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Către: PRIMĂRIA MUNICIPULUI ALBA IULIA  

 

Stimate doamne și stimati domni, 

Conform solicitării dumneavoastră am efectuat evaluarea proprietăţii imobiliare „teren arabil intravilan”, înscris în 
CF 98885 Alba Iulia, nr. top. 98885 cu suprafața de 1000 mp, cotă parte din 8400 mp, conform plan anexat. 

Scopul evaluării este estimareai valorii de piață în vederea informării clientului. 

A fost supus evaluării dreptul integral de proprietate asupra  terenului prezentat  în cadrul raportului. 
  

Proprietar : MUNICIPIULUI ALBA IULIA  

Dreptul de proprietate este considerat integral, valabil, tranzactionabil si neafectat de eventuale sarcini. 
Prezenta lucrare se adreseaza MUNICIPIULUI ALBA IULIA in calitate de client si utilizator desemnat.  
Raportul de evaluare a fost elaborat în conformitate cu Standardele de Evaluare a Bunurilor - editia 2020  
La baza efectuarii evaluarii au stat informatiile privind nivelul preturilor corespunzatoare lunii decembrie 2021, 
data la care se considera valabile ipotezele luate in considerare si valorile estimate de catre evaluator . Data 
evaluării este 02.12.2021.  
Raportul a fost structurat dupa cum urmeaza: 
(1) Aspecte generale – in care sunt prezentate atat obiectul evaluarii cat si principalele elemente cu caracter 
specific care delimiteaza modul de abordare al evaluarii  
(2) Descrierea datelor – in care este prezentat patrimoniul evaluat  
(3) Evaluarea bunurilor – contine aplicarea metodelor de evaluare  
(4) Anexe – contin elemente care sustin argumentele prezentate in raport. 
Evaluatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate, în nicio circumstanţă, pentru eventualele informaţii eronate, false, 
sau incomplete puse la dispoziţie de către client. 
  
În urma aplicării metodologiei de evaluare, opinia evaluatorului, referitoare la valoarea de piață a terenului subiect, 
este ( rot.): 

Denumire 
Suprafata  

(mp)

Pret unitar 

(euro/mp)

Valoare de piață 

(euro)                 

Valoare de piață 

(lei)                 

Teren intravilan

CF nr.98885, nr.cad/top: 98885
1000 18 18.000 89.080

18.000 € 89.080 €TOTAL  
 
 

 Valoarea este valabilă în condiţiile prezentate în acest raport . 
 Cursul de schimb considerat este de 4,9490 LEI/EURO. 
 Valoarea nu include TVA 
Raportul a fost pregătit pe baza standardelor, orientărilor şi metodologiei de lucru recomandate de către ANEVAR. 

 
Cu stimă,      
ing. Adriana Roşu 
Evaluator autorizat EI, EPI, EBM 
Membru titular ANEVAR 
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CUPRINS 
 

SCRISOARE DE TRANSMITERE 
SINTEZA RAPORTULUI 
I. TERMENII DE REFERINŢĂ AI EVALUĂRII 

Identificarea şi competenţa evaluatorului 
Identificarea clientului şi a oricăror alţi utilizatori desemnaţi  
Scopul evaluării 
Identificarea activelor supuse evaluării: 
Tipul valorii 
Data evaluării 
Documentarea necesară pentru elaborarea evaluării 
Natura şi sursa informaţiilor pe care se va baza evaluarea 
Ipoteze şi ipoteze speciale 
Restricţii de utilizare, difuzare sau publicare 
Declararea conformităţii lucrării 
Valabilitatea raportului 

 
II. PREZENTAREA DATELOR 

        Identificarea bunurilor. Descrierea juridică şi Descriere tehnică 

Datele despre amplasare 
Descrierea imobile 

   Aspecte privind utilizarea 
  Istoric, incluzând vânzările anterioare şi ofertele sau cotaţiile curente 

 

III. ANALIZA PIEŢEI BUNURILOR   
 

       Aspecte ale pieţei specifice, analiza cererii de bunuri 
       Concluzii şi tendinţe privind piaţa specifică 
 

IV. EVALUARE 
 
Abordarea prin piață 

 

V. ANALIZA REZULTATELOR ŞI CONCLUZIA ASUPRA VALORII 

     Alegerea valorii finale  

      Rezultatele evaluării. Opinia evaluatorului 
 

VI. ANEXE 
      Acte ale proprietatii 
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SINTEZA RAPORTULUI 

 

Obiectul evaluarii: Teren arabil intravilan, înscris în CF 98885 Alba Iulia, nr. top. 98885 cu suprafata de 
1000 mp,cotă parte din 8400 mp, conform plan anexat. Terenul este situat în municipiul Alba Iulia, Dealul Furcilor, 
FN, jud. Alba. 

Utilizator desemnat: MUNICIPIUL ALBA IULIA  
Proprietari: IORDĂNESCU ELENA -  în cotă 2/3  și COȘERIU IULIA MARIA - în cotă de 1/3. 
Scopul evaluării este estimarea valorii de piață a  terenului prezentat în cadrul raportului în vederea informării 
clientului. 
Prezenta lucrare se adresează MUNICIPIUL ALBA IULIA în calitate de client şi de utilizator desemnat.  
Data evaluării: Data de referinţă a evaluării este 02.12.2021. În consecinţă toate transformările preţurilor în Euro 
deţinute de evaluator s-au efectuat la cursul existent la data de 02.12.2021, de 4,9490 Lei/Euro. 
Evaluarea a fost făcută corespunzător condiţiilor existente la data 02.12.2021. Toate informaţiile particulare şi 
publice disponibile la această dată au fost considerate ca fiind potrivite acestor condiţii. 
Bazele evaluării. tipul valorii estimate: Raportul de evaluare a fost elaborat în conformitate cu Standardele de 
Evaluare a Bunurilor , ANEVAR- ediţia 2020 (care includ şi standardele Internationale de Evaluare), in special 
standardele: 

 SEV 100 – Cadru general 
 SEV 101 – Termeni de referinţă ai evaluării; 
 SEV 102 – Implementare;  
 SEV 103 – Raportare; 
 SEV 104 – Tipuri ale valorii; 
 SEV 105 – abordări în cevaluare; 
 SEV 400 - Verificarea evaluarilor 

Tipul de valoare adecvat scopului utilizării evaluării este valoarea de piață. 

Moneda raportului: rezultatele raportului de evaluare sunt exprimate în LEI şi EURO şi nu conţin TVA 
Rezultatele evaluării. Opinia evaluatorului 
Metoda de evaluare utilizată în raportul de evaluare este: 

- Abordarea prin piață 
În urma aplicării metodologiei de evaluare, opinia evaluatorului referitoare la valoarea de piață, este :   

 

 
 Valoarea este valabilă în condiţiile prezentate în acest raport . 
 Cursul de schimb considerat este de 4,9490 LEI/EURO. 
 Valoarea nu include TVA 
Raportul a fost pregătit pe baza standardelor, orientărilor şi metodologiei de lucru recomandate de către ANEVAR. 

Cu stimă,      
ing. Adriana Roşu 
Evaluator autorizat EI, EPI, EBM 
Membru titular ANEVAR 
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I. TERMENII DE REFERINŢĂ AI EVALUĂRII 
 

Identificarea şi competenţa evaluatorului 
Prin prezenta, în limita cunoştinţelor şi informaţiilor deţinute, evaluatorul certifică următoarele: 
- afirmaţiile prezentate şi susţinute în acest raport sunt adevărate şi corecte; 
- analizele, opiniile şi concluziile din prezentul raport sunt limitate numai de ipotezele considerate şi condiţiile 

limitative specifice şi sunt analizele, opiniile şi concluziile personale, fiind nepărtinitoare din punct de vedere 
profesional; 

- evaluatorul autorizat nu are nici un interes prezent sau de perspectivă în proprietatea imobiliara care face 
obiectul prezentului raport de evaluare şi nici un interes sau influenţă legată de părţile implicate; 

- suma ce revine evaluatorului drept plată pentru realizarea prezentului raport nu are nici o legătură cu 
declararea în raport a unei anumite valori (din evaluare) sau interval de valori care sa favorizeze clientul şi nu 
este influenţată de apariţia unui eveniment ulterior; 

- analizele, opiniile şi concluziile exprimate au fost realizate în conformitate cu cerinţele din standardele, 
recomandările şi metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociaţia Naţionala a Evaluatorilor 
Autorizati din România). Evaluatorul autorizat a respectat codul deontologic al ANEVAR; 

- evaluatorul certifică faptul că a efectuat personal inspecţia proprietăţii care face obiectul lucrării; 
- în elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistenta din partea nici unei alte persoane in afara evaluatorului 

care semnează mai jos. 
Prezentul raport se supune normelor ANEVAR şi poate fi expertizat (la cerere, cu acordul scris şi prealabil al   
evaluatorului) şi verificat, în conformitate cu Standardele de Evaluare a Bunurilor ANEVAR– editia 2020 
La data elaborării acestui raport, evaluatorul care se semnează mai jos este membru ANEVAR, a îndeplinit 
cerinţele programului de pregătire profesională continuă al ANEVAR şi are competenţa necesară întocmirii acestui 
raport.  
Raportul de evaluare a fost întocmit de către ing. Adriana Roșu, Evaluator Autorizat EPI, EI, EBM – Membru 
Titular ANEVAR, legitimaţia nr. 15784 
 
Identificarea clientului şi a oricăror alţi utilizatori desemnaţi  
Client: MUNICIPIUL ALBA IULIA. 
Utilizator desemnat: MUNICIPIUL ALBA IULIA 
Scopul evaluării 
Scopul lucrării este estimarea valorii de piață a terenului cu suprafața de 1000 mp. 
Se consideră că terenul nu este restricţionat la tranzacţionare şi este liber de sarcini.  

 
Identificarea terenului supus evaluării: 

Terenul supus evaluării este  situat în intravilan, conform PUG  aprobat. Are categoria de folosință  „arabil” și este 
înscris în CF 98885 Alba Iulia, nr. top./cad 98885  . Conform solicitării și a planului pus la dispozitie de către client 
se evaluează suprafața de 1000 mp, cotă parte din suprafata totală de  8400 mp, conform plan anexat. 

Este situat în municipiul Alba Iulia, Dealul Furcilor FN. 
Zona de amplasament este de locuinte individuale și semicolective, cu max. P+1+M niveluri,  situate înafara ariilor 
protejate, în regim de construire înșiruit, cuplat și protejat , în care se află case de locuit noi și in curs de realizare, 
precum și terenuri similare. 
A fost supus evaluării dreptul de proprietate asupra proprietăţii imobiliare prezentate mai sus.  
 
Tipul valorii 
Având în vedere scopul evaluării, s-au avut în vedere recomandările Standardelelor de Evaluare a Bunurilor, -
editia  2020 (care includ şi Standardele Internationale de Evaluare). 
În această ipostază, s-a putut apela la  estimarea unei valori de piaţă definite conform SEV 100 – Cadru general. 
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Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un 

cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile au 

acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere.  

 
Metodologia de calcul a “valorii de piață ” a ţinut cont de scopul evaluării, tipul bunului evaluat şi de recomandările 
Standardelelor de Evaluare a Bunurilor, ANEVAR 2020 (care includ şi Standardele Internationale de Evaluare) 
 
Metodologia de evaluare aplicată include: 
- Abordarea prin piață. 
Această abordare a fost selectată de evaluator ca fiind pentru cazul de față abordarea căreia i se poate acorda cel 
mai mare grad de încredere, și reflectă opinia evaluatorului privind valoarea de piață a proprietății subiect. În cazul 
de față, în urma analizei caracteristicilor proprietății evaluate și a pieței, precum și a informațiilor identificate la 
nivelul acestora, s-a putut aplica foarte bine abordarea prin piață, existând la vânzare parcele alăturate și similare 
cu cea evaluată, lucru care a condus spre un grad mare de încredere în estimarea valorii de piață, în acest caz, 
având în vedere aceste particularități, evaluatorul considerând abordarea prin piață suficientă pentru evaluarea 
terenului subiect, alte abordări nefiind necesare. 
 
Data evaluării 
02.12.2021 
Data elaborării lucrării 
02.12.2021 
Moneda raportului 
Rezultatele raportului de evaluare sunt exprimate în LEI. Toate transformările preţurilor în EURO deţinute de 
evaluator s-au efectuat la cursul de referinţă din data de 02.12.2021 / 4,9490 LEI/EURO. 
Toate valorile exprimate în acest raport nu includ TVA. 
Inspecţia terenului a fost realizată de către evaluator în prezența reprezentantului proprietarului în data de 
18.10.2021. 
 

Documentarea necesară pentru elaborarea evaluării 
Pentru realizarea raportului de evaluare au fost necesare următoarele informaţii: 

  discutii purtate cu reprezentantul solicitantul raportului  la: 
 identificarea proprietăţii imobiliare; 

   stabilirea limitelor si ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului; 
 estimarea Celei mai bune utilizări; 
 stabilirea limitelor si ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului; 
 selectarea tipului de valori estimate in prezentul raport; 
 deducerea si estimarea conditiilor limitative bunului evaluat;  
 analiza tuturor informatiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluării; 
 aplicarea metodelor de evaluare considerate pentru estimarea valorilor care caracterizează proprietatea. 

 

Natura şi sursa informaţiilor pe care se va baza evaluarea 
 Informaţii privind piaţa imobiliară; 
 Alte informaţii necesare existente în bibliografia de specialitate; 
 Standardelelor de Evaluare a Bunurilor - editia 2020; 
 Acte prezentate de către solicitant ( extras de carte funciară, plan de amplasament). 

Sursele de informaţii au fost: 
 presa de specialitate şi evaluatori care îşi desfăşoară activitatea pe piaţa locală; 
 baza de date a evaluatorului. 
 Solicitantul lucrării  

 
 
 



 PF  ROŞU ADRIANA- EVALUATOR    Evaluare teren intravilan, Alba Iulia, Dealul Furcilor , FN  

  Pagina 7 

 

 
Ipoteze şi ipoteze speciale 
Prezentul raport de actualizare este elaborat cu respectarea standardelor de evaluare, a normelor şi 
recomandărilor ANEVAR.  
La baza evaluarii stau o serie de ipoteze si ipoteze speciale, prezentate în cele ce urmează. Opinia evaluatorului 
este exprimată în concordanţă cu aceste ipoteze şi concluzii, precum şi cu celelalte aprecieri din acest raport.  
Principalele ipoteze şi limite de care s-a ţinut seama  în elaborarea prezentului raport de evaluare sunt: 
 Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informaţiile şi documentele furnizate de către beneficiar şi au fost 

prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigaţii suplimentare. Dreptul de proprietate este considerat 
valabil şi marketabil; 

 Situaţia actuală a terenului şi scopul prezentei evaluări au stat la baza selectării metodei de evaluare utilizată 
şi a modalităţilor de aplicare a acesteia, pentru ca valoarea rezultată să conducă la estimarea cea mai 
probabila a valorii proprietății; 

 S-a prezentat evaluatorului un extras de carte funciară cu geometria întregului amplasament, un plan 
de situație al terenului ce urmează a fi evaluat și un punct de vedere referitor la posibilitatea 
construirii pe terenul propus pentru amenajarea unui monument de for public dedicat lui Horea, 
Cloșca și Crișan. La solicitarea clientului s-a evaluat suprafața de 1000 mp din totalul de 8400 mp, 
conform plan de situație anexat. 

 Proprietatea imobiliară – teren intravilan, a fost evaluată la starea și în condiţiile existente la data 
evaluării - teren cu restricții. 

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

 Evaluatorul nu este topograf/topometrist/ geodez şi nu are calificarea necesară pentru a măsura şi garanta că 
locaţiile şi limitele proprietăţilor aşa cum au fost ele indicate de proprietar/beneficiar şi descrise in raportul de 
evaluare. Acest raport are menirea de a estima o valoare a proprietăţilor identificate şi descrise în raport în 
ipoteza în care aceasta corespunde cu cea indicată de beneficiar şi în schiţa cadastrală. Orice 
neconconcordanţă 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 in raport. 

 Evaluatorul considera ca presupunerile efectuate la aplicarea metodei de evaluare a fost rezonabilă în lumina 
faptelor ce sunt disponibile la data evaluării;  
 

Ipoteze speciale: 
 orice alocare de valori pe componente este valabila numai în cazul utilizării prezentate în raport. Valori 

separate alocate nu trebuie folosite în legătura cu o alta evaluare şi sunt invalide daca sunt astfel utilizate; 
 intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implica dreptul de publicare a acestuia; 
 evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat sa ofere în continuare consultanta sau sa depună mărturie 

în instanţă relativ la proprietatea în chestiune; 
 nici prezentul raport, nici părţi ale sale (in special concluzii referitor la valori, identitatea evaluatorului) nu 

trebuie publicate sau mediatizate fără acordul prealabil al evaluatorului; 
 Evaluatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate referitoare la dreptul de proprietate asupra terenului;   
 
Restricţii de utilizare, difuzare sau publicare 
Prezentul raport de evaluare a fost elaborat pe baza informaţiilor furnizate de către beneficiarul lucrării, 
corectitudinea şi precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestuia. 
Valorile estimate de către evaluator sunt valabile la data prezentată în raport şi încă un interval de timp limitat 
după această dată, în care condiţiile pieţei specifice bunurilor imobile evaluate nu suferă modificări semnificative 
care afectează opiniile estimate. 
Acest raport de evaluare este destinat scopului precizat şi  numai pentru uzul destinatarului şi clientului mentionati 
mai sus. 
Evaluatorul are responsabilitate numai fată de client şi destinatar nu acceptă nicio responsabilitate faţă de alte 
persoane, în nicio circumstanţă. 



 PF  ROŞU ADRIANA- EVALUATOR    Evaluare teren intravilan, Alba Iulia, Dealul Furcilor , FN  

  Pagina 8 

 

Acest raport de evaluare este confidenţial, destinat numai scopului precizat şi numai pentru uzul clientului şi 
destinatarului menţionati în raport.  
Ca urmare evaluatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate faţă de terţi care utilizează acest raport sau informaţii 
cuprinse în el. 
Acest raport nu poate fi folosit pentru depunere de mărturie în justiţie, atâta timp cât nu a existat o întelegere 
prealabilă în acest sens.                
Totodată valoarea exprimată este valabilă numai în ipotezele şi condiţiile restrictive exprimate, orice element ce 
conduce la neîncadrarea în acestea din urmă, impunând actualizarea lucrării. 
Raportul este confidential, strict pentru destinatar / client, evaluatorul nu accepta nici o responsabilitate fata de 
alta persoana, in nici o circumstanta. 
Raportul de evaluare sau oricare alta referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus intr-un document destinat 
publicitatii fara acordul scris si prealabil al evaluatorului cu specificarea formei si contextului in care urmeaza sa 
apara. 
Publicarea, precum si utilizarea lui de catre alte persoane decat clientul şi destinatarul nominalizaţi în raport 
atrage dupa sine incetarea obligatiilor. 
 
Declararea conformităţii evaluării cu standardele de evaluare ANEVAR 
Prin prezenta, în limita cunoştinţelor şi informaţiilor deţinute, certificăm că afirmaţiile prezentate şi susţinute în 
acest raport sunt adevărate şi corecte.  
De asemenea, certificăm că analizele, opiniile şi concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele 
considerate şi condiţiile limitative specifice şi sunt analizele, opiniile şi concluziile noastre personale, fiind 
nepărtinitoare din punct de vedere profesional.  
În plus, certificăm că nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă în legătură cu imobilul care face obiectul 
prezentului raport de evaluare şi nici un interes sau influenţă legată de părţile implicate. 
Suma ce ne revine drept plată pentru realizarea prezentului raport nu are nici o legătură cu declararea în raport a 
unei anumite valori (din evaluare) sau interval de valori care sa favorizeze clientul şi nu este influenţată de apariţia 
unui eveniment ulterior.  
Analizele, opiniile şi concluziile exprimate au fost realizate în conformitate cu cerinţele din standardele, orientările 
şi metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizati din 
România). 
Evaluatorul a respectat codul deontologic al ANEVAR. 
Terenul au fost inspectat personal de către evaluator .  
În elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistenţă semnificativă din partea nici unei alte persoane în afara 
evaluatorului care semnează mai jos. 
Prezentul raport se supune normelor ANEVAR şi poate fi expertizat (la cerere, cu acordul scris şi prealabil al 
evaluatorului) şi verificat, în conformitate cu Standardul de Evaluare a Bunurilor, ediţia – 2020. 
Valabilitatea raportului 
Prezentul raport de evaluare este confidenţial pentru beneficiar şi este întocmit numai pentru destinaţia stabilită 
mai sus. Raportul de evaluare este valabil o perioadă limitată de timp în functie de fluctuația pietei imobiliare. 
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II. PREZENTAREA DATELOR 

Identificarea terenului. Descrierea juridică şi Descriere tehnică 

Terenul subiect este situat în intravilanul localității Alba Iulia, conform PUG aprobat și este înscris în CF 
98885 Alba Iulia, nr. top./cad 98885 , având suprafata de 1000 mp, cotă parte din suprafața totală de 8400 mp. 
Acesta este situat în municipiul Alba Iulia, Dealul Furcilor FN, jud. Alba 
Evaluarea s-a efectuat în ipoteza că terenul subiect este liber de sarcini.  
A fost supus evaluării dreptul de proprietate asupra proprietăţii imobiliare prezentate în cadrul raportului. 
 
Situaţia juridică; Drepturile de proprietate evaluate 
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Descrierea tehnică: 
- Terenul este afectat de zona de protecție a Magistralei de apă; 
- Regimul de aliniere a terenului este la strada Podei, stradă nereglementată din punct de vedere 

juridic și tehnic, neamenajată 
 
Date privind amplasamentul;  Descriere proprietăţilor imobiliare 
Terenul supus evaluării are  suprafaţa de 1000 mp și este: 
 situat în Alba Iulia , Dealul Furcilor, FN; 
 Categoria de folosință:  arabil intravilan; 
 Are acces la Str. Podei, stradă nereglementată din punct de vedere juridic și tehnic, neamenajată; 
 Front aprox : - 
 Formă : patrulater. 
 Cu interdictii de construire și sarcini asupra terenului care fac dificilă realizarea unor construcții; 
 Restricții impuse de : 
 zona de protecție a vestigiilor arheologice ; 
 teren tranversat de magistralei de apă; 
 inexistența unui acces reglementat și detaliat din punct de vedere tehnic și urbanistic; 
 declivitatea terenului. 

         

III. ANALIZA PIEŢEI BUNURILOR 
Aspecte ale pieţei specifice: 

Piaţa imobiliară se defineşte ca un grup de persoane sau firme care intră în contact în scopul de a efectua 
tranzacţii imobiliare. Participanţii la această piaţă schimbă drepturi de proprietate contra unor bunuri, cum sunt 
banii. 
Spre deosebire de pieţele eficiente, piaţa imobiliară nu se autoreglează ci este deseori influenţată de 
reglementările guvernamentale şi locale. Cererea şi oferta de proprietăţi imobiliare pot tinde către un punct de 
echilibru, dar acest punct este teoretic şi rareori atins, existând întotdeauna un decalaj între cerere şi 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 şi nu echilibru.  
Cumpărătorii şi vânzătorii nu sunt întotdeauna bine informaţi, iar actele de vânzare-cumpărare nu au loc în mod 
frecvent.   
De multe ori, informaţiile despre preţuri de tranzacţionare sau nivelul ofertei nu sunt imediat disponibile. 
Proprietăţile imobiliare sunt durabile şi pot fi privite ca investiţii. Sunt puţin lichide şi de obicei procesul de vânzare 
este lung.  
Se observă, astfel că oferta de TERENURI diferă mult in funcţie de amplasarea acestuia, de vecinătăţi, suprafaţă, 
raportul laturilor, front la stradă, acces, utilităţi si de destinaţie. Din analiza efectuată asupra pieţei specifice a 
rezultat faptul că nu există incă o abordare unitară privind preţurile de tranzacţionare sau cele de ofertă, existand 
diferenţe semnificative intre preţurile cerute de vanzători si cele obţinute la tranzacţia efectivă.  

În cazul proprietăţii evaluate, pentru identificarea pieţei sale imobiliare specifice, s-au investigat o serie de 
factori, începând cu tipul proprietăţii.  
Aceasta este o proprietate imobiliară  de tip “Teren intravilan - arabil”, cu interdicții de construire, datorită 
caracteristicilor tehnice și urbanistice, restricții impuse de zona de protecție a vestigiilor arheologice și a 
magistralei de apă, lipsa unui acces reglementat tehnic și urbanistic precum și  declivitatea terenului. 
În analiza acestei pieţe s-au  mai investigat aspecte legate de situaţia economică a municipiului Alba Iulia, 
populaţia, tendinţe ale ultimilor ani şi de perspectivă, cererea specifică şi oferta competitivă pentru tipul de 
proprietate delimitat.  

AAnnaalliizzaa  cceerreerriiii  

Pe pieţele imobiliare, cererea reprezintă cantitatea dintr-un anumit tip de proprietate pentru care se manifestă 
dorinţa pentru cumpărare sau închiriere, la diferite preţuri, pe o anumită piaţă, într-un anumit interval de timp. 
Pentru că pe o piaţa imobiliară oferta se ajustează încet la nivelul şi tipul cererii, valoarea proprietăţilor tinde să 
varieze direct cu schimbările de cerere, fiind astfel influenţată de cererea curentă. Cererea poate fi analizată sub 
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cele două dimensiuni ale sale: calitativ şi cantitativ. 
Dupa analizarea pietei specifice pentru proprietatea subiect la data evaluarii, putem afirma ca este o piata a 
cumparatorului (oferta este mai mare decat cererea). 
Cererea poate fi analizată sub cele două dimensiuni ale sale: calitativ şi cantitativ. 
Nivelul acestei cereri determină atractivitatea unui proprietăţi (situată pe subpiaţa1 mai sus definită).  
S-a analizat piaţa terenurilor din zona.  
Pentru proprietatea analizata cererea este la un nivel foarte scăzut, având în vedere restrictiile amplasamentului, 
fapt ce conduce la un trend descendent al preţului de tranzacţionare.  
 
Analiza ofertei competitive 

Terenurile pentru constructii situate in diverse zone ale municipiului Alba Iulia manifestată o tendinta de 
crestere ca si la casele de locuinte sau apartamnte la casa, conditionat de posibilitatile sau limitarile referitoare la 
construire impuse prin reglementari urbanistice (limitari de genul distante fata de cladiri monument istoric protejate 
din punct de vedere arhitectural, suprafata, configuratie, etc.). Piata imobiliara este influentata si de factori 
economici, sociali sau demografici, cum ar fi rata somajului, cererea de forta de munca, venitul mediu, extinderea 
localitatilor si cresterea numarului de locuitori prin migrarea persoanelor active din zonele limitrofe municipiului mai 
dezvoltate industrial si/sau economic, majorarea numarului si valorilor tranzactiilor, cresterea veniturilor, 
prosperitatea zonei, dezvoltarea urbanistica si a numarului de unitati locative, comerciale sau industriale. 
Piata imobiliara este influentata si de alti factori economici cum ar fi rata somajului respectiv cererea de forta de 
munca sau venitul mediu care influenteaza in mod definitoriu cererea. In prezent, piata imobiliara are o directie 
imposibil de definit, fapt ce creaza o presiune asupra ofertei imobiliare cauzata de persoanele din judetele limitrofe 
care lucreaza pe platforme industriale. Acestea redefinesc presiunea pe cererea de proprietati imobiliare, in 
special pentru proprietati pana la un anumit plafon investitional. 
În primele zece luni ale anului 2020, cumparatorii finali au cercetat piata in cautare de proprietati potrivite pentru 
nevoile lor, astfel, anticipăm o mentinere, la acelasi nivel a activităţii de tranzacţionare în a prima jumătate a 
anului 2021, urmand ca dupa inceperea vaccinarii in masa, impotriva efectelor Covid si reasezarea situatiei 
economice se va putea vedea tendinta pietei imobiliare. Cu toate acestea, nu ne asteptam la o stabilizare a 
preţurilor, deoarece incertitudinea privind economia încă mai există si se pare ca anul 2021 va fi un an de 
stagnare sau chiar scadere, pe toate planurile atat la raportul monedei nationale fata de principalele valute (Euro, 
Dolar, Franc Elvetian) cat si a cresterii economice. În plus, incertitudinea în ceea ce priveşte valorificarea 
diferitelor proprietati imobiliare finalizate (apartamente, spatii de birouri, comerciale sau industriale) conduce la o 
piata de achizitii destul de riscanta. Investiţiile şi activităţile de dezvoltare în scopuri speculative vor fi rare şi 
numai la preţuri foarte reduse. Se sesizeaza o tendinţa interesanta a pieţei din punct de vedere al diferenţei dintre 
preţurile solicitate şi cele finale. Un aspect extrem de important, evidenţiat in ultima perioada de timp, in ceea ce 
priveşte tranzacţionarea tuturor categoriilor de imobile, este indicele de negociere ce apare in momentele 
anterioare semnarii precontractelor. Din informatiile de piata culese reiese ca acesta este in intervaul de la 5-10 
%. Analizele internationale prevad o stagnare a pietelor imobiliare si chiar o contractie pe anumite segmente. De 
mentionat ca in acest contex vor exista totusi anumite proprietati care, in mod particular, nu se vor supune 
tendintei generale. De mentionat ca este posibil ca o proprietate sa aiba o vandabilitate scazuta datorita tipului 
vecinatatii, a complexitatii defalcarii suprafetei de teren, a lipsei accesului auto, a vechimii si a starii generale a 
imobilului din care proprietatea face parte. 
Piaţa imobiliară se defineşte ca un grup de persoane sau firme care intră în contact în scopul de a efectua 
tranzacţii imobiliare. Participanţii la această piaţă schimbă drepturi de proprietate contra unor bunuri, cum sunt 
banii. 
Pe piaţa imobiliară activă, oferta reprezintă numărul dintr-un tip de proprietate care este disponibil pentru vânzare 
sau închiriere la diferite preţuri, pe o piaţă dată, într-o anumită perioadă de timp. Existenţa ofertei pentru o anumită 
proprietate la un anumit moment, anumit preţ şi un anumit loc indică gradul de raritate a acestui tip de proprietate.   
Ofertele de vânzare ale terenurilor construibile din zona de amplasament a terenului descris în cadrul raportului - 
ce se află înafara ariilor protejate , se situează în intervalul 55 - 80 EUR/mp. Din ofertele existente pe piată la data 
întocmirii prezentului raport , amintim: 

                                                         
1
 subpieţe aferente celei mai bune utilizări (dat fiind faptul că există mai multe tipuri de proprietăţi delimitabile) 
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Comparabila A 
 

Teren intravilan - Suprafața 566 mp, front 26 ml, situat în cartier Dealul Furcilor, Amplasamentul dispune de utilități  
la aprox.200 m. 
Pret unitar: 74 eur/mp 
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Comparabila B 

Teren intravilan- Suprafața 400 mp, front 22 ml, situat în cartier Dealul furcilor. Amplasamentul dispune de utilități 
la circa 200 m. 
Pret unitar: 59 eur/mp 
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Comparabila C 
 

Teren intravilan - Suprafața 500 mp, front 20 ml, situat în cartier Dealul Furcilor. Amplasamentul dispune de 
utilitati la aprox. 200 m.. 
Pret unitar: 55 eur/mp 
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Echilibrul pieţei 

Având în vedere cele prezentate anterior la nivelul zonei de dispunere a terenului evaluat nu putem vorbi despre un 

echilibru a pietei. 

 

Concluzii şi tendinţe privind piaţa specifică: 

- mentinere a preţurilor de achiziţie pe termen scurt şi mediu, tendinţă influenţată de evoluţia economiei naţionale şi 

internaţionale; 

- piaţă a cumpărătorului; 

 

CEA MAI BUNĂ UTILIZARE: 
Conceptul de cea mai bună utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietăţii selectată din diferite variante 
posibile care va constitui baza de pornire şi va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare 
în capitolele următoare ale lucrării. 
 
Cea mai bună utilizare – este definită ca 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. 
Cea mai bună utilizare este analizată uzual în una din următoarele situaţii: 

 cea mai bună utilizare a terenului liber; 

 cea mai bună utilizare a terenului construit. 
Cea mai bună utilizare a unei proprietăţi imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii. Ea trebuie să fie :  

 permisibilă legal – aici se analizează reglementările privind zonarea, restricţiile de construire, normativele 
de construcţii, restricţiile privind construcţiile din patrimoniu şi siturile istorice, impactul asupra mediului, clauze din 
contractul de închiriere. 

 posibilă fizic – implică dimensiunile, forma, suprafaţa, structura geologică a terenului şi accesibilitatea unui 
lot de teren şi riscul unor dezastre naturale (cutremure, inundaţii), precum şi capacitatea şi disponibilitatea 
utilităţilor publice (cum ar fi canalizare, apă, linie de transport energie electrică, gaze, agent termic), condiţiile 
fizice. 

 posibil fezabilă financiar – implică analiza şi prognoza veniturilor generate de proprietate, din care se vor 
scădea cheltuielile de exploatare (inclusiv impozitul pe profit) obţinându-se astfel profitul net. Se va calcula rata de 
fructificare a capitalului propriu şi dacă aceasta este mai mare sau egală cu cea aşteptată de investitori pe piaţă, 
atunci utilizarea este fezabilă. 

 maxim productivă – dintre utilizările fezabile, cea mai bună utilizare este acea utilizare care conduce la cea 
mai mare valoare reziduală a terenului, în concordanţă cu rata de fructificare a capitalului cerută de piaţă pentru 
acea utilizare. 
 
Cea mai bună utilizare este cea menționată în extrasul de carte funciară - teren arabil. 
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IIVV..  EEVVAALLUUAARREE  

Abordarea prin piață 
Metoda comparaţiilor de piaţă îşi are baza în analiza pieţei şi utilizează analiza comparativă, respectiv 

estimarea valorii se face prin analizarea pieţei pentru a găsi proprietăţi similare, comparând apoi aceste proprietăţi 
cu cea "de evaluat".  

Premiza majoră a metodei este aceea că valoarea de piaţă a unei proprietăţi imobiliare este în relaţie 
directă cu preţurile de tranzacţionare a unor proprietăţi competitive şi comparabile. 

Analiza comparativă se bazează pe asemănările şi diferenţele între proprietăţi şi tranzacţiile care 
influenţează valoarea. Metoda este o abordare globală, care aplică informaţiile culese urmărind raportul cerere-
ofertă pe piaţă, reflectate în mass-media sau alte surse credibile de informare. Ea se bazează pe valoarea unitară 
rezultată în urma tranzacţiilor/ofertelor cu terenuri asimilare sau asimilabile efectuate în zonă sau zone 
comparabile satisfăcător. 

Procesul de comparare ia în considerare asemănările şi deosebirile între terenul ”de evaluat ” şi celelalte 
terenuri deja tranzacţionate sau ofertate, despre care există informaţii suficiente.  

Pentru estimarea valorii proprietăţii prin această metodă, evaluatorul a apelat la informaţiile provenite din 
tranzacţiile/ofertele de proprietăţi asimilabile celui de evaluat. 

Caracteristicile, datele de comparaţie şi cele de ajustare sunt expuse în fişele de calcul tabelar.  
S-au trecut în revistă elementele de comparaţie2 necesare a fi utilizate pentru ajustarea ofertelor existente 

pe piaţă. 
 

Grila de comparații: 
 

 
 
Grila de calcul: 
 

 

 

 

 

                                                         
2
Drepturi de proprietate, Restricţii legale, Condiţii de Finanţare, Condiţii de Vânzare, Condiţii ale Pieţei, Localizarea 

terenului, Caracteristici fizice (Dimensiuni, Formă, Front stradal, Planeitate), Dotare cu Utilităţi.), Zonarea şi Cea mai bună 

utilizare,  
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Corecţiile calitative s-au luat în considerare astfel: 
S-au ajustat negativ comparabile cu -15% pentru oferte de piață, considerată marjă de negociere pentru acelasi 
tip de proprietate in conditii similare de atractivitate. 
 Drept de proprietate :  

o nu au fost necesare corecţii; 
 Restricţii legale :  

o S-au corectat negativ toate comparabilele cu 55%, intrucât parcela subiect este tranversată de 
magistrala de apă; 

 Condiţii de finantare: 
o nu au fost necesare corecţii; 

 Condiţii de vanzare: 
o nu au fost necesare corecţii; 

 Condiţii de piaţă:  
o nu au fost necesare corecţii; 

 Localizare: 
o nu au fost necesare corecţii; 

 Carasteristici fizice : 
Mărime: 

o S-au corectat pozitiv comparabilele A și C, acestea având o suprafaţă mai mare față de cea a 
proprietatii subiect,  pretul variind invers proportional cu marimea;  

 Front raport domensiuni construibile:  
o nu au fost necesare corecţii; 

Topografie 
o S-au corectat negativ toate cele 3 comparabile , acestea având o topogradie plată; 

 Utilităţi disponibile 
o S-au corectat negativ comparabilele A, B și C deoarece acestea dispun de utilități la limita 

amplasamentului. 
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 Zonarea  

o nu au fost necesare corecţii; 
 Cea mai buna utilizare :  

o S-au corectat negativ comparabilele A, B și C, deoarece proprietatea subiect prezintă unele 
restructii de construire prezentate în cadrul raportului. 

 
Valoarea asimilată pentru terenul supus evaluarii a fost estimată ca fiind asimiliabilă valorii corectate a 

terenului comparabilei B deoarece terenului B  i-au fost aduse cele mai putine corecţii (corecţia brută procentuală 
cea mai mică) având în vedere caracteristicile analizate. In acest context valoarea unitară rezultată pentru teren 
prin abordarea prin comparaţii de piaţă, este de 18 euro/mp  
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V. Rezultatele evaluării. Opinia evaluatorului 

 
In urma aplicării metodelor de evaluare, opinia evaluatorului referitoare la valoarea de piață a proprietăţii 
imobiliare ce face obiectul evaluării, ţinând seama  exclusiv de prevederile prezentului raport este: 
 

 
 

Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum şi considerente privind valoarea sunt: 

 valoarea a fost exprimata ţinând seama exclusiv de ipotezele, condiţiile limitative şi aprecierile exprimate in 
prezentul raport şi este valabilă in condiţiile generale si specifice aferente perioadei lunii decembrie 2021; 

 valoarea nu ţine seama de responsabilităţile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerinţele 
legale; 

 evaluarea este o opinie asupra unei valori; 

 valoarea nu include TVA; 

 curs valutar BNR utilizat 1 euro = 4,9490 lei 
Evaluatorul declară. pe propria răspundere că nu are niciun interes direct sau indirect. prezent sau viitor. în 

legătură cu terenul evaluat şi scopul evaluării sau cu persoanele juridice/fizice implicate. 
 

Cu stimă, 

PF ROȘU ADRIANA – EVALUATOR 
Ing. Adriana Roșu 
Evaluator Autorizat  EPI; EI; EBM 
Membru Titular ANEVAR 
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VI. ANEXE 
 
 
 
 

Fotografii: 
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Amplasament 
 

 
 

 
 

Dispunere teren 

de evaluat 
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