpărătorilor pentru zone rezidențiale liniștite, cu densitate demografică 

scăzută, într-un mediu verde.         

 Scăderea ofertei a dus la creșterea presiunii asupra cumpărătorilor. În ultimul trimestru 

din 2021, în piața secundară din cele orașele mari, au fost scoase la vânzare pentru prima dată 

numai 6.200 de apartamente, un minim istoric înregistrat în ultimii 5 ani. Comparativ cu 

trimestrul IV al anului anterior, au fost oferite în piața secundară cu 10% mai puține 

apartamente. Evoluția negativă este pusă pe seama scăderilor din principalele două piețe 

imobiliare, București (-30%), respectiv Cluj-Napoca (-23%). Presiunea asupra persoanelor care 

caută o locuință a crescut, în condițiile creșterii cererii, a fost resimțită pe parcursul întregului 

an. Un factor determinant al scăderii ofertei din piața secundară este legat de faptul ca 

persoanele interesate de achiziția unei noi proprietăți (în principal de apartamentele cu 3-4 

camere și case) nu mai vând proprietățile pe care le dețin deja și le transformă în investiții 

imobiliare sau le transmit membrilor familiei. Scăderea ofertei în piața secundară nu a fost 

compensată de locuințele noi finalizate. Oferta din piața primară s-a menținut la același nivel 

în primele trei trimestre din 2021, comparativ cu perioada similară din 2020, aproximativ 

50.000 de locuințe finalizate la nivel național, după cum arată datele Institutului Național de 

Statistică (INS).         

 Creșterea deficitului de locuințe disponibile la vânzare a condus din nou la majorări 

semnificative de preț. Prețul mediu de tranzacționare al apartamentelor din piețele secundare 

monitorizate de ValorEasy (București și principalele zece piețe imobiliare locale) a crescut în 

trimestrul patru al anului 2021 cu pana la 10% comparativ cu anul anterior, după ce, la sfârșitul 

anului 2020, se înregistrase o creștere moderată, ca efect al pandemiei. Rata scăzută a dobânzii 

pentru creditul ipotecar, procentul ridicat de populație care deține deja o locuință în proprietate 

și economiile personale au condus la creșterea rapidă a prețurilor în 2021. Conform datelor 

colectate pentru studiu, Cluj-Napoca ocupă în continuare prima poziție în top, cu un preț mediu 
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de tranzacționare al apartamentelor în piața secundară de 1.650 de euro pe metru pătrat util. Pe 

următoarele locuri se situează Bucureștiul (1.500 de euro), Timișoara (1.420 de euro), 

Constanța (1.380 de euro), Brașov (1.250 de euro), Craiova (1.200 de euro), Iași și Oradea 

(1.080 de euro), Sibiu (1.000 de euro), și, în cele din urmă, Ploiești (960 de euro).  

 Cu toate acestea, 2021 a fost anul cu cea mai intensă activitate de tranzacționare din 

ultimii 5 ani: anul trecut a fost un an bun pentru cei care si-au vandut locuințele, cererea 

depășind 180.000 de unități individuale vândute la nivel național, o creștere anuală de 49%, 

echivalentul a aproximativ 60.000 de unități, dup cum arată datele ANCPI. Această creștere 

importantă a fost susținută de vânzările apartamentelor din piața primară (proiecte 

rezidențiale). Din cele 180.000 de unități individuale vândute, se estimează că cel puțin 140.000 

reprezintă tranzacții cu apartamente. Totuși, în ultimul trimestru din 2021, cererea a stagnat 

comparativ cu 2020, înregistrându-se un număr similar de unități individuale vândute (48.000). 

De remarcat e și faptul că cele mai mari trei piețe în 2020 (București, Ilfov, Cluj) au înregistrat 

scăderi ale ponderii unităților vândute în total național, de la 44% în 2020 la 39% în 2021.

 În ceea ce privește terenurile, perspectivele de dezvoltare se concentrează, în 

continuare pe segmentul rezidențial și retail. Cum aceste două sectoare depind foarte mult de 

puterea de cumpărare a populației, dezvoltarea acestora va fi condiționată de evoluția 

veniturilor consumatorilor. Un element important rămâne și nivelul investițiilor în 
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infrastructura de transport rutier, pentru ca accesibilitatea unora dintre aceste zona sa creasca.

 In ceea ce priveste terenurile din zonele centrale si semicentrale din Iasi, numarul 

acestora este din ce in ce mai mic, lucru datorat si achizitionarii, in anii trecuti, de multe de 

astfel de loturi pentru dezvoltări ulterioare.       

 Portofoliul de proiecte în plan şi în stadii avansate este generos, superior anilor 

precedenti, singurul aspect ramas in discutie fiind rapiditatea revenirii in urma crizei sanitare. 

În general, 2022 va fi un an echilibrat, care va rivaliza fara probleme cu volumele tranzacţiilor 

din perioadele trecute.          

 Preturile variaza mult in functie de tipul de vanzator si comparator, capacitatea 

financiara a acestora, nevoia de lichidate dar si tehnica de negociere a fiecaruia. O componenta 

importanta o constituie si regulile de urbanism si posibilitatea obtinerii unor autorizatii de 

construire care sa permita edificarea de cladiri cu indicatori urbanistici cat mai avantajosi. In 

ultimii 3-4 ani s-a observat tendinta de edificare de cladiri rezidentiale in zonele centrale ale 

orasului, fenomen favorizat de cresterea bunastarii generale a populatiei. Astfel, dezvoltatorii 

pe partea de office sunt concurati de cei care dezvolta blocuri de locuinte in arii unde in anii 

trecuti nici nu se punea problema edificarii de cladiri rezidentiale.   

 Dacă până acum 2 ani era valorificat deficitul de spații de birouri care se manifesta la 

nivelul orașului iar multe dintre terenuri erau căutate pentru dezvoltarea unor astfel de facilități 

(atât în zone centrale cât și periferice), pandemia și lucrul de acasă au făcut ca multe dintre 

clădirile de birouri construite în ultimii ani să înregistreze rate mari de neocupare. Chiar dacă 

majoritatea restricțiilor au fost ridicate și lumea se află în plin proces de reîntoarcere la birou, 

clădirile office își găsesc cu dificultate clienți. Tocmai de aceeea multe dintre terenurile care 

erau propice dezvoltării de clădiri de birouri vor rămâne neconstruite sau planurile de afaceri 

se vor reorienta către segmentul rezidențial.        

 Perspectivele pentru 2022 sunt pozitive, însă uşor rezervate. După un an 2021 care a 

văzut volume impresionante tranzacționate este nevoie de timp pentru ca piaţa să poată absorbi 

viitoarele proiecte imobiliare, mai ales din sectorul rezidenţial. Mai mult decât atât, în marile 

orașe, inclusiv Iași, există blocaje sau întârzieri în ceea ce privește autorizaţiile de construire, 

aspecte care pot lungi tot procesul de achiziţie şi livrare de proiecte. Aşadar, ne putem aştepta 

la un volum de tranzacţionare însemnat, la nivelul anului 2021, şi la o creștere ușoară a 

preţurilor. Ne aşteptăm ca şi în 2022 investitorii să se orienteze şi în funcţie de dezvoltările de 

infrastructură pentru că primele semne susţin un astfel de argument.   

 Din perspectiva noilor dezvoltatori de birouri, jucătorii din acest segment se vor 

concentra să livreze majoritar clădiri de clasă A şi A+. Astfel, îşi vor propune să satisfacă 

cerinţe tot mai exigente din partea clienţilor, în special când vine vorba de design şi 

funcţionalităţi. Multe dintre companii, mai ales multinaţionale, preferă în continuare clădiri de 

tip open space, cu mici compartimentări, în funcţie de nevoile fiecăruia. Este însă evident că 

sunt multe detalii şi particularităţi de care trebuie să ţină cont o companie care optează pentru 

un sediu nou, de la identitatea şi valorile acesteia, la variante precum lumina naturală, soluţii 

de mobilier şi fit out, culorile spaţiului, abordarea open-space sau birouri individuale. 

 În ceea ce priveşte noua generaţie de clădiri de birouri clasa A şi A+, acestea sunt dotate 
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cu cele mai avansate echipamente şi tehnologii. Câteva elemente care le caracterizează sunt 

lifturile moderne şi rapide, pereţii cortină şi folosirea pietrei naturale în construcţie. Totodată, 

sunt folosite sisteme avansate de încălzire şi ventilaţie, cele mai noi sisteme antiincendiu, 

generatoare electrice şi sisteme complexe de securitate pe bază de cartelă magnetic, sistem de 

pază permanentă şi recepţie, BMS, iar recent poate fi cerută şi certificarea Clădiri Verzi cu 

impact redus asupra mediului.        

 Regulile de ocupare, impuse de multinaţionalele din industria IT, prevăd alocarea unui 

spaţiu de circa 10 mp la fiecare angajat care lucrează într-o clădire clasa A şi A+, şi o medie 

de 7 mp la fiecare angajat din industria outsourcing, care lucrează în clădiri de clasa B şi C, sau 

care lucrează în activităţi de back office. Investiţia în amenajarea unui spaţiu de birouri este 

diferită de la o companie la alta, în funcţie de dimensiunea lucrării şi poate ajunge până la 

câteva milioane de euro.        

 După ce piaţa a scăzut în 2020 pe fondul pandemiei, anul 2021 a marcat revenirea 

cererii pe segmentul de birouri, iar pentru 2022 estimăm că trendul va continua, existând un 

număr important de companii care doresc să închirieze spaţii noi. Companiile şi-au clarificat 

strategiile privind modul de lucru şi chiar dacă multe dintre acestea vor adopta modelul hibrid, 

nevoia de spaţii de birouri noi încă există chiar dacă este semnificativ diminuată. Astfel, 

suprafaţa de spaţii scoase la subînchiriere nu este atât de mare precum se considera iniţial, în 

condiţiile în care companiile alocă mai mult spaţiu per angajat pentru a respecta normele de 

siguranţă sanitară.         

 Segmentul de clădiri de birouri a fost afectat într-o măsură mai mare de panemdie, în 

sensul în care mulţi dintre chiriaşi şi-au amânat planurile de extindere sau chiar şi-au redus 

spaţiul ocupat, pe fondul reorientării spre un regim de lucru hibrid, o combinaţie între munca 

de la birou şi munca de acasă, în proporţii variabile. Spre exemplu, volumul total de tranzacţii 

cu spaţii de birouri în Bucureşti în 2021 a fost cam cu 26% mai mic faţă de 2019, adică față de 

perioada de dinainte de pandemie. Iar în privinţa construcţiilor noi, în ultimii doi ani au fost 

practic finalizate proiectele începute înainte de pandemie, fiind foarte puţine proiecte nou 

lansate.           

 Piața spațiilor logistice și industriale din România așteaptă livrări de 600.000 mp 

anul acesta și ar putea ajunge la 6,2 milioane mp la sfârșitul lui 2022. În plus, pe piață 

vor apărea formate noi, adaptate pentru nevoile de depozitare ale unor companii cu 

operațiuni logistice de dimensiuni mai reduse.      

 Piața de logistică, în special, a fost favorizată de actuala pandemie, care a susținut 

creșterea comenzilor online, iar jucătorii din domeniu sunt nevoiți să-și crească stocurile, ceea 

ce atrage după sine o nevoie tot mai mare de spații de depozitare.    

 Piața de spații industriale și logistice și-a încheiat cel mai puternic an din istorie 

în România, iar 2022 nu ar trebui să fie prea diferit, întrucât premisele și tendințele recente 

care au susținut dezvoltarea depozitelor se păstrează: creșterea comerțului electronic, 

necesitatea de a răspunde unei extinderi rapide a schemelor moderne de retail la nivel național, 

nevoia înlocuirii stocului vechi și necompetitiv (inclusiv din punct de vedere al siguranței). 

Există, de asemenea, un potențial pentru afaceri pe fondul Brexitului și al revizuirii relațiilor 
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dintre UE/SUA și China.        

 Bucureștiul a atras anul trecut 67% din volumul tranzacționat de spații logistice, în timp 

ce Timișoara, Oradea și Brașov au fost cele mai active orașe regionale, cu un total de peste 

200.000 de mp contractați. Din punct de vedere al activității de dezvoltare, în 2021 au fost 

finalizate proiecte totalizând 530.000 de mp, în scădere cu 18% față de 2020. Reducerea 

suprafeței de spații logistice noi livrate coroborată cu o cerere susținută din partea chiriașilor a 

determinat diminuarea spațiilor disponibile la 4,2% în București și la 3,5% la nivel national.

 În prezent, aproape 600.000 mp de spații noi sunt planificate pentru livrare în 

următoarele 12 luni, peste 50% dintre aceste spații fiind situate în București. Timișoara, Brașov 

și Cluj vor beneficia de asemenea de noi spații industriale și logistice în 2022, dar există și un 

interes evident pentru orașele secundare și terțiare, determinat de cererea recent crescută pentru 

astfel de locații. Piața a fost foarte dinamică și în 2021 continuând evoluția din 2020, susținută 

de o cerere din sectoare diverse ale economiei. Companiile care au închiriat spații au fost 

preponderent din retailul tradițional, comerț online, logistică și distribuție.   

 Pentru anul 2022, liderul pieței de profil, dezvoltatorul de spații logistice și industriale 

CTP România, anticipează un aport consistent venit din partea jucătorilor din retail și 

ecommerce, care vor avea nevoie de spații noi în care să se extindă.    

 O altă tendință care se va accentua este atenția chiriașilor la costul total de ocupare al 

spațiilor industriale și logistice, care include, pe lângă chirie, și cheltuielile cu utilitățile. Având 

în vedere scumpirile din domeniul energiei, costurile cu utilitățile devin tot mai importante în 

ponderea costului total de ocupare.        

 În prezent, rata de neocupare a spaţiilor industriale şi logistice rămâne redusă, de 

numai 7-8% în Bucureşti si de sub 5% în Iasi, pe fondul cererii mari şi a suprafeţei mici 

disponibile în proiectele finalizate. În continuare, piaţa rămâne dominată de proiecte construite 

după specificaţiile chiriaşilor, de tip Build-to-Suit.      

 În privinţa preţului chiriilor pentru spaţii premium, acesta a rămas relativ stabil în 2021 

şi s-a situat între 4,2 şi 4,4 euro/mp în Bucureşti şi împrejurimi, respectiv 3,7 - 3,9 euro/mp, 

în alte centre din ţară. Comparativ, în zona Varşoviei chiriile se ridică la 5,4 – 5,9 euro/mp, 

iar în Budapesta ajung la 6,8 euro/mp. Pe parcursul anului trecut, cererea a provenit în cea mai 

mare parte din industria auto, urmată de retail.      

 Piaţa industrială şi logistică românească a fost probabil una dintre cele mai dinamice 

din Europa, deşi a crescut de la un nivel destul de mic. Pe termen mai lung, relativa sub-livrare 

de spaţii industriale şi logistice din România, pe cap de locuitor, susţine o creştere puternică în 

deceniul următor. În ceea ce priveşte anul 2022, se aşteaptă ca cererea, gradul de neocupare şi 

ratele de închiriere să rămână stabile. O creştere a gradului de neocupare a depozitelor ar putea 

fi observată pe piaţa din Bucureşti, oferind mai multe opţiuni pentru chiriaşii activi pe această 

piaţă, atât în ceea ce priveşte chiriile, cât şi locaţiile.     

 Începând cu 2015, stocul de spaţii industriale şi logistice moderne din România a 

crescut de trei ori, existând încă un decalaj semnificativ între România şi alte pieţe din Europa 

Centrală şi de Est. Spre exemplu, în Republica Cehă, spaţiile industriale şi logistice moderne 

se situează la aproximativ 9,5 milioane de metri pătraţi, în timp ce în Polonia a trecut de 20 de 
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milioane de metri pătraţi. Aceasta înseamnă că stocul modern de depozite din România pe cap 

de locuitor este de patru ori sub cel din Cehia şi de două ori sub cel din Polonia, potrivit datelor 

Colliers.            

 Ca tendințe pe care le vedem pe piața industrială și de logistică am putea să menționăm 

intensificarea activității de dezvoltare din partea companiilor locale, care până acum erau 

implicate în alte tipuri de afaceri în România. Aceste companii au văzut potențial pe acest 

segment și din dorința de a-și diversifica business-ul au început să investească în parcuri de 

logistică și industriale.         

 Datele Colliers arată că structura chiriaşilor în ceea ce priveşte sectoarele de pe piaţa 

românească a fost dominată de sectorul retail/FMCG, care a generat 50% din toate contractele, 

în timp ce în Bucureşti cererea a fost dominată de 3PL/logistică (35%) şi producţie uşoară 

(33%). Noile spaţii logistice ale Profi din Timişoara şi Craiova au reprezentat cele mai 

importante tranzacţii, acoperind 115.500 de metri pătraţi.     

 În acelaşi timp, volumul total al depozitelor închiriate din România la finalul anului 

2021 a ajuns la 280.000 de metri pătraţi de spaţii logistice şi industriale, contractele noi fiind 

dominante, în proporţie de 80%. Bucureştiul a reprezentat 35% din volumul total al spaţiilor 

închiriate, respectiv 87.500 de metri pătraţi, iar cea mai mare pondere a tranzacţiilor au fost 

contracte noi şi renegocieri, care au constituit 55% şi, respectiv, 37%.   

 Stocul de spaţii industriale şi logistice din România a ajuns în 2020 la 5,5 milioane mp, 

în condiţiile în care în ultimii ani livrările s-au cifrat la 400.000-500.000 mp anual. Iar opt oraşe 

controlează circa 80% din aceaastă piaţă, în vreme ce 97% din suprafața totală logistică și 

industrială e în afara Moldovei, un efect direct a lipsei de legături auto sau de tren rapide cu 

restul țării.            

 Cu un stoc existent de 2,3 mil. mp, Bucureşti şi împrejurimile, respectiv Ilfov, continuă 

să atragă cel mai mare volum de noi dezvoltări, fiind în construcţie peste 140.000 mp. Pe locul 

următor, cu un stoc de 1,2 mil. mp, se află regiunea de nord şi nord-vest a ţării, care include 

Timişoara Arad şi Cluj-Napoca. În această zona, dezvoltatorii au în construcţie aproximativ 

130.000 mp, dintre care peste 100.000 mp se află în judeţul Timiş. O altă zonă dinamică în 

termeni de noi proiecte este regiunea din centrul României, care include oraşe precum Deva, 

Sibiu, Târgu-Mureş şi Braşov, unde există un stoc de circa 670.000 mp care urmează a creşte 

cu 10% doar în acest an, dintre care aproximativ 15.000 mp sunt în construcţie în Braşov. 

 Oferta pentru proprietăți imobiliare de tip teren liber in Zona Spitalul Județean 

de Urgență este medie-redusă, atat pe site-urile de imobiliare cat si in presa scrisa. Preturile se 

situeaza la nivel ridicat și prezinta fluctuatii mari in cadrul zonei analizate. Oferta se situeaza 

intre 300 – 500 euro/mp de teren liber iar parcelele de teren sunt, in general, in suprafata de 

500 – 3000 mp. Cele mai multe suprafete de teren oferite la vanzare sunt pretabile constructiilor 

rezidentiale sau comerciale, cu regim de inaltime de P+1 sau P+2.     

 Cele mai multe suprafete de teren oferite la vanzare sunt pretabile constructiilor 

clădirilor comerciale și clădirilor de locuințe. Imobilele cu destinatie “cladire de birouri” exista, 

dar sunt in numar redus. Întrucât dimensiunile acestora sunt medii și reduse, zona nu permite 

dezvoltarea de mari ansambluri rezidențiale sau mixte.      
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Echilibrul pieței 

În ceea ce privește aria de piață studiată, putem afirma că cererea pentru imobile 

asemănătoare este medie-ridicată iar oferta la vânzare pentru imobile asemănătoare este medie-

redusă. Cumpărătorii sunt frânați de prețurile ridicate iar proprietarii ezită să vândă, preferând 

să pastreze imobilele ca o investiție sau pentru folosința proprie. De asemenea, majoritatea 

loturilor de teren din aria studiată sunt ocupate cu edificii de tip bloc de locuințe, clădire 

administrativă sau casă de locuit.        

 Astfel, în general, putem afirma că ne aflăm într-o piață a vânzătorului.   

           

Vandabilitate 

 

Piața imobiliară se definește ca un grup de persoane sau firme care intră în contact cu 

scopul de a efectua tranzacții imobiliare. Participanții la această piață schimbă drepturi de 

proprietate contra unor bunuri, cum sunt banii. Această piață se definește pe baza tipului de 

proprietate, potențialului de a produce venituri, localizare, caracteristicile investitorilor și 

chiriașilor tipici, etc. Piața imobiliară este influențată de atitudinile, motivațiile și interacțiunile 

vânzătorilor și a cumpărătorilor. De asemenea, este o piață cu caracteristici diferite de cele ale 

pieței eficiente – este foarte sensibilă la situația pieței de muncă și stabilitatea veniturilor, 

deciziile de cumpărare sunt influențate de modul de finanțare; este o piață care nu se 

autoreglează și este afectată de reglementările guvernamentale și locale, informațiile despre 

tranzacții similare nu sunt imediat disponibile sau au un grad de credibilitate redus și există un 

decalaj între cerere și oferta, etc.       

 Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă greu, iar cererea poate să se modifice 

brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori să existe supraofertă sau exces de cerere și nu 

echilibru. Cumpărătorii și vânzătorii nu sunt întotdeauna bine informați iar actele de vânzare 

cumpărare nu au loc în mod frecvent. De multe ori, informațiile despre prețuri de tranzacționare 

sau nivelul ofertei nu sunt imediat disponibile. Proprietățile imobiliare sunt durabile și pot fi 

private ca investiții. Sunt puțin lichide și de obicei procesul de vânzare este lung.  

 În cazul proprietăților evaluate, pentru identificarea pieței sale imobiliare specifice s-

au investigat o serie de factori, începând cu tipul, caracteristicele și aria proprietății. Aceasta 

este o  proprietate imobiliară de tip “teren liber”. Terenurile vor fi evaluate în conformitate cu 

CMBU a terenului considerat liber. Aria pieței imobiliare este piața imobiliară din zonă.                         

 Astfel, am procedat la analiza cererii și ofertei pentru imobile similare din zonă dar și 

a altor tipuri de imobile și am investigat aspecte legate de situația economică a zonei, stadiul 

de dezvoltare a economiei în zone similare și caracteristicile acesteia, populația sa precum și 

de trendurile de dezvoltare care se manifestă în ultimii ani.     

 Au fost luate în considerare următoarele caracteristici în vederea stabilirii 

vandabilității/atractivității proprietăților imobiliare supuse analizei: accesibilitatea zonei (cât 

de ușor accesibilă este zona în care se află proprietatea), utilități (racordarea sau posibilitatea 

racordării la utilități), dezvoltarea zonei (nivelul de dezvoltare socială și economică a zonei), 
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condiții de mediu (calitatea mediului în aria în care se află proprietatea subiect), suprafața 

terenului (gradul de satisfacere a cerințelor investitorilor din zonă în acord cu utilizarea sa 

potențială), forma terenului (forma terenului influențează tipul, dimensiunea și configurația 

construcțiilor care pot fi edificate pe acesta), accesul la stradă (existența accesului la stradă, 

atât auto cât și pietonal) și utilizarea (posibilități de dezvoltare/construire pe suprafața 

terenului).         

 Caracteristicile au fost centralizate în următorul tabel, fiindu-le atribuite câte un 

coeficient în funcție de natura efectului produs asupra vandabilității proprietății, atât în 

comparație cu alte proprietăți similare din zonă care pot fi preferate de potențialii 

cumpărătorii în defavoarea proprietății subiect cât și în raport de însușirile generale care 

influențează capacitatea proprietății de genera fluxuri de numerar prin construire sau 

exploatare.  

 

În concluzie, având în vedere frecvența tranzacțiilor cu imobile similare în zonă, 

caracteristicile fizice prezentate anterior și utilizările alternative, putem afirma că 

proprietatea analizată este relativ ușor vandabilă.      

   

Descrierea amplasamentului       

  

Suprafețele de teren sunt în formă regulată, dreptunghiulară, încadrat în categoria “curți 

– constructii”, suprafața este plană si accesul se realizeaza dintr-o alee asfaltată care asigură 

legătura cu Str. Tabaci. Utilităţile aferente terenului sunt: apă – rețea, canalizare - rețea, 

energie electrică, gaz metan. Accesul auto şi pietonal se poate efectua din aleea mai sus 

menționată. Gradul de ocupare a zonei este ridicat, terenurile libere fiind in numar mic în 

Proprietate Accesibilitatea 

zonei 

Utilități Dezvoltarea 

zonei 

Condiții 

de mediu 

Suprafața 

terenului 

Forma 

terenului 

Accesul 

la stradă 

Utilizarea 

Str. Tabaci nr. 1C, 

Craiova, jud. Dolj 

Pozitiv Pozitiv Pozitiv Pozitiv Negativ Pozitiv    Pozitiv Pozitiv 

Str. Tabaci nr. 1D, 

Craiova, jud. Dolj 

Pozitiv Pozitiv Pozitiv Pozitiv Negativ Pozitiv    Pozitiv Pozitiv 

Str. Tabaci nr. 1E, 

Craiova, jud. Dolj 

Pozitiv Pozitiv Pozitiv Pozitiv Negativ Pozitiv    Pozitiv Pozitiv 

Str. Tabaci nr. 1F, 

Craiova, jud. Dolj 

Pozitiv Pozitiv Pozitiv Pozitiv Negativ Pozitiv    Pozitiv Pozitiv 
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raport cu imobilele în construcție sau deja edificate.     

 Suprafata fiecărui dintre acestora este de 108 mp si au o iesire la strada de aprox. 11 m. 

         

Descrierea construcțiilor și amenajărilor 

  

 Pe suprafața terenurilor în cauză sunt edificate o serie de construcții provizorii de tip 

“magazin”, însă terenul se evaluează în ipoteza în care sunt libere de orice construcție. 

                

Date privind regimul fiscal 

 

În cazul proprietății supuse evaluării nu s-au identificat beneficii sau pierderi 

suplimentare rezultate dintr-un regim de impozitare diferit sau preferențial în raport cu alte 

imobile similare, cu aceeași destinație, din zonă. 
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Partea IV – Analiza datelor și concluziile 
 

Cea mai bună utilizare a proprietății 

 

Prin analiza celei mai bune utilizări se identifică acea variantă de utilizare a unei 

proprietăți imobiliare din diferite alte posibile care, prin compararea costurilor și a beneficiilor 

rezultate, se doveșteste a fi cea mai profitabilă și mai bună din punct de vedere competitiv.

 Este utilizarea rezonabilă, probabilă şi legală a unui teren liber sau construit care este 

fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar şi are ca rezultat cea mai mare valoare. 

Pentru a estima valoarea, analiza de cea mai bună utilizare identifică cea mai profitabilă 

utilizare competitivă în care poate fi pusă proprietatea.     

 Cea mai bună utilizare a terenului sau amplasamentului ca fiind liber poate fi utilizarea 

prezentă, construcţia, subîmpărţirea sau unirea; în mod alternativ, terenul poate fi păstrat ca 

investiţie. Dată fiind localizarea, se stabilește cea mai bună utilizare a terenului liber. 

 

În cazul suprafeței de teren supusă analizei, având în vedere dimensiunea foarte 

redusă, amplasarea, frontul stradal și forma acesteia, cea mai bună alternativă posibilă 

pentru proprietatea imobiliară analizată este de proprietate imobiliară comercială, în 

sensul edificării unei construcții de tip magazin. 

 

 

 

Criterii ce 

definesc CMBU 

Utilizări alternative 

Clădire rezidențială – Bloc de 

locuințe P+2/P+3 

Clădire rezidențială – Casă de 

locuit P+1/P+2 

Clădire comercială – Magazin 

Permisibilă legal Proprietatea nu poate obține 

permisele și autorizațiile legale 

prevăzute de regulamentele 

locale. 

Proprietatea nu poate obține 

permisele și autorizațiile legale 

prevăzute de regulamentele locale. 

Proprietatea poate obține 

permisele și autorizațiile legale 

prevăzute de regulamentele 

locale. 

Fizic posibilă - - Localizarea, suprafața și forma 

sunt optime alipirea la o suprafață 

de teren învecinată.  

Fezabilă financiar - - Este fezabilă financiar 

Maxim 

productivă 

  Este maxim productivă 
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Evaluarea terenului 

 

Standardele de Evaluare a Bunurilor 2022 prevăd 6 metode pentru evaluarea 

terenurilor: 

 metoda comparației directe; 

 metoda extracției; 

 metoda alocării; 

 metoda reziduală; 

 analiza parcelării și dezvoltării; 

 metoda capitalizării rentei funciare. 

 

1. Metoda comparației directe 

Metoda presupune compararea terenului subiect cu alte loturi similare, tranzacționate 

sau ofertate recent pe piață și despre care există un fond de date consistent. Cu toate că ar fi de 

preferat ca elementele comparabile să reprezinte tranzacții, de cele mai multe ori ele iau forma 

ofertelor și cotațiilor de preț, acest lucru neînsemnând că acuratețea valorii rezultate scade. 

Metoda este deseori folosită în evaluarea suprafețelor de teren libere sau în cazul terenului 

considerat liber. Aplicarea metodei constă în analiza, compararea și ajustarea valorilor 

elementelor comparabile pentru a se ajunge la valoarea terenului evaluat. În esență, aceasta 

poate fi aplicată tuturor loturilor de teren sub condiția să existe suficiente date de piață. Dacă 

acest lucru are loc, atunci metoda comparației de piață este cea mai directă și sistematică pentru 

stabilirea valorii unui teren.        

 Elementele de comparație cuprind drepturi de proprietate, condiții de vânzare, condiții 

de finanțare, restricții legale, condiții de piață, localizare, caracteristicile fizice, utilități 

disponibile, zonarea și CMBU (cea mai bună utilizare).      

 O serie de corecţii pot fi aplicate preţului total, altele sunt aplicate preţului pe unităţi de 

comparaţie. Multiplicatorii de venituri pot fi, de asemenea, folosiţi ca şi criterii de comparaţie.

 Selectarea concluziei asupra valorii este determinată de proprietatea imobiliară 

comparabilă care este cea mai apropiată din punct de vedere fizic, juridic și economic de 

proprietatea imobiliară subiect și asupra prețului căreia s-au efectuat cele mai mici ajustări. 

  

2. Metoda extracției 

Metoda extracției de piață presupune extragerea valorii terenului din prețul total cerut 

sau achitat pentru o proprietate prin estimarea și deducerea costului de înlocuire al 

construcției/construcțiilor. Unii autori o consideră o variantă a metodei proporției. Se 

recomandă a se folosi, în special, în evaluarea proprietăților din mediul rural, unde valoarea 

construcțiilor este relativ redusă și poate fi estimată cu ușurință. Cu toate acestea, atenția 

evaluatorului trebuie să se îndrepte mai ales spre stabilirea corectă a deprecierii întrucât ea 

poate influența semnificativ valoarea rezultată.       
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3. Metoda alocării 

Metoda alocării sau proporției are la bază principiul contribuției și al echilibrului care 

statuează existența unui raport tipic între valoarea terenului și a proprietății întregi. Gradul de 

certitudine crește în situația în care construcțiile sunt noi sau de dată recentă. Valoarea 

raportului crește direct proporțional cu vechimea clădirii. Metoda nu este utilizată frecvent dar 

este utilă atunci când nu există suficiente informații de piață.    

  

4. Metoda reziduală 

Și această metodă este folosită în cazurile în care evaluatorii nu dispun de date 

suficiente referitoare la tranzacțiile sau ofertele de terenuri din aria de piață. La fel ca metoda 

alocării, aceasta are la bază principiul contribuției și echilibrului și poate fi aplicată în situația 

în care se cunoaște sau se poate afla valoarea construcției sau venitul net anual aferent 

proprietății. De asemenea, este necesar să se cunoască ratele de capitalizare pentru teren și 

construcție. Pentru estimarea valorii terenului, se va estima venitul net anual al proprietății, se 

va stabili venitul net aferent clădirii și apoi a terenului (prin scăderea venitului construcției din 

venitul total generat de proprietate) și se va calcula valoarea terenului prin capitalizarea 

venitului aferent acestuia.         

  

5. Analiza parcelării și dezvoltării 

Metoda este utilă când terenurile de evaluat au suprafețe foarte mari și cea mai bună 

utilizare a acestora este parcelarea și vânzarea sau dezvoltarea lor. Metoda este potrivită atât în 

cazul terenurilor cu destinație rezidențială, cât și celor industriale sau de agrement. O 

particularitate este faptul că evaluatorul trebuie să estimeze toate costurile aferente parcelării 

și vânzării (autorizații, proiectare, nivelarea terenului, conectarea la utilități, comisioane etc.) 

care urmează să fie deduse din prețul total de vânzare previzionat. Venitul net astfel obținut 

este actualizat cu o rată de rentabilitate care să reflecte perioada de dezvoltare și tranzacționare 

a întregii proprietăți.          

  

6. Metoda capitalizării rentei funciare 

Această metodă prezintă unele similarități cu metoda capitalizării profitului din 

evaluarea afacerii întrucât asemenea acesteia din urmă, constă în convertirea unui flux de 

numerar în valoare. Calculul valorii rezultă din capitalizarea rentei de bază la o rată adecvată 

condițiilor specifice de pe piață. În situația în care renta din contract diferă semnificativ de 

prețurile practicate pe piață, se vor realiza o serie de corecții. 

În cadrul prezentului raport, am utilizat metoda comparației directe întrucât este 

singura pentru care s-au identificat informații de piață suficiente în vederea susținerii 

sale.
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Metoda comparației directe 

Prezentarea ofertelor comparabile 

 

Comparabilele D și F au fost eliminate întrucât au CMBU rezidențială, pe când terenul subiect are CMBU comercială. Mai mult 

decât atât, acestea se află într-o zonă inferioară spre deosebire de imobilul supus evaluării.  

Comparabila A B C D E F G H 

Preț 315 euro/mp 330 euro/mp 500 euro/mp 233 euro/mp 725 euro/mp 214 euro/mp 673 euro/mp 400 euro/mp 

Drepturi de 
proprietate 

Deplin Deplin Deplin Deplin Deplin Deplin Deplin Deplin 

Condiții de 
finanțare 

Presupush 
cash 

Presupush 
cash 

Presupush cash Presupush cash Presupush 
cash 

Presupush 
cash 

Presupush 
cash 

Presupush 
cash 

Condiții de 
vânzare 

Ofertă Ofertă Ofertă Ofertă Ofertă Ofertă Ofertă Ofertă 

Condiții de piață Curenta Curenta Curenta Curenta Curenta Curenta Curenta Curenta 

Localizare Str. George 
Enescu  

1 Mai Centru Str. Antiaeriană Centru – Str. 
Brestei 

Catargiu Piața Chiriac  Calea 
Severinului  

Acces la șosea Da Da – 2 străzi Da Da Da Da Da Da 

Front stradal 15 m 18 m 19 m 12 m 29 m 12 m 23 m 10 m 

Topografie Drept Drept Drept Drept Drept Drept Drept Drept 

Forma Regulată Regulată Regulată Regulată Regulată Regulată Regulată Ușor atipică 

Suprafață 550 mp 2926 mp 1604 mp 420 mp 1380 mp 700 mp 1040 mp 620 mp 

Utilități Toate Toate Toate Toate; canalizare și 
gaz la limita propr. 

Toate Toate Toate Toate 

Zonare Mixt Mixt Mixt Mixt Mixt Mixt Mixt Mixt 

Alti factori POT 50%, CUT 
2, H max P+2 

POT 50%, CUT 
2, H max P+4 

POT 35%, CUT 
1,05, H max 

P+2+M 

POT 35%, CUT 1, H 
max P+2 

POT 50%, CUT 
2, H max P+3 

POT 30%, CUT 
1, H max P+2 

POT 50%, CUT 
2, H max P+4 

POT 50%, CUT 
2, H max P+4 

CMBU Comercial Comercial Comercial Rezidențial Comercial Rezidențial Comercial Comercial 
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Element de comparație Subiect Comparabila A Comparabila B Comparabila C Comparabila D Comparabila E Comparabila F 

    Corecții Corecții Corecții Corecții Corecții Corecții 

    % euro % euro % euro % euro % euro % euro 

Preț vânzare/mp   315 330 500 725 673 400 

Tip informație   Ofertă Ofertă Ofertă Ofertă Ofertă Ofertă 

Marja de negociere   -10% -32 -10% -33 -10% -50 -10% -73 -10% -67 -10% -40 

Preț tranzacție   284 297 450 653 606 360 

TEHNICI CANTITATIVE 

Drepturi de 
proprietate Deplin Deplin Deplin Deplin Deplin Deplin Deplin 

Corecții   0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Preț corectat   284 297 450 653 606 360 

Condiții de finanțare Numerar Numerar Numerar Numerar Numerar Numerar Numerar 

Corecții   0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Preț corectat   284 297 450 653 606 360 

Condiții de vânzare  Nepartinitoare Nepartinitoare Nepartinitoare Nepartinitoare Nepartinitoare Nepartinitoare Nepartinitoare 

Corecții   0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Preț corectat   284 297 450 653 606 360 

Condiții de piață Data evaluării Curenta Curenta Curenta Curenta Curenta Curenta 

Corecții   0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Preț corectat   284 297 450 653 606 360 

Pret ajustat - 284 297 450 653 606 360 

TEHNICI CALITATIVE 

Localizare Str. Tabaci 
Str. George 

Enescu 1 Mai Centru 
Centru - Str. 

Brestei Piața Chiriac Calea Severinului 

Comparabilitate   Inferior Inferior Superior Superior Superior Inferior 

Acces la șosea Da   Da  Da - 2 străzi Da Da Da Da  

Comparabilitate   Similar Superior Similar Similar Similar Similar 

Front stradal 11 15 18 19 29 23 10 

Comparabilitate   Inferior Inferior Inferior Inferior Inferior Inferior 



Raport de evaluare – 4 terenuri cu suprafața de 108 mp situate pe Str. Tabaci nr. 1C – 1F, Craiova, jud. Dolj 

  

39 

Topografie Drept Drept Drept Drept Drept Drept Drept 

Comparabilitate   Similar Similar Similar Similar Similar Similar 

Forma Regulată Regulată Regulată Regulată Regulată Regulată Ușor atipică 

Comparabilitate   Similar Similar Similar Similar Similar Inferior 

Suprafața (mp) 108 550 2926 1604 1380 1040 620 

Comparabilitate   Superior Superior Superior Superior Superior Superior 

Utilități 

Apa curentă, 
curent electric, 
gaz, canalizare 

Apa curentă, 
curent electric, 
gaz, canalizare 

Apa curentă, 
curent electric, 
gaz, canalizare 

Apa curentă, 
curent electric, 
gaz, canalizare 

Apa curentă, 
curent electric, 
gaz, canalizare 

Apa curentă, 
curent electric, 
gaz, canalizare 

Apa curentă, 
curent electric, 
gaz, canalizare 

Comparabilitate   Similar Similar Similar Similar Similar Similar 

Zonare Mixt Mixt Mixt Mixt Mixt Mixt Mixt 

Comparabilitate   Similar Similar Similar Similar Similar Similar 

Reguli de urbanism 
POT 70% CUT 4 

P+8 
POT 50% CUT 2 

P+2 
POT 50% CUT 2 

P+4 
POT 35% CUT 1,05 

P+2+M 
POT 50% CUT 2 

P+3 
POT 50% CUT 2 

P+4 
POT 50% CUT 2 

P+4 

Comparabilitate   Inferior Inferior Inferior Inferior Inferior Inferior 

Alți factori Nu este cazul Nu este cazul 
Casă demolabilă 

pe teren 
Casă demolabilă 

pe teren Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

Comparabilitate   Similar Inferior Inferior Similar Similar Similar 

CMBU Comercial Comercial Comercial Comercial Comercial Comercial Comercial 

Comparabilitate   Similar Similar Similar Similar Similar Similar 

Superior   1 2 2 2 2 1 

Similar   7 5 6 7 7 6 

Inferior   3 4 3 2 2 4 

Comparabilitate totală   Inferior Inferior Superior Superior Superior Inferior 
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            În urma studiului Certificatului de Urbanism pus la dispoziție de către client, s-a 

stabilit că proprietatea subiect se află în zona UTR LI9, care presupune un POT de 

maxim 70%, un CUT maxim de 4 iar înălțimea maximă este nereglementată. De 

asemenea, zonarea prevede că imobile ce pot fi edificate în această zonă sunt cele care au 

legătură cu “funcțiuni complexe de interes public și servicii de interes general” (instituții 

publice și servicii, spații verzi amenajate, spații verzi amenajate, accese pietonale și 

carosabile, parcaje, garaje, respectiv rețele tehnico – edilitare și construcții aferente.  

            Evaluarea se realizează în ipoteza în care POT-urile, CUT-urile și regimurile de 

înalțime utilizate pentru terenurile comparabile sunt valide. În lipsa unui certificat de 

urbanism, indicatorii urbanistici au fost estimați în funcție de POT-urile, CUT-urile și 

regimurile de înalțime ale clădirilor noi edificate în vecinătatea acestora, în ultimii ani. 

Astfel de informații au fost preluate și din anunțurile de vânzare ale terenurilor utilizate 

drept comparabile.                                

 

Proprietatea comparabilă A are un preț de tranzacționare de 284 euro/mp (corectat 

pentru oferta) și se află într-o zonă inferioară în raport cu proprietatea subiect, suprafața este 

superioară și are ieșire la o singură stradă. Forma este regulată iar coeficienții urbanistici din 

zona respectivă sunt inferiori celor din zona terenului subiect. Frontul stradal este inferior 

proprietății subiect. Cele două proprietăți beneficiază de aceleași utilități.   

 Comparabilitatea generala este inferioară, deoarece dacă analizăm elementele de 

comparație pentru care proprietatea comparabilă este inferioară, se constată că influența 

acestora în valoarea de piață este mai puternică decât impactul elementelor pentru care aceasta 

este superioară. 

Proprietatea comparabilă B are un preț de tranzacționare de 297 euro/mp (corectat 

pentru ofertă) și se află intr-o zonă inferioară în raport cu proprietatea subiect, suprafața este 

superioară și are ieșire la două străzi diferite. Topografia este dreaptă, forma este regulată iar 

ieșirea la stradă este inferioară terenului subiect. Coeficienții urbanistici din zona respectivă 

sunt inferiori celor din zona terenului subiect. Cele două proprietăți beneficiază de aceleași 

utilități. Proprietatea are pe suprafața sa o casă demolabilă, ceea ce constituie un dezavantaj 

competitiv, care se traduce în costuri suplimentare ulterioare achiziției.   

 Comparabilitatea generala este inferioară, deoarece dacă analizăm elementele de 

comparație pentru care proprietatea comparabilă este inferioară, se constată că influența 

acestora în valoarea de piață este decisivă. 

Proprietatea comparabilă C are un preț de tranzacționare de 450 euro/mp (corectat 

pentru ofertă) și se află într-o zonă superioară în raport cu proprietatea subiect, suprafața este 

mai mare, ceea ce constituie un dezavantaj competitiv și are ieșire la o singură stradă (la fel ca 

proprietatea subiect). Terenul este drept iar forma este regulată. Coeficienții urbanistici din 

zona respectivă sunt inferiori celor din zona terenului subiect, cele două proprietăți beneficiază 

de aceleași utilități iar frontul stradal este mai redus ca dimensiune în raport cu suprafața 
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comparabilei față de proprietatea subiect (dezavantaj). Proprietatea are pe suprafața sa o casă 

demolabilă, ceea ce constituie un dezavantaj competitiv, care se traduce în costuri suplimentare 

ulterioare achiziției.        

 Comparabilitatea generală este superioară, deoarece dacă analizăm elementele de 

comparație pentru care proprietatea comparabilă este superioară, se constată că influența 

acestora în valoarea de piață este mai puternică decât impactul elementelor pentru care aceasta 

este inferioară.          

Proprietatea comparabilă D are un preț de tranzacționare de 653 euro/mp (corectat 

pentru ofertă) și se află într-o zonă superioară în raport cu proprietatea subiect, suprafața este 

sensibil mai mare (avantaj) și are ieșire la o singură stradă. Terenul este drept iar forma este 

regulată. Frontul stradal, raportat la suprafața totală a terenului în cauză este inferior terenului 

subiect, ceea ce constituie un dezavantaj competitiv. Coeficienții urbanistici din zona 

respectivă sunt inferiori celor din zona terenului subiect iar cele două proprietăți beneficiază 

de aceleași utilități.         

 Comparabilitatea generala este superioară, deoarece dacă analizăm elementele de 

comparație pentru care proprietatea comparabilă este superioară, se constată că influența 

acestora în valoarea de piață este mai puternică decât impactul elementelor pentru care aceasta 

este inferioară.  

Proprietatea comparabilă E are un preț de tranzacționare de 606 euro/mp (corectat 

pentru ofertă) și se află într-o zonă superioară în raport cu proprietatea subiect, suprafața este 

sensibil mai mare (avantaj) și are ieșire la o singură stradă. Terenul este drept iar forma este 

regulată. Frontul stradal, raportat la suprafața totală a terenului în cauză este inferior terenului 

subiect, ceea ce constituie un dezavantaj competitiv. Coeficienții urbanistici din zona 

respectivă sunt inferiori celor din zona terenului subiect iar cele două proprietăți beneficiază 

de aceleași utilități.         

 Comparabilitatea generala este superioară, deoarece dacă analizăm elementele de 

comparație pentru care proprietatea comparabilă este superioară, se constată că influența 

acestora în valoarea de piață este mai puternică decât impactul elementelor pentru care aceasta 

este inferioară.  

Proprietatea comparabilă F are un preț de tranzacționare de 360 euro/mp (corectat 

pentru ofertă) și se află într-o zonă inferioară în raport cu proprietatea subiect iar suprafața este 

superioară. Terenul este drept iar forma este ușor atipică (dezavantaj). Coeficienții urbanistici 

din zona respectivă sunt inferiori celor din zona terenului subiect, cele două proprietăți 

beneficiază de aceleași utilități iar frontul stradal este mai redus ca dimensiune în raport cu cel 

al proprietății subiect (dezavantaj).        

 Comparabilitatea generală este inferioară, deoarece dacă analizăm elementele de 

comparație pentru care proprietatea comparabilă este inferioară, se constată că influența 

acestora în valoarea de piață este mai puternică decât impactul elementelor pentru care aceasta 

este superioară.          
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Valorile rezultate pentru proprietățile comparabile sunt analizate și apoi este 

formulată concluzia asupra valorii prin aranjarea acestora într-un clasament relativ la 

proprietatea imobiliară subiect. 

Proprietatea comparabilă Preț Comparabilitate totală 

D 653 euro/mp superioară 

E 606 euro/mp superioară 

C 450 euro/mp superioară 

Proprietatea subiect - - 

F 360 euro/mp inferioară 

B 297 euro/mp inferioară 

A 284 euro/mp inferioară 

 

În concluzie, valoarea proprietății subiect se află în intervalul 360 euro/mp – 450 

euro/mp. Opinia noastră consideră valoarea terenului ca fiind 380 euro/mp, adică 41.040  

EURO, ceea ce reprezinta 201.178 RON la cursul BNR de 1 EURO = 4,9020 RON din 

data de 23.12.2022.          

 S-a preferat selectarea unei valori situate la capătul inferior al intervalului 

întrucât terenul subiect are o suprafață foarte redusă, CMBU a acestuia fiind edificarea 

unei construcții de tip magazin, adică a unei proprietăți care generează fluxuri financiare 

ușor reduse în comparație cu alte tipuri de proprietăți.  

S-a realizat o singură grilă de piață întrucât toate cele 4 terenuri au aceleași 

caracteristici fizice și juridice iar valoarea obținută este valabilă pentru fiecare dintre 

proprietățile analizate. 

În urma cercetărilor realizate pe piața imobiliară specifică, atât în Zona Parcului 

Romanescu, cât și în municipiul Craiova, nu s-au identificat informații de piață cu privire 

la veniturile din închiriere ce pot fi obținute pentru terenuri. Altfel spus, evaluatorul nu a 

identificat nicio ofertă de închiriere pentru imobile în această zonă, fapt care arată că nu există 

o piață imobiliară pentru închirierea terenurilor în această arie imobiliară.  

Pentru a estima venitul ce se poate obține în urma cedării folosinței bunurilor, se va 

estima o perioadă rezonabilă de concesiune/închiriere, în acord cu prevederile art. 306, alin. 

(1) din Codul Administrativ, respectiv: “Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică 

se încheie în conformitate cu legea română, indiferent de naţionalitatea sau de cetăţenia 

concesionarului, pentru o durată care nu va putea depăşi 49 de ani, începând de la data semnării 

lui”.            

 Având în vedere că durata maximă nu poate depăși 49 de ani și întrucât la nivelul 

orașului Craiova, Consiliul Județean a aprobat închirierea acestor terenuri pe o perioadă 

de 4 ani, s-a estimat o perioadă de recuperare a investiției de 4 de ani (Hotărârea nr. 

269/25.11.2021). 

Exploatarea acestuia sub forma închirierii are ca rezultat obținerea unei redevențe 

lunare, stabilită ca valoarea terenului/nr. de luni. 
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Astfel, având în vedere perioada de închiriere estimată, precum și valoarea de piață 

estimată anterior a terenului, respectiv 41.040 EURO, a rezultat următorul tabel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRALIZATOR VALOARE LIPSĂ DE FOLOSINȚĂ 

Nr. luni amortizare investiție 48 

Valoare teren (euro) 41.040 

Sumă anuală de plată (euro) 10.260 

Sumă lunară de plată (euro) 855 

Sumă anuală de plată (lei) 50.295 

Sumă lunară de plată (lei) 4.191 
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Concluzia privind valoarea 

  

Proprietatea evaluată reprezintă 4 terenuri cu suprafața de 108 mp fiecare, situate 

pe Str. Tabaci nr. 1C – 1F, Craiova, jud. Dolj, după cum urmează: 

 teren cu suprafața de 108 mp situat pe Str. Tabaci nr. 1F, Craiova, jud. Dolj, 

înscris în Cartea Funciară nr: 249115 și având Nr. cadastral: 249115; 

 teren cu suprafața de 108 mp situat pe Str. Tabaci nr. 1E, Craiova, jud. Dolj, 

înscris în Cartea Funciară nr: 249116 și având Nr. cadastral: 249116; 

 teren cu suprafața de 108 mp situat pe Str. Tabaci nr. 1D, Craiova, jud. Dolj, 

înscris în Cartea Funciară nr: 249117 și având Nr. cadastral: 249117; 

 teren cu suprafața de 108 mp situat pe Str. Tabaci nr. 1C, Craiova, jud. Dolj, 

înscris în Cartea Funciară nr: 249118 și având Nr. cadastral: 249118. 

 

 

            Având în vedere amplasarea imobilului, datele de pe piața imobiliară despre tranzacții 

similare și ținând cont de scopul efectuării evaluării, opinia evaluatorului este: valoarea chiriei 

minime de piață generată de proprietățile imobiliare în cauză este cea estimată prin 

metoda comparațiilor directe. 

            Alegerea acestor metode se bazează pe numărul mare și siguranța informațiilor 

disponibile pe piață. 

 

 

 

Abordarea/metoda 

utilizată 

Proprietate Valoare în 

EURO 

Chirie/lună 

în EURO 

Chirie/lună 

în RON 

Metoda comparațiilor 

directe  

Teren cu suprafața de 108 mp 

situat pe Str. Tabaci nr. 1F, 

Craiova, jud. Dolj 

41.040   855 4.191 

Metoda comparațiilor 

directe 

Teren cu suprafața de 108 mp 

situat pe Str. Tabaci nr. 1E, 

Craiova, jud. Dolj 

41.040   855 4.191 

Metoda comparațiilor 

directe 

Teren cu suprafața de 108 mp 

situat pe Str. Tabaci nr. 1D, 

Craiova, jud. Dolj 

41.040   855 4.191 

Metoda comparațiilor 

directe 

Teren cu suprafața de 108 mp 

situat pe Str. Tabaci nr. 1C, 

Craiova, jud. Dolj 

41.040   855 4.191 
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Anexe
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PROPRIETĂȚI COMPARABILE 

Comparabila A 
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Comparabila B 
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Comparabila C 
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Comparabila D 
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Comparabila E 
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Comparabila F 
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Comparabila G 
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Comparabila H 
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