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ACTIVE S.C. GIP MOLDOVA S.A.

1) BUNURI MOBILE

ECHIPAMENTE CONSTRUCTII

2) AUTOVEHICULE SI AUTOUTILITARE

a) DACIA PAPUC, AN FABR. 2004, NR. DE IDENTIFICARE:

UU1D4F76X53454394

b) SKODA ROOMSTER, AN. FABR. 2008, NR. DE IDENTIFICARE:

TMBME25J085021784.

c) TRACTOR RUTIER, AN. FABR. 1988, NR. DE IDENTIFICARE:

N0UT261111I9203

d) REMORCA BENA BASCULANTA, AN FABR. 1991, NR. DE

IDENTIFICARE: UDD2120011I9210
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REZUMAT

PROPRIETATEA EVALUATA

Obiectul evaluarii il constituie bunurile mobile “echipamente constructii,

autovehicule si autoutilitare” situate in Piatra Neamt, proprietate a persoanei juridice S.C.

GIP MOLDOVA S.A., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J27/1289/1994, avand

CUI 6082255.

SCOPUL EVALUARII

Scopul evaluarii este estimarea valorii de piata a bunurilor mobile in vederea unei

eventuale vanzari in cadrul procedurii falimentului/insolventei.

Prezenta lucrare se adreseaza catre:

 SC GIP MOLDOVA SA – in calitate de debitor.

 GREVAL CONS SPRL – in calitate de lichidator judiciar.

 Creditorilor

OPINIA ASUPRA VALORII
In urma aplicarii metodologiei de evaluare, opinia evaluatorului referitoare la valoarea

de piata a bunurilor mobile evaluate, la data de 26.10.2016, tinind seama exclusiv de

prevederile prezentului raport, este:

65.260 Lei

(14.517 Euro)

Fara TVA
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Valoarea este una globala, conform tranzactiilor incheiate intre persoane fizice

(majoritatea participantilor pe aceasta piata imobiliara).

Valoarea include dreptul de folosinta al proprietatii imobile.

Opinia de mai sus nu reprezinta valoarea pentru asigurare.

Cursul de schimb leu/EUR considerat este de 4,4955 lei la data de 26.10.2016.

Valoarea este valabila in conditiile prezentate in acest raport.

Raportul a fost pregatit pe baza standardelor, recomandarilor si metodologiei de lucru

recomandate de catre ANEVAR. ( Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Piatra

Neamtia).

Cu stima,

Birou Expert Tehnic si Expert Evaluator Grigorean George

Ing. George Grigorean

Expert Tehnic Judiciar si Evaluator Proprietati Imobiliare, Bunuri Mobile si Intreprinderi.

Membru Titular ANEVAR - Legitimatie Nr. 13010.
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PREZENTAREA DATELOR

PROPRIETATEA EVALUATA

Obiectul evaluarii il constituie bunurile mobile “echipamente constructii,

autovehicule si autoutilitare” situate in Piatra Neamt, proprietate a persoanei juridice S.C.

GIP MOLDOVA S.A.,  inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J27/1289/1994, avand

CUI 6082255.

Scopul evaluarii este estimarea valorii de piata a bunurilor mobile in vederea unei

eventuale vanzari in cadrul procedurii falimentului/insolventei.

Prezenta lucrare se adreseaza catre:

 SC GIP MOLDOVA SA – in calitate de debitor.

 GREVAL CONS SPRL – in calitate de lichidator judiciar.

 Creditorilor

DREPTURI DE PROPRIETATE EVALUATE. DESCRIERE

LEGALA
Informatiile aflate la dispozitia evaluatorului si potrivit discutiilor purtate cu

proprietarul, bunurile mobile nu sunt supusa nici unor alte restrictii sau limitari deosebite

inafara de ipoteca inscrisa in extrasul de carte funciara in favoarea creditorilor, iar o

eventuala vanzare se face liber de sarcini.

AMPLASAREA BUNURILOR..

 Bunurile mobile se afla in custodia administratorului special avand proces verbal de

custodie.
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DECLARATIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta certificam ca:

 Afirmatiile sustinute in prezentul raport sunt reale şi corecte;

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

condiţiile limitative prezentate în acest raport;

 Nu avem nici un interes actual sau de perspectiva in proprietatea asupra imobilului ce

face obiectul acestui raport de evaluare şi nu avem nici un interes personal şi nu suntem

părtinitori faţă de vreuna din părtile implicate;

 Nici evaluatorul si nici o persoana afiliata sau implicata cu acesta nu este actionar, asociat

sau persoana afiliata sau implicata cu beneficiarul;

 Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau înţelegere care

să-i confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un stimulent

financiar pentru concluziile exprimate în evaluare;

 Nici evaluatorul si nici o persoana afiliata sau implicata cu acesta nu are alt interes

financiar legat de finalizarea tranzactiei;

 Analizele şi opiniile noastre au fost bazate şi dezvoltate conform cerinţelor din

standardele, recomandările şi metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR

(Asociatia Naţională a Evaluatorilor Autorizati din Piatra Neamtia). Evaluatorul a

respectat codul deontologic al meseriei sale;

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

continuă;

Birou Expert Tehnic si Expert Evaluator Grigorean George

Ing. George Grigorean

Expert Tehnic Judiciar si Evaluator Proprietati Imobiliare, Bunuri Mobile si Intreprinderi.

Membru Titular ANEVAR - Legitimatie Nr. 13010.
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RAPORT DE EVALUARE

1. Generalităţi

1.1 Obiectul şi scopul  evaluării. Clientul şi destinatarul raportului.

Obiectul evaluarii il constituie bunurile mobile “echipamente constructii,

autovehicule si autoutilitare” situate in Piatra Neamt, proprietate a persoanei juridice S.C.

GIP MOLDOVA S.A.,  inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J27/1289/1994, avand

CUI 6082255.

Scopul evaluarii este estimarea valorii de piata a bunurilor mobile in vederea unei

eventuale vanzari in cadrul procedurii falimentului/insolventei.

Prezentul Raport de evaluare se adresează – debitorului SC GIP MOLDOVA SA,

lichidatorului judiciar GREVAL CONS SPRL si creditorilor. Având în vedere Statutul

ANEVAR şi Codul deontologic al profesiunii de evaluator, evaluatorul nu-şi asumă

răspunderea decât faţă de client şi faţă de destinatarul lucrării.

1.2 Baza de evaluare. Tipul valorii estimate

Evaluarea executată conform prezentului raport, în concordanţă cu cerinţele

beneficiarului, reprezintă o estimare a valorii de piaţă (cu particularităţile prezentate în

continuare) a imobilului aşa cum este aceasta definită în Standardul Internaţional de

Evaluare, editia 2011 si in Standardele de Evaluare editia iulie 2016 (SEV 2016).

Evaluarea realizata conform prezentului raport reprezinta o estimare a valorii de piata a

bunurilor mobile asa cum este aceasta definita in Standardele de Evaluare ANEVAR

Ținând cont de aceste considerații, s-a apelat la estimarea unei valori de piață definită

conform Standardele de Evaluare editia iulie 2016 (SEV 2016).: „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 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”.
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1.3 Data estimarii valorii

La baza efectuării evaluării au stat informaţiile privind nivelul preţurilor şi datele furnizate de

client pana la data de 26.10.2016, data la care sunt disponibile datele si informatiile si la care

se consideră valabile ipotezele luate în considerare precum şi valorile estimate de către

evaluator. Inspectia proprietatii a fost facuta in prezenta proprietarului in data de 15.09.2016.

Evaluarea a fost realizata in luna septembrie 2016.

Data evaluarii este 26.10.2016.

Data raportului este 28.10.2016.

1.4  Moneda raportului

Opinia finala a evaluarii este prezentata in LEI si in EURO.

1.5  Standardele aplicate

In elaborarea prezentului raport de evaluare au fost luate în considerare următoarele

standarde:

 STANDARDELE DE EVALUARE: (SEV 2016)

 SEV 2016 – Sfera misiunii de evaluare;

 SEV 2016 – Raportarea evaluării; Evaluarea privind garantarea imprumutului

 Procedura de evaluare (Etapele parcurse, surse de informatii)

Baza evaluarii realizate în prezentul  raport este valoarea de piata asa cum a fost ea definita

mai sus.

Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost:

 documentarea, pe baza unei liste de informatii solicitate clientului;

 inspectia imobilului;

 stabilirea limitelor şi ipotezelor care au stat la baza elaborarii raportului;

 selectarea tipului de valoare estimata in prezentul raport;

 deducerea şi estimarea condiţiilor limitative specifice obiectivului de care trebuie să se

ţină seama la derularea tranzacţiei;

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

evaluării;

 aplicarea metodei de evaluare considerate oportuna pentru determinarea valorii şi

fundamentarea opiniei evaluatorului.
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Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările şi metodologia de lucru

adoptate de către ANEVAR.

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

Documentele şi schiţele puse la dispoziţie de catre proprietarul imobilului, respectiv:

 documentele care atesta dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile ;

Alte informaţii necesare existente în bibliografia de specialitate, respectiv:

 Metodologia de evaluare a proprietatilor imobiliare – metoda costurilor - ANEVAR ;

 Costuri de reconstrucţie – Costuri de înlocuire proprietati imobiliare– autor: ing. Corneliu

Şchiopu, editura: Iroval, 2009 cu indici de actualizare iulie 2015.

 Cursul de referinta al monedei nationale;

 Publicatii privind piata imobiliara.

Evaluatorul nu îşi asumă nici un fel de răspundere pentru datele puse la dispoziţie de către

client si proprietar şi nici pentru rezultatele obţinute în cazul în care acestea sunt viciate de

date incomplete sau greşite.

1.7 Riscul asociat garanţiei
Au fost analizate următoarele aspecte:

 activitatea curentă şi tendinţele pieţei relevante

- în prezent, piata imobiliară a proprietăților imobiliare specifică este putin

activă, consecintă a reducerii numărului de tranzactii pe fondul scăderii

disponibilitătii finantării;

- tendintele pietei sunt de reducere a trendului descendent al preturilor, însa

numărul tranzactiilor va ramâne redus.

 cererea anterioară, cea curentă şi cea anticipată pentru categoria de proprietate în

cadrul localităţii

- cererea a fost foarte ridicată pană în trimestrul III al anului 2008, când, odată

cu declanșarea crizei economice, disponibilitatea finanțării s-a redus

considerabil;

- cererea curentă este redusă, pe fondul disponibilitătii reduse a finantării si

incertitudinii cu privire la situatia viitoare a economiei locale si nationale;

- se preconizează continuarea reducerii cererii pentru proprietăti similare, însă

ritmul de reducere va încetini.

 cererea potenţială şi posibilă pentru utilizări alternative
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- pentru bunurile evaluate nu există utilizări alternative care să respecte criteriile

celei mai bune utilizări.

 vandabilitatea curentă a proprietăţii şi probabilitatea menţinerii acesteia

- având în vedere tipul de proprietate analizat și cererea pentru acesta,

considerăm că gradul de vandabilitate este scăzut și se poate mentine scăzut pe

termen lung.

 abordarea valorii adoptată şi gradul de fundamentare al evaluării cu informaţii de

piaţă

- pentru estimarea valorii de piată a proprietătii evaluate s-a apelat la abordarea

prin metoda comparatiei si abordarea prin cost. Pentru aplicarea acestora, s-au

utilizat informatii extrase din piată, verificate pentru valabilitate si veridicitate.

În urma reconcilierii rezultatelor s-a selectat valoarea estimată prin metoda

costurilor aceasta respectând criteriile de adecvare, precizie si cantitate a

informatiilor utilizate.

1.8 Clauza de nepublicare

Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus

într-un document destinat publicităţii fără acordul scris şi prealabil al evaluatorului cu

specificarea formei şi contextului în care urmează să apară. Publicarea, parţială sau integrală,

precum şi utilizarea lui de către alte persoane decât cele de la pct. 1.1, atrage dupa sine

încetarea obligaţiilor contractuale.

1.9 Responsabilitatea faţă de terţi

Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informaţiilor furnizate de către

client si proprietarul bunurilor, corectitudinea şi precizia datelor furnizate fiind

responsabilitatea acestora. Acest raport de evaluare este destinat scopului şi debitorului

precizaţi la pct. 1.1.  Raportul este confidenţial, strict pentru creditor,debitor si lichidator

judiciar iar evaluatorul nu acceptă nici o responsabilitate faţă de o terţă persoană, în nici o
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circumstanţă.

1.10 Ipoteze şi conditii limitative

Principalele ipoteze şi conditii limitative de care s-a ţinut seama în elaborarea prezentului

raport de evaluare sunt următoarele:

1.10.1 Ipoteze

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

proprietarii imobilului şi au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau

investigaţii suplimentare. Se presupune că titlul de proprietate este bun şi marketabil, în

afara cazului în care se specifică altfel;

 Informaţia furnizată de către terţi este considerată de încredere, dar nu i se acordă

garanţii pentru acurateţe;

 Se presupune că amplasamentul este în deplină concordanţă cu toate reglementările

locale şi republicane privind mediul înconjurător în afara cazurilor când

neconcordanţele sunt expuse, descrise şi luate în considerare în raport;

 Din informaţiile deţinute de către evaluator şi din discuţiile purtate cu proprietarul

imobilului, nu există nici un indiciu privind existenţa unor contaminări naturale sau

chimice care afectează valoarea proprietăţii evaluate sau valoarea proprietăţilor vecine.

Evaluatorul nu are cunostinţă de efectuarea unor inspecţii sau a unor rapoarte care să

indice prezenţa contaminanţilor sau materialelor periculoase şi nici nu a efectuat

investigaţii speciale în acest sens. Valorile sunt estimate în ipoteza că nu există aşa

ceva. Dacă se va stabili ulterior că există contaminări pe orice proprietate sau pe oricare

alta proprietate vecina sau că au fost sau sunt puse în funcţiune mijloace care ar putea să

contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea valorii raportate;

 Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au

fost rezonabile în lumina informatiilor ce sunt disponibile la data evaluării;

 Valoarea de piaţă estimată este valabilă la data evaluării. Intrucât piaţa, condiţiile de piaţă

se pot schimba, valoarea estimată poate fi incorectă sau necorespunzătoare la un alt

moment;

 S-a presupus că legislaţia în vigoare se va menţine şi nu au fost luate în calcul eventuale

modificări care pot să apară în perioada următoare;

 Alegerea metodei de evaluare prezentate în cuprinsul raportului s-a făcut ţinând seama de

tipul valorii exprimate si de informatiile disponibile;
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 Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii toate informaţiile pe care le-a avut la dispoziţie la

data evaluării referitoare la subiectul de evaluat neexcluzând posibilitatea existenţei şi a

altor informaţii de care acesta nu avea cunoştinţă;

1.10.2 Condiţii limitative:

 intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia;

 evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanţă

sau să depună mărturie în instanţă relativ la proprietăţile în chestiune, în afara cazului în

care s-au încheiat astfel de înţelegeri în prealabil;

 nici prezentul raport, nici părţi ale sale (în special concluzii referitor la valori,

identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul prealabil al

evaluatorului;

 orice valori estimate în raport se aplică imobilului evaluat, luat ca intreg şi orice

divizare sau distribuire a valorii pe interese fracţionate va invalida valoarea estimată, în

afara cazului în care o astfel de distribuire a fost prevăzută în raport;

 raportul de evaluare este valabil în condiţiile economice, fiscale, juridice şi politice de la

data întocmirii sale. Dacă aceste condiţii se vor modifica concluziile acestui raport îşi pot

pierde valabilitatea.

2. Analiza pietei auto
Primul automobil fabricat pe teritoriul României de azi a fost Marta, în Austro-Ungaria, la

Arad, în anul 1909, la uzinele Magyar Automobil Reszveny Tarsasag Arad. S-au produs peste

150 de automobile pe an. În desen și performanță erau similare celor din Germania, cu

transmisie prin lanț și cu o putere în jur de 30 CP.

Primul automobil românesc modern, fabricat la uzinele Malaxa din Reșița (unde

se fabricau drezine feroviare din 1928) fusese desenat de inginerul Petre Carp și era prevăzut

cu un motor radial cu trei cilindri, răcit cu aer, care la 30 CP atingea 120 km/ora, cu șase

pasageri, la un consum de 11 litri pe 100 km.

Parcul auto din România era de 5,3 milioane de autovehicule în anul 2009 și 5,41

milioane de vehicule în 2010. În anul 2011, industria auto de pe piața locală a înregistrat o

cifră de afaceri totală de 11,1 miliarde euro.
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În anul 2008, industria auto din România a consemnat o creștere de aproape 40% a cifrei de

afaceri totală, la 10,7 miliarde euro, și avea aproximativ 200.000 de angajați. În anul 2007,

cifra de afaceri globală din industria auto a fost de 7,35 de miliarde de euro.

Cifra de afaceri a sectorului auto din România a fost estimata pentru anul 2008 la 6,5 miliarde

de euro, față de 5,6 miliarde în 2007.

Înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut în anul 2010 cu peste 18% la 94.500

unități, de la 116.000 în 2009, fiind cel mai slab an din ultimii 8 ani.

În primele 11 luni din anul 2008 au fost înmatriculate în România 512.823 autoturisme, din

care 246.173 de mașini au fost second-hand, reprezentând 48% din înregistrări, și 266.650 de

autoturisme au fost noi, echivalentul a 52%.

În anul 2006, în România au fost vândute 297.162 autovehicule, dintre care: 256.364

autoturisme, 38.285 vehicule comerciale și 2.513 autobuze. Dintre cele 256.364 de

autoturisme, 137.252 au fost din import. De asemenea, România a exportat 80.032

autoturisme și a produs 201.663.

Pentru anul 2013 este preconizată o creștere a producției, până la 765.000 de autovehicule, în

mare parte datorită investițiilor Ford la Craiova și a utilizării integrale a capacității de

producție a uzinei Dacia. De asemenea vânzările de mașini pe plan local vor crește la 535.000

de unități.

În industria auto din România activează circa 110.000 de persoane, dintre care 13.076 de

angajați pe platforma Automobile Dacia, circa 4.000 de persoane la Daewoo Automobile

România și circa 75.000 de persoane în companiile care furnizează subansambluri atât către

constructorii locali, cât și la export (decembrie 2007).

În prezent (mai 2008), în lume există în jur de 650 de milioane de autoturisme. Pentru anul

2050 estimarea este de 2,9 miliarde autoturisme.

Parcul auto din România a crescut în anul 2010 cu 1,8%, la peste 5,42 milioane de vehicule,

din care 4,3 milioane erau autoturisme, cu 6,4% mai multe față de 2009[13]. Cele mai multe

vehicule sunt echipate cu motorizări pe benzină, aproape 60%[13]. În 2009, parcul auto a

crescut față de 2008 cu 5%, la peste 5,32 milioane de vehicule[13].

În București erau înscrise cele mai multe vehicule, respectiv 1,17 milioane, urmat de județul

Timiș cu peste 203.000 unități și Cluj cu mai mult de 202.000 unități. La polul opus, cu cele

mai putine mașini înscrise, se află Tulcea, cu 40.500 vehicule înscrise.
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Parcul de vehicule mai cuprindea la sfârșitul anului 2010 aproape 500.000 de autoutilitare,

50.000 de tractoare și circa 26.000 de motociclete. De asemenea, la sfârșitul anului 2010 erau

înregistrate peste 172.000 de remorci și 13.000 de subcategorii de remorci și 370 de

autorulote. Parcul de autobuze și microbuze numără aproximativ 40.000 de unități.

3. Dreptul de proprietate asupra imobilului

3.1 Clientul

Evaluarea s-a realizat la solicitarea lichidatorului judiciar GREVAL CONS SPRL

3.2 Proprietarul

PERSOANA JURIDICA: SC GIP MOLDOVA S.A..

3.3 Dreptul de proprietate

Documentele care atesta proprietatea imobilului sunt: ATASATE PREZENTULUI RAPORT

DE EVALUARE. (extrase de carte funciara, documentatii cadastrale...).

 carti de identitate si certificate de inmatriculare

 lista mijloacelor fixe ale debitoarei

4. Evaluarea imobilelor

4.1 Date privind modul de realizare a evaluarii

Pentru evaluare s-a ales metoda comparatiei.

Metoda comparatiei presupune selectarea de pe piaţa de imobile a minim 3 auto apropiate

ca uzura si ca an de fabricatie. După ce sunt selectate şi apreciate, evaluatorul va selecta

preţul cel mai mic dintre auto mai bune calitativ ( apreciere negativă ) şi preţul cel mai mare

dintre auto mai puţin bune calitativ ( corecţie pozitivă ), va efectua media preţurilor şi o va

multiplica cu suprafaţa utilă a imobilului supus evaluării.
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4.2 Date generale privind bunurile mobile evaluate

4.2.1 Amplasare si acces

Bunurile mobile se afla in custodia administratorului special.

4.2.2 Vecinatati

-----

5. Cea mai buna utilizare
Conceptul de cea mai buna utilizare reprezinta alternativa de utilizare a proprietatii selectata

din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru

necesare aplicarii metodelor de evaluare in capitolele urmatoare ale lucrarii.

Cea mai buna utilizare - este definita ca utilizarea rezonabila, probabila si legala a unui

teren liber sau construit care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila financiar si

are ca rezultat cea mai mare valoare.

Cea mai buna utilizare este analizata uzual in una din urmatoarele situatii:

 cea mai buna utilizare a terenului liber.

 cea mai buna utilizare a terenului construit.

Cea mai buna utilizare a unei proprietati imobiliare trebuie sa indeplineasca patru

criterii.

Ea trebuie sa fie:

 permisibila legal

 posibila fizic

 fezabila financiar

 maxim productiva

Practic, tinand cont de tipul cladiri si de amplasarea acesteia, cea mai buna alternativa

posibila pentru activul analizat este cea actuala, de bunuri mobile – autoutilitare,

autovehicule si echipamente de constructii. Prin prisma criteriilor care definesc notiunea de

C.M.B.U. aceasta abordare:

 este permisibila legal;

 indeplineste conditia de fizic posibila.

 este fezabila financiar.
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 este maxim productiva se refera la valoarea bunurilor mobile in conditiile celei

mai bune utilizari (destinatii).

6. Abordarea prin costuri (bunuri mobile)
Abordarea prin costuri stabileste valoarea proprietatii prin insumarea valorilor obtinute pentru

cladiri prin metoda costului de înlocuire net si a valorii obtinute pentru teren (unde este

cazul).

Etape generale ale evaluării prin costuri

Pe baza acestei metodologii, evaluarea cuprinde următoarele etape:

 Estimarea costului de înlocuire1 (brut);

 Estimarea deprecierii cumulate.

Costul de inlocuire brut s-a estimat cu ajutorul publicaţiei Costuri de reconstrucţie –

autor: ing. Corneliu Şchiopu, editura: Iroval, 2009.

Pe baza acestei metodologii, evaluarea cuprinde urmatoarele etape:

1. Stabilirea valorii de reconstructie – cost de inlocuire brut;

2. Estimarea deprecierii totale;

3. Determinarea valorii ramase actuale – cost de inlocuire net1 – prin scaderea deprecierii

totale din valoarea de reconstructie.

Valoarea de reconstrucţie s-a stabilit pe baza documentatiei pusa la dispozitie de catre

beneficiar (proces verbal de adjudecare) si a inspecţiei si masuratorilor efectuate in teren.

Estimarea deprecierilor

Deprecierea - reprezinta o pierdere de valoare fata de costul de reconstructie ce poate apare

din cauze fizice, functionale sau externe.

1 Conform definiţiei:
 = costul estimat pentru a construi, la preţurile curente de la data evaluării, o clădireCostul de înlocuire

cu cu cea a clădirii evaluate, folosind materiale moderne, normative, arhitectură şiutilitate echivalentă
planuri actualizate .
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Principalele tipuri de deprecieri care pot afecta o construcţie şi cu care operează această

metodă sunt :

 uzura fizică - este  evidenţiată de rosături, căzături, fisuri, infestări, defecte de structură.

Aceasta poate avea două componente – uzura fizică recuperabilă ( se cuantifică prin

costul de readucere a elementului la condiţia de nou sau ca şi nou, se ia în considerare

numai dacă costul de corectare a stării tehnice  e mai mare decît creşterea de valoare

rezultată ) şi uzura fizică nerecuperabilă (se referă la elementele deteriorate fizic care nu

pot fi corectate în prezent din motive practice sau economice)

 nedecvarea funcţională - este dată de demodarea, neadecvarea sau supradimensionarea

clădirii din punct de vedere a dimensiunilor, stilului sau instalaţiilor şi echipamentelor

ataşate

 deprecierea economică - se datorează unor factori externi proprietăţii imobiliare, cum ar

fi modificarea cererii, utilizarea proprietăţilor imobiliare în zonă, urbanismul, finanţarea

şi reglementările legale.

Estimarea deprecierii s-a efectuat prin metoda segregarii. Prin aceasta metoda se analizeaza

separat fiecare cauza a deprecierii, se cuantifica si apoi se totalizeaza o suma globala. In

situatia clădirii care face obiectul prezentei evaluari au fost determinate toate  tipurile de

depreciere care pot afecta valoarea, respectiv uzura fizica, neadecvare funcțională şi

deprecierea economică.

Gradul de uzura pentru clădiri s-a stabilit pe elemente componente respectiv: structura de

rezistenta şi închideri, învelitoare, finisaje şi instalatii, pe baza ponderării efectuate de către

evaluator prin segregare pe principalele elemente de cost.

Gradul de uzură pentru construcţii speciale s-a stabilit pe baza analizei vârstă efectivă/durată

de viaţă normală.

Gradul de uzura este stabilit dupa urmatoarea formula:

% de uzura (depreciere fizica) = varsta efectiva (Vef)/ durata de viata utila normala (DVUN),

in care:

 Vef – varsta estimata a unei proprietati in comparatie cu o proprietate noua de acelasi fel.

Deci Vef este indicata de conditia in care se afla proprietatea. Vef poate fi mai mica,

egala sau mai mare decat varsta cronologica (nr. de ani de la data cand a fost construita

proprietatea);
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 DVUN – numarul de ani estimati in care o proprietate noua este asteptata a fi utilizata (in

intreprindere), la sfarsitul căreia proprietatea va fi retrasă din exploatare. Este stabilita la

data P.I.F.

Deprecierea fizica a fost aplicata tuturor construcțiilor în funcție de gradul de uzura

determinat, acesta fiind aplicat în fisele de calcul ale fiecarei construcții în parte.

Deprecierea economică apare datorită unor factori externi proprietăţii şi a fost cuantificată de

evaluator la un procent de 35% din costul de înlocuire depreciat. Această depreciere este

determinată de modificarea cererii.

7. Abordarea prin metoda comparatiei. (Autoturisme)
Această abordare comparativă consideră că preţurile proprietăţii sunt stabilite de piaţă

și ia în considerare vânzările bunurilor similare sau substituibile şi informaţiile referitoare la

piaţă şi stabileşte o estimare a valorii prin procese de comparaţie.

Valoarea de piaţă poate fi calculată în urma studierii preţurilor de pe piaţă ale proprietăţilor

competitive pe segmental respectiv de piaţă. Pentru procesul de evaluare, aplicarea proceselor

de comparaţii este fundamentală. Atunci când există informaţii disponibile, abordarea prin

comparaţia vânzărilor este cea mai directă şi sistematică abordare pentru estimarea valorii.

Bunul mobil evaluat este comparată cu proprietăţi similare vândute, tranzacţionate pe

o piaţă identificată și considerată ca deschisă. Vor fi luate în considerare, de asemenea,

cotaţiile şi ofertele de vânzare.

Informaţiile comparabile se referă la proprietăţile care au caracteristici similare cu

cele ale proprietăţii supusă evaluării și include: preţuri de vânzare, chirii, venituri şi

cheltuieli, rate de capitalizare şi de actualizare/randament practicate pe piaţă.

Elemente de comparaţie sunt caracteristicile specifice ale proprietăţilor şi tranzacţiilor

care determină diferenţele dintre preţurile plătite pentru proprietăţile imobiliare: drepturile de

proprietate transmise, condiţiile de finanţare, condiţiile de vânzare, condiţiile de piaţă,

localizarea şi caracteristicile fizice şi economice.

Când nu există informaţii comparabile suficiente, aplicabilitatea abordării prin

comparaţia vânzărilor poate fi limitată.
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1) Abordarea prin piata (comparatia vanzarilor)
Determinarea valorii Bunului Mobil prin tehnica denumită comparația vânzărilor

Abordarea prin piaţă – cunoscută în domeniul evaluării proprietăţii imobiliare şi sub

denumirea de COMPARAŢIA DIRECTĂ, este o procedură prin care valoarea de piaţă a

proprietăţii supusă evaluării se obţine prin compararea acesteia cu proprietăţi similar

identificate pe piaţă în urma analizei pieţei. Valoarea de piaţă a proprietăţii subiect este direct

legată de preţurile competitive ale proprietăţilor comparabile.

Sunt două tehnici utilizate in cadrul abordării prin piaţă:

 Tehnici cantitative:

• Analiza pe perechi de date

• Analiza datelor secundare

• Analiza statistică

• Analiza costurilor

 Tehnici calitative:

• Analiza comparaţiilor relative

• Analiza tendinţelor

• Analiza clasamentului

• Interviuri personale

Analiza comparativă este termenul generic folosit pentru indicarea procesului care

utilizează, fie analiza pe perechi de date, fie analiza comparaţiilor relative. Acestea sunt

tehnicile cele mai des folosite în practica evaluării. În analiza comparativă, cele doua tehnici

pot fi folosite separat sau în combinaţie.

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 cu imobile similare sau

asimilabile efectuate în zonă, sau zone comparabile satisfăcător.

S-a aplicat ca metodă analiza comparativă. Pentru unele elemente de comparaţie s-au

făcut corecţii cantitative. Ulterior, analizele calitative s-au aplicat asupra unor preţuri unitare
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corectate.  Evaluatorul a analizat astfel vânzările şi ofertele comparabile pentru a determina

dacă acestea sunt superioare, inferioare sau egale proprietăţii de analizat.

Corecţiile au fost exprimate în termeni de necesar de ajustare pozitiv sau negativ faţă

de proprietatea evaluată. Valorile rezultate au fost reconciliate prin ordonarea comparabilelor

comparativ cu proprietatea în cauză. Elementul de comparaţie utilizat a fost valoarea unitara.

Sursele de informaţii pentru imobilele de comparaţie au fost de pe site-urile de

specialitate, de la agenţiile  imobiliare colaboratoare şi parţial de la instituţiile şi persoanele

direct implicate în tranzacţii.

Abordarea prin piata

TRACTOR RUTIER U650 NT-27-GIP

Elemente de
comparații /

Corecții
Bunul de evaluat Comparabila T1 Comparabila T2 Comparabila T3

TRACTOR U650 TRACTOR U650 TRACTOR U650 TRACTOR U650

Preț ofertă
[euro] 2.411 2.441 2.511

Drepturi de
proprietate
transmise

integrale integrale integrale

Corecție [euro] 0,00 0,00 0,00

Preț corectat 2.411 2.441 2.511

Restrictii legale nu sunt nu sunt nu sunt

Corecție [euro] 0,00 0,00 0,00

Preț corectat 2.411 2.441 2.511

Conditii de
finantare cash cash cash

Corecție [euro] 0,00 0,00 0,00

Preț corectat 2.411 2.441 2.511

Condiții de
vânzare de piata de piata de piata

Corecție [euro] 0 0 0

Preț corectat 2.411 2.441 2.511

Condiții de piață INTERNET INTERNET INTERNET

Corecții
procentuală -5% -5% -5%

Corecții
-120,55 -122,05 -125,55

[euro]

Preț corectat 2.290 2.319 2.385

Marja de
negociere Similar Similar Similar
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Corecții
procentuală -5,00% -5,00% -5,00%

Corecție [euro] -114,52 -115,95 -119,27

Preț corectat 2.176 2.203 2.266

Cheltuieli
necesare imediat
după cumpărare

DA nu nu nu

Corecții
-20% -25% -25%

[%]

Corecții
-435,1855 -550,750625 -566,544375

[euro]

Preț corectat 1.741 1.652 1.700

Uzura anvelope DA nu NU nu

Corecții
-300,00 -300,00 -300,00

[euro]

Preț corectat 1.441 1.352 1.400

km Parcursi PESTE 10000 Similar Similar Similar

Corecții
0,00% 0,00% 0,00%

[%]

Corecții
0,00 0,00 0,00

[euro]

Preț corectat 1.441 1.352 1.400

Caracteristici
economice Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul

Corecții
0% 0% 0%

[%]

Corecții
0 0 0

[euro]

Preț corectat 1.441 1.352 1.400

Utilizarea AUTOUTILITAR AUTOUTILITAR AUTOUTILITAR AUTOUTILITAR

Corecții  [euro] 0 0 0

Preț corectat 1.441 1.352 1.400

An fabricatie 1988 Similar Similar Similar

Corecții  [euro/] 0,00 0,00 0,00

Preț corectat 1.441 1.352 1.400

Corecție netă
=preț corectat-

preț initial
-970 -1.089 -1.111
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[euro]

Corecție netă
procentuală =
corecția netă/

preț inițial

-40,24% -44,60% -44,26%

Corecție Brută
970,258 1088,748125 1111,366875

[euro]

Corecție Brută
%= corecția

brută/ preț inițial
40,24% 44,60% 44,26%

Comparabila T1  are corectia bruta cea mai mica de 40,24%. Opinia: Valoarea estimata
prin abordarea prin piata este de 1.440 euro fara TVA.

Valoarea de piata a tractorului este:

1.440 euro

6.743 lei

Valoare nu contine TVA

DACIA PAPUC NT-22-GIP

Elemente de
comparații /

Corecții
Bunul de evaluat Comparabila T1 Comparabila T2 Comparabila T3

DACIA PAPUC DACIA PAPUC DACIA PAPUC DACIA PAPUC

Preț ofertă
[euro] 1.000 1.390 777

Drepturi de
proprietate
transmise

integrale integrale integrale

Corecție [euro] 0,00 0,00 0,00

Preț corectat 1.000 1.390 777

Restrictii legale nu sunt nu sunt nu sunt

Corecție [euro] 0,00 0,00 0,00

Preț corectat 1.000 1.390 777

Conditii de
finantare cash cash cash

Corecție [euro] 0,00 0,00 0,00

Preț corectat 1.000 1.390 777

Condiții de
vânzare de piata de piata de piata

Corecție [euro] 0 0 0

Preț corectat 1.000 1.390 777
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Condiții de piață INTERNET INTERNET INTERNET

Corecții
procentuală -5% -5% -5%

Corecții
-50,00 -69,50 -38,85

[euro]

Preț corectat 950 1.321 738

Marja de
negociere Similar Similar Similar

Corecții
procentuală -5,00% -5,00% -5,00%

Corecție [euro] -47,50 -66,03 -36,91

Preț corectat 903 1.254 701

Cheltuieli
necesare imediat
după cumpărare

DA nu nu nu

Corecții
-40% -40% -40%

[%]

Corecții
-361 -501,79 -280,497

[euro]

Preț corectat 542 753 421

Uzura anvelope DA nu nu nu

Corecții
-150,00 -150,00 -150,00

[euro]

Preț corectat 392 603 271

km Parcursi app 150000 Similar Similar Similar

Corecții
0,00% 0,00% 0,00%

[%]

Corecții
0,00 0,00 0,00

[euro]

Preț corectat 392 603 271

Caracteristici
economice Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul

Corecții
0% 0% 0%

[%]

Corecții
0 0 0

[euro]

Preț corectat 392 603 271

Utilizarea TURISM TURISM TURISM TURISM

Corecții  [euro] 0 0 0

Preț corectat 392 603 271

An fabricatie 2004 Similar Similar Similar
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Corecții  [euro/] 0,00 0,00 0,00

Preț corectat 392 603 271

Corecție netă
=preț corectat-

preț initial -609 -787 -506

[euro]

Corecție netă
procentuală =
corecția netă/

preț inițial

-60,85% -56,64% -65,16%

Corecție Brută
608,5 787,315 506,2545

[euro]

Corecție Brută
%= corecția

brută/ preț inițial
60,85% 56,64% 65,16%

Comparabila T2  are corectia bruta cea mai mica de56,64%. Opinia: Valoarea estimata
prin abordarea prin piata este de 600 euro fara TVA.

Valoarea de piata a auto DACiA Papuc este:

600 euro

2.698 lei

Valoare nu contine TVA

SKODA ROOMSTER NT-14-GIP

Elemente de
comparații /

Corecții
Bunul de evaluat Comparabila T1 Comparabila T2 Comparabila T3

SKODA
ROOMSTER SKODA ROOMSTER SKODA ROOMSTER SKODA ROOMSTER

Preț ofertă
[euro] 3.300 3.390 3.490

Drepturi de
proprietate
transmise

integrale integrale integrale

Corecție [euro] 0,00 0,00 0,00

Preț corectat 3.300 3.390 3.490

Restrictii legale nu sunt nu sunt nu sunt

Corecție [euro] 0,00 0,00 0,00
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Preț corectat 3.300 3.390 3.490

Conditii de
finantare cash cash cash

Corecție [euro] 0,00 0,00 0,00

Preț corectat 3.300 3.390 3.490

Condiții de
vânzare de piata de piata de piata

Corecție [euro] 0 0 0

Preț corectat 3.300 3.390 3.490

Condiții de piață INTERNET INTERNET INTERNET

Corecții
procentuală -5% -5% -5%

Corecții
-165,00 -169,50 -174,50

[euro]

Preț corectat 3.135 3.221 3.316

Marja de
negociere Similar Similar Similar

Corecții
procentuală -5,00% -5,00% -5,00%

Corecție [euro] -156,75 -161,03 -165,78

Preț corectat 2.978 3.059 3.150

Cheltuieli
necesare imediat
după cumpărare

da partial nu nu nu

Corecții
-3% -5% -5%

[%]

Corecții
-89,3475 -152,97375 -157,48625

[euro]

Preț corectat 2.889 2.907 2.992

Uzura anvelope partial nu partial nu

Corecții
-150,00 0,00 -150,00

[euro]

Preț corectat 2.739 2.907 2.842

km Parcursi APP 254000 Similar Similar Similar

Corecții
0,00% 0,00% 0,00%

[%]

Corecții
0,00 0,00 0,00

[euro]

Preț corectat 2.739 2.907 2.842

Caracteristici
economice Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul

Corecții
0% 0% 0%

[%]
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Corecții
0 0 0

[euro]

Preț corectat 2.739 2.907 2.842

Utilizarea TURISM TURISM TURISM TURISM

Corecții  [euro] 0 0 0

Preț corectat 2.739 2.907 2.842

An fabricatie 2008 2008 2008 2008

Corecții  [euro/] 0,00 0,00 0,00

Preț corectat 2.739 2.907 2.842

Corecție netă
=preț corectat-

preț initial -561 -483 -648

[euro]

Corecție netă
procentuală =
corecția netă/

preț inițial
-17,00% -14,26% -18,56%

Corecție Brută
561,0975 483,49875 647,76125

[euro]

Corecție Brută
%= corecția

brută/ preț inițial
17,00% 14,26% 18,56%

Comparabila T2  are corectia bruta cea mai mica de 14,26%. Opinia: Valoarea estimata
prin abordarea prin piata este de 2.900 euro fara TVA.

Valoarea de piata a auto SKODA ROOMSTER este:

2.900 euro

13.037 lei

Valoare nu contine TVA
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REMORCA CU BENA BASCULABILA NT-81-GIP

Elemente de
comparații /

Corecții
Bunul de evaluat Comparabila T1 Comparabila T2 Comparabila T3

REMORCA REMORCA REMORCA REMORCA

Preț ofertă
[euro] 1.300 1.311 3.439

Drepturi de
proprietate
transmise

integrale integrale integrale

Corecție [euro] 0,00 0,00 0,00

Preț corectat 1.300 1.311 3.439

Restrictii legale nu sunt nu sunt nu sunt

Corecție [euro] 0,00 0,00 0,00

Preț corectat 1.300 1.311 3.439

Conditii de
finantare cash cash cash

Corecție [euro] 0,00 0,00 0,00

Preț corectat 1.300 1.311 3.439

Condiții de
vânzare de piata de piata de piata

Corecție [euro] 0 0 0

Preț corectat 1.300 1.311 3.439

Condiții de piață INTERNET INTERNET INTERNET

Corecții
procentuală -5% -5% -5%

Corecții
-65,00 -65,55 -171,95

[euro]

Preț corectat 1.235 1.245 3.267

Marja de
negociere Similar Similar Similar

Corecții
procentuală -5,00% -5,00% -5,00%

Corecție [euro] -61,75 -62,27 -163,35

Preț corectat 1.173 1.183 3.104

Cheltuieli
necesare imediat
după cumpărare

DA nu nu nu

Corecții
-20% -35% -70%

[%]

Corecții
-234,65 -414,112125 -2172,58825

[euro]

Preț corectat 939 769 931

Uzura anvelope partial nu partial nu
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Corecții
-200,00 0,00 -200,00

[euro]

Preț corectat 739 769 731

km Parcursi PESTE 100000 Similar Similar Similar

Corecții
0,00% 0,00% 0,00%

[%]

Corecții
0,00 0,00 0,00

[euro]

Preț corectat 739 769 731

Caracteristici
economice Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul

Corecții
0% 0% 0%

[%]

Corecții
0 0 0

[euro]

Preț corectat 739 769 731

Utilizarea AUTOUTILITAR AUTOUTILITAR AUTOUTILITAR AUTOUTILITAR

Corecții  [euro] 0 0 0

Preț corectat 739 769 731

An fabricatie 1991 1991 1991 1991

Corecții  [euro/] 0,00 0,00 0,00

Preț corectat 739 769 731

Corecție netă
=preț corectat-

preț initial -561 -542 -2.708

[euro]

Corecție netă
procentuală =
corecția netă/

preț inițial

-43,18% -41,34% -78,74%

Corecție Brută
561,4 541,934625 2707,89075

[euro]

Corecție Brută
%= corecția

brută/ preț inițial
43,18% 41,34% 78,74%

Comparabila T2  are corectia bruta cea mai mica de 41,34%. Opinia: Valoarea estimata
prin abordarea prin piata este de 770 euro fara TVA.
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Valoarea de piata a autoutilitarei Remorca cu Bena Autobasculanta este:

770 euro

3.462 lei

Valoare nu contine TVA
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ABORDAREA PRIN METODA COSTURILOR - BUNURI MOBILE

BUNURI MOBILE A DEBITORULUI SC GIP MOLDOVA SA, CUI: 6082255, J27/1289/1994

Nr.
Crt.

Denumire bun
mobil

Starea
actuala la
data de

27.10.2016

U.M.

Ca
nt

ita
te

Pret Valoare
Depreciere

fizica
Depreciere
economica Valoare

(lei)

Pret
Vanzare
(lei) fara

TVA% val. % val.

1
COMPRESOR

320L/MIN. PERTENER
100

functional bc. 1,00 2.973,81 2.973,81 85% 2.527,74 35% 156,13 289,95 289,95

2 MOTOCOMPRESOR
SURUB functional bc. 1,00 102.312,00 102.312,00 85% 86.965,20 35% 5.371,38 9.975,42 9.975,42

3 ELECTROCOMPRESOR
TIP ECS 7,5 - 7 ATM functional bc. 1,00 22.638,00 22.638,00 85% 19.242,30 35% 1.188,50 2.207,21 2.207,21

4 MASINA TORCRET functional bc. 3,00 8.526,00 25.578,00 85% 21.741,30 35% 1.342,85 2.493,86 2.493,86

5 POMPA
PRECOMPRIMARE functional bc. 5,00 3.675,00 18.375,00 85% 15.618,75 35% 964,69 1.791,56 1.791,56

6 MASINA DE SABLARE functional bc. 2,00 5.880,00 11.760,00 85% 9.996,00 35% 617,40 1.146,60 1.146,60

7 ELECTROCOMPRESOR
TIP EC 10 functional bc. 1,00 44.100,00 44.100,00 85% 37.485,00 35% 2.315,25 4.299,75 4.299,75
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8 ELECTROCOMPRESOR
TIP ECS 350 functional bc. 2,00 5.145,00 10.290,00 85% 8.746,50 35% 540,23 1.003,28 1.003,28

9 APARAT SUDURA
HANDY STICH 180 functional bc. 1,00 2.300,48 2.300,48 85% 1.955,41 35% 120,78 224,30 224,30

10 ELECTROCOMPRESOR
PARTNER 180 functional bc. 1,00 2.117,70 2.117,70 85% 1.800,05 35% 111,18 206,48 206,48

11 GENERATOR CU BUT
AC functional bc. 1,00 9.360,00 9.360,00 85% 7.956,00 35% 491,40 912,60 912,60

12 RECIPIENT VAS
TAMPON functional bc. 2,00 7.605,00 15.210,00 95% 14.449,50 35% 266,18 494,33 494,33

13 PLATFORMA LK6 nefunctional bc. 2,00 19.110,00 38.220,00 97% 37.073,40 35% 401,31 745,29 745,29

14 ELECTOCOMPRESOR
TIP EC 5 functional bc. 1,00 34.250,00 34.250,00 95% 32.537,50 35% 599,38 1.113,13 1.113,13

15 AVOLA functional bc. 1,00 4.795,00 4.795,00 85% 4.075,75 35% 251,74 467,51 467,51

16
BUTOI AGITATOR

PTR. POMPA
INJECTAT MORTAR

functional bc. 1,00 3.425,00 3.425,00 85% 2.911,25 35% 179,81 333,94 333,94

17 MACARA ABX functional bc. 1,00 4.110,00 4.110,00 85% 3.493,50 35% 215,78 400,73 400,73
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18 MACARA CAPRA 3TF
CU MOTOR REZERVA nefunctional bc. 1,00 6.165,00 6.165,00 85% 5.240,25 35% 323,66 601,09 601,09

19 MASA VIBRANTA functional bc. 1,00 2.740,00 2.740,00 85% 2.329,00 35% 143,85 267,15 267,15

20 POLIZOR PD 300 FIX functional bc. 1,00 3.425,00 3.425,00 85% 2.911,25 35% 179,81 333,94 333,94

21 POMPA DE INJECTAT
MORTAR functional bc. 2,00 2.740,00 5.480,00 85% 4.658,00 35% 287,70 534,30 534,30

22
TABLOU ELECTRIC

FORTA CU CONTOR
MARE

functional bc. 1,00 8.905,00 8.905,00 85% 7.569,25 35% 467,51 868,24 868,24

23 TABLOU ELECTRIC CU
CONTOR MARE functional bc. 2,00 10.275,00 20.550,00 95% 19.522,50 35% 359,63 667,88 667,88

24 TABLOU ELECTRIC CU
CONTOR MIC functional bc. 2,00 4.110,00 8.220,00 95% 7.809,00 35% 143,85 267,15 267,15

25 SCHELA E 75 functional bc. 1,00 38.654,55 38.654,55 95% 36.721,82 35% 676,45 1.256,27 1.256,27

26
TRACTOR RUTIER

N0UT261111I9203 -
NT-27-GIP

functional bc. 1,00 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0,00 6.473,52 6.473,52
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27

REMORCA BENA
BASCULABILA BIL -

UDD2120022I9210 -
NT-81-GIP

functional bc. 1,00 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0,00 3.461,54 3.461,54

28
SKODA ROOMSTER -
AFSK111211UA6E4 -

NT-14-GIP
functional bc. 1,00 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0,00 13.036,95 13.036,95

29
DACIA PAPUC -

UU1D4F76X53454394
- NT-22-GIP

functional bc. 1,00 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0,00 2.697,30 2.697,30

30
BARACA METALICA

TIP MAISTRU 2 m X 3
m

functional bc. 5,00 5.880,00 29.400,00 65% 19.110,00 35% 3.601,50 6.688,50 6.688,50

TOTAL GENERAL LEI (fara TVA): 65.259,72
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Abordarea prin metoda costurilor:

39.590 lei
8.807 euro

Valoarea nu contine TVA

Opinia finala a evaluatorului:
Reconcilierea este analiza unor rezultate alternative pentru a ajunge la estimarea

finală a valorii. Valoarea de piaţă a patrimoniului debitorului GIP MOLDOVA SA s-a
determinat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare, ediţia 2016, prin
aplicarea urmatoarelor abordări: prin piaţă si prin costuri.

Nr. crt Tip abordare Valoare (euro) Valoare (lei)

1 Prin
piata(autovechicule)

5.710 25.670

2 Prin costuri (bunuri
mobile)

8.807 39.590

TOTAL: 14.517 65.260

VALORILE NU CONTIN TVA

Curs valutar la data de 26.10.2016 : 1 euro = 4,4955 lei.

Criteriile prin care un evaluator ajunge la valoarea finală sunt adecvarea, precizia
şi cantitatea de informaţii.

Scopul prezentului raport de evaluare este stabilirea valorii de piaţă pentru
bunurile mobile, în vederea unei posibile vânzări in cadrul procedurii insolventei/falimentului

Valoare active: SC GIP MOLDOVA SA, CUI: 6082255,
J27/1289/1994

Valoareapatrimoniu bunuri mobile GIP MOLDOVA SA= 14.517 Euro
65.260 Lei

VALOAREA NU CONŢINE TVA (20%)
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TABEL CENTRALIZATOR
BUNURI MOBILE A DEBITORULUI SC GIP MOLDOVA SA, CUI:

6082255, J27/1289/1994

Nr. Crt. Denumire bun mobil U.M. Cantitate
Pret Vanzare
(euro) fara

TVA

Pret Vanzare
(lei) fara TVA

1 COMPRESOR 320L/MIN.
PERTENER 100 bc. 1,00 64,50 289,95

2 MOTOCOMPRESOR
SURUB bc. 1,00 2.218,98 9.975,42

3 ELECTROCOMPRESOR TIP
ECS 7,5 - 7 ATM bc. 1,00 490,98 2.207,21

4 MASINA TORCRET bc. 3,00 554,74 2.493,86

5 POMPA
PRECOMPRIMARE bc. 5,00 398,52 1.791,56

6 MASINA DE SABLARE bc. 2,00 255,06 1.146,60

7 ELECTROCOMPRESOR TIP
EC 10 bc. 1,00 956,46 4.299,75

8 ELECTROCOMPRESOR TIP
ECS 350 bc. 2,00 223,17 1.003,28

9 APARAT SUDURA HANDY
STICH 180 bc. 1,00 49,89 224,30

10 ELECTROCOMPRESOR
PARTNER 180 bc. 1,00 45,93 206,48

11 GENERATOR CU BUT AC bc. 1,00 203,00 912,60

12 RECIPIENT VAS TAMPON bc. 2,00 109,96 494,33

13 PLATFORMA LK6 bc. 2,00 165,79 745,29
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14 ELECTOCOMPRESOR TIP
EC 5 bc. 1,00 247,61 1.113,13

15 AVOLA bc. 1,00 104,00 467,51

16
BUTOI AGITATOR PTR.

POMPA INJECTAT
MORTAR

bc. 1,00 74,28 333,94

17 MACARA ABX bc. 1,00 89,14 400,73

18 MACARA CAPRA 3TF CU
MOTOR REZERVA bc. 1,00 133,71 601,09

19 MASA VIBRANTA bc. 1,00 59,43 267,15

20 POLIZOR PD 300 FIX bc. 1,00 74,28 333,94

21 POMPA DE INJECTAT
MORTAR bc. 2,00 118,85 534,30

22 TABLOU ELECTRIC FORTA
CU CONTOR MARE bc. 1,00 193,13 868,24

23 TABLOU ELECTRIC CU
CONTOR MARE bc. 2,00 148,57 667,88

24 TABLOU ELECTRIC CU
CONTOR MIC bc. 2,00 59,43 267,15

25 SCHELA E 75 bc. 1,00 279,45 1.256,27

26
TRACTOR RUTIER

N0UT261111I9203 - NT-
27-GIP

bc. 1,00 1.440,00 6.473,52

27

REMORCA BENA
BASCULABILA BIL -

UDD2120022I9210 - NT-
81-GIP

bc. 1,00 770,00 3.461,54

28
SKODA ROOMSTER -

AFSK111211UA6E4 - NT-
14-GIP

bc. 1,00 2.900,00 13.036,95
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29
DACIA PAPUC -

UU1D4F76X53454394 -
NT-22-GIP

bc. 1,00 600,00 2.697,30

30 BARACA METALICA TIP
MAISTRU 2 m X 3 m 5,00 1.487,82 6.688,50

TOTAL GENERAL (fara TVA): 14.516,68 65.259,72



10/31/2016 Vand dacia papuc Carligele • OLX.ro

https://www.olx.ro/oferta/vand-dacia-papuc-ID7gsR8.html#1d89235dad 1/3

ADAUGA ANUNT NOUContul meu

Inapoi Anunturi Carligele Auto, moto si ambarcatiuni Carligele Autoturisme Carligele Dacia Carligele Urmatorul anunt

Carligele, judet Vrancea

0Îmi place Distribuie

Promoveaza anuntul Actualizeaza anuntul

Vand dacia papuc
Adaugat de pe telefon La 10:41, 31 octombrie 2016,

Numar anunt:

Oferit de Proprietar Marca Dacia

Model 1300 Combustibil Benzina

An de fabricatie 2000 Caroserie Pickup

Stare Utilizat

Vând sau schimb dacia papuc. Motor 1.6 benzina + inca un motor de 1.4 de rezervā. Mai multe
detalii la tel: 761 - arata telefon -

Anunt adaugat prin aplicatia gratuita OLX.ro,
disponibila pentru Android, iOS, si Windows Phone

107358526

Salveaza ca
favorit

Carligele, judet Vrancea
Vezi pe harta

Salveaza ca favorit

Tipareste

Modifica

Raporteaza

Cadou Telekom: 36 GB de Net 4G și
tabletă sau TV

Trimite mesaj

07xx xxx xxx Arata telefon

1 000 €

Marius miron
Pe site din aug 2016
Anunturile utilizatorului
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https://www.olx.ro/oferta/dacia-papuc-2005-ID74efU.html#1d89235dad 1/4

ADAUGA ANUNT NOUContul meu

Inapoi Anunturi Alexandria Auto, moto si ambarcatiuni Alexandria Autoturisme Alexandria Dacia Alexandria Urmatorul anunt

Alexandria, judet Teleorman

0Îmi place Distribuie

Promoveaza anuntul Actualizeaza anuntul

Dacia papuc 2005
Adaugat de pe telefon La 12:01, 31 octombrie 2016,

Numar anunt:

Oferit de Proprietar Marca Dacia

Model 1310 Combustibil Diesel

An de fabricatie 2005 Rulaj 137 000 km

Caroserie Pickup Capacitate motor 1 900 cm

Stare Utilizat

Finanţare Ai 0% dobanda la Primul Credit Pana la Salariu de la Viva Credit!

An2005 pe carte , 1.9diesel, Alarma, doua chei , motorul e in toate mințile nu scoate gram de
fum, casetofon MP3 Panasonic și boxe Panasonic , am cumpărat și tabla de oțel de 0,2 sa
întăresc carlinga, model drop-Off cu 3 obloane,dețin certificat fiscal, înscrisă pe persoana fizica
asigura 200lei pe jumătate de an

Anunt adaugat prin aplicatia gratuita OLX.ro,
disponibila pentru Android, iOS, si Windows Phone

104442466

3

Salveaza ca
favorit

Alexandria, judet Teleorman
Vezi pe harta

Salveaza ca favorit

Tipareste

Modifica

Raporteaza

Cadou Telekom: 36 GB de Net 4G și
tabletă sau TV

Trimite mesaj

07xx xxx xxx Arata telefon

1 390 €
Negociabil

Mihai
Pe site din mar 2015
Anunturile utilizatorului



10/31/2016 Dacia papuc 2003 Focsani • OLX.ro

https://www.olx.ro/oferta/dacia-papuc-2003-ID6ULT2.html#1d89235dad 1/5

ADAUGA ANUNT NOUContul meu

Inapoi Anunturi Focsani Auto, moto si ambarcatiuni Focsani Autoturisme Focsani Dacia Focsani Urmatorul anunt

Focsani, judet Vrancea

1Îmi place Distribuie

Promoveaza anuntul Actualizeaza anuntul

Dacia papuc 2003
Adaugat de pe telefon La 06:46, 31 octombrie 2016,

Numar anunt:

Oferit de Proprietar Marca Dacia

Model 1310 Combustibil Diesel

An de fabricatie 2003 Rulaj 150 000 km

Caroserie Pickup Capacitate motor 1 900 cm

Stare Utilizat

Dacia papuc izoterma stare buna ,toate schimbate la timp. Distribuitie schimbata.chiuloasa
schimbata,kit ambreiaj nou.
Mașina pornește la sfert si toate taxele plătite itp 06.16,
Tracțiune fata
Cauciucuri bune
Nu sunt proprietar, masina e pe firma , dețin cartea si certificat., vand prin contract de v.c.
POZA INFORMATIVA
Mașina nu arată rau . E buna de treaba
Asigurare valabilă încă 6 luni
Pret fix 3500 lei

Anunt adaugat prin aplicatia gratuita OLX.ro,
disponibila pentru Android, iOS, si Windows Phone

102188464

3

Salveaza ca
favorit

Focsani, judet Vrancea
Vezi pe harta

Salveaza ca favorit

Tipareste

Modifica

Raporteaza

Cadou Telekom: 36 GB de Net 4G și
tabletă sau TV

Trimite mesaj

07xx xxx xxx Arata telefon

3 500 lei
Negociabil

Doru
Pe site din dec 2013
Anunturile utilizatorului



10/31/2016 Remorca basculabila manuala Paunesti • OLX.ro

https://www.olx.ro/oferta/remorca-basculabila-manuala-ID76rB6.html#9bb1f8090c 1/4

ADAUGA ANUNT NOUContul meu

Inapoi Anunturi Paunesti Agro si industrie Paunesti Utilaje agricole si industriale Paunesti Tractoare Paunesti Urmatorul anunt

Paunesti, judet Vrancea

1Îmi place Distribuie

Promoveaza anuntul Actualizeaza anuntul

Remorca basculabila manuala
Adaugat La 11:44, 22 octombrie 2016, Numar anunt:

Oferit de Firma

vand remorca basculabila manuala 3mL pe 1,85ml stare buna adusa recent din italia

104970408

Salveaza ca
favorit

Paunesti, judet Vrancea
Vezi pe harta

Salveaza ca favorit

Tipareste

Modifica

Raporteaza

Trimite mesaj

07xx xxx xxx Arata telefon

1 300 €

florin
Pe site din ian 2016

Alte anunturi alte utilizatorului

Vezi toate

tractor fiat 450

Paunesti

tocatoare ferri
2,20 m

Paunesti

tractor fiat 1000

Paunesti



10/31/2016 Remorca basculabila tractor Saracsau • OLX.ro

https://www.olx.ro/oferta/remorca-basculabila-tractor-ID6zVKg.html#52178fb73f 1/5

ADAUGA ANUNT NOUContul meu

Inapoi Anunturi Saracsau Agro si industrie Saracsau Utilaje agricole si industriale Saracsau Tractoare Saracsau Urmatorul anunt

Saracsau, judet Alba

15Îmi place Distribuie

Promoveaza anuntul Actualizeaza anuntul

Remorca basculabila tractor
Adaugat de pe telefon La 00:22, 15 octombrie 2016, Numar anunt:

Oferit de Proprietar

Remorca tractor basculabila . Pe o osie
Dimendiuni bena 2,3/3,5 m
Cauciucuri bune
Alte detali la telefon

Anunt adaugat prin aplicatia gratuita OLX.ro,
disponibila pentru Android, iOS, si Windows Phone

97225316

Salveaza ca
favorit

Saracsau, judet Alba
Vezi pe harta

Salveaza ca favorit

Tipareste

Modifica

Raporteaza

Trimite mesaj

07x xxx xxxx Arata telefon

5 900 lei

iancu andrei
Pe site din oct 2012
Anunturile utilizatorului



10/31/2016 Vand remorca basculabila Tecuci • OLX.ro

https://www.olx.ro/oferta/vand-remorca-basculabila-ID7gCuY.html#52178fb73f 1/5

ADAUGA ANUNT NOUContul meu

Inapoi Anunturi Tecuci Agro si industrie Tecuci Utilaje agricole si industriale Tecuci Tractoare Tecuci Urmatorul anunt

Tecuci, judet Galati

0Îmi place Distribuie

Promoveaza anuntul Actualizeaza anuntul

Vand remorca basculabila
Adaugat de pe telefon La 16:07, 31 octombrie 2016, Numar anunt:

Oferit de Proprietar

Vand doua remorci ambele basculabile,una de 7 tone (capacitate 12 tone). pret 15500 lei
negociabil si una de 5 tone 10000 lei negociabil,remorcile au obloane noi ,inchidere a obloanelor
functionabila,nu curg pe la cilindri,basculeaza usor ,pretul este negociabil.

Anunt adaugat prin aplicatia gratuita OLX.ro,
disponibila pentru Android, iOS, si Windows Phone

107395592

Salveaza ca
favorit

Tecuci, judet Galati
Vezi pe harta

Salveaza ca favorit

Tipareste

Modifica

Raporteaza

700 €

Vai

Trimite mesaj

07xx xxx xxx Arata telefon

15 500 lei
Negociabil

Gelu
Pe site din oct 2016
Anunturile utilizatorului



10/31/2016 Skoda roomster Deva • OLX.ro

https://www.olx.ro/oferta/skoda-roomster-ID61lxK.html#f0cc3b4345 1/4

ADAUGA ANUNT NOUContul meu

Inapoi Anunturi Deva Auto, moto si ambarcatiuni Deva Autoturisme Deva Skoda Deva Urmatorul anunt

Deva, judet Hunedoara

0Îmi place Distribuie

Promoveaza anuntul Actualizeaza anuntul

Skoda roomster
Adaugat de pe telefon La 21:05, 28 octombrie 2016, Numar anunt:

Oferit de Firma Marca Skoda

Model Roomster Combustibil Diesel

An de fabricatie 2008 Rulaj 171 000 km

Caroserie Hatchback Capacitate motor 1 400 cm

Stare Utilizat

Vand skoda rooster an de fabricatie 2008 motor 1.4 tdi recent adus in tara din franta . Marina mai
are actele valabile pana in luna 12 2016. Dotari: aer conditionat geamuri si oglinzi electrice. Radio
cd original consum de 3,5 l la suta de km. Taxa de inmatriculare este de 320 euro.masina are
cauciucuri noi. Arata si functioneaza impecabil. Accept si unele variante la pret real.

Anunt adaugat prin aplicatia gratuita OLX.ro,
disponibila pentru Android, iOS, si Windows Phone

88979160

3

Salveaza ca
favorit

Deva, judet Hunedoara
Vezi pe harta

Salveaza ca favorit

Tipareste

Modifica

Raporteaza

Cadou Telekom: 36 GB de Net 4G și
tabletă sau TV

Trimite mesaj

07xx xxx xxx Arata telefon

3 300 €
Negociabil

Dan
Pe site din dec 2011
Anunturile utilizatorului



10/31/2016 Vand Skoda Roomster 2007 taxa platita ,nerecuperata !!! Caracal • OLX.ro

https://www.olx.ro/oferta/vand-skoda-roomster-2007-taxa-platita-nerecuperata-ID6muzM.html#8b9b5d0636 1/4

ADAUGA ANUNT NOUContul meu

Inapoi Anunturi Caracal Auto, moto si ambarcatiuni Caracal Autoturisme Caracal Skoda Caracal Urmatorul anunt

Caracal, judet Olt

0Îmi place Distribuie

Promoveaza anuntul Actualizeaza anuntul

Vand Skoda Roomster 2007 taxa platita ,nerecuperata !!!
Adaugat de pe telefon La 19:56, 23 octombrie 2016, Numar anunt:

Oferit de Proprietar Marca Skoda

Model Roomster Combustibil Benzina

An de fabricatie 2007 Rulaj 141 000 km

Caroserie Berlina Capacitate motor 1 200 cm

Stare Utilizat

Vand Skoda Roomster taxa platita si nerecuperata mai multe relati la tel 766 - arata telefon -
,masina foarte spatioasa, are distributia pe lant ,nu are absolut nici o problema ,are Ac climatic
functional ,pret 3390€ negociabil merita vazuta si testata

Anunt adaugat prin aplicatia gratuita OLX.ro,
disponibila pentru Android, iOS, si Windows Phone

94018770

3

Salveaza ca
favorit

Caracal, judet Olt
Vezi pe harta

Salveaza ca favorit

Tipareste

Modifica

Raporteaza

Cadou Telekom: 36 GB de Net 4G și
tabletă sau TV

07x xxx xxxx Arata telefon

3 390 €

Sorin
Pe site din ian 2016
Anunturile utilizatorului



10/31/2016 Skoda Roomster 1,9 TDI Bacau • OLX.ro

https://www.olx.ro/oferta/skoda-roomster-1-9-tdi-ID78eHV.html#8b9b5d0636 1/5

ADAUGA ANUNT NOUContul meu

Inapoi Anunturi Bacau Auto, moto si ambarcatiuni Bacau Autoturisme Bacau Skoda Bacau Urmatorul anunt

Bacau, judet Bacau

0Îmi place Distribuie

Promoveaza anuntul Actualizeaza anuntul

Skoda Roomster 1,9 TDI
Adaugat La 17:39, 23 octombrie 2016, Numar anunt:

Oferit de Proprietar Marca Skoda

Model Roomster Combustibil Diesel

An de fabricatie 2007 Rulaj 214 230 km

Caroserie Hatchback Capacitate motor 1 900 cm

Stare Utilizat

De vanzare Skoda Roomster motor 1,9 TDI 105 CP euro4 an 2007. Dotari; AC, ABS, ESP,
computer de bord, 4 Aibag-uri ,servodirectie ,inchidere centralizata din telecomanda,geamuri
electrice, oglinzi electrice,radio CD,original,senzori de parcare , 2 chei etc.Masina arata si
functioneaza foarte bine,nu are elemente revopsite, nu are pierderi de ulei, este potrivita pentru
masina de familie, destul de incapatoare, cu un consum de combustibil rezonabil ( 5,3 l %). Pret
3490E , tel 749 - arata telefon - .

105397516

3

Salveaza ca
favorit

Bacau, judet Bacau
Vezi pe harta

Salveaza ca favorit

Tipareste

Modifica

Raporteaza

Cadou Telekom: 36 GB de Net 4G și
tabletă sau TV

ȋ

Trimite mesaj

07xx xxx xxx Arata telefon

3 490 €
Negociabil

vasilica
Pe site din oct 2015
Anunturile utilizatorului



10/31/2016 TractorU 650Odorheiu Secuiesc • OLX.ro

https://www.olx.ro/oferta/tractoru-650-ID6WdUK.html#6ec1f10041;promoted 1/4

ADAUGA ANUNT NOUContul meu

Inapoi
Anunturi Odorheiu Secuiesc Agro si industrie Odorheiu Secuiesc
Utilaje agricole si industriale Odorheiu Secuiesc Tractoare Odorheiu Secuiesc

Urmatorul anunt

Odorheiu Secuiesc, judet Harghita

0Îmi place Distribuie

Actualizeaza anuntul

TractorU 650
Adaugat La 16:15, 28 octombrie 2016, Numar anunt:

Oferit de Proprietar

Am un tractor de vinzare,U 650,in stare buna,cu carte de identitate,baterii foarte bune,si
cauciucurile 50%,si fabricat in anul,1987.

102296202

Salveaza ca
favorit

Odorheiu Secuiesc, judet
Harghita
Vezi pe harta

Salveaza ca favorit

Tipareste

Modifica

Raporteaza

Trimite mesaj

07xx xxx xxx Arata telefon

11 150 lei
Negociabil

Monlev
Pe site din oct 2014
Anunturile utilizatorului



10/31/2016 Tractor u650 Calacea • OLX.ro

https://www.olx.ro/oferta/tractor-u650-ID6u75k.html#6ec1f10041 1/2

ADAUGA ANUNT NOUContul meu

Inapoi Anunturi Calacea Agro si industrie Calacea Utilaje agricole si industriale Calacea Tractoare Calacea Urmatorul anunt

Calacea, judet Salaj

1Îmi place Distribuie

Promoveaza anuntul Actualizeaza anuntul

Urmatorul anuntInapoi

Tractor u650
Adaugat La 16:13, 31 octombrie 2016, Numar anunt:

Oferit de Proprietar

Stare de functionare buna.

Vizualizari:2565

95835094

Contacteaza vanzatorul

0745 294 991

Adresa ta de email...

Salveaza ca
favorit

Calacea, judet Salaj
Vezi pe harta

Salveaza ca favorit

Tipareste

Modifica

Raporteaza

Trimite mesaj

0745 294 991

11 000 lei

Niste Ioan
Pe site din iun 2016
Anunturile utilizatorului

1Îmi place Distribuie Trimite



10/31/2016 Tractor U650 Slatina de Cris • OLX.ro

https://www.olx.ro/oferta/tractor-u650-ID7fiNY.html#6ec1f10041;promoted 1/3

ADAUGA ANUNT NOUContul meu

Inapoi
Anunturi Slatina de Cris Agro si industrie Slatina de Cris Utilaje agricole si industriale Slatina de Cris
Tractoare Slatina de Cris

Urmatorul anunt

Slatina de Cris, judet Arad

0Îmi place Distribuie

Actualizeaza anuntul

Tractor U650
Adaugat de pe telefon La 00:02, 28 octombrie 2016,

Numar anunt:

Oferit de Proprietar

Stare buna de functionare,cauciuc spate stanga nou si fata dreapta nou. +un bloc motor

Anunt adaugat prin aplicatia gratuita OLX.ro,
disponibila pentru Android, iOS, si Windows Phone

107081562

Salveaza ca
favorit

Slatina de Cris, judet Arad
Vezi pe harta

Salveaza ca favorit

Tipareste

Modifica

Raporteaza

2 200 €

Vai

07xx xxx xxx Arata telefon

11 500 lei
Negociabil

Ana
Pe site din mai 2016
Anunturile utilizatorului
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