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SINTEZA EVALUĂRII 

Evaluator: QUEST PARTNERS S.R.L. 

Număr dosar la evaluator: 0001/2019 

Subiectul evaluării: Capitalul propriu al societății ROMBETON SA, cu sediul în Strada Vasile Lucaci nr. 35, 
Sectorul 3, Bucureşti, România, nr. de ordine în Registrul Comerţului: J40/480/1991, Cod unic de 
înregistrare: 361277. 

Tipul societăţii: ROMBETON SA este persoană juridică română, organizată ca societate comercială pe 
acțiuni care îşi desfăşoară activitatea conform cu prevederile din actul constitutiv şi ale legislaţiei în 
vigoare. Capitalul social este de 1.055.923 lei, divizat în 422.396 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 
lei/acțiune.  

Acționari: ASOCIAȚIA ROMBETON PAS (cota de 30,00%), M.G.R. – C.O. SRL (cota de 40,48%), Subțirelu 
Gabriel (cota de 18,96%) și lista persoane fizice (cota de 10,56%). 

Participația supusă evaluării: 100% din capitalul propriu al subiectului evaluării 

Client: ROMBETON SA; 

Utilizator desemnat: ROMBETON SA.  

Data evaluării: 31.12.2018 

Data întocmirii raportului: martie-iunie 2019 

Scopul evaluării: Estimarea valorii de piață a capitalului propriu al societății ROMBETON SA în vederea 
derulării operațiunii de retragere de la tranzacționare a valorilor mobiliare admise la tranzacționare, în 
conformitate cu prevederile art. 60 alin. c din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare 
şi operaţiuni de piaţă și art. 115 alin. b din Regulamentul nr. 5/2018  privind emitenţii de instrumente 
financiare şi operaţiuni de piaţă emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF. Evaluarea nu 
poate fi utilizată în afara contextului sau pentru alte scopuri decât cel precizat. Evaluatorul nu își asumă 
responsabilitatea niciodată și în nicio altă circumstanță sau context în care raportul de evaluare ar putea 
fi utilizat. 

Premisele evaluării: Societatea este evaluată în ipoteza respectării principiului continuităţii activităţii. 

Tip valoare: Raportul de evaluare va estima valoarea de piaţă în conformitate cu Standardele de 
Evaluare a Bunurilor - ediția 2018. 

În contextul SEV 100 Cadrul general din cadrul Standardele de Evaluare a Bunurilor, ediţia 2018: 
“Valoarea nu este un fapt cert, ci este o opinie: 

(a) fie asupra celui mai probabil preţ care trebuie achitat pentru un activ, în cadrul unui schimb; 

(b) fie asupra beneficiilor economice rezultate din deţinerea unui activ.” 

Pentru orice misiune de evaluare este fundamentală: (a) cuantificarea mărimii și eșalonării în timp a 
beneficiilor economice care s-ar obține din utilizarea unui activ, pe durata de viață utilă rămasă a 
acestuia, și (b) riscul de nerealizare a acestor beneficii economice așteptate. 
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În contextul SEV 200 – Evaluarea întreprinderii se aplică următoarele definiții: 

• Valoarea întreprinderii este valoarea totală a capitalurilor proprii ale unei întreprinderi plus 
valoarea creditelor sale sau a datoriilor purtătoare de dobânzi, minus orice numerar sau 
echivalente de numerar disponibile pentru a plăti acele datorii; 

• Valoarea capitalurilor proprii este valoarea unei întreprinderi pentru toți proprietarii ei. 

Capitalul propriu reprezintă interesul rezidual al proprietarilor în activele unei firme după deducerea 
tuturor datoriilor sale. 

Astfel, ţinând cont de scopul evaluării, pentru realizarea misiunii, evaluatorul a estimat valoarea 
capitalurilor proprii în conformitate cu Standardele de evaluare a bunurilor - ANEVAR – ediţia 2018.  

În raportul de evaluare s-a analizat întreprinderea cu toate activele și pasivele aferente. Raportul de 
evaluare cuprinde descrierea și modul de evaluare a societății. 

Evaluarea nu este o știință exactă. Este numai estimarea unui tip al valorii, definit prin luarea în 
considerare a tuturor factorilor relevanți; altfel spus, concluzia finală asupra valorii unei întreprinderi (ca 
și a oricărui alt tip de proprietate) nu poate fi măsurată în mod exact, ci numai printr-o sumă rezonabilă, 
astfel încât să permită efectuarea unei tranzacții cu obiectul proprietății respective. Deși procesul de 
evaluare este subiectiv, evaluatorul trebuie să asigure o rezonabilitate a abordărilor și metodelor de 
evaluare recunoscute, bazate pe informațiile pertinente, existente și cunoscute la data evaluării. 

Pentru evaluarea unei întreprinderi sau unei participaţii la capitalul întreprinderii pot fi aplicate 
abordările prin piaţă şi prin venit, descrise în SEV 100 Cadrul general. În mod normal, nu poate fi aplicată 
abordarea prin cost, cu excepţia întreprinderilor aflate în stadiul incipient sau recent înfiinţate, când 
profitul şi/sau fluxul de numerar nu pot fi determinate în mod credibil şi dacă există informaţii de piaţă 
adecvate despre activele entităţii. 

Abordarea prin piață compară întreprinderea subiect cu întreprinderi, participații la capital și acțiuni 
similare, care au fost tranzacționate pe piață, precum și cu orice tranzacții relevante cu acțiuni ale 
aceleiași întreprinderi. 

Abordarea prin venit (discounted cash flow –DCF) se bazează pe capacitatea de a genera în viitor fluxuri 
pozitive de disponibilități care, în final rămân la dispoziția proprietarilor. 

Abordarea prin active - Metoda Activului Net Contabil Corectat (ANCC) constă în corectarea (ajustarea) 
valorilor contabile ale activelor individuale şi datoriilor întreprinderii în sensul transformării acestora în 
valori de piaţă. Aceasta nu este o abordare propriu-zisă în evaluare, deoarece valoarea activelor şi 
datoriilor individuale rezultă din aplicarea uneia sau mai multor abordări principale în evaluare, descrise 
în SEV 100 - Cadrul general, înainte de a fi însumate.  

Aplicarea mai multor abordări în evaluare nu este necesară în situația în care valoarea poate fi estimată 
prin aplicarea unei singure abordări în evaluare, adecvată și bazată pe informații suficiente și credibile, iar 
aplicarea unei alte abordări ar presupune utilizarea unor informații mai puțin relevante și credibile decât 
cele utilizate în aplicarea primei abordări. 

Metodele de evaluare utilizate au fost: 
➢ Abordarea prin venit – o cale generală de estimare a valorii unei întreprinderi, participaţii sau 

acţiuni prin folosirea uneia sau mai multor metode prin care valoarea este estimată prin 
convertirea beneficiilor anticipate în valoare a capitalului. 
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➢ Abordarea prin piaţă - o cale generală de estimare a valorii unei întreprinderi, participaţii sau 
acţiuni prin folosirea uneia sau mai multor metode care compară subiectul evaluat cu alte 
întreprinderi similare, participaţii sau acţiuni similare care au fost vândute. 

➢ Abordarea pe bază de active – o cale generală de estimare a valorii unei întreprinderi utilizând 
metode bazate pe valoarea de piaţă a activelor individuale ale întreprinderii minus datoriile. A 
fost utilizată pentru a corecta activul net contabil, ținând cont de ponderea mare a imobilizărilor 
corporale în activul total al societății și de faptul că valorile terenurilor și construcțiilor au fost 
nereevaluate în perioada 2015-2018. 

În ceea ce privește reconcilierea valorilor: „Nu este acceptabilă stabilirea valorii întreprinderii prin media 
aritmetică sau media ponderată a două sau mai multe valori obţinute din aplicarea unor abordări sau 
metode diferite de evaluare, cu excepţia cazurilor în care legea impune în mod explicit efectuarea unei 
medii a valorilor”conform Ghidului Metodologic de Evaluare GME 600 Evaluarea întreprinderii. 

Având în vedere aspectele prezentate în cadrul raportului se poate considera că pentru scopul prezentei 
evaluări şi relevanţa datelor şi informaţiilor utilizate în aplicarea metodelor de evaluare rezultatul 
abordării pe bază de active este cel mai reprezentativ. 

Aplicarea acestei metode este justificată de situația economico-financiară a societății, precum și de 
natura activității ROMBETON SA, evaluarea fiind realizată în premiza continuităţii activităţii societăţii în 
condiţii asemănătoare că și până în prezent.  

Prezenta evaluare s-a realizat pentru întregul capital propriu al întreprinderii, fără a estima separat 
drepturile aferente participaţiei majoritate sau minoritare. 

Având în vedere cele de mai sus, evaluatorul a considerat ca fiind concludentă și relevantă valoarea 
estimată în cadrul abordării pe bază de active (rotunjită la Euro) și propune ca valoare de piață a 
capitalurilor proprii ale societății: 

                  

Reprezentând 31,67 lei/acțiune, pentru numărul total de 422.369 acțiuni. 

Cursul utilizat este cursul de referință al Bancii Naționale a României, valabil la data evaluarii 31.12.2018, 
respectiv 1 Euro = 4,6639 Lei. 

Valorile estimate nu includ TVA. 

2.868.000
Euro

13.376.065 LEI
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Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii cu privier la caloarea capitalurilor propria ale 
societății precum și considerentele privind valoarea sunt: 

✓ Valoarea a fost exprimată ținând cont exclusiv de ipotezele și aprecierile exprimate în prezentul 
raport de evaluare și este valabilă în condițiile economice și juridice menționate în raport; 

✓ Valoarea estimată se referă la participația de 100% a capitalului acționarilor și a prețului pe 
acțiune; 

✓ Valoarea este valabilă la data evaluării; 
✓ Valoarea este valabilă numai pentru destinația precizată în raport; 
✓ Valoarea propusă reprezintă opinia evaluatorului. 
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CERTIFICARE 
Prin prezenta declaraţie certificăm următoarele: 

✓ Evaluarea a fost efectuată în conformitate cu Standardele de Evaluare a Bunurilor - ANEVAR – 
ediţia 2018, ce sunt obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare; 

✓ Evaluatorul îşi asumă, pentru situaţiile incluse în raportul scris, întreaga responsabilitate a lucrării, 
oferind o evaluare obiectivă și imparțială; 

✓ Datele prezente în cadrul raportului sunt reale şi corecte în limita cunoştinţelor și informaţiilor 
obţinute;  

✓ Inspecția activelor deținute de societate s-a realizat de către reprezentanții Quest Partners în 
limita accesului pe proprietate, în prezența domnului Gafencu Mihai; 

✓ Analizele, opiniile și concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele şi condiţiile 
limitative incluse în conţinutul raportului şi reprezintă un punct de vedere profesional, concluzii şi 
opinii personale, nepărtinitoare; 

✓ Evaluatorul nu are nici un interes actual sau viitor în proprietatea evaluată şi nici interes personal 
şi nu este părtinitor faţă de nici una din părţile implicate; 

✓ Atât evaluatorul cât şi orice altă persoană afiliată sau implicată în efecturea evaluării, nu sunt 
acţionari sau asociaţi cu Clientul sau alți utilizatori desemnați în prezentul raport de evaluare; 

✓ În elaborarea raportului de evaluare nu s-a acordat asistenţă din partea nici unei alte persoane, în 
afara celor care semnează lucrarea; 

✓ Remunerarea evaluatorului nu depinde de niciun 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; 

✓ Evaluatorul îndeplineşte cerinţele adecvate de calificare profesională, a îndeplinit programul de 
pregătire profesională continuă şi are experienţă în categoria de proprietate ce este evaluată;  

✓ Evaluatorul și QUEST PARTNERS S.R.L. au încheiate asigurări de răspundere profesională pe anul 
2019 la societatea de asigurare-reasigurare ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI S.A.; 

✓ Prin prezenta certificam că suntem competenți să efectuam acest raport de evaluare. 

 

Evaluatori autorizați: 

Drulă Claudiu - Nr. legitimație 18066, evaluator autorizat ANEVAR - EI, EPI, EBM 
Pană Roxana - Nr. legitimație 14967, evaluator autorizat ANEVAR - EI, EPI, EBM 

 

Consultant financiar: 

Drulă Mihai 
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1. Capitolul I  Termenii de referință ai evaluării 

1.1. Identificarea și competența evaluatorului  

1.1.1. Date generale  

Denumirea societății: QUEST PARTNERS S.R.L. 

Adresa: București, Str. Vasile Lucaciu, nr. 10, Sect. 3; 

Persoană contact: Claudiu Drulă - 0758.018.483; 

Fax: (021) 228 94 00;  

E-mail: office@questp.ro; 

Nr. ordin în registrul comerțului: J40/12903/20.08.2004 

CUI: 16667800 

Atribut fiscal: RO 

Capital social: 20.000 LEI 

1.1.2. Obiectul principal de activitate  

Conform nomenclatorului privind clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN, obiectul de 
principal de activitate al societăţii este: Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. – cod 
CAEN 8299.  

Alte activităţi desfăşurate:  

✓ Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management – cod CAEN 7022; 
✓ Activitati de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor – cod CAEN 6621; 
✓ Activitati de contabilitate și audit financiar; consultanta în domeniul fiscal – cod CAEN 6920; 
✓ Activităţi de studiere a pieţei şi de sondaj – COD CAEN 7320; 
✓ Alte activităţi de servicii privind tehnologia informatiei – cod CAEN 6209. 

QUEST Partners efectuează lucrări de evaluare şi expertiză tehnică în scopul: 

• privatizării/vânzării contra numerar a acţiunii societăţilor comerciale, conform metodologiilor 
stabilite de organismele abilitate; 

• privatizării/vânzării activelor societăţilor comerciale; 

• stabilirii valorii imobilelor (construcţii şi terenuri) - evaluări imobiliare; 

• stabilirii valorii bunurilor mobile; 

• studii de fezabilitate pentru fuziuni/divizări; 

• stabilirii aportului în natură la capitalul social sau majorării capitalului social; 

• stabilirii valorii garanţiilor/studii de fezabilitate pentru obţinerea creditelor bancare; 

• studii de fezabilitate pentru finanţări de investiţii noi sau dezvoltări; 

• planuri de afaceri pentru constituirea de societăţi mixte; 

• studii de restructurare; 

• stabilirii valorii bunurilor materiale la vânzarea prin licitaţie, fuzionări, lichidări, leasing, 
partaje, etc; 

• stabilirii valorii dreptului de proprietate intelectuală: know-how, invenţii, licenţe, brevete. 

mailto:office@questp.ro
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1.1.3. Atestarea capacităţii  

QUEST Partners asigură profesionalism şi operativitate în executarea lucrărilor din obiectul de activitate 
prin: 

• Evaluatori atestaţi de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizați din România, consultanţi 
de investiţii atestaţi CNVM, experţi contabili – membrii ai Corpului Experţilor Contabili din 
România, auditori - membrii ai Camerei Naţionale a Auditorilor din România.  

• Confidenţialitatea lucrărilor efectuate şi asigurarea respectării codului deontologic al 
profesiunii de evaluator; 

• Baza de date permanent actualizată; 

• Spaţii corespunzătoare, echipament informatic şi birotica necesară elaborării lucrărilor. 

Asigurare profesională: valabilă pentru anul 2019, încheiată la la societatea de asigurare - reasigurare 
ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI S.A. 

QUEST PARTNERS este membru activ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizați din România 
(Autorizaţie de membru corporativ ANEVAR, Nr. 0044).  

1.2. Identificarea clientului și a utilizatorilor desemnați  

Clientul și utilzatorul raportului de evaluare: ROMBETON SA, cu sediul în Strada Vasile Lucaci nr. 35, 
Sectorul 3, Bucureşti, România, nr. de ordine în Registrul Comerţului: J40/480/1991, Cod unic de 
înregistrare: 361277. 

În conformitate cu contractul și datele înregistrate în baza de date proprie a Evaluatorului, prezentul 
raport de evaluare se poate utiliza exclusiv de către S.C. ROMBETON S.A, în calitate de Client și de 
Utilizator desemnat și conține informații adecvate doar necesităților sale. 

Evaluatorul nu va transmite copii ale prezentului raport sau părți din acesta, niciunei terțe părți, dacă 
aceasta nu a fost desemnată în scris ca posibil utilizator, și nici nu poate fi făcut responsabil pentru 
eventuale prejudicii produse părților în drept în cazul în care un terț ar deține și utiliza o astfel de copie. 

Datele, informațiile și conținutul raportului de evaluare sunt confidențiale şi nu vor putea fi copiate în 
parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris şi prealabil al evaluatorului, al 
clientului și al utilizatorului. Responsabilitatea Evaluatorului este doar față de utilizatorii desemnați și nu 
poate fi extinsă față de niciun terț. 

1.3. Scopul şi utilizarea evaluării 

Scopul evaluării: Estimarea valorii de piață a capitalului propriu al societății ROMBETON SA în vederea 
derulării operațiunii de retragere de la tranzacționare a valorilor mobiliare admise la tranzacționare, în 
conformitate cu prevederile art. 60 alin. c din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare 
şi operaţiuni de piaţă și art. 115 alin. b din Regulamentul nr. 5/2018  privind emitenţii de instrumente 
financiare şi operaţiuni de piaţă emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF.  

„Art. 60. din Legea 24/2017 -Valorile mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sunt 
retrase de la tranzacţionare în următoarele cazuri: 

c) ca urmare a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor de retragere de la tranzacţionare, 
cu îndeplinirea condiţiilor stabilite prin reglementările A.S.F.;” 
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„Art. 115 din Regulamentul nr. 5/2018 - Valorile mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă 
reglementată sunt retrase de la tranzacţionare în următoarele cazuri: 

b) în conformitate cu art. 60 lit. c) din Legea nr. 24/2017, după cum urmează: 

A. sunt respectate cumulativ următoarele cerințe aplicabile în cazul retragerii acțiunilor de la 
tranzacționare: 

(i) în ultimele 12 luni anterioare datei publicării convocatorului AGEA: 

1. să se fi înregistrat un număr de cel mult 50 de tranzacţii cu acţiuni ale respectivului emitent, excepţie 
făcând tranzacţiile efectuate între persoane care acționează în mod concertat în legătură cu emitentul şi 

2. numărul de acţiuni tranzacţionate să reprezinte cel mult 1% din totalul acţiunilor reprezentând 
capitalul social al emitentului; 

(ii) acordarea către acţionarii care nu sunt de acord cu hotărârea adunării generale a dreptului de a se 
retrage din cadrul emitentului şi de a obţine contravaloarea acţiunilor, cu respectarea procedurii....” 

Evaluarea nu poate fi utilizată în afara contextului sau pentru alte scopuri decât cel precizat. 

Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea niciodată și în nicio altă circumstanță sau context în care 
raportul de evaluare ar putea fi utilizat. 

1.4. Identificarea subiectului evaluării 

Subiectul evaluării: Capitalul propriu al societății ROMBETON SA, cu sediul în Strada Vasile Lucaci nr. 35, 
Sectorul 3, Bucureşti, România, nr. de ordine în Registrul Comerţului: J40/480/1991, Cod unic de 
înregistrare: 361277. 

Definiții: 

• Capitalul propriu: este capitalul reprezentat de acţiunile ordinare existente în circulaţie1  și în 
funcţie de caz, instrumentele financiare derivate care au ca suport acţiunile ordinare: waranturi, 
opţiuni pe acţiuni, obligaţiuni convertibile. (1 Nu sunt incluse acţiunile răscumpărate, respectiv 
acţiunile preferenţiale existente în circulaţie) 

• Capitalul investit: valoarea totală a capitalurilor proprii plus valoarea creditelor sale/datoriilor 
purtătoare de dobânzi. 

Tipul societăţii: ROMBETON SA este persoană juridică română, organizată ca societate comercială pe 
acțiuni care îşi desfăşoară activitatea conform cu prevederile din actul constitutiv şi ale legislaţiei în 
vigoare. Capitalul social este de 1.055.923 lei, divizat în 422.396 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 
lei/acțiune.  

Acționari: ASOCIAȚIA ROMBETON PAS (cota de 30,00%), M.G.R. – C.O. SRL (cota de 40,48%), Subțirelu 
Gabriel (cota de 18,96%) și lista persoane fizice (cota de 10,56%). 

Participația supusă evaluării: 100% din capitalul propriu al subiectului evaluării 

Tipul valorilor mobiliare: acțiuni. 

Potrivit datelor publice, domeniul principal de activitate al societății este „Fabricarea produselor din 
beton pentru construcţii” cod CAEN 2361. 
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La data evaluării, societatea își desfășoară activitatea principală din închirierea bunurilor imobiliare 
proprii, ce se încadrează în cod CAEN 6820 – „Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau 
închiriate” 

1.5. Tipul valorii  

Tip valoare: Valoarea estimată este valoarea de piață așa cum aceasta este definită în Standardele de 
Evaluare a Bunurilor - ediția 2018 (SEV 100 – Cadrul general (IVS – Cadrul general)).  

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.  

Valoarea de piaţă este preţul estimat de tranzacţionare, fără a include costurile vânzătorului generate de 
vânzare sau costurile cumpărătorului generate de cumpărare şi fără a se face o ajustare pentru orice taxe 
plătibile de oricare parte, ca efect direct al tranzacţiei. 

Această valoare, de regulă, datorită volatilității condițiilor de piață, are valabilitate limitată la data 
evaluării și nu va putea fi atinsă în cazul unei eventuale incapacități de plată viitoare când, atât condițiile 
pieței cât și situațiile de vânzare pot diferi față de acest moment. 

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. 

Definiții: 

• Întreprindere (în sensul utilizat în GEV 600) – O entitate, cu sau fără personalitate juridică, care 
desfăşoară activităţi economice. În sensul prezentului ghid, întreprinderea poate fi (fără a se 
limita la acestea): o societate comercială, o linie de activitate, o divizie sau un segment al unei 
societăţi comerciale, un grup de active operat ca o activitate distinctă de către o societate 
comercială, o asociaţie sau un fond de investiţii. 

• Valoarea întreprinderii este valoarea totală a capitalurilor proprii ale unei întreprinderi plus 
valoarea creditelor sale sau a datoriilor purtătoare de dobânzi, minus orice numerar sau 
echivalente de numerar disponibile pentru a plăti acele datorii (SEV 200 – Evaluarea întreprinderii 
se aplică următoarele definiții); 

• Valoarea capitalurilor proprii este valoarea unei întreprinderi pentru toți acționarii ei SEV 200 – 
Evaluarea întreprinderii. 

În cazul evaluării acțiunilor emise de o întreprindere realizată pentru retragerea de la tranzacționare a 
acesteia, nu se aplică disconturi pentru lipsa de control, respectiv pentru lipsa de lichiditate/ 
vandabilitate. 

1.6. Data evaluării 

Evaluarea s-a făcut în baza informaţiilor corespunzătoare datei de 31.12.2018 (data evaluării), dată la 
care se consideră valabile ipotezele utilizate şi valorile estimate de evaluator. 

Data elaborării lucrării: martie-iunie 2019 
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Valoarea estimată prin prezentul raport de evaluare este prezentată în Lei și Euro, la cursul de Schimb al 
Băncii Naţionale a României, din data la care se estimează valoarea. Cursul de Schimb valutar la data 
evaluării 31.12.2018 este 1 Euro = 4,6639 Lei. 

1.7. Documentarea necesară pentru elaborarea evaluării 

Pe parcursul evaluării au fost colectate și analizate date şi informații cu privire la subiectul evaluării, aria 
de piață și societăți comparabile. De asemenea, a fost analizat şi contextul economic şi social la nivel 
național, la nivelul ramurii economice din care face parte subiectul evaluării. 

Inspecția activelor deținute de societate s-a realizat de către reprezentantul QUEST PARTNERS S.R.L., în 
data de 18.02.2019, în limita accesului pe proprietate, acestea fiind identificate la indicațiile 
reprezentantului clientului. 

1.8. Natura și sursa informațiilor 

În cadrul procesului de evaluare au fost intervievați reprezentanții societății privind activele și datoriile 
societății, precum și asupra altor aspecte de natură juridică sau economică și s-au solicitat documente 
privind aceste informații. De asemenea, s-au efectuat cercetări privind societatea din surse publice sau 
private de informaţii. 

Sursele de informaţie care au stat la baza întocmirii acestui raport de evaluare au fost documentele şi 
informaţiile puse la dispoziţie de client, date preluate de pe piața specifică și baza de date proprie.  

La baza lucrării de evaluare au stat în principal următoarele documente și informații: 

a) Materiale metodologice ale Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 
(ANEVAR); 

b) Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria B nr. 0027 din 
23.01.1996; 

c) Certificat nr. 10318/3487/1/25.05.2004 eliberat de Primăria Municipiului București, Direcția 
Patrimoniu, Evidență proprietăți, Cadastru, Serviciul Nomenclatură Urbană; 

d) Autorizație de construire nr. 3T din 17.02.1998 eliberată de Primăria Municipiului București 
pentru amplasamentul din București, strada Moise Constantin nr. 5C, sector 6; 

e) Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 25.07.2001; 
f) Autorizație de construire nr. 481 din 02.06.2012 eliberată de Municipiul București, Primăria 

sectorului 6 pentru amplasamentul din București, strada Moise Constantin nr. 5C, sector 6; 
g) Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 209 din 29.06.2012; 
h) Extras de Carte Funciară pentru informare cu nr. cerere 1277 din 14.01.2015 pentru imobilul 

situat în București, strada Moise Constantin nr. 5C, sector 6; 
i) Extras de Carte Funciară pentru informare cu nr. cerere 1538 din 14.01.2015 pentru imobilul 

situat în București, strada Vasile Lucaci nr. 31, sector3; 
j) Extrase de Carte Funciară pentru informare cu nr. cerere 973 și 17719 din 14.01.2015 pentru 

imobilul situat în București, strada Drumul Bercenarilor nr. 2-4, Lot 2/2 și Lot 3, sector 4; 
k) Extrase de Carte Funciară pentru informare cu nr. cerere 17717 și 17719 din 19.03.2019 pentru 

imobilul situat în București, strada Drumul Bercenarilor nr. 2-4, Lot 1 și Lot 2/2/1, sector 4; 
l) Extras de Carte Funciară pentru informare cu nr. cerere 18777 din 22.03.2019 pentru imobilul 

situat în București, strada Drumul Bercenarilor nr. 8B, sector 4; 
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m) Planuri de amplasament și delimitare al corpului de proprietate situate în București, strada 
Drumul Bercenarilor nr. 4-8, sector 4, Drumul Bercenarilor 2-4 și strada Moise Constantin nr. 5C, 
sector 6; 

n) Fișa bunului imobil din București, strada Vasile Lucaciu nr. 35, sector 3; 
o) Situaţiile financiare ale societăţii în perioada 2015-2018; 
p) Balanțele conturilor 401 și 4111 la 30.11.2018; 
q) Balanța de verificare la 31.03.2019 și lista inventar a imobilizărilor corporale la 31.03.2019; 
r) Fișele conturilor 231, 473 și 542 la 31.12.2018; 
s) Listele stocurilor și salariaților la 30.11.2018; 
t) Structura cifrei de afaceri la 30.11.2018; 
u) Rapoarte interogare ONRC nr. 504130 din 18.03.2019 și 1032694 din 06.06.2019; 
v) Informații despre piață specifică a societății; 
w) Informaţii obţinute în urma interviurilor cu reprezentanţii societăţii; 
x) Propria bază de date; 
y) Materiale privind piaţa specifică din România (site-uri internet: www.bvb.ro, www.mfinante.ro, 

www.insse.ro, www.ecb.europa.eu,  pages.stern.nyu.edu, www.bnr.ro, www.conso.ro, 
www.cnp.ro, www.just.ro, site-uri imobiliare, etc). 

Documentele și informaţiile referitoare la ROMBETON SA au fost puse la dispoziţia evaluatorului de către 
reprezentanții societăţii și preluate de pe site-uri publice. Evaluatorii nu își asumă nici un fel de 
răspundere pentru datele puse la dispoziţie de către reprezentanţii societăţii, iar în cazul în care acestea 
sunt incomplete sau greşite, pentru rezultatul evaluării care poate fi viciat.  

1.9. Ipoteze și ipoteze speciale 

Principalele ipoteze de care s-a ţinut seama în elaborarea prezentului raport de evaluare sunt 
următoarele: 

Ipoteze generale: 

• Raportul de evaluare este elaborat de către QUEST PARTNERS S.R.L. în calitate de consultant al 
clientului, având la bază informațiile puse la dispoziţie de acesta; 

• Aspectele juridice se bazează pe informațiile și documentele furnizate de către reprezentanții 
societății ROMBETON SA și au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigații 
suplimentare (întreaga responsabilitate privind corectitudinea acestora revine acestora). Dreptul 
de proprietate asupra acțiunilor este considerat valabil și marketabil; 

• În elaborarea lucrării au fost luaţi în considerare toţi factorii cunoscuţi care au influenţă asupra 
parametrilor economico-financiari ai societăţii, nefiind omisă deliberat nicio informaţie; 

• Evaluatorul se consideră degrevat de răspunderea existenţei unor vicii ascunse privind subiectul 
evaluării, factorii de mediu, necesităţii de conformare la cerinţele de clasificare etc., care ar putea 
influenţa în vreun sens valoarea societăţii în cauză, fapt pentru care evaluatorul nu este cel în 
masură să garanteze starea economică a acesteia; 

• Evaluatorul obține informaţii şi opinii, ce sunt evidenţiate în raport, de la surse pe care el le 
consideră credibile şi nu îşi asumă nici o responsabilitate în privinţa completitudinii şi corectitudinii 
datelor furnizate de beneficiari și terţe persoane, ele nefiind verificate din surse independente. 
Informaţiile furnizate de terţe părţi sunt considerate de încredere dar nu li se acordă garanţii 
pentru acurateţe; 

http://www.bvb.ro/
http://www.mfinante.ro/
http://www.insse.ro/
http://www.ecb.europa.eu/
http://www.bnr.ro/
http://www.conso.ro/
http://www.cnp.ro/
http://www.just.ro/
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• Evaluatorul utilizează în estimarea valorii numai informaţiile pe care le are la dispoziţie, putând 
exista şi alte informaţii de care evaluatorul nu avea cunoştinţă. Orice neconcordanțe apărute, din 
acest motiv sau din neîndeplinirea ipotezelor luate în calcul, impun reanalizarea evaluării și, dacă 
este cazul, a cuantificării valorice a diferențelor. 

• Evaluatorul presupune că societatea analizată, se conformează restricţiilor pieţei, deţine toate 
licenţele, autorizaţiile și certificatele necesare funcţionării acesteia şi vor putea fi reactualizate în 
viitor, dacă va fi necesar; 

• Analiza situaţiilor financiare ale societăţii comerciale supuse evaluării în cadrul raportului de 
evaluare, nu presupune că se efectuează un audit, revizie limitată sau due-diligence pentru această 
societate. Evaluatorul nu-și asumă nicio responsabilitate cu privire la integralitatea, corectitudinea 
sau exactitatea oricărei informaţii financiare primite de la societate sau în numele acesteia; 

• Inspecţia bunurilor imobile și mobile este neinvazivă, efectuată în limita accesului la proprietăți 
(acordul privind accesul la proprietăți fiind în răspunderea clientului) și nu se intenţionează să se 
scoată în evidenţă defecte sau deteriorări ale construcţiilor și instalaţiilor altele decât cele care sunt 
prin execuţie aparente. Evaluatorul nu efectueaază inventarierea bunurilor imobile și mobile, 
evaluarea fiind realizată exclusiv pe baza listei și a informațiilor primite de la reprezentanții 
clientului; 

• Evaluatorul nu poate fi făcut răspunzător pentru existenţa unor vicii ascunse (neaparente) privind 
bunurile imobile și mobile şi/sau factorii externi care ar putea influenţa în vreun fel valoarea 
estimată. Evaluatorul nu efectuează analize de specialitate asupra construcţiilor și bunurilor 
mobile, nici nu inspectează acele părţi care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, acestea fiind 
considerate într-o stare tehnică conformă cu declarațiile reprezentantului clientului. Evaluatorul 
nu-şi poate exprima opinia asupra stării fizice și tehnice a acelor părţi neinspectate şi acest raport 
nu trebuie înţeles că ar valida integritatea tehnică a bunurilor imobile și mobile; 

• Se presupune că amplasamentele se conformează tuturor reglementărilor și restricțiilor de zonare 
și utilizare, în afara cazului în care a fost identificată o non-conformitate, descrisă și luată în 
considerare în prezentul raport; 

• Se presupune că nu există nici un fel de contaminanți și costul activităților de decontaminare nu 
afectează valoarea. Evaluatorul nu este informat de nici o inspecție sau raport care să indice 
prezența contaminanților sau a materialelor periculoase; 

• Se presupune că legislaţia în vigoare se va menţine și nu sunt luate în calcul eventuale modificări 
care pot să apară în perioada următoare, sau modificările intervenite nu vor afecta major 
rezultatele societăţii; 

• Situația actuală a companiei evaluate și scopul evaluării stau la baza selectării metodelor de 
evaluare pentru estimarea valorii societății; 

• Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost 
rezonabile în limita informaţiilor disponibile la data evaluării, în condiţiile continuării activităţii; 

• Alegerea celei mai adecvate abordări și metode de evaluare prezentate în cuprinsul raportului se 
realizează ţinând seama de particularităţile evaluării și disponibilitatea datelor de intrare și a 
informațiilor pentru evaluare. 
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• Orice valori estimate în raport se aplică întregii societăți 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.  

Ipoteze speciale:  

• Evaluarea se realizează în premiza continuităţii activităţii societăţii, în ipoteza în care societatea 
realizează venituri doar din închirierea imobilelor proprii în condiții asemănătoare cu cele în care își 
realizează activitatea la data evaluării; 

• Evaluarea se realizează pentru întregul capital propriu al întreprinderii, fără a estima separat 
drepturile aferente participaţiei majoritate sau minoritare. În cazul evaluării acțiunilor emise de o 
întreprindere realizată pentru retragerea de la tranzacționare a acesteia, nu se aplică disconturi 
pentru lipsa de control, respectiv pentru lipsa de lichiditate/ vandabilitate; 

• Evaluarea se realizează considerând următoarele proprietăți imobiliare ca fiind deținute de 
societate: 

✓ Imobil amplasat în strada Vasile Lucaciu nr. 35, sector 3, București, compus din teren în 
suprafață de 418,47 mp și construcția „Clădire de birou” cu suprafață construită la sol de 
380,46 mp și suprafață utilă de 1.099,11 mp; 

✓ Imobil amplasat în strada Constantin Moise nr.5C, sector 6, București, compus din teren în 
suprafață de 2.561,86 mp și construcțiile „C1 - Magazie de caramida si sopron metalic cu 
baraci metalice” cu suprafață construită la sol de 247 mp, „C2 - Hală industrială-service 
auto” cu suprafață construită la sol de 230 mp, „C3 - Hală industrială metalică” cu suprafață 
construită la sol de 182 mp și „C4 - Service auto (birouri et 1 si 2)” cu suprafață construită la 
sol de 241,30 mp (suprafață utilă de 562,75 mp); 

✓ Imobil amplasat în strada Drumul Bercenarului nr. 2 - 4, sector 4, București, compus din 
teren în suprafață de 6.475,22 mp și construcțiile „C1 - Atelier tâmplărie” cu suprafață 
construită la sol de 658 mp, „C2 - Magazie metalică” cu suprafață construită la sol de 74 
mp, „C3 - Magazie caramidă” cu suprafață construită la sol de 9 mp și „C7 - Magazie lemn” 
cu suprafață construită la sol de 334 mp; 

✓ Imobil amplasat în strada Drumul Bercenarului nr. 8B, sector 4, București, compus din 
teren în suprafață de 7.118,48 mp și construcțiile „C1 - Hală și birou” cu suprafață 
construită la sol de 919,67 mp, „C2 - Cabină pază” cu suprafață construită la sol de 10,25 
mp și „C3 - Magazie” cu suprafață construită la sol de 17,33 mp. 

• Evaluarea se realizează considerând ca imobilizări corporale înregistrate în conturile 2131, 2132, 
2133 și 214, imobilizările prezentate în lista inventar la 31.03.2019, ce sunt achiziționate până la 
data de 31.12.2018; 

• Evaluarea se realizează considerând ca participare la entități afiliate doar participarea la 
ROMBETON INTERNATIONAL SRL; 

• La elaborarea previziunilor pentru societatea ROMBETON SA în cadrul abordării prin venit, s-a avut 
în vedere istoricul veniturilor și cheltuielilor aferente activității pentru perioada 2015- 2018, puse la 
dispoziție de client. Previziunea este realizată în baza evoluției activității societății în anii 
precedenți, ținând cont de previziunile efectuate de Comisia Națională de Prognoză; 
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• Prin acceptarea şi utilizarea raportului de evaluare, beneficiarul îşi asumă prevederile termenilor de 
referinţă ai evaluării. 

Ipoteze de lucru pentru activele în afara exploatării: 

• Pentru evaluarea capitalurilor proprii se consideră următoarele active în afara exploatării: cote 
părți din imobilul amplasat în strada Vasile Lucaciu nr. 35, sector 3, din terenul amplasat în strada 
Constantin Moise nr.5C, sector 6, din terenul amplasat în strada Drumul Bercenarului nr. 2 - 4, 
sector 4 , din terenul amplasat în strada Drumul Bercenarului nr. 8B, sector 4, București și acțiunile 
deținute la entități afiliate – ct. 261. 

1.10. Restricții de utilizare, difuzare sau publicare 

Raportul de evaluare, integral sau parțial, sau orice referire la acesta nu pot fi publicate, nici incluse într-
un document destinat publicității, fără acordul scris și prealabil al evaluatorului și al beneficiarului, cu 
specificarea formei și contextului în care ar urma să fie reprodus sau publicat. Informațiile, datele și 
rezultatele raportului de evaluare pot fi folosite și publicate numai în legătura cu obiectul prezentei 
evaluări. 

Publicarea parţială sau integrală a raportului de evaluare, precum și utilizarea lui de către alte persoane 
decât destinatarul, atrage după sine încetarea obligaţiilor contractuale şi a responsabilităţii evaluatorului. 

Nici prezentul raport, nici părţi ale sale (în special concluzii referitoare la valori, identitatea evaluatorului) 
nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul prealabil al părţilor amintite.  

Clientul își declară consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către QUEST 
PARTNERS S.R.L., în cadrul lucrarilor și serviciilor prestate. 

1.11. Declararea conformității evaluării cu standardele de 
evaluare aplicabile în România 

Prezentul raport are la bază Standardele de Evaluare a Bunurilor - ANEVAR – ediţia 2018. 

Standardele de evaluare SEV, care au stat la baza elaborării lucrării, sunt: 

• SEV 100 – Cadrul general (IVS – Cadru general)  

• SEV 101 – Termenii de referinţă ai evaluării (IVS 101)  

• SEV 102 – Implementare (IVS 102)  

• SEV 103 – Raportare (IVS 103)  

• SEV 104 - Tipuri ale valorii 

• SEV 200 – Întreprinderi şi participaţii la întreprinderi (IVS 200) 

• SEV 220 – Maşini, echipamente şi instalaţii (IVS 220) 

• SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare (IVS 230) 

• SEV 250 - Instrumente financiare (IVS 250) 

Ghidurile de evaluare (GEV), care au stat la baza elaborării lucrării, sunt: 

• GEV 600 – Evaluarea întreprinderii  

• GEV 620 – Evaluarea bunurilor mobile de natura maşinilor, echipamentelor, instalaţiilor și 
stocurilor 

• GEV 630 – Evaluarea bunurilor imobile 
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1.12. Descrierea raportului 

În conformitate cu prevederile Standardele de Evaluare a Bunurilor - ANEVAR – ediţia 2018, raportul de 
evaluare cuprinde mai multe capitole și anexe ce includ: termenii de referinţă ai evaluării, prezentarea 
datelor, abordarea în evaluare, raţionamentul și valoarea sau valorile obţinute. 

1.13. Responsabilitatea faţă de terţi 

Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informaţiilor furnizate de către client, corectitudinea 
și precizia darelor furnizate fiind responsabilitatea acestuia. 

Raportul de evaluare este destinat scopului precizat la pct. 1.3 pentru uzul clientului și utilizatorului 
menţionaţi la pct. 1.2. 
Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanţă sau să depună 
mărturie în instanţă relativ la societatea în chestiune.  
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2. Capitolul II   Prezentarea datelor - Analiza diagnostic  

2.1. Scurtă descriere 

Societatea analizată este societatea ROMBETON SA, cu sediul în Strada Vasile Lucaci nr. 35, Sectorul 3, 
Bucureşti, România, nr. de ordine în Registrul Comerţului: J40/480/1991, Cod unic de înregistrare: 
361277. 

Scurt istoric:  

✓ În anul 1977 s-a înființat Intreprinderea Grup Șantiere nr. 8 prin preluarea unor unități de la 
Intreprinderea Granitul; 

✓  În anul 1984, Grup Șantiere nr. 8 se transformă în Antrepriza Construcții Montaj nr. 6;  

✓ În anul 1990, Antrepriza Construcții Montaj nr. 6 se divide în Conintex SA și Baza de producție 
industrială; 

✓ În anul 1990, Baza de producție industrial se transformă în societatea comercială pe acțiuni 
ROMBETON SA; 

✓ La data de 19.02.1991, societatea ROMBETON SA este înmatriculată la Registrul Comerțului sub 
nr. J40/480/1991. 

✓ În anul 1994 s-a majorat capitalul social de la 154.818.000 lei vechi la 1.258.120.000 lei vechi; 

✓ Tot în anul 1994 se aproba creșterea capitalului social de la 1.258.120.000 lei vechi la 
4.847.075.000 lei, precum și creșterea valorii acțiunilor de la 5.000 lei vechi la 25.000 lei vechi pe 
acțiune, astfel numărul total de acțiuni rezultate după mărirea capitalului social este de 193.883 
acțiuni a 25.000 lei pe acțiune, din care 70%, respectiv 135.718 acțiuni s-au transmis la FPS și 
30%, respectiv 58.165 acțiuni s-au transmis la FPP IV Muntenia; 

✓ În anul 1997, structura acționariatului arăta astfel: 

- SIF MUNTENIA deținea 59.285 acțiuni, respectiv 14,036% din capital; 

- FPS deținea 126.710 acțiuni, respectiv 30% din capital; 

- MGR-CO SRL deșinea 168.948 acțiuni, respectiv 40% din capital; 

- Persoane fizice – 1.698 acționari proveniți din P.P.M. dețineau 67.426 acțiuni, respective 
15,964% din capital; 

✓ În anul 1998, Asociația Rombeton-PAS a cumpărat de la FPS un număr de 126.710 acțiuni cu 
valoare nominală de 25.000 lei vechi, reprezentând 30% din capitalul social. 

(sursa: Memorandum întocmit pentru admiterea acțiunilor emise de ROMBETON SA pe AeRO – piața de 
acțiuni a Bursei de Valori București; www.bvb.ro) 

ROMBETON SA este persoană juridică română, organizată ca societate comercială pe acțiuni care îşi 
desfăşoară activitatea conform cu prevederile din actul constitutiv şi ale legislaţiei în vigoare. Capitalul 
social este de 1.055.923 lei, divizat în 422.396 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.  

Acționari: ASOCIAȚIA ROMBETON PAS (cota de 30,00%), M.G.R. – C.O. SRL (cota de 40,48%), Subțirelu 
Gabriel (cota de 18,96%) și lista persoane fizice (cota de 10,56%). 



    

19 

R
ap

o
rt

 d
e 

ev
al

u
ar

e 
 

Potrivit datelor publice, domeniul principal de activitate al societății ROMBETON SA este „Fabricarea 
produselor din beton pentru construcţii” cod CAEN 2361. 

La data evaluării, societatea își desfășoară activitatea principală din închirierea bunurilor imobiliare 
proprii, ce se încadrează în cod CAEN 6820 – „Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau 
închiriate”. 

În perioada analizată 2015-2018, activitatea societății a constat în închirierea mai multor proprietăți 
imobiliare cu destinația de spații de birouri sau spații industriale, situate la adresele: 

• București, strada Drumul Bercenarilor nr. 2-4, sector 4; 

• București, strada Drumul Bercenarilor nr 8B, sector 4; 

• București, strada Constantin Moise nr. 5C, sector 6. 

În imobilul localizat în București, strada Vasile Lucaci nr. 35, sector 3, este înregistrat sediul social al 
societății, în baza Hotărârii consiliului local nr. 143 din data de 19.12.1995. Totodată, la această adresă 
este înregistrat sediul ASOCIAȚIEI ROMBETON PAS, la etajele 2-3. (obs.: strada poartă denumirea în 
documente „Vasile Lucaci”, respectiv, „Vasile Lucaciu”) 

Evaluarea a fost realizată în ipoteza în care societatea realizează doar venituri din închirierea 
imobillelor deținute, în condiții asemănătoare cu cele de la data evaluării, în premiza continuităţii 
activităţii. 

2.2. Diagnostic juridic 

2.2.1. Forma juridică a societății (constituire și funcționare) 

ROMBETON SA este persoană juridică română, fiind organizată ca societate comercială pe acțiuni care îşi 
desfăşoară activitatea conform cu prevederile din actul constitutiv şi ale legislaţiei în vigoare.  

Societatea ROMBETON SA este listată pe AeRO – piața de acțiuni a Bursei de Valori București, având 
simbolul ROBU, starea acesteia fiind tranzacționabilă (sursa: www.bvb.ro) 

Înregistrată la Registrul Comerţului București: nr. de ordine J40/480/1991. 

Cod unic de înregistrare: 361277. 

Durată: nelimitată 

Adresă sediu social: București, strada Vasile Lucaci nr. 35, sector 3, România. 

Capitalul social la 31.12.2018: 1.055.922,50 lei, echivalentul a 422.369 acțiuni (valoarea nominală a unei 
acțiuni de 2,5 lei). 

Acționari la 31.12.2018 (Sursa informatiei: DEPOZITARUL CENTRAL, www.bvb.ro): 

✓ ASOCIAȚIA ROMBETON PAS, cu sediul în București, strada Vasile Lucaciu nr. 35, etaj 2-3, sector 3, 
CUI 13201170, înființată în anul 2000, 126.710 acțiuni (cota de 30,00%); 

✓ M.G.R. – C.O. SRL, cu sediul în București, strada Arh. Burcuși nr. 5, ap. 1, sector 1, înregistrată la 
Registrul Comerțului sub nr. J40/27353/1994, CUI: 6805158, 170.968 acțiuni (cota de 40,48%); 

✓ Subțirelu Gabriel, 80.068 acțiuni (cota de 18,96%); 
✓ lista persoane fizice, 44.623 acțiuni (cota de 10,56%).  
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Administratorii societății ROMBETON SA: 

- dl. Gafencu Mihai, cu funcție de președinte al consiliului de administrație, cu durata 
mandatului valabilă până la data de 29.03.2020; 

- dna Subțirelu Oana Gabriela, cu durata mandatului nelimitată; 

- dna Bogdan Maria, cu durata mandatului valabilă până la data de 29.03.2020. 

Auditor persoană juridică: AUDIT EXPERT SRL, cu sediul în București, strada Valea Argeșului nr. 20, bloc 
22, sc. A, ap. 63, sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5645/1996, CUI: 8597495, cu 
durata mandatului valabilă până la data de 15.05.2019. 

Domeniul principal de activitate: în conformitate cu codul CAEN 2361 – „Fabricarea produselor din beton 
pentru construcţii”. 

Domenii secundare de activitate: societatea are înregistrate și următoarele activități secundare: 

Denumire diviziune cod CAEN Diviziuni  Număr 
domenii 

Agricultura, vânatoare si servicii anexe 1 1 

Industria alimentara 10 3 

Fabricarea produselor textile 13 2 

Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si 
încaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor 

15 2 

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea 
articolelor din paie si din alte materiale vegetale împletite 

16 3 

Fabricarea hârtiei si a produselor din hârtie 17 1 

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice 20 2 

Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice 22 2 

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 23 4 

Industria metalurgica 24 1 

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații 25 3 

Fabricarea echipamentelor electrice 27 2 
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Denumire diviziune cod CAEN Diviziuni  Număr 
domenii 

Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a. 28 4 

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor 29 1 

Alte activitati industriale n.c.a. 32 1 

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor 33 4 

Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile 38 6 

Activitati si servicii de decontaminare 39 1 

Constructii de cladiri 41 1 

Lucrari de geniu civil 42 6 

Lucrări speciale de construcții 43 5 

Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor 45 3 

Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete 46 4 

Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor 47 15 

Transporturi terestre și transporturi prin conducte 49 3 

Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi 52 1 

Tranzactii imobiliare 68 1 

Activități de arhitectură și inginerie; activități de testari și analiză tehnică 71 3 

Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice 74 2 

Activităţi de servicii privind forta de munca 78 1 

Activităţi ale agentiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenta  79 1 

Activităţi de investigatii şi protectie 80 3 

Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor 82 4 

Activităţi de creatie şi interpretare artistică 90 4 

Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 92 1 

Activităţi sportive, recreative şi distractive 93 2 

Reparatii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodaresc 95 3 

Alte activităţi de servicii 96 1 

Activităţi ale gospodariilor private în calitate de angajator de personal casnic 97 1 

TOTAL 
 

108 

 

La data evaluării, societatea își desfășoară activitatea principală din închirierea bunurilor imobiliare 
proprii, ce se încadrează în cod CAEN 6820 – „Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau 
închiriate”. 

La sediu social din București, strada Vasile Lucaci nr. 35, sector 3, nu se desfăşoară activităţile prevăzute 
în actul constitutiv sau modificator. 

Puncte de lucru sau sedii secundare: Societatea ROMBETON SA are înregistrate puncte de lucru la 
următoarele adrese: 

• București, strada Drumul Bercenarilor nr. 2-4, sector 4 (activitate autorizată cod CAEN 6820 - 
Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate); 

• București, strada Drumul Bercenarilor nr 8B, sector 4 (fără autorizarea acțivității aferente cod 
CAEN 6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate); 

• București, strada Constantin Moise nr. 5C, sector 6 (activitate autorizată cod CAEN 6820 - 
Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate). 

2.2.2. Împrumuturi 

Societatea are încheiat un contract de leasing pentru achiziția unui ATV în februarie 2018, în valoare de 
51.519.22 lei fără TVA, încheiat cu TRANSILVANIA LEASING si credit IFN. Contractul este înregistrat în 
contul 167 „Alte împrumuturi și datorii asimilate”, soldul la 31.12.2018 fiind de 32.545,83 lei. 
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2.2.3. Autorizări, licențe 

Evaluatorul nu a fost informat de autorizațiile și licențele deținute de societate. Se consideră că 
societatea deține toate autorizațiile necesare desfășurării activităților. 

2.2.4. Asigurarea calităţii 

Evaluatorul nu a fost informat de implementarea de către societate, a sistemelor de management al 
calității. 

2.2.5. Dreptul de proprietate asupra activelor și situația datoriilor 

Activele întreprinderii reprezintă ansamblul bunurilor corporale și necorporale pe care societatea le 
grupează și le afectează pentru desfășurarea unei activități specific, în condiții de competitivitate și 
rentabilitate. 

Prezentarea aspectelor juridice şi tuturor aspectelor arătate în întregul raport au la bază documentele şi 
informaţiile puse la dispoziţie de către ROMBETON S.A prin conducerea societăţii şi persoane autorizate 
din compartimentele de specialitate ale societăţii. 

2.2.6. Aspecte juridice privind patrimoniul  societății 

Dreptul de proprietate asupra proprietăților imobiliare 

Dreptul de proprietate asupra terenurilor societății ROMBETON SA, este deținut în baza Legii nr. 15/1990 
privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și a Hotărârii 
Guvernului nr. 834/1991, privind stabilirea și evaluarea unor terenuri aflate în patrimoniul societăților 
comerciale cu capital de stat, prin emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra 
terenurilor Seria B nr. 0027 din 23.01.1996. 

Conform acestui Certificat, suprafața de teren în proprietatea exclusivă a societății ROMBRETON SA era 
de 131.361,56 mp, iar suprafața în cotă-parte indiviză, era de 4.872,75 mp, identificate la următoarele 
adrese: 

- București, strada Vasile Lucaci nr. 35, sector 3; 
- București, strada Drumul Bercenarilor nr. 2-4, sector 4; 
- București, strada Drumul Bercenarilor nr 4-8, sector 4; 
- București, strada Ramuri Tei nr. 3, sector 2; 
- București, strada Constantin Moise nr. 5C, sector 6. 

Terenurile au fost supuse unor acte de dezmembrare și parte din acestea au fost vândute de societate. 

Dreptul de proprietate asupra imobilului amplasat în București, strada Vasile Lucaci nr. 35, sector 3, a 
fost dobândit prin Proces verbal din 05.05.1993, emis de ROMBETON S.A. și CONINTEX S.A., certificat de 
atestare Seria B nr.0027/23.01.1996 emis de C.M.B. – pentru cota de ½ din proprietate și contract de 
vânzare-cumpărare nr.2778 din 09.08.2001, emis de NP Albut Viorica – pentru cota de ½ din proprietate.  

Evaluatorul nu a avut la dispoziție actele menționate mai sus, informațiile privind dreptul de proprietate 
fiind preluate tot din Extrasul CF pentru informare număr cerere 1538/14.01.2015. Conform informațiilor 
din același Extras de CF, asupra proprietății nu erau înscrise sarcini la data de 14.01.2015.  

Imobilul este înscris în Cartea Funciară 210237 (CF vechi) 23487 a U.A.T. Sector 3, București, cu numerele 
cadastrale 210237 (vechi 5220) pentru teren și 210237-C1 (vechi 5220/C1) pentru construcție. 
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Dreptul de proprietate asupra imobilului amplasat în București, strada Drumul Bercenarilor nr. 2-4, 
sector 4, a fost dobândit în baza următoarelor: 

✓ Certificat de atestare Seria B nr.0027/23.01.1996 emis de C.M.B., înscris în Cartea funciară 
individuală nr. 10652N a imobilului cu nr. cadastral 1586, teren în proprietatea exclusivă în 
suprafață de 36.681,50 mp și suprafața în cotă-parte indiviză de 4.661,75 mp;  

✓ Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 479 din 06.02.2006 emis de BNP Albut 
Viorica, încheiat între ROMBETON SA și LAFARGE ROMCIM SA asupra terenului în suprafață de 
28.364,81 mp din totalul imobilului cu nr. cadastral 1586 situat în Drumul Bercenarilor nr. 2-4, 
înscris în CF 10652; 

✓ Act notarial nr. 2001 din 11.09.2014 emis de NP Radulescu Dumitru Octavian, privind 
dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 220485 înscris în cartea funciară 220485, prin 
încheierea nr. 29669 din 12.09.2014 și înființarea cărții funciare 220882 a imobilului cu nr. 
cadastral 220882; 

✓ Act notarial nr. 2829 din 23.12.2016 emis de Tudor Maria Amalia, privind dezmembrarea 
imobilului cu număr cadastral 220882 înscris în cartea funciară 220882, prin încheierea nr. 78573 
din 29.12.2016 și înființarea cărții funciare 223561 a imobilului cu nr. cadastral 223561. 

Evaluatorul nu a avut la dispoziție actele menționate mai sus, informațiile privind dreptul de proprietate 
fiind preluate tot din Extrasul CF pentru informare număr cerere 17717/19.03.2019.  

Conform informațiilor din același Extras de CF, asupra proprietății nu sunt înscrise sarcini.  

Imobilul este înscris în Cartea Funciară 223561 a U.A.T. Sector 4, București, ce provine din dezmembrarea 
numărului cadastral 220882 înscris în CF 220882, cu nr. cadastral 223561 pentru teren și 223561-C1, 
223561-C2, 223561-C3 și 223561-C7 pentru construcții. 

Dreptul de proprietate asupra imobilului amplasat în București, strada Drumul Bercenarilor nr. 8B, sector 
4, a fost dobândit în baza următoarelor: 

✓ Certificat de atestare Seria B nr.0027/23.01.1996 emis de C.M.B., înscris în Cartea funciară 
individuală nr. 65346N a imobilului cu nr. cadastral 1587/1, teren în proprietatea conform actelor 
în suprafață de 5.707 mp (7.118,48 mp conform măsurătorilor cadastrale). 

Evaluatorul nu a avut la dispoziție actele menționate mai sus, informațiile privind dreptul de proprietate 
fiind preluate tot din Extrasul CF pentru informare număr cerere 18777/22.03.2019.  

Conform informațiilor din același Extras de CF, s-a notat promisiunea unilaterală de vânzare a locatorului, 
pe întreaga perioadă de închiriere, respectiv până la data de 25.04.2019, în favoarea locatarului RER 
ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU SA și s-a notat dreptul de locațiune asupra imobilului pe o perioadă 
de 2 ani începând cu data de 25.04.2017. 

Imobilul este înscris în Cartea Funciară 211145 (nr. CF vechi 65346) a U.A.T. Sector 4, București, cu 
numerele cadastrale 211145 (vechi 1587/1) pentru teren și 211145-C1, 211145-C2, 211145-C3 pentru 
construcții. 

Dreptul de proprietate asupra imobilului amplasat în București, strada Constantin Moise nr. 5C, sector 6, 
a fost dobândit în baza următoarelor: 

✓ Certificat de atestare Seria B nr.0027/23.01.1996 emis de C.M.B., înscris în Cartea funciară 
individuală nr. 6094N  (indentificator electronic 201516) a imobilului cu nr. cadastral 2614/2, 

✓ Act notarial nr. 2752 din 14.12.2012 emis de NP Radulescu Dubitru Octavian privind 
dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 2614/2 înscris în Cartea Funciară nr. 6097, prin 
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încheierea nr. 44543 din 18.12.2012 și înființarea cărții funciare 224686 a imobilului cu nr. 
cadastral 224686. 

✓ Autorizație de construire nr. 3T din 17.02.1998 privind construirea unei clădiri cu destinația 
atelier reparații și service auto P+1E și Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 
25.07.2001; 

✓ Autorizație de construire nr. 481 din 02.06.2012 privind intrarea în legalitate a lucrărilor 
executate fără autorizație de construire la imobilul existent, ce constau în modificări interioare, 
supraetajarea construției P+1E rezultând P+2E și extindere cu un corp P și Proces verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor nr. 209 din 29.06.2012. 

Evaluatorul nu a avut la dispoziție actele menționate mai sus, informațiile privind dreptul de proprietate 
fiind preluate tot din Extrasul CF pentru informare număr cerere 18777/22.03.2019.  

Conform informațiilor din același Extras de CF, asupra proprietății nu sunt înscrise sarcini.  

Imobilul este înscris în Cartea Funciară 224686 a U.A.T. Sector 6, București, cu numerele cadastrale 
224686 pentru teren și 224686-C1, 224686-C2, 224686-C3, 224686-C4, 224686-C5 și 224686-C6 pentru 
construcții. 

Potrivit Certificatului nr. 10318/3487/1/25.05.2004 eliberat de Primăria Municipiului București, Direcția 
Patrimoniu, Evidență proprietăți, Cadastru, Serviciul Nomenclatură Urbană, adresa poștală a imobilului 
analizat este str. Derg. Constantin Moise nr. 5C, sector 6, București pentru numărul cadastral 2614/2, 
rezultat în urma înstrăinării terenului de 18.100 mp conform Contractului de vânzare-cumpărare nr. 
3132/19.12.2001, pentru care s-a folosit numărul 16 pe Bulevardul Timișoara, sector 6, București.  

Dreptul de proprietate asupra proprietăților mobile 

Societatea deține în proprietate imobilizări corporale de natura bunurilor mobile (echipamente 
tehnologice, mijloace de transport, mobilier și aparatură birotică) achiziționate în baza documentelor 
juridice de proprietate (facturi, contracte) 

Închirieri 

La data evaluării, conform informațiilor furnizate, compania are încheiate contracte de închiriere pentru 
clădirie deținute la adresele din București: 

• strada Constantin Moise nr.5C, sector 6 

• strada Drumul Bercenarului nr. 2 - 4, sector 4 

• strada Drumul Bercenarului nr. 8B, sector 4 

• în strada Vasile Lucaciu nr. 35, sector 3, birou III, etaj 1 

În imobilul de la adresa din strada Vasile Lucaciu nr. 35, sector 3, se găsesc sediile societăților ROMBEON 
S.A. și ROMBETON INTERNATIONAL S.R.L. (biroul nr. III, etaj 1). 

Participații și alte imobilizări financiare 

La 31.12.2018, societatea ROMBETON SA deține imobilizări financiare reprezentate de participații în 
cadrul ROMBETON INTERNATIONAL S.R.L.. 

Denumire 
societate 

Participație Sediu social CUI Nr. inreg. 
ONRC 

Valoarea 
capitalului 

deținut 

Simbol 

ROMBETON 
INTERNATIONAL 
S.R.L.. 

100% Bucureşti Sectorul 3, 
Strada Vasile Lucaciu nr. 
35, Biroul nr. III, Etaj 1 

32627831 J40/64/2014 200 n/a 
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Alte creante imobilizate 

Conform informaţiilor primite de la reprezentanţii societăţii, societatea deţine imobilizări financiare, 
respectiv 8.377,72 lei, reprezentând „garanții blocate în bancă” ce este înregistrat în contabilitate în 
contul 2678 – Alte creanțe imobilizate. 

2.2.7. Aspecte privind dreptul muncii  

Potrivit listei salariaților transmisă de reprezentanții societății, la data de 31.12.2018, societatea are un 
număr efectiv de 3 salariaţi pentru care s-au încheiat contracte de muncă, având înregistrate în 
contabilitate obligațiile aferente salariilor. Norma de lucru este întreagă, perioada de angajare este 
nederminată, iar locația în care își desfasoară activitatea este cea de la sediul societății/punct de lucru. 
Nu este încheiat un contract colectiv de muncă. 

Din datele avute la dispoziţie de evaluator, aceştia nu sunt organizaţi într-un sindicat. 

2.2.8. Aspecte privind mediul  

Evaluatorului nu a fost informat de implementarea Sistemelor de management de mediu, de către 
societate. 

Prin natura activităţii desfăşurate, societatea nu are probleme cu mediul înconjurător şi nici litigii 
existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător. 
Evaluatorul nu a fost informat de  deținerea societății a autorizaţiilor de mediu eliberate de organele în 
drept și nici despre obiective de mediu stabilite în cadrul sistemului funcțional de control al protecției 
mediului. 

2.2.9. Litigii 

Conform informațiilor publice de pe site-ul www.just.ro, societatea este parte în dosarul nr. 
29467/4/2017 deschis la Judecătoria Sectorului 4, având calitatea de pârât, iar cealaltă parte ce are 
calitatea de reclamant este CRH CIMENT (ROMANIA) S.A.. Obiectul procesului este „hotarâre care să țină 
loc de act autentic” pentru proprietatea din București, strada Drumul Bercenarilor nr. 2-4, sector 4, 
stadiul procesual fiind pe fond. 

2.2.10. Aspecte fiscale 

Conform informațiilor avute, societatea este înregistrată la administrația financiară. Din informațiile 
preluate din balanța de verificare valabilă la 31.12.2018, ROMBETON SA este înregistrată ca plătitor de 
TVA. Conform legislației naționale, cota de TVA aferentă serviciilor de închiriere este 19%. 

Referitor la impozitele, taxele, contribuțiile datorate către autoritățile fiscale, din analiza structurii 
balanței aferente lunii decembrie, a rezultat că societarea are înregistrate la capitolul „Alte datorii din 
exploatare” datorii către bugetele de stat și datorii aferente fondului de salarii, sumă considerată 
normală dacă ținem cont de faptul ca există un decalaj între data de închidere a unei balanțe (ultima zi 
din lună) și data maximă la care se face plata cotizațiilor către stat (cel târziu în ziua 25 a lunii următoare). 

Concluziile diagnosticului juridic: 

• Societatea este organizată și îşi desfăsoară activitatea în conformitate cu legile în vigoare din 
România; 

• Societatea îşi desfăşoară activitatea în spații al cărei proprietar este, nefiind sensibilă la fluctuaţia 
valorii chiriilor;  

http://www.just.ro/
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• Societatea nu are datorii financiare restante; 

• Societatea nu are litigii în care să fie implicată și care să-i afecteze imaginea și valoarea; 

• Societatea nu se confruntă cu probleme legate de protecția mediului. 

2.3. Analiza diagnostic a resurselor umane 

Diagnosticul resurselor umane vizează stabilirea caracteristicilor resurselor umane disponibile și 
adecvarea potenţialului uman, cantitativ şi calitativ la obiectivele firmei. 

Resursele umane reprezintă principalul factor de producţie, asigurarea întreprinderii cu personalul de 
specialitate necesar și folosirea lui eficientă în activitatea operativă și de conducere constituind una din 
problemele cheie ale oricărui manager. 

Acest capitol analizează latura cantitativă a încadrării societăţii cu personalul necesar, precum și structura 
acestuia.  

Numărul salariaților societății a avut o evoluție descendentă în perioada 2014-2018, numărul mediu 
anual de angajați fiind reprezentat în următorul grafic: 

 

Scăderea numărului de salariați a fost cauzată de natura activității societății. Totodată, nu sunt 
preconizate angăjari noi în următoarea perioadă. 

În acelși timp, salariu mediu brut lunar a înregistrat o evoluție fluctuantă în perioada analizată, cu 
tendință de creștere accentuată în anul 2017 și scădere în anul 2018, după cum este prezentată în 
graficul următor. 
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Productivitatea muncii înregistrează creștere începând din anul 2017, ca urmare a scăderii numărului de 
angajați și creșterea cifrei de afaceri, evoluția acesteia fiind prezentată în următorul grafic: 

 

Rapoartele dintre conducerea executivă şi angajaţi sunt regelementate de Codul Muncii, Regulamentul 
de Ordine Interioară și Regulamentul de Organizare și Funcționare. 

2.4. Diagnosticul managementului și structurii organizaţionale  

Acest diagnostic vizează modul de organizare a întreprinderii şi analizează calitatea managementului, a 
procesului de conducere şi a echipei, pentru a aprecia adecvarea acestora la cerinţele dezvoltării viitoare. 

Pentru o piaţă stabilă și în expansiune sunt mai adecvate structurile organizaţionale pe verticală (înalte), 
în timp ce într-un mediu turbulent este mai potrivită o structură mai plată (divizionară). 

Într-o structură organizaţională verticală se poate pierde mai uşor controlul organizaţiei, fluxul 
informaţional parcurgând mai multe nivele ierarhice. 

În structurile organizaţionale orizontale (plate) fluxul informaţional circulă mai uşor, este mai dinamic, 
domeniul de control este mai larg, responsabilităţile sunt asumate de un număr mai mare de persoane. 

La data evaluării, societatea era reprezentată de un director general (manager) și doi directori de vânzări. 

Organigrama societății este prezentată în graficul următor: 

 

Societatea este auditată de AUDIT EXPERT SRL, cu durata mandatului valabilă până la data de 15.05.2019. 
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2.5. Diagnostic operaţional 

Diagnosticul operaţional are ca obiectiv estimarea performanţelor tehnice anterioare ale întreprinderii şi 
identificarea soluţiilor de ordin tehnic, care să asigure viabilitatea şi dezvoltarea acesteia. 

2.5.1. Descrierea generală a activității  societății  

La data evaluării, societatea își desfășoară activitatea principală din închirierea bunurilor imobiliare 
proprii, ce se încadrează în cod CAEN 6820 – „Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau 
închiriate”, realizînd venituri din închirierea imobilelor proprii și venituri din activități diverse ce constau 
din refacturarea utilităților.  

Activitatea se desfășoară în imobilele deținute de societate și nu implică existența unui flux 
tehnologic/fabricație. 

2.5.2. Dotări și locaţii 

Societatea deține în patrimoniu proprietăți imobiliare cu destinație de spații de birouri și spații 
industriale, înregistrate în contabilitatea societății în conturile 2111 – „Terenuri” și 212 „Construcții”,  
localizate la următoarele adrese: 

• București, strada Vasile Lucaci nr. 35, sector 3; 

• București, strada Drumul Bercenarilor nr. 2-4, sector 4; 

• București, strada Drumul Bercenarilor nr 8B, sector 4; 

• București, strada Constantin Moise nr. 5C, sector 6. 

Imobilului din strada Vasile Lucaci nr. 35, sector 3, ce este amplasat în zona centrală a Capitalei, zona 
protejată 38 „Labirint”, zona delimitată la nord de Calea Călărași, la vest de Bulevardul Mircea Vodă, la 
sud de Bulevardul Unirii și strada Matei Basarab și la est, parțial de strada Traian. 

Zona este una preponderent rezidențială, cu construcții vechi, majoritatea construite în perioada 
interbelică și câteva imobile noi, cu destinație de spații de birouri sau spații comerciale pentru activități 
de prestări servicii. Imobilul se află în apropiere de intersecția cu strada Remus. În apropiere se află Hala 
Traian, sedii de bănci, spații cu activități de prestări servicii, restaurante, farmacii, etc. Artere principale: 
Calea Călărașilor și Bulevardul Unirii. 

Restul imobilielor sunt amplasate în fostele zone industriale, astfel, imobilele situate în strada Drumul 
Bercenarilor se regăsesc în sudul Capitalei, în arealul delimitat la nord de strada Luică, la vest de Șoseaua 
Giurgiului, județul Ilfov la sud și strada Pogoanele la est și imobilul situat în strada Constantin Moise nr. 
5C, sector 6, se regăsește în vestul Capitalei în arealul delimitat la nord de Bulevardul Iuliu Maniu, la vest 
de strada Lujerului, la sud de Bulevardul Timișoara și la est de Bulevardul General Vasile Milea. 

Caracteristici tehnice ale proprietăților imobiliare 

Imobilul amplasat în București, strada Vasile Lucaci nr. 35, sector 3, este alcătuit din teren intravilan în 
suprafață de 418,47 mp (conform măsurătorilor cadastrale) și construcția cu regim de înălțime P+2E+3R, 
edificată în anul 1939 și modernizată și îmbunătățită în anul 1993, conform declarațiilor proprietarului. 

Terenul are o formă aproximativ dreptunghiulară şi are deschiderea spre sud la strada Vasile Lucaciu, de 
cca 14 ml.  

Suprafața construită la sol a clădirii este de 380,46 mp, suprafață utilă este de 1.099,11 mp și suprafața 
utilă totală de 1.114,93 mp, clădire cu utilizare administrativă.  
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Construcţia are structură mixtă, având elemente de beton armat, zidărie de cărămidă, plașee din lemn, 
cu acoperișul tip șarpantă din lemn și învelitoare din tablă. Tâmplăria exterioară este din pvc cu geam 
termopan la etajul 1 și din lemn cu geam simplu în rest. Starea de întreținere a construcției este 
satisfăcătoare. 

Finisajele interioare ale etajului 1 sunt medii, renovat recent, restul nivelelor necesitând renovări fiind în 
stare avansată de degradare. 

Finisajele interioare constau în pereți zugrăviți cu lavabil alb ce prezintă pete de infiltrații în zonele ce 
necesită renovări, tavan casetat în unele încăperi și normal în rest, pardoseli cu mochetă, dușumea și 
gresie în grupurile sanitare, tâmplărie interioară din lemn. 

Clădirea dispune de instalații electrice, apă, canalizare, gaze. Încălzirea se realizează cu CT pe gaze prin 
corpuri statice din fontă. 

Din inspecţia efectuată asupra clădirii la exterior şi interior s-au constatat următoarele: pereţii interiori şi 
exteriori prezintă degradări (infiltraţii) ce necesită reparaţii, la fel ca și planșeele dintre nivele și planșeul 
sub acoperiș. 

Imobilul amplasat în București, strada Drumul Bercenarilor nr. 2-4, sector 4, este alcătuit din teren 
intravilan în suprafață de 6.475,22 mp (din care 5.800 mp cu nr. cad. 223561) și construcțiile cu regim de 
înălțime P, cu utilizare industrială, edificate în perioada 1960-1995, conform declarațiilor proprietarului. 

Terenul are o formă neregulată şi are deschiderea de cca 12 ml la drumul indiviz ce iese în strada Drumul 
Bercenarilor, cu o lungime de cca 320 ml.  

C1 – „Atelier tâmplărie” este o construcție tip parter, în suprafață construită la sol de 658 mp, edificată în 
anul 1960, cu structură din pereți de zidărie portantă, șarpantă din ferme metalice și învelitoare din tablă 
ondulată. Construcția are tencuieli drișcuite, pardoseli din beton și tâmplărie din lemn și metalică, dotată 
numai cu instalație electrică. Clădirea a suferit renovări și modernizări în anul 1995. 

C2 – „Magazie metalică” este o construcție parter, în suprafață construită la sol de 74 mp, edificată în 
anul 1980, cu structura din profile metalice, șarpantă din ferme metalic, învelitoare din plăci de 
azbociment, închideri din tablă cutată. Construcția are pardoseli din beton, tâmplărie metalică și este 
dotată numai cu instalație electrică. Clădirea a suferit renovări și modernizări în anul 1995. 

C3 – „Magazie cărămidă” este o construcție parter, în suprafață construită la sol de 9 mp, edificată în anul 
1980, cu structura din cărămidă și închideri din cărămidă, neutilizată de către proprietarul terenului, în 
stare de degradare. 

C7 – „Magazie lemn” este o construcție parter, în suprafață construită la sol de 334 mp, edificată în anul 
1995, cu structura metalică și din lemn, acoperiș din tablă ondulată și închideri perimetrale din panouri 
OSB. Construcția are tâmplărie din lemn cu geam simplu, tâmplărie metalică, este dotată numai cu 
instalație electrică, în stare de degradare.  

Imobilul amplasat în București, strada Drumul Bercenarilor nr. 8B, sector 4, este alcătuit din teren 
intravilan în suprafață de 7.118,48 mp (conform măsurătorilor cadastrale) și construcțiile cu regim de 
înălțime P și P+1, cu utilizare industrială, edificate în perioada 1989-2003, conform declarațiilor 
proprietarului. 

Terenul are o formă regulată şi are deschiderea de cca 95 ml la strada Drumul Bercenarilor.  

C1 – „Hală și birouri” este o construcție tip P înalt în zona hală și P+1E în zona de birouri, în suprafață 
construită la sol de 919,67 mp, edificată în anul 1989, cu structura din stâlpi prefabricaţi din beton armat 
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montaţi în fundaţii izolate, şarpantă și închideri din prefabricate din beton armat, compartimentări din 
zidărie din b.c.a. În zona de birouri P+1E, planșeul și scara de acces sunt din beton armat. 

Construcția are tencuieli exterioare cu strop de nisip-ciment, la interior este tencuită şi finisată cu 
zugrăveli simple în zona de hală și zugrăveli lavabile în zona de birouri, pardoseli din beton în zona hală și 
din gresie sau parchet laminat în zona de birouri, tâmplărie metalică în zona hală și uși interioare din 
lemn, ferestre din lemn și parțial din profile de aluminiu, în zona de birouri. Clădirea a suferit renovări și 
modernizări în anul 2012. 

Clădirea dispune de instalații electrice, apă, canalizare, gaze. Încălzirea se realizează cu centrală termică 
proprie pe gaz metan. 

C2 – „Cabină pază” este o construcție parter, în suprafață construită la sol de 10,25 mp, edificată în anul 
1989, cu structura din zidărie şi acoperiş tip terasă cu învelitoare din carton bituminat. Tâmplăria este 
metalică cu inserţii lemn la uşa de intarare şi din lemn cu geam simplu la fereastră și este dotată numai cu 
instalație electrică. Clădirea a suferit renovări și modernizări în anul 2012. 

C3 – „Magazie” este o construcție parter, în suprafață construită la sol de 17,33 mp, edificată în anul 
2003, cu structura din beton armat cu închideri din prefabricate de beton armat, tâmplărie metalică și 
este dotată numai cu instalație electrică.  

Pentru vizualizarea stării de fapt a construcțiilor, în capitolul anexe sunt prezentate fotografii realizate cu 
ocazia inspecției. 

Imobilul amplasat în București, Constantin Moise nr. 5C, sector 6, este alcătuit din teren intravilan în 
suprafață de 2.561,86 mp și construcțiile cu regim de înălțime P și P+2E, cu utilizare industrială și 
comercială, edificate în perioada 1972-2001, conform declarațiilor proprietarului. 

Terenul are o formă relativ regulată şi are deschiderea de 65,60 ml la strada Constantin Moise.  

C1 – „Magazie de caramidă și șopron metalic cu barăci metalice” este o construcție tip parter, în 
suprafață construită la sol de 247 mp, edificată în anul 1972, magazie cu structură din beton și închideri 
de zidărie. Construcția are tencuieli drișcuite, pardoseli din beton și tâmplărie din profile din cornier cu 
geam simplu, dotată cu instalație electrică. Clădirea a suferit renovări și modernizări ale instalației 
electrice. 

C2 – „Hala industriala-service auto” este o construcție parter, în suprafață construită la sol de 230 mp, 
edificată în anul 1993, cu structură din beton și închideri de zidărie. Construcția are pardoseli din beton, 
tâmplărie metalică și este dotată cu instalație electrică și instalații sanitare. 

C3 – „ Hala industrială metalică” este o construcție parter, în suprafață construită la sol de 182 mp, 
edificată în anul 1987, cu structură metalică și închideri din tablă. 

C4 – „ Service auto (birouri et 1 si 2)” este o construcție tip P+2E, în suprafață construită la sol de 241,30 
mp și suprafață desfășurată de 675,30 mp, edificată în anul 2001 și extinderea etajului 2 în anul 2012, cu 
structura din beton și închideri din zidărie, acoperiș tip terasă necirculabilă. Construcția are tâmplărie 
exterioară din PVC și geam termopan și tâmplărie interioară din lemn și PVC. Finisajele interioare constau 
din pardoseli din gresie, ciment sau parchet în funcție de destinația spațiului, pereți tencuiți și zugrăviți, 
dispunde de instalații electrice și sanitare, încălzire prin intermediul centralei termice alimentată pe gaz și 
corpuri statice montate pe pereți.  

Din informațiile transmise de reprezentanții clientului, bunurile mobile deținute de societate la 
31.12.2018 corespund cu activele înregistrate în lista de inventar la 31.03.2019, diferențele prezentate în 
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balanțele la cele două date fiind active ce nu se regăsesc în societate, active casate, prezentate în 
următorul tabel: 

cont denumire NR FACT NR 
INVENTAR 

DATA VALOARE 
INTRARE 

2132  CAZAN 3992 54 12.02.2013 8.496,4 

CT ARISTON CLAS ONE 35KW CU ACCESORII 202977 55 14.05.2018 3.578,48 

TOTAL 
   

12.074,88 

2133 AUTO CHEVROLET CTR 
 

01.08.2013 35.000,0 

DACIA PICK INVENTAR 411131 01.01.2009 5.000,0 

ARO INVENTAR 411134 01.01.2009 3.500,0 

DACIA 1307 PICK INVENTAR 411147 01.01.2009 5.000,0 

ARO 10.4 INVENTAR 411149 01.01.2009 3.500,0 

DACIA 1310 INVENTAR 411155 01.01.2009 3.200,0 

DACIA 1310 INVENTAR 411157 01.01.2009 3.200,0 

OPEL ASTRA INVENTAR 411168 01.01.2009 7.500,0 

OPEL ASTRA INVENTAR 411169 01.01.2009 7.500,0 

NISSAN CABSTAR INVENTAR 719996 01.01.2009 12.000,0 

RENAULT INVENTAR 1109886 01.01.2009 17.000,0 

BMW INVENTAR 1364052 01.01.2009 29.000,0 

AUTOBETONIERA INVENTAR 411137 01.01.2009 3.000,0 

MACARA UMT INVENTAR 411158 01.01.2009 2.000,0 

TOTAL    136.400,00 

214 MOBILIER 0006873  20.06.2015 3.605,2 

PROIECTOR LASER ROTATIV 219010862  08.12.2016 399,9 

MACBOOK PRO 15' RETINA/QUAD CORE 17 38654  06.12.2016 13.033 

LED TV UHD SMART CURBAT 138 219000982  14.02.2018 2.688,91 

MOBILIER 680/4/26998  01.04.2018 671,43 

TOTAL 
   

20.398,44 

În capitolul anexe sunt prezentate fotografii realizate la data inspecției. 

Societatea are înregistrat în contul 231 – „Imobilizări corporale în curs de execuție” – cheltuieli pentru 
amenajarea spațiului din strada Bercenarului sector 4, București, ce trebuie recepționată. 

Stocurile deținute de societate, necesare desfășurării activității sunt stocuri de natura obiectelor de 
inventar (cont 303) achiziționata în anul 2018, prezentate în următorul tabel: 

 

data ndp furnizor suma_d  denumire 

01.06.2018 150071908 LEROY MERLIN ROMANIA SRL 342,29 BOILER ELECTRIC 

14.06.2018 3684 BELLA DOG PROTECT S.R.L. 310,92 DISPOZITIV ELECTRONIC 

20.06.2018 315006521 ALTEX ROMANIA SRL 166,34 ASPIRATOR 

01.07.2018 54006109560 DEDEMAN SRL 261,93 MASA OVALA + SCAUN 

01.11.2018 247013266 ALTEX ROMANIA SRL 468,82 MULTIFUNCTIONAL HP 

    TOTAL 1550,3   

 

Astfel, stocurile existente la data evaluării sunt reprezentate de materiale de natura obiectelor de 
inventar, fapt normal dacă ținem cont de activitatea societății – închiriere de imobile. 



    

32 

R
ap

o
rt

 d
e 

ev
al

u
ar

e 
 

2.5.3. Structura veniturilor și cheltuielilor 

Stuctura veniturilor și cheltuielilor realizată în baza situațiilor financiare transmise de reprezentanții 
societății analizate,  pentru perioada 2015 -  2018, se prezintă astfel: 

 
2015 2016 2017 2018 

Cifra de afaceri 511.014 378.564 958.005 1.087.989 

Venituri aferente costului productiei in curs de executie 0 0 0 0 

Alte venituri din exploatare 633.364 112.503 58.108 23.663 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 1.144.378 491.067 1.016.113 1.111.652 

Cheltuieli materiale 146.899 29.466 134.324 104.651 

Cheltuieli cu energia si apa 263.357 230.012 259.064 284.801 

Costul marfurilor 37.000 0 0 0 

Cheltuieli cu personalul 146.843 135.887 109.593 69.350 

Cheltuieli cu amortizarea 92.112 0 115.850 181.219 

Cheltuieli cu provizioane 0 0 0 0 

Alte cheltuieli de exploatare 492.100 86.065 392.867 328.314 

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE - TOTAL 1.178.311 481.430 1.011.698 968.335 

VENITURI FINANCIARE - TOTAL 6.221 388 1.438 0 

Cheltuieli cu dobanzile 0 0 0 1.205 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 0 0 0 1.205 

VENITURI TOTALE 1.150.599 491.455 1.017.551 1.111.652 

CHELTUIELI TOTALE 1.178.311 481.430 1.011.698 969.540 

Rezultat brut -27.712 10.025 5.853 142.112 

Impozit pe profit 0 2.014 2.217 12.987 

PROFIT NET -27.712 8.011 3.636 129.125 

Ponderea cea mai mare din veniturile de exploatare este deținută de veniturile din închiriere – cont 706 
începând cu anul 2016 (49% - anul 2016, 64% - anul 2017 și 73% - anul 2018). În contul 708 – „Venituri 
din activități diverse” sunt refacturate utilitățile aferente spațiilor închiriate. 

În totalul cheltuielilor de exploatare, ponderea cea mai mare este deținută de cheltuielile cu serviciile 
(alte cheltuieli de exploaare -  între 18% și 42% în perioada analizată), la 31.12.2018 fiind de 34%. 

În tabelele următoare sunt prezentate structurile cifrei de afaceri și a cheltuielilor materiale, în perioada 
2016-2018: 

cont Structura venituri din exploatare în cifra 
de afaceri 

2016 2017 2018 

 
Cifra de afaceri       

704 Venituri din prestari servicii 0,00% 0,00% 0,00% 

706 Venituri din redevente, chirii 63,91% 68,35% 75,08% 

708 Venituri activitati diverse 36,09% 31,65% 24,92% 

 

cont Structura cheltuielilor materiale și 
utilități în veniturile din activități diverse 
(refacturare utilități) 

2016 2017 2018 

603+604+606+608 Alte cheltuieli materiale 2,60% 28,46% 16,49% 

605 Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 168,37% 85,44% 105,03% 
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În graficul următor este prezentată evoluția veniturilor ce alcătuiesc cifra de afaceri: 

 

Marjele de profit în perioada analizată, valoric și procentual raportate la cifra de afaceri realizată, sunt 
prezentate în următorul tabel: 

MARJE DE PROFIT (ron) 31.Dec.15 31.Dec.16 31.Dec.17 31.Dec.18 

EBITDA 64.400 10.025 121.703 324.536 

EBIT -27.712 10.025 5.853 143.317 

EBT -27.712 10.025 5.853 142.112 

NI -27.712 8.011 3.636 129.125      

MARJE DE PROFIT (%) 31.Dec.15 31.Dec.16 31.Dec.17 31.Dec.18 

EBITDA 12,60% 2,65% 12,70% 29,83% 

EBIT -5,42% 2,65% 0,61% 13,17% 

EBT -5,42% 2,65% 0,61% 13,06% 

NI -5,42% 2,12% 0,38% 11,87% 

Evoluția marjelor de profit este prezentată în următorul grafic, observându-se tendința de creștere a 
acestora în anul 2018: 

 

Rezultatul reportat  - profitul nerepartizat înainte de anul 2018 este de 138.312,07 lei iar profitul anului 
2018 este de 129.124,85 lei. 
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2.5.4. Capacitatea de producție și gradul de utilizare al acesteia 

Activitatea societății se desfăşoară în imobilele aflate în proprietate, spațiile fiind închiriate unor 
companii ce se regăsesc în situația clienților societății. 

Datele extrase din documentele financiar-contabile provenite de la reprezentanții societății se pot 
sintetiza într-o defalcare a rezultatelor obținute din activitățile realizate, în tabelele următoare fiind 
prezentate structurile cifrei de afaceri și a cheltuielilor materiale, în perioada 2016-2018: 

cont Structura venituri din exploatare în cifra 
de afaceri 

2016 2017 2018 

 
Cifra de afaceri       

704 Venituri din prestari servicii 0,00% 0,00% 0,00% 

706 Venituri din redevente, chirii 63,91% 68,35% 75,08% 

708 Venituri activitati diverse 36,09% 31,65% 24,92% 

 

cont Structura cheltuielilor materiale și 
utilități în veniturile din activități diverse 
(refacturare utilități) 

2016 2017 2018 

603+604+606+608 Alte cheltuieli materiale 2,60% 28,46% 16,49% 

605 Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 168,37% 85,44% 105,03% 

 

Conform discuțiilor purtate cu reprezentanții clientului, compania ROMBETON S.A. deține active în afara 
exploatării - acele mijloace fixe care nu sunt utilizate sau nu contribuie direct la desfăşurarea afacerii 
curente, și anume: 

• 78% din imobilul amplasat în strada Vasile Lucaciu nr. 35, sector 3, București (utilizat doar etaj 1); 

• 20% din terenul amplasat în strada Constantin Moise nr.5C, sector 6, București; 

• 30% din terenul amplasat în strada Drumul Bercenarului nr. 2 - 4, sector 4, București; 

• 60% din terenul amplasat în strada Drumul Bercenarului nr. 8B, sector 4, București; 

• acțiunile deținute la entități afiliate – ct. 261. 
 

2.5.5. Activitatea de aprovizionare 

Principalii furnizori ai societății analizate sunt furnizorii de utilități și furnizorii de bunuri, ponderile 
acestora în anul 2018 fiind prezentate în următorul grafic: 
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Furnizorii de utilități reprezintă cca 60% din totalul rulajelor furnizorilor societății în anul 2018, principalul 
furnizor fiind MET ROMANIA ENERGY MARKETING SRL, societate ce furnizează energie electrică, gaze 
naturale şi servicii energetice unui număr din ce în ce mai mare de consumatori casnici şi industriali din 
România. 

Structura datoriilor societății ROMBETON S.A. la data de 31.12.2018 este prezentată în graficul următor: 

 

După cum se poate observa, alte datorii din exploatare reprezintă categoria cu ponderea cea mai mare în 
perioada 2015-2017, cu tendință de scădere în perioada analizată. 

Datoria netă a societății la 31.12.2018 este acoperită din disponibilitățile societății și este prezentată în 
următorul tabel: 
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Datorie netă (134.011,09) 

Împrumuturi și datorii asimilate, din care: 94.553,12 

leasinguri 32.545,83 

împrumuturi asociat 62.007,29 

Casa si conturi banci  (228.564,21) 

Investitii pe termen scurt 0 

 

2.5.6. Clienți 

Principalii clienți ai ROMBETON S.A. sunt clienți persoane juridice, ce au închiriat spațiile deținute de 
societate. 

Principalul client al societății este RER Ecologic Service Bucuresti REBU S.A. cu o pondere de 47% din 
veniturile realízate, urmat de CRH CIMENT (ROMANIA) S.A. (17%), ponderile rulajelor clienților în anul 
2018 fiind prezentate în următorul grafic: 

 

 

Printre clienții societății se mai numără: SKY AUTO SERVICE IMPACT SRL, ASOCIATIA CLUB SPORTIV 
GYMHOUSE, ECO HOUSE & GARDEN SRL, EUROCONSTRUCT TRADING 98 SRL, SOCIETATEA ASIGURARE-
REASIGURARE ASTRA S.A., OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, ROMBETON INTERNATIONAL SRL și 
alții. 

Societatea are înregistrată suma de 375.267, 66 lei în contul 4118 – „Clienți incerți sau în litigiu.” 

2.5.1. Activitatea de cercetare-dezvoltare 

Conform informaţiilor primite de la client, societatea nu are înregistrate în contabilitate cheltuieli, dar  
nici venituri aferente activității de cercetare-dezvoltare. 

Concluzii ale diagnosticului operaţional: 

• Societatea desfășoară activități de închiriere a bunurilor proprii; 
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• Societatea nu are implementate Sisteme de management al calităţii; 

• Societatea nu este dependentă de furnizorii săi și nici de principalii săi clienți (societăți chiriașe în 
spațiile deținute de companie) datorită localizării imobilelor. 

2.6. Diagnostic comercial 

Obiectivul diagnosticului comercial este estimarea pieței întreprinderii și poziției acesteia pe piață. 

În cadrul diagnosticului comercial sunt analizate elementele care influențează activitatea comercială a 
societății, elemente care reprezintă factori de influență asupra pieței și a poziției pe piață a întreprinderii. 
În acest sens, în cadrul acestui capitol s-a realizat o analiză a mediului comercial extern și a politicii 
comerciale practicate de întreprindere. 

În ipoteza funcţionării în continuitate a afacerii în perioada previzionată, acest diagnostic este considerat 
cel mai important diagnostic, întrucât, pe baza informaţiilor furnizate, se vor putea previziona veniturile 
și cheltuielile aferente, eventualele nevoi investiţionale în scopul extinderii activităţii, fiind deci foarte util 
abordării pe bază de venituri. 

2.6.1. Analiza mediului comercial extern 

În cadrul acestui subcapitol se va realiza o analiză strategică a mediului în care întreprinderea își 
desfășoară activitatea. Analiza se va concentra asupra forțelor politice, economice, socio-culturale și 
tehnologice care influențează activitatea întreprinderii. Au fost analizate cele patru forțe în scopul 
identificării amenințărilor și oportunităților prin care mediul exterior influențează întreprinderea. Aceste 
patru forțe interacționează producând consecințe semnificative asupra evoluției întreprinderii.  

În acest sens, mai jos, sunt prezentate cele patru forțe ce pot avea impact asupra întreprinderii: 

a) Forțe economice (la nivel macroeconomic și microeconomic); 

La nivel macroeconomic, economia României a înregistrat a patra mare creştere economică din Uniunea 
Europeană, de 4,1%, în trimestrul patru al anului 2018, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, 
avansul fiind de peste două ori mai mare față de media UE de 1,4%, potrivit datelor publicate de biroul 
european de statistică Eurostat. Creșteri economice mai mari decât cea a României au avut loc în Letonia 
(5,5%), Ungaria (4,8%) și Polonia (4,6%). 

Comparativ cu trimestru al treilea, România a 
consemnat o creștere economică de 0,7%, la egalitate 
cu Bulgaria și Spania, în timp ce media de la nivelul 
Uniunii Europene a fost de 0,2%. Cele mai mari creșteri 
economice comparativ cu trimestrul al treilea au avut 
loc în Lituania (1,6%), urmată de Ungaria, Letonia și 
Cipru (toate de 1,1%), Finlanda (0,9%) și Danemarca și 
Slovacia (0,8%). 

Zona euro a înregistrat un avans economic de 1,2% în 
trimestrul patru față de intervalul similar al anului 
precedent și de 0,2% comparativ cu trimestrul al 
treilea. La nivelul anului 2018, creșterea economică din 
UE a fost de 1,9%, iar în zona euro de 1,8%. (Sursa: 
www.profit.ro) 
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Potrivit Raportului de țară din 2019 privind România al Comisiei Europene, creșterea economică a 
încetinit, dar rămâne solidă. Se estimează că PIB-ul real a crescut cu 4% în 2018, în scădere de la valoarea  
de vârf de 7% înregistrată în 2017.  Încetinirea a fost determinată în  principal de scăderea consumului 
privat ca urmare a inflației ridicate, alimentate de prețurile la energie, precum și de diminuarea   
efectelor politicilor publice care vizează creșterea venitului disponibil. Cu toate acestea, consumul privat 
a continuat să fie principalul motor al creșterii. Investițiile au rămas, în linii mari,  stabile, iar exporturile 
nete au înregistrat o valoare negativă mai mare, întrucât exporturile au continuat să scadă mai rapid 
decât importurile, fiind afectate de  majorarea prețurilor și de încetinirea cererii externe. 

În graficul alăturat este prezentată evoluția PIB-ului și componentele cererii: 

Se estimează că, pe termen mediu, creșterea va rămâne, în general, stabilă. Se  preconizează că PIB-ul  
real se va situa în continuare sub 4% în 2019 și în 2020. 

Consumul privat va continua să fie principalul motor al  activității economice, deși creșterile mai lente ale 
salariilor și înăsprirea condițiilor  de  creditare  ar  putea  limita evoluția acestuia. Potrivit estimărilor,  
contribuția sectorului extern la creșterea economică va rămâne negativă, dar se va îmbunătăți  pe  
măsură ce creșterea  exporturilor se  va  menține în  linii  mari stabilă, în timp ce creșterea importurilor va 
scădea, în urma reducerii consumului. Estimările arată că investițiile vor crește puțin mai mult decât în 
2018. 

În ceea ce privește oferta, declinul economic a fost  distribuit  într-un  mod  mai  uniform  între sectoare. 
În  primele trei trimestre ale anului, serviciile pentru întreprinderi au reprezentat un procent stabil (38% 
din PIB). Industria și comerțul au  însemnat 24% și, respectiv, 18%. În privința contribuției la creștere, se  
estimează că serviciile pentru întreprinderi au reprezentat 1,3 puncte procentuale, fiind urmate de 
industrie cu 1 punct procentual și de comerț cu 0,6 puncte procentuale. Încetinirea exporturilor  
înregistrată în 2018 are un impact semnificativ asupra performanței comerțului și a industriei.  

În ciuda convergenței către media UE, disparitățile între regiunile țării sunt în continuare semnificative. În 
România, PIB-ul pe cap de locuitor a crescut de la puțin peste 40 % la momentul aderării la UE, în 2007, la 
peste 60 % din media UE în 2017. Diferențele dintre regiuni sunt substanțiale. În 2016, regiunea București 
-Ilfov a înregistrat un PIB pe cap de locuitor, măsurat în funcție de standardul puterii de cumpărare (SPC), 
de 40 400 EUR, de 1,4 ori mai mare decât media UE și de aproape 4 ori mai ridicat decât cel din regiunea 
Nord-Est, cea mai săracă regiune a țării. Cu excepția regiunii capitalei, PIB-ul pe cap de locuitor se 
situează la jumătate din media UE.  

Deasemenea, în București-Ilfov investițiile ca procent din PIB sunt de două ori mai mari decât media UE și 
de 1,5 ori mai ridicate decât media națională (graficul 1.4 și secțiunea 4.4.4). Atunci când se iau în 
considerare toate regiunile UE, regiunile din România cu niveluri inițial mai scăzute ale PIB-ului pe cap de 
locuitor au cunoscut rate de creștere comparativ mai mari după aderarea la Uniunea Europeană. 

Diferențele sunt resimțite și pe piața forței de muncă. În 2016, diferențele de la o regiune la alta în ceea 
ce privește productivitatea muncii au fost printre cele mai ridicate din UE. Regiunea București-Ilfov a 
înregistrat cea mai mare productivitate (cu 22 % peste media UE), în timp ce în regiunea Nord-Est 
productivitatea se situa la doar o treime din media UE. 

Productivitatea medie pentru toate regiunile, cu excepția capitalei, reprezintă doar jumătate din media 
UE. Rata șomajului la nivel regional a variat în mod semnificativ în 2017, de la 2,9 % în Nord-Est la 7,7 % în 
Sud-Vest Oltenia, în ciuda unei reduceri a decalajului dintre regiuni, de la 6,9 puncte procentuale în 2016 
la 4,8 puncte procentuale în 2017. Indicatorii socioeconomici regionali arată că există un decalaj major 
între capitala aflată în creștere, care atrage în principal mână de lucru calificată în sectoarele cu o valoare 
adăugată mai mare, și restul țării, unde ocuparea forței de muncă este concentrată în sectoarele cu 
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valoare adăugată mai scăzută, în contextul emigrației. 

România se numără în continuare printre țările din UE care înregistrează cele mai mari rate de investiții. 
În 2017, investițiile totale au reprezentat 22,6 % din PIB, depășind media UE și a țărilor învecinate, de 
20,1 % și, respectiv, 20,2 %. Se estimează că investițiile private, care au atins 20 % din PIB în 2017, au 
crescut într-o oarecare măsură, în ciuda preocupărilor legate de instabilitatea și de imprevizibilitatea 
fiscal-bugetară și legislativă. În schimb, investițiile publice rămân modeste, parțial ca urmare a recurgerii 
lente la proiectele din cadrul perioadei de finanțare a UE. În 2017, investițiile publice au scăzut la 2,6 % 
din PIB, cel mai redus nivel din perioada ulterioară aderării la UE, fiind puțin peste media UE, dar inferior 
celui înregistrat în țările învecinate. Se estimează totuși că investițiile publice și-au revenit ușor în 2018 și 
că urmează să se redreseze treptat în anii următori. 

Nivelurile investițiilor ar putea fi influențate puternic de susceptibilitatea investițiilor private față de 
condițiile financiare mai dificile și de implementarea deficitară de către guvern a proiectelor incluse inițial 
în buget. Imprevizibilitatea persistentă a procesului de elaborare a politicilor creează un climat de 
instabilitate care ar putea submina încrederea întreprinderilor și ar putea împiedica luarea unor decizii în 
materie de investiții. În plus, ordonanța de urgență, care introduce un set de măsuri fiscal-bugetare de 
amploare, poate afecta investițiile private în domeniile energiei și comunicațiilor, precum și capacitatea 
sectorului financiar de finanțare a economiei. 

Se estimează că deficitul s-a înrăutățit, ajungând la 4,3 % din PIB, în principal din cauza deteriorării 
balanței comerciale. Prin urmare, balanța contului curent se îndepărtează din ce în ce mai mult de 
elementele fundamentale ale economiei, care, pentru România, înseamnă un cont curent echilibrat. 
Estimările arată că, în 2018, cota de piață a exporturilor s-a menținut pe o traiectorie ușor ascendentă. 
Această evoluție se face simțită în capacitatea 
netă de finanțare/necesarul net de finanțare, 
care s-a situat deja la un nivel negativ în 2017, 
când deficitul de cont curent a început să crească 
semnificativ, iar soldul contului de capital 
aproape s-a înjumătățit. În funcție de sector, 
necesarul net de finanțare provine în principal de 
la gospodării și, într-o măsură mult mai mică, de 
la administrația publică. Societățile comerciale 
sunt creditori neți. 

Creșterea puternică a PIB-ului nominal a facilitat 
îmbunătățirea suplimentară a poziției 
investiționale internaționale nete până la un nivel 
estimat de -47,8 % din PIB în 2017 și de -44,8 % în 
trimestrul al treilea din 2018. 

Cu toate acestea, progresele au încetinit ca 
urmare a măririi deficitului de cont curent și a 
unei creșteri 

mai lente a PIB-ului nominal.  

În 2018, inflația a atins cea mai mare valoare din perioada de după criză. Inflația, astfel cum este 
măsurată de indicele armonizat al prețurilor de consum, a devenit pozitivă în 2017 și a continuat să 
crească pe parcursul anului 2018, ajungând la o medie anuală de 4,1 %. Aceasta se datorează atât unor 
factori interni, cât și unor factori externi. Pe plan intern, inflația s-a accelerat la începutul anului 2018, pe 
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măsură ce s-a diminuat efectul reducerilor fiscale din ianuarie 2017. Tendința de creștere a fost 
accentuată și de majorările accizei la produsele energetice efectuate în toamna anului 2017. Creșterea, 
pe plan internațional, a prețurilor la alimente și, într-o mai mare măsură, a prețurilor la energie, a 
stimulat și mai mult inflația totală (graficul 1.7). În 2018, România a înregistrat cea mai ridicată rată a 
inflației din UE, cu mult peste media zonei euro. Se estimează că inflația totală se va situa la o valoare 
moderată de 3,3 % în 2019 și, respectiv, de 3,1 % în 2020, ca urmare a reducerii cererii interne. Inflația de 
bază a rămas mai stabilă, atingând o valoare medie de 2,7 % pentru întregul an 2018. 

În graficul alăturat sunt prezentante contribuțiile la inflația totală: 

Pe fondul creșterii inflației, principala rată de politică monetară a fost majorată de trei ori cu un total de 
0,75 puncte procentuale în primele luni ale anului 2018, ajungând la 2,5 %. Acestea au fost cele mai mari 
valori înregistrate în decursul a 10 ani. Cutoate acestea, începând cu luna mai 2018, Banca Națională a 
României a menținut ratele constante, anticipând reînscrierea ratei anuale a inflației, astfel cum este 
măsurată de indicele prețurilor de consum, în intervalul-țintă al băncii de 2,5 % ± 1 pp, ajungând la 3,3 % 
în decembrie 2018. (Sursa: ec.europa.eu) 

b) Forțele administrative  

Acestea sunt reprezentate de deciziile guvernului și nivelul de implicare al organelor administrative, care 
pot constitui amenințări sau oportunități pentru fiecare ramură, produs sau piață. 

Modificările legislative propuse în ultima perioadă de guvernul României în domeniul fiscal reprezintă o 
reorientare majoră, fapt care creează îngrijorări cu privire la capacitatea comunității de afaceri de a se 
adapta noii prevederi fiscale. Se remarcă absența unei consultări reale a companiilor din România și, în 
egală măsură, lipsa unui studiu de impact corespunzător. 

Sistemul actual, bazat pe cota unică de impozitare a profitului, și-a dovedit utilitatea atât pentru cetățeni, 
cât și pentru mediul de afaceri, fiind o soluție fiscală pro-business, care susține consolidarea culturii 
antreprenoriale și dezvoltarea afacerilor, promovată inclusiv prin Programul de Guvernare 2017-2020. 

Modificarea netransparentă a fiscalității ar putea conduce la un sistem instabil și impredictibil, ceea ce va 
afecta puternic atractivitatea României ca destinație investițională. 

Inițiativele legislative recente riscă să pună în pericol funcționarea normală a sectorului financiar. Printre 
acestea se numără o lege a Parlamentului care plafonează retroactiv ratele dobânzilor ipotecare și o 
ordonanță de urgență a Guvernului care impune o taxă pe activele băncilor legată de dobânzile 
interbancare. În plus, măsurile referitoare la cel de al doilea pilon al sistemului de pensii, care au fost, de 
asemenea, adoptate prin ordonanță de urgență, pot constitui un obstacol major în calea dezvoltării 
piețelor de capital din România, care oricum sunt foarte superficiale. Noile riscuri pentru sectorul bancar, 
slăbirea investitorilor instituționali și caracterul tot mai imprevizibil al procesului de elaborare a politicilor 
ar putea afecta și investițiile private. 

Măsurile de politică adoptate până în prezent pot agrava riscul de dezechilibre. Deciziile guvernului 
privind salariile din sectorul public și salariul minim au avut un rol major în creșterea riscurilor pentru 
competitivitatea costurilor. De asemenea, orientarea bugetară expansionistă limitează posibilitățile de 
amortizare a șocurilor potențiale. Persistența acestor tendințe poate afecta și mai mult încrederea 
actorilor economici, poate reduce capacitatea economiei de a se adapta la șocurile care pot apărea pe 
plan intern sau care se pot propaga din străinătate și poate afecta nevoile crescânde de finanțare externă 
a economiei, astfel cum sunt măsurate de deficitul extern ridicat și în curs de deteriorare. 

Deciziile recente ale guvernului au dus la creșterea riscurilor în sectorul financiar și pot afecta investițiile 
private. Aceste decizii ar putea avea ca rezultat o disponibilitate mai scăzută a creditelor, mai puțini 
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investitori pe termen lung și un mediu de elaborare a politicilor instabil și imprevizibil. Având în vedere 
toleranța limitată a economiei la îndatorare, dependența puternică de investițiile străine și istoricul 
volatilității fluxurilor de capital, dacă ar fi propuse soluții pentru a răspunde tendințelor actuale nu s-ar 
produce o inversare a percepției investitorilor, în contextul unei încetiniri a activității economice și al unei 
incertitudini sporite în ceea ce privește perspectivele economice. (Sursa: ec.europa.eu) 

c) Forțele socio-culturale 

Acestea sunt reprezentate de schimbările în stilul de viață al consumatorilor, activismul consumatorilor, 
rata de creștere a populației, distribuția populației pe vârste, durata medie de viață previzionată, rata 
natalității, etc. 

Ținând cont de domeniul de activitate al societății, aceste forțe nu au un impact direct asupra pieței pe 
care activează societatea, ci mai mult indirect. 

d) Forțele tehnologice 

Oportunitățile și amenințările pieței sau a ramurii sunt rezultat al faptului că tehnologia include idei, 
tehnici, materiale și invenții care transformă resursele ce stau la dispoziția ramurii. 

2.6.2. Prezentarea pieței specifice 

Domeniul principal de activitate al societății ROMBETON SA, în conformitate cu codul CAEN 2361 este 
„Fabricarea produselor din beton pentru construcţii”, activitate ce nu mai este desfășurată de societate.  

La data evaluării, societatea își desfășoară activitatea principală din închirierea bunurilor imobiliare 
proprii, ce se încadrează în cod CAEN 6820 – „Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau 
închiriate”, realizînd doar venituri din închirierea imobilelor proprii și venituri din activități diverse ce 
constau din refacturarea utilităților. 

Orice agent economic, ce desfășoară o anumită activitate, își stabilește în mod independent propria 
politică comercială, în funcție de configurația pieței în domeniul în care activează.  

Piaţa imobiliară este influenţată de atitudinile, motivaţiile și interacţiunile vânzătorilor şi cumpărătorilor 
și are caracteristici diferite de cele ale pieţelor eficiente (este foarte sensibilă la situaţia pieţei de muncă 
şi stabilitatea veniturilor, deciziile de cumpărare sunt influenţate de tipul de finanţare, durata rambursării 
şi rata dobânzii, este o piaţă care nu se autoreglementează, ci este afectată de multe reglementări 
guvernamentale și locale, informaţiile despre tranzacţii similare nu sunt imediat disponibile, există 
decalaj între cerere și ofertă, cererea poate fi volatilă datorită unor schimbări rapide în mărimea și 
structura populaţiei).  

Pe piaţa imobiliară, 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, precum și 
stocul de proprietăţi existente în fază de proiect. 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. 

Pe pieţele imobiliare, cererea reprezintă numărul dintr-un anumit tip de proprietate pentru care se 
manifestă dorinţa pentru cumpărare sau închiriere, la diferite preţuri, într-un anumit interval de timp.  

Datele despre aria de piaţă sunt colectate la nivel de vecinătate, oraş, regiune şi atunci când este necesar 
la nivel naţional și internaţional, în funcţie de proprietatea imobiliară subiect. Aceste date se referă la 
tendinţele sociale, situaţia economică, reglementările și restricţiile legale şi condiţiile de mediu 
înconjurător care influenţează valoarea proprietăţii imobiliare în aria de piaţă definită în acest scop.  
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Piaţa specifică în care activează societatea este piața imobiliară a spațiilor comerciale și industrial și în 
special piața imobiliară bucureșteană. 

Deși în scădere față de anul anterior, închirierile de birouri în București au depășit 300.000 de metri 
pătrați în 2018, iar proiectele aflate în diferite faze de derulare totalizează peste 500.000 de metri pătrați. 
Prețurile chiriilor și rata de neocupare se vor afla sub presiune în cazul în care proiectele în construcție 
vor fi livrate la termen, respectiv în 2019 și 2020. Un astfel de scenariu este însă puțin probabil, având în 
vedere evoluțiile din ultimii ani, când mai multe proiecte au fost amânate, precum și incertitudinile 
privind cererea din piață. Sectorul IT&C a fost în anii precedenți si va rămâne și în acest an, principalul 
motor al cererii de birouri. 

Piața românească a imobilelor industriale și a spațiilor de depozitare a cunoscut o creștere susținută în 
2018, atât pe partea de ofertă, cât și în ceea ce privește cererea, însă stocul de spații moderne, estimat la 
circa 4 milioane de metri pătrați, este inferior celui din alte state din Europa Centrală și de Est. Chiria 
prime (pentru spațiile industriale și logistice de clasa A, situate în cele mai bune zone) a rămas stabilă la 
3,30 euro - 3,90 euro pe metru pătrat, un interval care face posibilă dezvoltarea în continuare a 
sectorului. 

Potrivit studiului efectuat de Avison Young, cel mai mare broker independent din sectorul imobiliar, piața 
imobiliară bucureșteană va beneficia în anul 2019 de accelerarea lucrărilor de construcții pe segmentul 
birourilor, de extinderea spațiilor industriale, precum și de prețurile care rămân attractive. 

Creșterea sustenabilă a economiei Bucureștiului și fundamentele puternice oferă motive de optimism pe 
termen lung pentru toate clasele de active imobiliar 

Tranzacțiile din piața imobiliară bucureșteană vor fi influențate pozitiv, în 2019, de noi livrări de spații de 
birouri și industriale, un aport important urmând să îl aibă și raportul bun între costurile de investiții și 
prețurile obținute la vânzare.  

Piața bucureșteană de real estate a cunoscut o cerere puternică din partea investitorilor în 2018, iar 
tendința ar putea continua, în condițiile în care randamentele din statele învecinate sunt în scădere. În 
contrast, randamentele din România au rămas, anul trecut, în jurul valorilor înregistrate în 2017: 7,25% 
pentru spațiile prime de birouri, 7% pentru spațiile comerciale și 8,5% pentru spațiile industriale, ultimele 
aflându-se sub o ușoară presiune pe scădere. (Sursa: www.profit.ro) 

Oferta de spații de birouri s-a diversificat, existand mai multi poli de business in București. În 2019, în 
topul zonelor din București unde se vor livra spații de birouri, primul loc este ocupat de zona de centru-
vest Politehnica - Orhideea - Grozăvești, cu o pondere de 27%, pe locul doi este zona de centru-nord 
(Victoriei - Floreasca - Barbu Văcărescu) și pe locul trei zona Expozițtiei, urmata foarte aproape de zona 
de vest (Preciziei), zona ultracentrala (Unirii - Universitate - Romana) și cea de centru - est (Timpuri Noi - 
Tineretului).  

Oferta de spații industriale din București este reprezentată de un stoc de peste 1,6 milioane de metri 
pătrați spații depozitare, având o pondere de 48% în stocul total de spații industrial la nivel national. 

Au existat cereri active din partea companiilor de logistică implicate în diverse proiecte și licitații. Aria de 
interes o constituie în continuare București, fiind orașul cu stocul cel mai mare și cu perspective atractive 
de livrări noi în anul 2019. (Sursa: www.forbes.ro) 

2.6.3. Concurența 

Societățile considerate concurente au fost identificate pe site-ul www.bvb.ro, societăți înființate pe 
plaformele industriale ale Bucureștiului care au domeniu de activitate Închirierea şi subînchirierea 

http://www.bvb.ro/
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bunurilor imobiliare proprii sau închiriate – cod CAEN 6820 și care sunt tranzacționate pe piața de acțiuni 
a Bursei de Valori București, AeRO. 

În tabelele următoare sunt prezentate societățile considerate concurente, cu datele publice preluate de 
pe site-ul www.bvb.ro și rezultatele financiare ale acestora potrivit raportărilor financiare la nivelul anului 
2018, precum și poziția societății ROMBETON SA raportată la acestea (lei). 

 

Societate CUI Nr Reg Com Cod 
BVB 

Capitalizare 
bursiera 

PER P/BV EPS Data 
tranzacționare 

COMPLEX COMET SA 2622360 J40/391/1991 COET 2.996.904,00 97,17 0,24 0,02 07.02.2019 

CI-CO SA 167 J40/472/1991 CICO 102.827.506,00 47,93 2,05 0,79 21.06.2018 

COCOR SA 327763 J40/8281/1991 COCR 20.816.679,00 3,14 0,21 22,00 20.03.2019 

CONECT BUSINESS PARK SA  116 J40/996/1991 COEC 36.167.455,40 263,65 0,68 0,11 22.01.2019 

PRIMCOM SA  1584200 J40/1070/1991 PRIB 13.682.754,00 0,95 -0,92 0,12 20.03.2019 

GRANITUL SA  736 J40/1093/1991 RANT 9.876.983,60 
 

0,64 -0,12 28.11.2018 

SERICO SA  906 J40/285/1991 SERC 10.185.150,00 47,79 0,28 0,06 14.03.2019 

ROMBETON S.A. 361277 J40/480/1991 ROBU 194.289,74 53,44 0,05 0,01 17.02.2017 

MIN* 2.996.904,00 0,95 -0,92 -0,12 
 

MAX* 102.827.506,00 263,65 2,05 22,00 
 

MEDIAN* 13.682.754,00 47,86 0,28 0,11 
 

*fără informații aferente societății ROMBETON SA ce nu a mai fost tranzacționată pe piața reglementată din februarie 2017, 
societățile analizate fiind tranzacționate în perioda iunie 2018-martie-iunie 2019 

 Definiții indicatori bursieri 

PER (Price earnings ratio) este prețul de piață al acțiunii, împărțit la profitul pe acțiune obținut de firmă. 
Rezultatul reprezintă numărul de ani necesari pentru ca prețul plătit în prezent pentru o acțiune să fie 
recuperat din profiturile acesteia, în cazul în care profitul rămâne la un nivel constant. 

P/BV (price to book value) este raportul dintre prețul de piață al acțiunilor și valoarea contabilă a 
acestora. Valoarea contabilă, sau activul net, reprezintă diferența dintre activele totale ale unei companii 
și datoriile totale, fiind practic suma pe care acționarii ar primi-o, după plata tuturor datoriilor către 
entități exterioare, în cazul în care afacerea s-ar închide. 

EPS (profitul pe acțiune) masoară partea din profit ce revine pentru fiecare acțiune deținuta. Este un 
indicator util mai ales din punctul de vedere al acționarului individual, interesat de ceea ce îi revine 
personal și poate mai puțin de rezultatul la nivelul întregii companii. In afara de calculul PER profitul pe 
acțiune mai poate fi folosit și pentru comparații a dinamicii rezultatelor companiei, având în vedere că el 
ia în considerare efectul la nivel de acțiune și, ca atare, nu face abstracție de eventuala diluare prin noi 
emisiuni de acțiuni. (Sursa: www.tradeville.eu) 

În tabelele următoare sunt prezentate informații privind rezultatele aferente anului 2018 ale societăților 
analizate: 

 

Societate Numar 
total 

actiuni 

Capital social Active 
imobilizate 

Active 
circulante 

Datorii pe 
termen scurt 

Datorii pe 
termen lung 

Capitaluri total 

COMPLEX COMET SA 1.248.710 3.121.775 10.856.813 2.163.190 240.774 0 12.779.229 

CI-CO SA 2.705.987 6.764.967 43.413.709 10.532.810 3.267.087 0 49.925.824 

COCOR SA 301.691 12.067.640 133.756.942 5.269.019 1.679.036 37.747.430 100.285.921 

CONECT BUSINESS PARK SA  1.213.673 10.692.459 135.548.975 3.788.154 1.466.641 81.063.513 56.509.975 

http://www.tradeville.eu/
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Societate Numar 
total 

actiuni 

Capital social Active 
imobilizate 

Active 
circulante 

Datorii pe 
termen scurt 

Datorii pe 
termen lung 

Capitaluri total 

PRIMCOM SA  1.520.306 152.031 17.091.180 957.348 2.174.850 58.859 15.759.257 

GRANITUL SA  2.244.769 12.256.439 13.763.919 1.898.195 62.895 0 15.354.853 

SERICO SA  3.395.050 339.505 36.355.166 2.114.767 564.523 257.601 37.470.880 

ROMBETON S.A. 422.369 1.055.922,5 2.995.900 1.280.897 396.687 32.546 3.847.564 

MIN 301.691 152.031 2.995.900,00 957.348,00 62.895,00 0,00 3.847.564,00 

MAX 3.395.050 12.256.439 135.548.975,00 10.532.810,00 3.267.087,00 81.063.513,00 100.285.921,00 

MEDIAN 1.384.508 4.943.371 26.723.173,00 2.138.978,50 1.015.582,00 45.702,50 26.615.068,50 

La nivelul anului 2018, activele imobilizate și capitalurile totale ale societății ROMBETON SA sunt la nivelul 
minim al grupului analizat. 

Ponderea mediană a activelor imobilizate în capitalurile totale ale grupului analizat este de 97% iar 
ponderea în societatea ROMBETON este de 78%. 

Ponderea mediană a datoriilor pe termen lung în datoriile totale ale grupului analizat este de 3% iar 
ponderea în societatea ROMBETON este de 8%. 

În tabelele următoare sunt prezentate evoluțiile cifrelor de afaceri, profitului și cotelor de piață ale 
societăților comparabile și poziția societății ROMBETON SA raportată la acestea, pentru perioada 2012-
2018: 

Cifra de afaceri (lei) 

An COMPLEX 
COMET SA 

CI-CO SA COCOR SA CONECT 
BUSINESS 
PARK SA 

PRIMCOM 
SA 

GRANITUL 
SA 

SERICO SA ROMBETON 
S.A. 

MEDIANA 

2012 13.103.569 8.031.917 12.191.511 16.476.373 997.725 59.371 2.045.273 1.185.182 5.038.595 

2013 1.126.792 8.860.133 12.577.981 17.240.988 892.438 222.239 2.807.853 518.642 1.967.323 

2014 1.034.426 8.940.923 13.077.578 18.112.295 715.348 232.184 1.964.246 296.240 1.499.336 

2015 892.330 9.577.863 12.858.795 16.218.845 801.717 290.274 2.402.113 511.014 1.647.222 

2016 880.854 9.526.123 12.286.831 15.834.734 559.589 301.048 2.468.553 378.564 1.674.704 

2017 917.908 9.743.388 11.472.407 16.490.082 730.785 320.263 3.023.923 958.005 1.990.964 

2018 1.027.921 10.217.841 12.603.156 17.855.711 995.620 371.918 3.435.321 1.087.989 2.261.655 

În perioada analizată, cifra de afaceri a societății ROMBETON SA s-a situat sub mediana grupului analizat, 
iar la nivelul anului anului 2018, cifra de afaceri a societății s-a încadrat între quartile 1 (1.019.846 lei) și 
valoarea mediană a grupului. 

Profit (lei) 

An COMPLEX 
COMET SA 

CI-CO SA COCOR SA CONECT 
BUSINESS 
PARK SA 

PRIMCOM 
SA 

GRANITUL 
SA 

SERICO 
SA 

ROMBETON 
S.A. 

MEDIANA 

2012 7.866 34.213 -16.221.710 -4.671.346 -3.143.968 1.958.043 -179.207 1.404 -88.902 

2013 11.266 320.160 13.204.838 -6.906.250 -325.673 -295.039 -608.493 2.227 -146.406 

2014 12.686 261.735 881.892 297.807 -1.682.450 -118.665 -437.964 2.540 7.613 

2015 12.865 1.496.172 1.028.006 -89.884 -821.328 -134.867 433.107 -27.712 -7.424 

2016 -200.599 10.378.216 2.078.222 -5.240.369 -981.630 -219.940 157.831 8.011 -96.294 

2017 30.841 2.145.379 6.637.255 137.180 -1.391.511 -270.249 213.133 3.636 84.011 

2018 119.780 1.845.575 2.575.366 3.410.575 663.058 -145.660 704.130 129.125 683.594 
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Cota de piață  

An COMPLEX 
COMET SA 

CI-CO SA COCOR SA CONECT 
BUSINESS 
PARK SA 

PRIMCOM 
SA 

GRANITUL 
SA 

SERICO 
SA 

ROMBETON 
S.A. 

MEDIANA 

2012 0,41% 0,25% 0,38% 0,52% 0,03% 0,00% 0,06% 0,33% 0,29% 

2013 0,03% 0,27% 0,38% 0,52% 0,03% 0,01% 0,08% 0,15% 0,12% 

2014 0,03% 0,26% 0,38% 0,53% 0,02% 0,01% 0,06% 0,08% 0,07% 

2015 0,02% 0,27% 0,36% 0,45% 0,02% 0,01% 0,07% 0,13% 0,10% 

2016 0,02% 0,24% 0,31% 0,41% 0,01% 0,01% 0,06% 0,10% 0,08% 

2017 0,02% 0,22% 0,25% 0,36% 0,02% 0,01% 0,07% 0,20% 0,14% 

 

În perioada 2012-2017, cota de piață a societății ROMBETON SA s-a situat peste valoarea mediană a 
grupului analizat. 

În graficul următor sunt prezentate evoluțiile cotelor de piață pentru perioada 2014-2017: 

 

Atât cota de piață a societății ROMBETON SA cât și mediana grupului analizat au avut tendință de 
creștere în anul 2017, comparativ cu anul precedent. 

În tabelul următor sunt prezentate rezultatele financiare ale societăților comparabile și ale societății 
analizate la 31.12.2018: 
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Societate Cifra de 
afaceri  

Profit brut Profit net Profit 
brut/CA 

Profit 
net/CA  

COMPLEX COMET SA 1.027.921 130.676 119.780 12,71% 11,65% 

CI-CO SA 10.217.841 2.353.991 1.845.575 23,04% 18,06% 

COCOR SA 12.603.156 2.964.978 2.575.366 23,53% 20,43% 

CONECT BUSINESS PARK SA  17.855.711 4.337.935 3.410.575 24,29% 19,10% 

PRIMCOM SA  995.620 1.221.041 663.058 122,64% 66,60% 

GRANITUL SA  371.918 -141.562 -145.660 -38,06% -39,16% 

SERICO SA  3.435.321 737.568 704.130 21,47% 20,50% 

ROMBETON S.A. 1.087.989 142.112 129.125 13,06% 11,87% 

MIN 371.918 -141.562 -145.660 -38% -39% 

MAX 17.855.711 4.337.935 3.410.575 123% 67% 

MEDIAN 2.261.655 979.305 683.594 22% 19% 

 

Indicatorii financiari ai societății sunt sub nivelul medianei grupului analizat, societatea ROMBETON SA 
având rezultate similare cu societatea COMPLEX COMET SA. 

Concluzii: 

• Piața imobiliară este una în creștere, reprezentând o oportunitate pentru investitorii în acest 
domeniu și proprietarii de astfel de spații; 

• Creșterea economiilor din zona euro, a nivelului salariilor, dar și a încrederii consumatorilor în 
mediul economic actual pot reprezenta oportunități de creștere pentru societatea analizată, dar 
și pentru concurenții săi. 

2.7. Diagnostic economico - financiar 

În evaluarea întreprinderilor, este indispensabilă analiza financiară pentru a determina valoarea acesteia, 
aceasta având în vedere caracterul sintetic al indicatorilor financiari. 

În standardul de evaluare SEV 200 Întreprinderi și participații la întreprinderi, se menționează că “deși, la 
o anumită dată, valoarea reflectă beneficiile anticipate ale detinerii viitoare, istoricul unei intreprinderi 
este util deoarece poate oferi o orientare pentru așteptările viitoare" (par. C9). Rezultă, așadar, 
importanța analizei rezultatelor și performanțelor anterioare ale întreprinderii, ca bază pentru estimarea 
beneficiilor și riscurilor anticipate. 

De asemenea, în acest standard (par. C11) se precizează și că “ Este important să se înteleagă natura 
activelor și datoriilor întreprinderii și să se determine care elemente sunt necesare pentru a fi utilizate în 
procesul de generare a venitului şi care sunt excedentare pentru întreprindere, la data evaluării." 

Diagnosticul financiar urmărește trei objective majore: 

1. Să permită înțelegerea performanțelor realizate de întreprindere în ultimii 3-5 ani și să 
evidențieze riscurile activității întreprinderii. Aceasta asigură o bază relevantă în aplicarea 
abordării prin venit. 

2. Să asigure compararea cu întreprinderi similare pentru a stabili parametrii de rentabilitate și risc, 
aspecte fundamentale în abordarea prin piață în evaluarea întreprinderii. 

3. Să asigure ajustarea situațiilor financiare istorice pentru utilizarea abordării prin însumare (sau 
prin activul net), respectiv susținerea ajustărilor asupra elementelor de activ și datorii. 
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Pentru caracterizarea situaţiei economico-financiare a societății ROMBETON SA s-au analizat 
performanţele economico-financiare în perioada 2015 - 2018, fiind furnizate de către client: cont de 
profit și pierdere și bilanț pentru exercițiile financiare 2015 – 2018 și balanțele de verificare aferente. 

Problematica analizei financiare, utilă evaluării întreprinderii, poate fi sistematizată astfel: 

- analiza structurii activului; 

- analiza structurii pasivului (capitalurilor proprii și datoriilor întreprinderii); 

- analiza lichidității, solvabilității și echilibrului financiar; 

- analiza rezultatetelor economico-financiare, a eficienței și rentabilității (analiza performanțelor 
întreprinderii); 

- analiza Fondului de rulment net global, Necesarului de fond de rulment și Trezoreriei nete. 

Diagnosticul economico-financiar se bazeazǎ, în principal, pe informaţiile preluate din bilanţul contabil, 
contul de profit și pierdere, furnizate de client pentru perioada analizatǎ, precum şi pe situaţiile tehnico-
economice cu caracter intern întocmite de societate. 

2.7.1. Analiza structurii activului 

Structura activului societății din punct de vedere valoric este prezentată în tabelul următor: 

ACTIV 2015 2016 2017 2018 

Imobilizari necorporale 0 0 0 0 

Imobilizari corporale 3.740.483 3.199.634 3.029.653 2.993.712 

Imobilizari financiare 2.188 2.188 2.188 2.188 

Active imobilizate - total 3.742.671 3.201.822 3.031.841 2.995.900 

Stocuri 8 3.827 0 1.550 

Creante 1.260.367 1.090.677 1.106.926 1.050.783 

Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 

Casa si conturi la banci 89.524 93.142 128.248 228.564 

Active circulante - total 1.349.899 1.187.646 1.235.174 1.280.897 

Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0 0 

ACTIV TOTAL 5.092.570 4.389.468 4.267.015 4.276.797 

 

Structura activelor imobilizate este prezentată în următorul grafic, ponderea cea mai mare din activele 
imobilizate fiind reprezentată de imobilizările corporale. 
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Valorile imobilizărilor corporale în perioada analizată sunt prezentate în următorul tabel: 

IMOBILIZARI CORPORALE  2015 2016 2017 2018 

teren 150.952 150.952 150.952 150.952 

constructii 2.499.489 2.164.427 2.058.370 1.968.565 

instalatii tehnice si masini 971.406 682.657 676.823 728.342 

alte instalatii, utilaje si mobilier 118.636 137.467 133.508 135.853 

imobilizari corporale in curs de executie - 64.131 10.000 10.000 

Din tabelul următor se observă că terenurile deținute de societate nu sunt reevaluate (societatea având 
înregistrate în contul 105 – „rezerve din reevaluare” suma de 2.475.938,69 lei, rezultată din reevaluarea 
construcțiilor înainte de anul 2015). 

Din analiza informațiilor primite, valorile contabile la 31.12.2018 ale terenului sunt de 26,9 euro/mp, 
teren amplasat în str. Vasile Lucaciu nr. 35, sector 3; 1,1 euro/mp teren amplasat în str. Constantin Moise 
nr.5C, sector 6; 1,8 euro/mp teren amplasat în str. Drumul Bercenarului nr. 2 - 4, sector 4 și 0,7 euro/mp 
teren amplasat în str. Drumul Bercenarului nr. 8B, sector 4. 

Scăderea activelor imobilizate este datorată amortizării acestora în perioada 2015 -2018. 

Structura activelor circulante în perioada analizată este următoarea: 

ACTIVE CIRCULANTE 2015 2016 2017 2018 

Stocuri  8   3.827   -     1.550  

Creanțe  1.260.367   1.090.677   1.106.926   1.050.783  

Casa și conturi la bănci  89.524   93.142   128.248   228.564  

Total  1.349.899   1.187.646   1.235.174   1.280.897  

Se poate observa că în perioada analizată, în structura activelor circulante, creanțele au ponderea cea 
mai mare.  Nivelul ridicat al creanțelor este un lucru negativ pentru societate, însemnând că aceasta are 
dificultăți în încasarea sumelor de la clienții săi, iar pe termen mediu și lung poate conduce la incapacitate 
de plată.  Reflectă politica comercială a societății și de termenele de plată pe care societatea le acordă 
partenerilor externi. 

De asemenea, se poate observa că elementul de activ „Casa și conturi la bănci” are o pondere normală 
conform uzanțelor internaționale, cu tendință de creștere în perioada 2015-2018. reflectă politica 
comercială a firmei úi este influenĠată 

Evoluția activelor circulante este prezentată în următorul grafic, ponderea cea mai mare din activele 
circulante fiind reprezentată de creanțe. 

 



    

49 

R
ap

o
rt

 d
e 

ev
al

u
ar

e 
 

Grafic, evoluţia activelor imobilizate şi circulante în perioada analizată se prezintă astfel: 

 

Indicatorii relevanți pentru analiza structurii activului sunt prezentați în tabelul de mai jos: 

INDICATORI 2015 2016 2017 2018 

1. Analiza structurii activului Valoare Valoare Valoare Valoare 

1.1. Rata activelor imobilizate RAI= Active 
Imobilizate/Active Total (AI/AT) 

73,49% 72,94% 71,05% 70,05% 

1.2. Rata activelor circulante RAC = Active 
circulante/Active total (AC/AT) 

26,51% 27,06% 28,95% 29,95% 

 

Cele două rate sunt complementare. În graficul de mai jos sunt prezentate evoluțiile celor două rate în 
perioada 2015-2018.  

 

Rata activelor imobilizate reprezintă ponderea elementelor patrimoniale ce servesc întreprinderea 
permanent, în totalul patrimoniului, această pondere situându-se frecvent la peste 60%. 

Rata activelor circulante poate reprezenta o măsură a flexibilității financiare în condițiile în care 
evidențiază importanța relativă a activelor ușor transformabile în bani. 

2.7.2. Analiza structurii pasivului (capitalurilor proprii și datoriilor întreprinderii) 

Structura pasivului societății din punct de vedere valoric este prezentată în tabelul următor: 
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PASIV 2015 2016 2017 2018 

Capital social 1.055.923 1.055.923 1.055.923 1.055.923 

Rezerve+profit reportat 698.447 56.735 64.746 186.577 

Rezerve din reevaluare 2.507.314 2.507.314 2.507.314 2.475.939 

Rezultatul exercitiului -27.712 8.011 3.636 129.125 

Capitalurile proprii 4.233.972 3.627.983 3.631.619 3.847.564 

Datorii financiare pe termen >1an 1.438 1.438 0 32.546 

Datorii non-financiare pe termen >1an         

Datorii pe termen lung 1.438 1.438 0 32.546 

Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 

Datorii comerciale 301.392 293.876 312.964 233.271 

Alte datorii de exploatare 555.768 466.171 322.432 163.416 

Datorii curente 857.160 760.047 635.396 396.687 

Provizioane 0 0 0 0 

Venituri inregistrate in avans (subventii pt investitii) 0 0 0 0 

PASIV TOTAL 5.092.570 4.389.468 4.267.015 4.276.797 

În perioada analizată, valoarea capitalurilor proprii este pozitivă, cu evoluție oscilantă și tendință de 
creștere în perioada 2016-2018.  

Rezultatul reportat este în creștere în perioada 2016-2018, societatea nedistribuind dividente. 

Rezervele din reevaluare au suferit o ușoară scădere în anul 2018, aceste rezerve fiind constituite înainte 
de anul 2015. 

Societatea deține datorii pe termen lung către instituții financiare ca urmare a lesingului aferent achiziției 
ATV-ului. Societatea nu are angajate datorii financiare și pe termen scurt. 

O datorie pe tremen scurt este cea aferentă datoriei fără costuri financiare pe care compania o deține la 
acționari înregistrată în contul 4551 „acționari-conturi curente”. 

În graficul următor este prezentată evloluția ponderilor surselor de dinanțare: 

 

Se poate observa ponderea marea a capitalului propriu în structura capitalului investit, societatea 
nerecurgând foarte des la credite oferite de instituții financiare. 

Principalele rate de structură privind sursele de finanțare cunoscute și sub denumirea de rate de 
structură ale pasivului sunt prezentate în următorul tabel: 
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INDICATORI 2015 2016 2017 2018 

2. Analiza structurii pasivului Valoare Valoare Valoare Valoare 

2.1. Rata stabilitatii financiare RSF = Capitalul permanent / Pasiv Total 83,17% 82,68% 85,11% 90,72% 

2.2. Rata autonomiei financiare globale  
Rafg = Capital propriu / Pasiv Total 

83,14% 82,65% 85,11% 89,96% 

2.3. Rata autonomiei financiare la termen  
Raft = Capital propriu / Capital permanent 

99,97% 99,96% 100,00% 99,16% 

2.4. Rata de indatorare globala Rig = Datorii totale / Total pasiv 16,86% 17,35% 14,89% 10,04% 

2.5. Rata de indatorare la termen  
Rit = Datorii pe termen mediu şi lung / Capitalul propriu 

0,03% 0,04% 0,00% 0,85% 

1. Rata stabilităţii financiare 

Această rată reflectǎ ponderea capitalurilor permanente în totalul surselor de finanţare (pasive totale). 

- formula de calcul: Rata stabilitatii financiare RSF = Capitalul permanent / Pasiv Total 

O rată scăzută a acestui indicator pune în pericol stabilitatea financiară a întreprinderii. Per ansamblu, în 
întreaga perioadă analizată firma prezintă o stabilitate financiară bună, ponderea capitalurilor 
permanente în totalul surselor de finanțare fiind una ridicată. 

 

2. Rata autonomiei financiare globale 

Această rată reflectǎ ponderea capitalurilor proprii în totalul surselor de finanţare (pasive totale). 

- formula de calcul: Rata autonomiei financiare globale Rafg = Capital propriu/Pasiv Total 

Un nivel al acestei rate de 30 – 50% se apreciazǎ a fi satisfǎcǎtor pentru asigurarea echilibrului financiar. 
Acest indicator atară o valoare de peste 80% în toată perioada analizată. Putem trage concluzia că, pe 
parcursul perioadei analizate, nivelul indicatorului este unul satisfăcător.  

Aceasta reprezintă o scădere a ponderii finanțării externe, ceea ce scade riscul financiar al firmei, 
structura de finantare fiind totuși disproporționată, întrucăt capitalul propriu este mai scump decăt cel 
împrumutat. Dacă această tendință se va continua și în următorii ani, ar rezulta o utilizarea 
neperformantă a capitalurilor proprii. 

3. Rata autonomiei financiare la termen 

Aceasta ratǎ reflectǎ ponderea capitalurilor proprii în capitalul permanent. 

- formula de calcul: Rata autonomiei financiare la termen Raft = Capital propriu / Capitalul permanent 
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Capitalul permanent = Capital propriu + Datorii pe termen lung + Provizioane 

Un nivel satisfǎcǎtor al acestei rate se cere sǎ fie peste 50%. Nivelul ridicat al acestei rate este dat de 
faptul că nivelul capitalurilor proprii ale societăţii este unul foarte ridicat în comparație cu nivelul 
datoriilor. 

4. Rata de îndatorare globalǎ 

Măsoară ponderea datoriilor în totalul capitalurilor utilizate de firmă. 

- formula de calcul: Rata de îndatorare globalǎ Rig = Datorii totale / Total Pasiv 

Aceastǎ ratǎ este complementarǎ cu rata autonomiei financiare globale. Rata se încadrează într-un 
interval considerat satisfăcător în perioada de analiză. Un nivel considerat satisfăcător este atunci când 
datoriile totale sunt la un nivel de sub 50% din pasivele totale, așa cum este cel înregistrat de societate în 
toată perioada analizată.  

 

5. Rata de îndatorare la termen 

Se calculeazǎ ca raport între datoriile pe termen mediu şi lung şi capitalul propriu.  

- formula de calcul: Rata de îndatorare la termen Rit = Datorii pe termen mediu şi lung / Capitalul 
propriu 

Nivelul trebuie sǎ fie mai mic de 100%, ceea ce semnificǎ datorii pe termen mediu şi lung mai mici decât 
capitalul propriu. Acest lucru constituie o garanţie a rambursǎrii creditelor primite de la bǎnci. În cazul 
societății analizate, nivelul acestui indicator este satisfăcător din cauza nivelului ridicat al capitalului 
propriu în raport cu cel al datoriilor.  

În graficul următor este prezentată evoluția acestor rate în perioada 2015-2018: 
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2.7.3. Analiza lichidităţii, solvabilităţii şi echilibrului financiar 

Analiza lichidităţii 

Lichiditatea semnifică capacitatea de a transforma elemente de activ în bani. Pe baza faptului că activele 
circulante conțin trei elemente (stocuri, creanțe și disponibilități bănești) se pot construi trei rate de 
lichiditate patrimonială. 

Principalii indicatori ai lichidității sunt prezentați în tabelul următor: 

INDICATORI 2015 2016 2017 2018 

Analiza lichidității  Valoare Valoare Valoare Valoare 

3.1. Lichiditate generală Lg = Active Circulante/ Datorii curente 1,57 1,56 1,94 3,23 

3.2. Lichiditatea intermediarǎ (sau rapidă) Li = (Active 
circulante - Stocuri) / Pasive (datorii) curente 

1,57 1,56 1,94 3,23 

3.3. Lichiditatea la vedere Lv = Disponibilități bănești / Datorii 
exigibile imediat 

0,30 0,32 0,41 0,98 

 

1. Lichiditatea generalǎ, Lg 

Exprimă capacitatea societăţii de a onora obligaţiile pe termen scurt prin transformarea tuturor activelor 
circulante în lichiditǎţi. 

- formula de calcul: Lichiditatea generalǎ Lg = Active circulante (curente) / Pasive (datorii) curente 

În literatura de specialitate se apreciază că nivelul recomandabil al acestei rate este în general de 1,5 – 2, 
iar un nivel mai mic de 1,0 reprezintă un semnal de alarmă privind capacitatea întreprinderii de a-și onora 
obligațiile scadente pe termen scurt. În perioada analizată, indicatorul are un nivel considerat bun, 
societatea neacumulând datorii pe termen scurt. 

 

2. Lichiditatea intermediarǎ (sau rapidă) 

Exprimă capacitatea firmei de a-şi onora obligaţiile imediate prin acele active circulante care pot fi 
transformate rapid în lichiditǎţi, respectiv creanţe + disponibilitǎţi și plasamente, stocurile fiind de obicei 
cele mai puțin lichide dintre elementele activelor circulente. 

- formula de calcul: Lichiditatea intermediarǎ (sau rapidă) Li = (Active circulante - Stocuri) / Pasive 
(datorii) curente 

Conform uzanţelor internaţionale, aceastǎ ratǎ se considerǎ normalǎ la un nivel cuprins între 80% - 100%, 
iar un nivel sub 50% indică dificulțăți de onorare a plăților scadente. 
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Indicatorul are o valoare considerată bună în toată perioada analizată, având o evoluție similară cu 
lichiditatea generală, societatea neavând o pondere ridicată a stocurilor. Societatea are capacitatea de a-
şi onora obligaţiile imediate prin acele active circulante care pot fi transformate rapid în lichiditǎţi, 
respectiv creanţe + disponibilitǎţi și plasamente.  

3. Lichiditatea la vedere (imediată), numitǎ şi capacitatea de platǎ, reflectǎ capacitatea 
intreprinderii de a achita datoriile exigibile imediat pe baza disponibilităților bǎneşti. 

- formula de calcul: Lichiditatea la vedere Lv = Disponibilitǎţile bǎneşti / Datorii exigibile imediat 

Se considerǎ cǎ nivelul acestei rate este normal între 0,2 şi 0,3. 

Indicatorul are o valoare considerată mare și cu tendință de creștere în perioada 2015-2018, indicând 
capacitatea societăţii de a-şi achita datoriile exigibile imediat din disponibilitățile băneşti. Totusi, 
menținerea unui nivel excedentar al lichidităților în conturi relevă incapacitatea firmei de a-și gestiona 
lichiditățile.  

 

Analiza solvabilității 

Solvabilitatea exprimă capacitatea întreprinderii de a-și onora obligațiile de plată la scadență cu surse 
proprii. Indicatorii aferenți solvabilității sunt prezentați în tabelul următor: 

INDICATORI 2015 2016 2017 2018 

Analiza solvabilității Valoare Valoare Valoare Valoare 

3.4. Solvabilitatea generală  

Sg = Active totale / Datorii totale 

5,93 5,76 6,72 9,96 

3.5. Solvabilitatea patrimonială  

Sp = Capitalul propriu / Capital total (Total pasiv) 

83,14% 82,65% 85,11% 89,96% 

 

4. Solvabilitatea generală 

Exprimǎ gradul de acoperire a datoriilor totale cǎtre terţi pe seama activelor totale, indicator ce poate fi 
luat în considerare în cazul unui eventual faliment. Prin acest indicator se mǎsoarǎ securitatea de care se 
bucurǎ întreprinderea faţă de finanțatori. 

- formula de calcul: Solvabilitatea generală Sg = Active totale / Datorii totale 

În general, se considerǎ cǎ o situaţie normalǎ înseamnǎ ca activele totale sǎ fie de douǎ ori mai mari 
decât datoriile totale. 
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Pentru societatea evaluată, pe perioada analizată acest indicator este considerat satisfăcător, dar ieșit din 
limitele considerate normale, datoriile totale fiind mult mai mici decât activele totale. 

 

5. Solvabilitatea patrimonială  

Rata este cunoscută și sub denumirea de rata autonomiei financiare și se determină prin: 

- formula de calcul: Sp = Capitalul propriu / Capital total (Total pasiv) 

Nivelul minim al acestei rate este considerat 30%, iar nivelul normal este de 50%. 

Indicatorul are o valoare considerată bună pe toată perioada analizată. 

2.7.4. Analiza echilibrului financiar 

Această analiză se urmărește atât prin ratele de stuctură (prezentate anterior la structura pasivului), cât 
și prin rate care reflectă corelații activ-pasiv ce sunt prezentate în tabelul următor: 

INDICATORI 2015 2016 2017 2018 

Analiza echilibrului financiar Valoare Valoare Valoare Valoare 

4.1. Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate Raim = Capital 
propriu/Active imobilizate 

113,13% 113,31% 119,78% 128,43% 

4.2. Rotația creantelor (Rrc) = Cifra de afaceri / Media creantelor totale 0,86 0,69 0,64 0,49 

Durata în zile a unei rotatii = 360 / Rrc 416,36 522,43 566,36 729,62 

4.3. Rata de rotatie a obligatiilor  
Ro= Cifra de afaceri / Media datoriilor totale 

0,54 0,47 1,37 2,04 

Durata în zile a unei rotatii = 360/ Ro 670,14 770,32 262,46 176,14 

 

1. Rata capitalului propriu față de activele imobilizate (Raim) 

Acest indicator arată în ce proporţie activele imobilizate sunt acoperite din capitalul propriu. Un 
asemenea indicator este util și pentru a stabili cum este divizat capitalul propriu în acoperirea activelor 
imobilizate și a activelor circulante. În urma evaluării mijloacelor fixe apare deosebit de utilă această 
analiză pentru a preveni decapitalizarea întreprinderilor. 

- formula de calcul: Raim = Capital propriu / Active imobilizate 

Această rată are un nivel bun al indicatorului în perioada analizată din cauza nivelului ridicat al capitalului 
propriu. 



    

56 

R
ap

o
rt

 d
e 

ev
al

u
ar

e 
 

 

2. Rotația creantelor (Rrc) = Cifra de afaceri / Media creantelor totale (sau) Durata în zile a unei 
rotatii = 360 / Rrc 

Arată numărul de rotaţii într-o perioadă dată, sau durata în zile a unei rotaţii a creanțelor în raport cu 
cifra de afaceri. Indicatorul arată numărul mediu de zile în care societatea își încasează creanțele (debite 
de la clienți), în corelație cu cifra de afaceri. Conform uzanţelor internaţionale, se consideră normală o 
durată a rotaţiei de 45 de zile și foarte bună dacă este mai mică de 30 de zile. 

Indicatorul prezintă o durată mare de recuperare a creanţelor, nivel considerat nesatisfăcător (societatea 
își recuperează foarte greu creanțele). Se revede ponderea ridicată a clienților incerți sau în litigiu, 
creanțe neîncasate într-un timp rezonabil. 

3. Rata de rotatie a obligațiilor (sau) Durata în zile a unei rotații = 360/Ro 

- formula de calcul: Ro = Cifra de afaceri / Media datoriilor totale 

Această rată reflectă numărul de rotații sau durata unei rotații a obligațiilor unei întreprinderi, în funcție 
de cifra de afaceri. În zile, această rată indică intervalul mediu pe care întreprinderea are datorii în raport 
cu cifra de afaceri. 

În perioada analizată, durata în zile a rotaţiilor datoriilor societății este mare, lucru negativ și destul de 
dificil de ajuns într-o marjă normală de 60 zile așa cum este recomandat în literatura de specialitate. 
Tendința de scădere a acestei rate în ultimii doi ani de analiză reflectă scăderea datoriilor totale ale 
societății. 

2.7.5. Analiza rezultatelor economico-financiare, a eficienței și rentabilității (analiza 
performanțelor întreprinderii) 

Analiza rezultatelor economico-financiare 

Cifra de afaceri a societăţii este compusă din veniturile din închirierea bunurilor imobiliare proprii și 
venituri din activități diverse, ce constau din refacturarea utilităților. Conform situaţiilor financiare 
furnizate de către client, evoluţia cifrei de afaceri (în lei) este în creștere în perioada 2016-2018, evoluția 
veniturilor din exploatare fiind prezentată în următorul grafic:  
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Cheltuielile de exploatare sunt reprezentate în principal de cheltuielile cu materialele, cheltuielile cu 
utilitățile, cheltuielile cu personalul, cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor și cheltuielile cu serviciile, 
evoluiile acestora fiind prezentate în următorul grafic: 

 

În graficul următor este prezentată evoluția veniturilor și cheltuielilor de exploatare în perioada 2015-
2018, unde se observă că în ultimii trei ani se înregistrează profit din exploatare: 
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Analiza eficienței 

Indicatorii relevanți pentru analiza eficienței sunt prezentați în tabelul următor: 

INDICATORI 2015 2016 2017 2018 

Analiza eficienței Valoare Valoare Valoare Valoare 

5.1. Rotatia activului total RAt= Cifra de afaceri / Active totale 0,10 0,09 0,22 0,25 

Durata unei rotatii = 360 / RAt 3.588 4.174 1.603 1.415 

5.2. Eficienta imobilizarilor corporale şi necorporale  
Eicn= Cifra de afaceri / Imobilizari corporale şi necorporale 

0,14 0,12 0,32 0,36 

5.3. Rata de uzura a imobilizarilor corporale și necorporale Ru = 
Amortizari/ Imobilizari corporale și necorporale 

0,02 0,00 0,04 0,06 

1. Rotatia activului total  

- formula de calcul: RAt=Cifra de afaceri/Active total 

Acest indicator reflectă viteza cu care se roteşte întreg capitalul investit. Conform uzanţelor 
internaţionale se consideră normal un număr de 2 – 3 rotaţii pe an. 

Pe toată perioada analizată, rata are un nivel nesatisfăcător, ce reflectă faptul că activele societăţii nu 
sunt folosite la capacitate maximă.  

2. Eficienţa imobilizărilor corporale 

-  formula de calcul: Eic = Cifra de afaceri/Imobilizari corporale 

În perioada analizată, nivelul Imobilizărilor corporale depăşeşte nivelul Cifrei de afaceri, ceea ce denotă 
un management financiar slab fată de nivelurile medii recunoscute pe piață.  

3. Rata de uzură a imobilizarilor corporale și necorporale (Ru = Amortizari / Imobilizari corporale și 
necorporale)  

Indicatorul arată nivelul uzurii mijloacelor fixe utilizate de întreprindere.  

În toată perioada analizată, nivelul indicatorului are o valoare mică ce arată că activele imobilizate au un 
nivel ridicat și care se va amortiza pe o perioadă mare de timp mare, situație justificată de faptul că 
întreprinderea deține în principal imobile. 

 

Analiza rentabilităţii 

Analiza rentabilității se face structural și factorial prin doiindicatori de bază: profitul șirata rentabilității sa 
a profitului. 

Rata de rentabilitate reprezintă un raport între un indicator de rezultate (profit sau pierdere) şi un 
indicator care reflectă un flux de activitate (cifra de afaceri netă, resurse consumate) sau un stoc (capital 
propriu, active totale). Rata rentabilităţii este o mărime relativă care exprimă gradul în care capitalul în 
întregul său aduce profit. În ansamblul indicatorilor economico-financiari rata rentabilităţii se situează 
printre cei mai sintetici indicatori de eficienţă ai activităţii întreprinderii. În profit şi rata rentabilităţii se 
reflectă rezultatele activităţii întreprinderii din toate stadiile circuitului economic.  
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INDICATORI 2015 2016 2017 2018 

Analiza rentabilitatii Valoare Valoare Valoare Valoare 

6.1. Rata rentabilitatii financiare (ROE) Rfin = Profit net / Capital 
propriu 

-0,65% 0,22% 0,10% 3,36% 

6.2. Rata rentabilitatii economice Rec (ROIC) = (EBIT – impozit pe 
profit) / Activ (Pasiv) total 

-0,65% 0,28% 0,16% 3,66% 

6.3. Rata rentabilitatii nete a vanzarilor (Rentabilitate comerciala) 
Rpn = Profit net / Cifra de afaceri 

-5,42% 2,12% 0,38% 11,87% 

6.4. Rata rentabilitatii capitalului investit Rci=Profitul net/Activ total -0,54% 0,18% 0,09% 3,02% 

6.5. Rata rentabilitatii exploatarii (operationala)  
Re = Rezultatul din exploatare / Venituri din exploatare 

-2,97% 1,96% 0,43% 12,89% 

6.6. Rata rentabilitatii resurselor consumate Rrc=Profit net/Cheltuieli 
totale 

-2,35% 1,66% 0,36% 13,32% 

1. Rata rentabilitǎţii financiare Rfin (ROE) 

Rentabilitatea financiară apreciază capacitatea întreprinderii de a produce profit net prin capitalurile 
proprii anagajate în activitate, ţinând cont de sistemul de fiscalitate şi care determinǎ nivelul remunerǎrii 
acţionarilor prin dividende, reprezentând cel mai important instrument de măsurare a performanțelor 
economice din punctul de vedere al managerilor și al investitorilor. Pe termen lung, o afacere care nu 
generează căștig pentru acționari nu e justificabilă din punct de vedere economic. 

- formula de calcul: Rata rentabilitatii financiare (ROE) Rfin = Profit net / Capital propriu 

Conform uzanțelor internaționale, un indicator a cărui valoare este mai mare de 5% este considerat bun, 
satisfacător dacă este situat în intervalul 2-5%; nesatisfacător dacă este mai mic de 2%. Indicatorul este 
considerat a fi nesatisfăcător în 2015 și 2017, societatea înregistrând pierdere în anul 2015. In anul 2018 
indicatorul este considerat a fi satisfăcător. 

2. Rata rentabilitǎţii economice Rec (ROIC)  

Rata rentabilității economice exprimă rentabilitatea exploatarii tuturor activelor, indiferent de modul de 
finanțare a acestora. Altfel spus, reprezintă rentabilitatea ansamblului capitalurilor investite în 
intreprindere în scop profitabil, atât proprii cât şi împrumutate. 

Rata rentabilitatii economice se determina ca raport între rezultatul înainte de dobânzi şi impozit pe 
profit și activul economic al întreprinderii. Altă formulă recunoscută în literatura de specialitate este 
raportul dintre profitul net la care se adaugă dobânzile și capitalul propriu adunat cu datoriile financiare 
ale întreprinderii. 

- formula de calcul: Rec (ROIC) = (EBIT – impozit pe profit) / Activ (Pasiv) total sau Rec (ROIC) = 
(PN+Dobânzi) / (Capital Propriu + Datorii financiare) 

Daca rentabilitatea economică > rata dobânzii, apare efectul de levier pozitiv, astfel că rentabilitatea 
acționarilor (rentabilitatea financiară) devine superioară rentabilității firmei. 

Daca rentabilitatea economică < rata dobânzii, apare efectul de levier negativ, astfel că rentabilitatea 
acționarilor (rentabilitatea financiară) devine inferioară rentabilității firmei. 

În cazul de fată, în perioada 2016-2018, rentabilitatea economică este superioară ratei dobânzii, gradul 
de îndatorare al societății fiind redus. În anul 2015 societatea a înregistrat pierdere, valoarea acestei rate 
fiind negativă. 



    

60 

R
ap

o
rt

 d
e 

ev
al

u
ar

e 
 

3. Rata rentabilitǎţii comerciale (vânzǎrilor), Rc 

Rata rentabilitǎţii comerciale exprimǎ eficienţa vânzǎrilor, respectiv profitul ce revine cifrei de afaceri 
(vânzǎrilor). Analiza eficienței politicii comerciale (aprovizionare, stocare, vânzare), a politicii de prețuri 
practicate, se realizează cu ajutorul ratei rentabilitatii comerciale. Prin raportarea unui indicator al 
rentabilității în marimi absolute la volumul vânzărilor se analizezază capacitatea întreprinderii de a 
genera un profit pentru o marime dată a cifrei de afaceri. 

Obiectivele analizei și sfera de investigare implică construcția acestui indicator prin luarea în considerare, 
în calitate de “efect” a rezultatului net/brut al exploatării, excedentului brut al exploatării sau marja 
comercială, corespunzator activității curente de exploatare sau totale, reflectate prin intermediul cifrei 
de afaceri. 

- formula de calcul uzuală: Rata rentabilitatii comerciale Rc = Profit net / Cifra de afaceri 

Ratele profitului pot să fie diferite de la o industrie la alta. În cazul vânzărilor cu amănuntul există o rată a 
profitului de 4%. În schimb, rata profitului în industria farmaceutică este între 15% și 20%. In sectorul 
producție rata rentabilitǎţii comerciale cu o valoare mai mare de 7% este considerată bună, 
satisfacătoare dacă este situat în intervalul 3-7%, nesatisfacătoare dacă este mai mică de 3%. 

Indicatorul este considerat a fi nesatisfăcător în perioada 2015-2017 și considerat a fi bun în anul 2018, 
întrucât societatea înregistrează profit relativ mai mare în comparație cu cifra de afaceri. 

4. Rata rentabilitatii capitalului investit  

Rata rentabilității capitalului investit exprimǎ gradul de valorificare a întregului capital investit, prin 
profitul net care se obţine (căți bani profit produce fiecare leu investit). 

- formula de calcul: Rci = Profit Net / Capital Investit 

În general, se asteaptă ca în sectoarele în care ciclul operațional e mare, randamentul capitalului investit 
sa combine acest atribut cu marje de profit mari. Idealul este o combinație de ciclu scurt şi marje mari 
care însă, în mod normal, atrage mulți competitori, lucru ce va genera automat presiune pe marjele de 
profit. Pe cale de consecință, este de așteptat ca o combinație de ciclu operațional lung și marje de profit 
mici sa ducă încet către incapacitate de plată şi faliment. 

Indicatorul este considerat a fi nesatisfăcător în perioada analizată, în literatura de specialitate fiind 
indicată o valoare de peste 20% pentru ca acest indicator să fie satisfăcător. 

5. Rata rentabilitǎţii exploatării (operațională), Re 

Variabilitatea exploatării acestei rate reprezintă una din indicațiile cu privire la riscul întreprinderii. 

- formula de calcul uzuală: Rata rentabilitatii exploatării (operațională), Re = Rezultat din 
exploatare / Venituri din exploatare 

Indicatorul este considerat a fi nesatisfăcător în perioada 2015-2017 și considerat a fi bun în anul 2018, 
întrucât societatea înregistrează profit din exploatare relativ mai mare în comparație cu veniturile din 
exploatare. 

6. Rata rentabilitatii resurselor consumate Rrc 

Rata rentabilitatii resurselor consumate se calculeaza prin raportarea unui indicator al rezultatelor la 
consumul de resurse implicat în obtinerea lui, exprimind în acest fel eficienta efortului materializat în 
costuri.  

- formula de calcul: Rrc = Profit net / Cheltuieli totale 
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Asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate se remarca influența costului, în sensuri diferite, atât prin 
numaratorul cât și prin numitorul raportului: creșterea cheltuielilor antrenează atât scăderea 
număratorului (a profitului) cât și creșterea numitorului (a cheltuielilor aferente cifrei de afaceri). Din 
acest punct de vedere, impactul costului asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate este mult mai 
puternic comparativ cu alte rate. 

În literatura de specialitate, se discuta despre valoarea optimă a ratei rentabilității resurselor consumate 
ca fiind încadrată între 9% și 15%. 

Indicatorul este considerat a fi nesatisfăcător în perioada 2015-2017 și considerat a fi bun în anul 2018, 
întrucât societatea înregistrează profit net relativ mai mare în comparație cu cheltuielile totale. 

În graficul următor este prezentată evoluția ratelor de rentabilitate: 

 

Concluziile diagnosticului financiar: 

• În perioada analizată, nivelul indicatorilor analizați este nesatisfăcător în exercițiile financiare 
2015, 2016 și 2017, societatea înregistrând pierderi în anul 2015. 

• Macrostructura pasivului relevă o structură nefavorabilă, întrucât ponderea capitalului propriu 
este foarte mare, acest fapt însemnând un cost al finanțării activității relativ mare față de media 
de pe piață. 

• Din analiza financiară realizată se recomandă: încasarea creanţelor şi achitarea furnizorilor, 
aceştia fiind partenerii cei mai importanţi ai firmei, o politică corectă faţă de aceştia având 
consecinţe favorabile, dar și asigurarea unei structuri financiare bune (din puntul de vedere al 
lichidităţii, solvabilităţii, stabilităţii), pentru a evita eventualele riscuri de pe piaţă. 
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2.8. CONCLUZIILE ANALIZEI DIAGNOSTIC 

În analiza diagnostic realizată au fost identificate puncte forte şi slabe din mediul intern al societăţii 
evaluate, dar și oportunități și amenițări ale mediului extern, prezentate în tabelul următor:  

Analiza SWOT 

Puncte tari  Puncte slabe 

• Patrimoniu mare de active corporale, adaptată 
domeniului de activitate în care compania se află;  

• Experienţa managementului în domeniul de 
activitate a societății; 

• Societatea nu are litigii în care să fie implicată și care 
să-i afecteze imaginea și valoarea; 

• Societatea îşi desfăşoară activitatea în spaţii 
proprii, nefiind sensibilă la fluctuaţia valorii 
chiriilor;  

• Relaţiile contractuale cu terţii sunt corecte și de 
lungă durată iar societatea nu este dependentă de 
principalii săi clienți și furnizori; 

• Rate de lichiditate și solvabilitate foarte bune; 

• Nu prezintă grad de îndatorare ridicat către 
instituţii financiare; 

 

 • Neutilizarea la capacitate a imobilizărilor 
corporale; 

• Creanțele și datoriile pe termen scurt au o 
durată de rotație foarte mare, mult peste 
valorile recomandate de uzanțele internaționale; 

• Cuantumul total al creanțelor se menţine foarte 
ridicat, societatea având sume neîncasate din 
anii anteriori de la clienți; 

• Finanțarea externă scăzută limitează potențialul 
de dezvoltare al societății; 

• Nivelul indicatorilor de rentabilitate analizați 
este nesatisfăcător în exercițiile financiare 2015, 
2016 și 2017, societatea înregistrând pierderi în 
anul 2015. 

 

Oportunităţi  Ameninţări 

• Piața imobiliară a crescut în ultima perioadă, 
reprezentând o oportunitate pentru societățile a 
căror activitate este în domeniul închirierii spațiilor 
comerciale și industriale; 

• Localizare în zone cu potențial foarte ridicat de 
dezvoltare; 

• Concentrarea unei cote de piață mai mari prin 
dezvoltarea imobiliară; 

• Creșterea economiilor din zona euro, a nivelului 
salariilor dar și a încrederii consumatorilor în 
mediul economic actual pot reprezenta 
oportunități de creștere pentru societate; 

• Reducerea duratei de rotaţie a creanțelor și 
datoriilor comerciale printr-o politică agresivă. 

 • Piața este una puternic concurenţială, iar 
supravieţuirea pe piaţă este direct dependentă 
de abilităţile manageriale în identificarea 
oportunităţilor existente; 

• Puterea de negociere a furnizorilor dar și a 
clienților societății; 

• Personalul specializat să migreze la concurenţă; 

• Adoptarea unor reglementări legislative cu 
caracter restrictiv sau cu impact nefavorabil; 

• Aprecierea sau deprecierea considerabilă a 
monedei naționale în raport cu moneda Euro;  

• Cresterea prețului la utilități (energie electrica, 
gaze etc.); 

• Creşterea fiscalităţii. 
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3. Capitolul III   Evaluarea societății  

Evaluarea capitalului propriu al societăţii ROMBETON SA  în vederea derulării operațiunii de retragere 
de la tranzacționare a valorilor mobiliare admise la tranzacționare, s-a efectuat în ipoteza continuităţii 
activităţii în aceleași condiții ca și până în prezent. 

ROMBETON SA este o societate care desfășoară activitatea principală din închirierea bunurilor imobiliare 
proprii, ce se încadrează în cod CAEN 6820, activitate ce a fost și este generatoare de profit.  

Baza de evaluare în prezentul raport este în conformitate cu Standardele de Evaluare a Bunurilor, 2018. 

În contextul SEV 200 – Evaluarea întreprinderii din cadrul Standardele de Evaluare a Bunurilor, ediţia 
2018, se aplică următoarele definiții: 

✓ Valoarea întreprinderii este valoarea totală a capitalurilor proprii ale unei întreprinderi plus 
valoarea creditelor sale sau a datoriilor purtătoare de dobânzi, minus orice numerar sau 
echivalente de numerar disponibile pentru a plăti acele datorii; 

✓ Valoarea capitalurilor proprii este valoarea unei întreprinderi pentru toți proprietarii ei. 

Astfel, ţinând cont de scopul evaluării, pentru realizarea misiunii, evaluatorul a estimat valoarea 
capitalurilor proprii în conformitate cu Standardele de evaluare a bunurilor - ANEVAR – ediţia 2018.  

Conform Standardelor de Evaluare a Bunurilor - ANEVAR – ediţia 2018, SEV 200 - Întreprinderi şi 
participaţii la întreprinderi, „Pentru evaluarea unei întreprinderi sau unei participaţii la capitalul 
întreprinderii pot fi aplicate abordările prin piaţă și prin venit, descrise în SEV 100 Cadrul general. În mod 
normal, nu poate fi aplicată abordarea prin cost, cu excepţia întreprinderilor aflate în stadiul incipient sau 
recent înfiinţate, când profitul şi/sau fluxul de numerar nu pot fi determinate în mod credibil şi dacă există 
informaţii de piaţă adecvate despre activele entităţii.” 

Abordarea prin piață se bazează pe analiza tranzacțiilor cu întreprinderi similare și relevante, 
compararea acestor întreprinderi cu întreprinderea evaluată și estimarea valorii societății prin utilizarea 
unor chei de conversie (multiplii).  

Abordarea prin venit (discounted cash flow –DCF) se bazează pe capacitatea de a genera în viitor fluxuri 
pozitive de disponibilități care, în final rămân la dispoziția proprietarilor. 

Abordarea prin active - Metoda Activului Net Contabil Corectat (ANCC) constă în corectarea (ajustarea) 
valorilor contabile ale activelor individuale și datoriilor întreprinderii în sensul transformării acestora în 
valori de piaţă. Aceasta nu este o abordare propriu-zisă în evaluare, deoarece valoarea activelor și 
datoriilor individuale rezultă din aplicarea uneia sau mai multor abordări principale în evaluare, descrise 
în SEV 100 - Cadrul general, înainte de a fi însumate. 

Una sau mai multe abordări pot fi utilizate pentru a obține valoarea definită de tipul valorii adecvat. 
Abordările principale în evaluare sunt abordările prin piață, prin venit și prin cost. Toate sunt 
fundamentate pe principiile economice ale prețului de echilibru, anticipării beneficiilor sau substituției. 

Alegerea celei mai adecvate abordări sau metode depinde de luarea în considerare a următoarelor: 

• Tipul valorii adoptat, determinat de scopul evaluării; 

• Disponibilitatea datelor de intrare și a informațiilor pentru evaluare; 

• Abordările sau metodele utilizate de participanții pe piața relevantă. 
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Pentru evaluare, s-au avut în vedere concluziile desprinse în urma analizei diagnostic, a fost prognozat un 
scenariu bazat pe continuitatea funcționării societății, în baza căruia, aceasta își va continua activitatea 
conform situației patrimoniale existente la data evaluării și fără diminuarea activităților realizate în 
prezent. 

Pentru estimarea valorii capitalului propriu al societăţii s-au aplicat abordarea prin active, abordarea prin 
venit și abordarea prin piață. 

Abordarea prin active a fost aplicată pentru a corecta activul net contabil, ținând cont de ponderea mare 
a imobilizărilor corporale în activul total al societății și de faptul că valorile terenurilor și construcțiilor au 
fost nereevaluate în perioada 2015-2018. 

3.1. Abordarea prin active (ANC) 

În conformitate cu SEV 100 Cadru General, abordarea prin cost este o abordare care ”oferă o indicaţie 
asupra valorii prin utilizarea principiului economic conform căruia un cumpărător nu va plăti mai mult 
pentru un activ decât costul necesar obţinerii unui activ cu aceeaşi utilitate, fie prin cumpărare, fie prin 
construire”. 

Referitor la abordarea prin cost în evaluarea unei întreprinderi, la paragraful C13 și C14 din SEV 200 
Întreprinderi și participații la întreprinderi, se menționează: „În mod normal, nu poate fi aplicată 
abordarea prin cost, cu excepţia întreprinderilor aflate în stadiul incipient sau recent înfiinţate, când 
profitul şi/sau fluxul de numerar nu pot fi determinate în mod credibil şi dacă există informaţii de piaţă 
adecvate despre activele entităţii. 

Valoarea anumitor tipuri de întreprinderi, de exemplu, o întreprindere de investiţii sau de tip holding, 
poate fi obţinută printr-o însumare a valorilor activelor și datoriilor. Aceasta este numită uneori 
„abordarea prin activul net” sau „abordarea prin active”. Aceasta nu este o abordare propriu-zisă în 
evaluare, deoarece valorile activelor și datoriilor individuale se obţin din aplicarea uneia sau mai multor 
abordări principale în evaluare descrise în SEV 100 Cadrul general, înainte de a fi însumate”. 

În această abordare sunt incluse două metode de evaluare: 

➢ Metoda însumării sau Metoda Activului Net Corectat (ANC); 

➢ Metoda Activului Net de Lichidare (ANL). 

Metoda Activului Net Corectat (ANC) constă în corectarea (ajustarea) valorilor contabile ale activelor 
individuale și datoriilor întreprinderii în sensul transformării acestora în valori de piaţă. Prin această 
metodă se determină în mod direct valoare capitalului propriu (VpCp). 

VpCp = Valoarea de piață a Activelor – Valoarea de piață a datoriilor +/- Corecţii 

Corecţiile au loc ca urmare a retratării valorii prezente a activelor şi obligaţiilor comparativ cu costurile 
istorice la care acestea sunt înregistrate în contabilitate. 

Aplicarea metodei activului net corectat (ANC) presupune parcurgerea următoarelor etape: 

• Obținerea bilanțului sau a balanței de verificare, la data evaluării; 

• Verificarea existenței faptice a activelor și a datoriilor înregistrate în bilanț; 

• Evaluarea activelor și datoriilor, care poate să însemne: 
- Fie preluarea valorii contabile dacă nu sunt justificate ajustări asupra acestei valori; 
- Fie transformarea valorii contabile a unor active și datorii în valoare de piață. 
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• Evaluarea activelor și datoriilor neînregistrate în bilanț, depistate la data evaluării; 

• Elaborarea bilanțului economic și determinarea activului net ajustat. 

În baza bilanțului societății analizate la data evaluării (31.12.2018) s-a aplicat abordarea prin active, 
putându-se identifica elementele de bilanț existente la această dată. 

Corecţiile realizate asupra poziţiilor bilanţiere sunt prezentate în continuare: 

Specificatie Observatii 

ACTIVE IMOBILIZATE   

I. IMOBILIZARI NECORPORALE Egale cu zero – Nu s-au aplicat corecții. 

II.IMOBILIZARI CORPORALE 
S-au efectuat corecţii în funcție de valorile obținute prin evaluarea 
imobilizărilor corporale deținute de societate 

III.IMOBILIZARI FINANCIARE 
S-au efectuat corectii, în baza informațiilor publicate pe site-ul 
www.mfinante.ro 

ACTIVE CIRCULANTE   

I. STOCURI Nu s-au efectuat corectii. 

II.CREANTE 
S-au efectuat corectii în funcție de probabilitatea de neincasare a 
acestora. 

III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT Egale cu zero – Nu s-au aplicat corecții. 

IV.CASA și CONTURI LA BANCI Nu s-au efectuat corectii. 

CHELTUIELI IN AVANS Egale cu zero – Nu s-au aplicat corecții. 

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA < 1 AN Nu s-au efectuat corectii. 

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA > 1 AN Nu s-au efectuat corectii. 

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI și CHELTUIELI Nu s-au efectuat corectii. 

VENITURI IN AVANS Nu s-au efectuat corectii. 

3.1.1. Evaluare imobilizărilor corporale identificabile 

S-au evaluat imobilizările corporale de natura terenurilor și construcțiilor deținute de societate, active 
nereevaluate în perioada 2015-2018. 

S-au efectuat corecții asupra bunurilor mobile la nivelul valorilor activelor înregistrate în lista de inventar 
la 31.03.2019. Din informațiile transmise de reprezentanții clientului, bunurile mobile deținute de 
societate la 31.12.2018 corespund cu activele înregistrate în lista de inventar la 31.03.2019, diferențele 
prezentate în balanțele la cele două date fiind active ce nu se regăsesc în societate, active casate. 

Conform cu Standardele de Evaluare a Bunurilor, ANEVAR – ediția 2018 „SEV 100 – Cadrul general”-  cea 
mai bună utilizare este utilizarea unui activ care îi maximizează productivitatea și care este posibilă, 
permisă legal și fezabilă financiar. Cea mai bună utilizare poate fi continuarea utilizării existente a 
activului sau o utilizare alternativă, determinată de utilizarea pe care un participant pe piață ar intenționa 
să o dea unui activ, atunci când stabilește prețul pe care ar fi dispus să îl ofere. 

Acest concept reprezintă alternativa optimă selectată din mai multe variante posibile şi este baza de 
plecare în aplicarea abordărilor în evaluare  pentru estimarea valorii de piață a unui activ ce va reflecta 
cea mai bună utilizare a acestuia. 

Cea mai bună utilizare a unei proprietăţi imobiliare - CMBU, din optica participanţilor de pe piaţă, 
reprezintă utilizarea probabilă în mod rezonabil și justificată adecvat, a unui teren liber sau a unei 
proprietăți construite, utilizare care trebuie să fie posibilă din punct de vedere fizic, permisă legal, fezabilă 
financiar și din care rezultă cea mai mare valoare a proprietății imobiliare. 
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Zonarea reprezintă condițiile permisive și restrictive care decurg din regulamentul de utilizare a 
terenurilor și a construcțiilor în funcție de încadrarea într-o anumită zonă geografică. 

Din analiza informațiilor disponibile pentru terenurile subiect și ținând cont de ipotezele de lucru, 
utilizările posibile și permise legal pentru sunt cele pentru terenuri cu destinație industrială sau 
administrativă. 

Cea mai bună utilizare a proprietăților imobiliare deținute de ROMBETON S.A. este cea actuală, 
proprietăți imobiliare cu destinație industrială, respectiv administrativă. 

Pentru corecția imobilizărilor de natura proprietăților imobiliare s-a aplicat abordarea prin venit. 

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin convertirea fluxurilor de numerar viitoare într-o 
singură valoare curentă a capitalului. 

Această abordare ia în considerare venitul pe care un activ îl va genera pe durata lui de viață utilă și 
indică valoarea printr-un proces de capitalizare. Capitalizarea implică transformarea venitului într-o 
valoare a capitalului prin aplicarea unei rate adecvate de capitalizare/actualizare. Fluxul de venit poate să 
derive dintr-un contract/din contracte sau să nu fie de natură contractuală, de exemplu, profitul anticipat 
și generat fie din utilizarea, fie din deținerea activului. 

➢ Evaluarea terenurilor prin Metoda comparației directe 

Comparația directă este cea mai utilizată metodă pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată atunci 
când există informații disponibile despre tranzacții și/sau oferte comparabile. 

Terenurile supuse evaluării sunt prezentate în următorul tabel: 

Nr. 
crt 

Adresa Suprafața 
(mp) 

Deschidere  
(m) 

Formă Coeficienți 
urbanistici 

CMBU 

1 Str. Vasile Lucaciu nr. 35, sector 3 418,47 14 
relativ 

regulată 
POT 40-50%, 

CUT 1,8 
administrativ 

2 Str. Constantin Moise nr.5C, sector 6 2.561,86 65,6 
relativ 

regulată 
POT 60%, CUT 

2,5 
industrial 

3 Str. Drumul Bercenarului nr. 2 - 4, sector 4 6.475,22 12 neregulată 
POT 80%,               

CUT volum 15,   
H max =20 

industrial 

4 Str. Drumul Bercenarului nr. 8B, sector 4 7.118,48 95 
relativ 

regulată 

POT 60%, 
CUT 2,2,             

Hmax = 15 m 
industrial 

În evaluarea terenurilor subiect s-au identificat proprietăți comparabile (oferte de vânzare) de terenuri, 
amplasate în zone similare cu proprietățile evaluate, detalii despre acestea fiind prezentate în anexele 
raportului de evaluare. 

Proprietate comparabilă este proprietatea care are caracteristici fizice, juridice şi de utilizare, cât mai 
apropiate de proprietatea subiect (caracteristici care pot fi în mod credibil şi facil ajustate pentru ca 
proprietatea comparabilă să reprezinte un substitut al proprietăţii subiect). 

S-au selectat oferte de vânzare de terenuri cu cele mai apropiate criterii de cele ale proprietăților 
evaluate, ce s-au utilizat în evaluare, fără a fi inspectate de către evaluator. Informațiile despre 
caracteristicile acestor proprietăți au fost confirmate telefonic de către proprietar, respectiv agentul 
imobiliar ce au lansat oferta pe site-urile de internet, evaluatorul neefectuând investigații mai profunde 
pentru verificarea acestora.  
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Proprietăți comparabile utilizate în evaluare: 

- Teren situat în Str. Vasile Lucaciu nr. 35, sector 3, București 

Denumire criteriu Comparabila A Comparabila B Comparabila C 

Preţ ofertă (EURO/mp) 545,07 783,33 547,45 

Tipul comparabilei oferta oferta oferta 

Drepturi de proprietate transmise absolut absolut absolut 

Restrictii legale similar similar similar 

Conditii de finantare normale normale normale 

Conditii de vanzare negociere libera negociere libera negociere libera 

Conditiile pietei mar.-19 feb.-19 ian.-19 

Localizare str Remus str Traian str Matei Basarab 

Vecinătaţi zona Piata Traian zona B-dul Unirii zona Piata Traian 

Drum acces drum asfaltat drum asfaltat drum asfaltat 

Suprafață (mp) 477,00 300,00 274,00 

Formă relativ regulată relativ regulată relativ regulată 

Front stradal (ml - aprox) 11,00 10,00 9,00 

Raport front/adancime 0,25 0,33 0,30 

Topografie relativ plan relativ plan relativ plan 

Utilități  en electrică, gaze, 
canalizare și apă  

en electrică, gaze, 
canalizare și apă  

en electrică, gaze, 
canalizare și apă  

Amenajari existente constructie 
demolabilă 78 mp 

fără constructii demolabile 
cca 150 mp 

Coeficienți urbanistici zona Labirint -                     
POT 40-50%, CUT 

1,8 

zona M3, POT 
60%, CUT 2,5 

 POT 45%, CUT 1,3 

Destinație teren (CMBU) rezidential rezidential/office rezidential 

Disponibilitate imediat imediat imediat 

Sursa imobiliare.ro imobiliare.ro imobiliarexpert.ro 

Telefon 0371.782.247 0740.104.549 0721.211.321 

 

- Teren situat în Str. Constantin Moise nr.5C, sector 6, București 

Denumire criteriu Comparabila A Comparabila B Comparabila C 

Preţ ofertă (EURO/mp) 500,00 453,40 180,00 

Tipul comparabilei oferta oferta oferta 

Drepturi de proprietate transmise absolut absolut absolut 

Restrictii legale similar similar similar 

Conditii de finantare normale normale normale 

Conditii de vanzare negociere libera negociere libera negociere libera 

Conditiile pietei mar.-19 feb.-19 mar.-19 

Localizare Lujerului-Militari Iuliu Maniu Timișoarei 167 

Vecinătaţi zona Plaza 
Romania 

zona Preciziei zona Preciziei 

Drum acces drum asfaltat drum asfaltat 
principal 

drum asfaltat 

Suprafață (mp) 4.017,00 3.970,00 2.000,00 

Formă relativ regulată relativ regulată relativ regulată 

Front stradal (ml - aprox) 111,00 103,00 22,70 
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Denumire criteriu Comparabila A Comparabila B Comparabila C 

Raport front/adancime 3,07 2,67 0,26 

Topografie relativ plan relativ plan relativ plan 

Utilități  en electrică, gaze, 
canalizare și apă  

en electrică, gaze, 
canalizare și apă  

en electrică, gaze, 
canalizare și apă  

Amenajari existente fără fără fără 

Coeficienți urbanistici POT 60%, CUT 2,5 POT 70%, CUT 3 Partial V1 și M2  - POT 
70% 

Destinație teren (CMBU) rezidential industrial industrial 

Disponibilitate imediat imediat imediat 

Sursa imobiliare.ro imobiliare.ro directproprietar.ro 

Telefon 0756.191.537 0740.113.668 0744.956.729 

 

- Terenuri situate în Str. Drumul Bercenarului nr. 2 – 4 și nr. 8B, sector 4, București 

Denumire criteriu Comparabila A Comparabila B Comparabila C 

Preţ ofertă (EURO/mp) 65,00 80,00 35,00 

Tipul comparabilei oferta oferta oferta 

Drepturi de proprietate transmise absolut absolut absolut 

Restrictii legale similar similar similar 

Conditii de finantare normale normale normale 

Conditii de vanzare negociere libera negociere libera negociere libera 

Conditiile pietei mar.-19 ian.-19 mar.-19 

Localizare str Dr Bercenarului 
18-22 

str Pogoanele Dr Dealu Padurii 131-
137 com Jilava 

Vecinătaţi zona Giurgiului-
Dedeman 

zona Berceni-
Luica 

zona Giurgiului-
Dedeman 

Drum acces drum asfaltat drum asfaltat drum asfaltat la cca 
100 m 

Suprafață (mp) 10.113,00 3.656,00 7.500,00 

Formă relativ regulată relativ regulată relativ regulată 

Front stradal (ml - aprox) 63,00 22,00 32,00 

Raport front/adancime 0,39 0,13 0,14 

Topografie relativ plan relativ plan relativ plan 

Utilități  en electrică, gaze, 
canalizare și apă  

en electrică, gaze, 
canalizare și apă  

en electrică, gaze, 
canalizare și apă la 

cca 100 m 

Amenajari existente fără fără fără 

Coeficienți urbanistici POT 60%, CUT 2,2, 
Hmax = 15 m 

POT 60%, CUT 
2,2, Hmax = 15 m 

(zona EX asimilata)  
POT 60%, CUT 2,2, 

Hmax = 15 m 

Destinație teren (CMBU) industrial industrial industrial 

Disponibilitate imediat imediat imediat 

Sursa imobiliare.ro imobiliare.ro olx.ro 

Telefon 0730.417.012 0763.836.939 0722.256.246 

 

În urma colectării datelor, evaluatorul a efectuat ajustări pozitive sau negative ale prețurilor 
proprietăților comparabile în funcție de diferențele caracteristicilor acestora și proprietățile evaluate. 
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Ajustări ale proprietăților comparabile: 

Ajustări pentru negociere. În urma analizei de piaţă precum şi a discuţiilor purtate cu agenţii imobiliari 
specializaţi în acest tip de proprietate, s-au estimat ajustări pentru vânzatorii hotărâţi să vândă într-o 
perioadă de timp rezonabilă. S-a estimat o ajustare medie de -10% comparabilelor pentru vânzarea unei 
astfel de proprietăți imobiliare, negocierile, în general, fiind cuprinse între 5% și 15%.  

Drepturi de proprietate transmise. Prețul tranzacției este întotdeauna bazat pe transmiterea dreptului 
de proprietate. Generarea venitului potențial  este deseori determinată sau limitată de condițiile 
contractuale existente). Nu s-au efectuat ajustări pentru acest criteriu, deoarece atât pentru proprietățile 
de evaluat cât şi pentru proprietăţile comparabile, dreptul de proprietate transmis este același (drept 
absolut). 

Condiții de finanțare. Prețul de tranzacționare a unei proprietăți imobiliare poate diferi de cel al unei 
proprietăți identice datorită aranjamentelor financiare diferite (credite la o dobandă avantajoasă, 
contracte de vânzare-cumpărare în rate, leasing imobiliar). Nu s-au efectuat ajustări pentru acest criteriu, 
deoarece atât pentru proprietatea de evaluat cât şi pentru proprietăţile comparabile, condiţiile de 
finanţare sunt aceleaşi (normale). 

Condițiile de vânzare. Reflectă motivația cumpărătorului și /sau vânzătorului. Se consideră toate 
tranzacțiile la piață. Nu s-au efectuat ajustări pentru acest criteriu, deoarece atât pentru proprietatea de 
evaluat cât şi pentru proprietăţile comparabile, condiţiile de vânzare sunt aceleaşi (negociere liberă). 

Condițiile pieței. Țin cont de data tranzacției și de evoluţia preţurilor proprietăţilor imobiliare. Din analiza 
evoluției prețurilor pentru perioada dintre data evaluării și data ofertelor/tranzacției, în care fluctuația 
prețurilor este nesemnificativă, nu s-au efectuat ajustări pentru acest criteriu.  

Amplasare (Zona și Vecinătăți). Ajustările pe motivul localizării și vecinătăți se fac atunci când 
caracteristicile de amplasare ale proprietăţilor comparabile diferă faţă de cele ale proprietăţii evaluate. S-
au efectuat ajustări pozitive pentru amplasare și vecinătăți mai puțin atractive proprietăților evaluate și 
ajustări negative, pentru amplasare și vecinătăți mai atractive decât proprietățile evaluate. 

Drum de acces: Ajustările au avut în vedere posibilitățile de acces la proprietățile imobiliare. S-au 
efectuat ajustări pozitive sau negative proprietăților comparabile, pentru acces mai puțin favorabil, 
respective, mai favorabil decât proprietățile evaluate. 

Caracteristici fizice și tehnice: Fiecare diferenţă între carateristicile proprietăţilor comparabile şi 
proprietatea evaluată, necesită analiză comparativă şi ajustare. 

➢ Suprafaţa: Ajustarea s-a realizat cu plus sau cu minus, în funcţie de suprafaţa proprietăţilor 
comparabile faţă de proprietățile de evaluat, pentru suprafețe mai mari decât proprietățile evaluate 
s-au făcut ajustări pozitive și pentru suprafețe mai mici, ajustări negative; 

➢ Formă: Această ajustare cuantifică diferenţa de valoare dată de forma terenului ce influențează 
posibilitatea de amplasare a construcțiilor pe acesta. S-au efectuat ajustări pozitive, respectiv 
negative comparabilelor, pentru forme mai puțin atractive, respective mai atractive decât 
proprietățile evaluate. 

➢ Front stradal: Ajustarea s-a realizat cu plus sau cu minus, în funcţie de caracteristicile proprietăţilor 
comparabile faţă de proprietățile de evaluat, mai puțin atractive, respectiv mai atractive decât 
proprietățile evaluate, luând în considerare deschiderea la stradă; 

➢ Raport front/adâncime: Această ajustare cuantifică diferenţa de valoare dată de raportul dintre 
deschidere și adâncime, ce influențează posibilitatea de utilizare a terenurilor. Ajustarea s-a realizat 
cu plus sau cu minus, în funcţie de caracteristicile proprietăţilor comparabile faţă de proprietățile de 
evaluat, mai puțin atractive, respectiv mai atractive decât proprietățile evaluate.  
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➢ Topografie: Ajustările au avut în vedere înclinația terenului ce are implicație în posibilitățile de 
dezvoltare. Ajustarea s-a realizat cu plus sau cu minus, în funcţie de caracteristicile proprietăţilor 
comparabile faţă de proprietățile de evaluat, mai puțin atractive, respectiv mai atractive decât 
proprietățile evaluat. 

➢ Utilități: Ajustările au avut în vedere utilităţile disponibile şi costurile de racordare sau suplinire a 
lipsei de utilităţi; 

➢ Amenajări existente: Ajustările au avut în vedere amenajările existente la proprietățile comparabile, 
proprietățile evaluate fiind considerate terenuri libere, fără amenajări; 

Coeficienți urbanistici: S-au efectuat ajustări pozitive, respectiv negative pentru acest criteriu, 
proprietăților comparabile cu caracteristici mai puțin atractive, respectiv mai atractive decât proprietățile 
evaluate. 

Destinație teren (CMBU): Această ajustare cuantifică diferenţa de valoare dată de posibilitatea de 
utilizare a terenului evaluat, comparativ cu proprietățile comparabile. S-au efectuat ajustări pozitive, 
respectiv negative pentru acest criteriu, proprietăților comparabile cu caracteristici mai puțin atractive, 
respectiv mai atractive decât proprietățile evaluate. 

Disponibilitate - Nu s-au efectuat ajustări pentru acest criteriu, atât proprietățile evaluate, cât și 
proprietățile comparabile fiind considerate disponibile imediat. 

Valoarea terenurilor prin metoda comparației directe, analiza pe perechi de date, este dată de 
comparabilele ce au numărul de ajustări cel mai mic și ajustarea în valoare absolută cea mai mică. 

Ajustări efectuate: 

✓ Teren situat în Str. Vasile Lucaciu nr. 35, sector 3: 

- Comparabila B a fost ajustată negativ pentru vecinătăți mai atractive, zona B-dul Unirii; 

- Comparabilele au fost ajustate pozitiv pentru front stradal mai mic , mai puțin atractiv; 

- Comparabila A a fost ajustată pozitiv pentru raportul laturilor mai puțin atractiv; 

- Comparabilele A și C au fost ajustate pozitiv cu echivalentul costurilor de demolare ale 
construcțiilor existente (construcții demolabile); 

- Comparabila B a fost ajustată negativ și comparabila C a fost ajustată pozitiv, pentru 
coeficienți urbanistici  mai atractivi, respectiv mai puțin atractivi; 

- Comparabilele A și C au fost ajustate pozitiv, terenuri cu destinație rezidențială, 
comparativ cu terenul evaluat ce poate avea destinație atât rezidențială cât și 
administrativă; 

Valoarea terenului prin metoda comparației directe, analiza pe perechi de date, este dată de comparabila 
B, ce are numărul de ajustări cel mai mic și ajustarea în valoare absolută cea mai mică. 

✓ Teren situat în Str. Constantin Moise nr.5C, sector 6: 

- Comparabilele A și B au fost ajustate negativ pentru localizări mai atractive, Lujerului-
Militari și Iuliu Maniu; 

- Comparabilele B și C au fost ajustate pozitiv pentru vecinătăți mai puțin atractive (zona 
Preciziei); 

- Comparabila B a fost ajustată negativ, drumul de acces fiind drum principal; 

- Comparabilele A și B au fost ajustate negativ și comparabila C a fost ajustată pozitiv 
pentru front stradal mai mare, respectiv mai mic și mai puțin atractiv; 

- Comparabilele A și B au fost ajustate negativ și comparabila C a fost ajustată pozitiv 
pentru raportul laturilor mai mare, respectiv mai mic și mai puțin atractiv; 
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- Comparabila B a fost ajustată negativ și comparabila C a fost ajustată pozitiv, pentru 
coeficienți urbanistici  mai atractivi, respectiv mai puțin atractivi; 

- Comparabila A a fost ajustată negativ, teren cu destinație rezidențială, comparativ cu 
terenul evaluat ce are destinație industrială; 

Valoarea terenului prin metoda comparației directe, analiza pe perechi de date, este dată de comparabila 
C, ce are numărul de ajustări cel mai mic și ajustarea în valoare absolută cea mai mică. 

✓ Teren situat în Str. Drumul Bercenarului nr. 2 - 4, sector 4; 

- Comparabila B a fost ajustată negativ pentru localizare mai atractivă iar comparabila C a 
fost ajustată pozitiv pentru localizare mai puțin atractivă;  

- Comparabila B a fost ajustată negativ pentru vecinătăți mai atractive (zona Berceni-
Luica); 

- Comparabilele A și B au fost ajustate negativ, iar comparabila C a fost ajustată pozitiv 
pentru drumul de acces; 

- Comparabila A a fost ajustată pozitiv și comparabila B a fost ajustată negativ pentru 
suprafețe mai mari, respectiv mai mici decât proprietatea evaluată; 

- Comparabilele au fost ajustate negativ pentru formă, terenul evaluat având formă 
neregulată; 

- Comparabilele au fost ajustate negativ pentru front stradal mai mare și mai atractiv; 
- Comparabilele au fost ajustate negativ pentru raport al laturilor mai mare și mai atractiv; 
- Comparabila C a fost ajustată pozitiv cu echivalentul costurilor aducerii utilităților la 

teren; 
- Comparabilele au fost ajustate pozitiv, pentru coeficienți urbanistici mai puțin atractivi. 

Valoarea terenului prin metoda comparației directe, analiza pe perechi de date, este dată de comparabila 
A, ce are numărul de ajustări cel mai mic și ajustarea în valoare absolută cea mai mică. 

✓ Teren situat în Str. Drumul Bercenarului nr. 8B, sector 4 

- Comparabila B a fost ajustată negativ pentru localizare mai atractivă iar comparabila C a 
fost ajustată pozitiv pentru localizare mai puțin atractivă;  

- Comparabila B a fost ajustată negativ pentru vecinătăți mai atractive (zona Berceni-
Luica); 

- Comparabila C a fost ajustată pozitiv pentru drumul de acces mai puțin atractiv; 
- Comparabila A a fost ajustată pozitiv și comparabila B a fost ajustată negativ pentru 

suprafețe mai mari, respectiv mai mici decât proprietatea evaluată; 
- Comparabilele au fost ajustate pozitiv pentru front stradal mai mic și mai puțin atractiv; 
- Comparabilele au fost ajustate pozitiv pentru raport al laturilor mai mic; 
- Comparabila C a fost ajustată pozitiv cu echivalentul costurilor aducerii utilităților la 

teren; 
- Comparabila C a fost ajustată pozitiv pentru coeficienți urbanistici mai puțin atractivi. 

Valoarea terenului prin metoda comparației directe, analiza pe perechi de date, este dată de comparabila 
A, ce are numărul de ajustări cel mai mic și ajustarea în valoare absolută cea mai mică. 

 

Fișele de evaluare ale terenurilor prin metoda comparației directe sunt prezentate în tabelele următoare: 

Valorile estimate ale terenurilor sunt prezentate centralizat în următorul tabel: 
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Nr. 

crt.
Denumire criteriu UM Teren de evaluat Comparabila A Comparabila B Comparabila C

Preţ ofertă (EURO/mp) 545,07 783,33 547,45

Ajustare de negociere % -10% -10% -10%

Ajustare EURO/mp -54,51 -78,33 -54,74

Preţ tranzacţie EURO/mp 490,57 705,00 492,70

1 Dreptul de proprietate transmis absolut absolut absolut absolut

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 490,57 705,00 492,70

2 Condiţiile de finanţare normale normale normale normale

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 490,57 705,00 492,70

3 Condiţiile de vanzare negociere libera negociere libera negociere libera negociere libera

Ajustare % 0% 0% 0%

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 490,57 705,00 492,70

4 Condiţiile pieţei (Data ofertei) z.l.an 31.12.2018 mar.-19 feb.-19 ian.-19

Ajustare % 0% 0% 0%

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 490,57 705,00 492,70

5    

5.a

Localizare:                                                       

Zona amplasamentului
str Vasile Lucaciu 35 str Remus str Traian str Matei Basarab

Ajustare % 0% 0% 0%

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 490,57 705,00 492,70

6 Vecinătaţi zona Piata Traian zona Piata Traian zona B-dul Unirii zona Piata Traian

Ajustare % 0% -5% 0%

Ajustare EURO/mp 0,00 -35,25 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 490,57 669,75 492,70

7 Drum acces drum asfaltat drum asfaltat drum asfaltat drum asfaltat

Ajustare % 0% 0% 0%

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat 490,57 669,75 492,70

8   

8.a

Caracteristicile fizice si tehnice:                                 

Suprafaţa
mp 418,47 477,00 300,00 274,00

Ajustare % 0% 0% 0%

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 490,57 669,75 492,70

8.b Formă relativ regulată relativ regulată relativ regulată relativ regulată

Ajustare % 0% 0% 0%

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 490,57 669,75 492,70

8.c Front stradal (ml - aprox) 14,00 11,00 10,00 9,00

Ajustare % 1,0% 1,5% 2,0%

Ajustare EURO/mp 4,91 10,05 9,85

Preţ ajustat EURO/mp 495,47 679,80 502,55

8.d Raport front/adancime 0,47 0,25 0,33 0,30

Ajustare % 5% 0% 0%

Ajustare EURO/mp 24,77 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 520,25 679,80 502,55

8.e Topografie relativ plan relativ plan relativ plan relativ plan

Ajustare % 0% 0% 0%

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat 520,25 679,80 502,55

8.f
Utilități (apă, curent electric, gaze, 

canalizare)

en electrică, gaze, 

canalizare și apă 

en electrică, gaze, 

canalizare și apă 

en electrică, gaze, 

canalizare și apă 

en electrică, gaze, 

canalizare și apă 

Ajustare % 0% 0% 0%

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 520,25 679,80 502,55

8.g Amenajari existente fără
constructie demolabilă 

78 mp
fără

constructii demolabile 

cca 150 mp
Ajustare % 2% 0% 4%

Ajustare EURO/mp 9,32 0,00 17,92

Preţ ajustat EURO/mp 529,56 679,80 520,48

9 Coeficienți urbanistici
zona Labirint -                     

POT 40-50%, CUT 1,8

zona Labirint -                     

POT 40-50%, CUT 1,8

zona M3, POT 60%, 

CUT 2,5
 POT 45%, CUT 1,3

Ajustare % 0% -10% 5%

Ajustare EURO/mp 0,00 -67,98 26,02

Preţ ajustat EURO/mp 529,56 611,82 546,50

10 Destinație teren (CMBU) rezidential/office rezidential rezidential/office rezidential

Ajustare % 15% 0% 15%

Ajustare EURO/mp 79,43 0,00 81,98

Preţ ajustat EURO/mp 609,00 611,82 628,48

11 Disponibilitate imediat imediat imediat imediat

Ajustare % 0% 0% 0%

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 609,00 611,82 628,48

Suma ajustărilor (% in valoare bruta) % 24% -13% 28%

Suma ajustărilor (% in valoare absoluta) % 24% 16% 28%

Suma ajustari (in valoare bruta) EURO/mp 118,43 -93,18 135,78

Suma ajustărilor (în valoare absolută) EURO/mp 118,43 113,28 135,78

Număr ajustări 3 4 3 4

Ajustarea în valoare absolută cea mai mică 113,28

Preţ final rotunjit la euro EURO/mp 612

LEI/mp 2.854

Valoare teren prin metoda comparatiei directe  (EURO): 

Suprafata 418,47 mp   x 612,00 EURO/mp = 256.103,64

Valoare teren prin metoda comparatiei directe  (LEI): 

1.194.441,77

FISA EVALUARE TEREN 
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Nr. 

crt.
Denumire criteriu UM Teren de evaluat Comparabila A Comparabila B Comparabila C

Preţ ofertă (EURO/mp) 500,00 453,40 180,00

Ajustare de negociere % -10% -10% -10%

Ajustare EURO/mp -50,00 -45,34 -18,00

Preţ tranzacţie EURO/mp 450,00 408,06 162,00

1 Dreptul de proprietate transmis absolut absolut absolut absolut

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 450,00 408,06 162,00

2 Condiţiile de finanţare normale normale normale normale

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 450,00 408,06 162,00

3 Condiţiile de vanzare negociere libera negociere libera negociere libera negociere libera

Ajustare % 0% 0% 0%

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 450,00 408,06 162,00

4 Condiţiile pieţei (Data ofertei) z.l.an 31.12.2018 mar.-19 feb.-19 mar.-19

Ajustare % 0% 0% 0%

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 450,00 408,06 162,00

5    

5.a

Localizare:                                                       

Zona amplasamentului
str Constantin Moise 5c Lujerului-Militari Iuliu Maniu Timișoarei 167

Ajustare % -10% -15% 0%

Ajustare EURO/mp -45,00 -61,21 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 405,00 346,85 162,00

6 Vecinătaţi zona Plaza Romania zona Plaza Romania zona Preciziei zona Preciziei

Ajustare % 0% 10% 10%

Ajustare EURO/mp 0,00 34,69 16,20

Preţ ajustat EURO/mp 405,00 381,54 178,20

7 Drum acces drum asfaltat drum asfaltat drum asfaltat principal drum asfaltat

Ajustare % 0% -10% 0%

Ajustare EURO/mp 0,00 -38,15 0,00

Preţ ajustat 405,00 343,38 178,20

8   

8.a

Caracteristicile fizice si tehnice:                                 

Suprafaţa
mp 2.561,86 4.017,00 3.970,00 2.000,00

Ajustare % 0,0% 0,0% 0%

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 405,00 343,38 178,20

8.b Formă relativ regulată relativ regulată relativ regulată relativ regulată

Ajustare % 0% 0% 0%

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 405,00 343,38 178,20

8.c Front stradal (ml - aprox) 65,60 111,00 103,00 22,70

Ajustare % -2,5% -2,5% 2,5%

Ajustare EURO/mp -10,13 -8,58 4,46

Preţ ajustat EURO/mp 394,88 334,80 182,66

8.d Raport front/adancime 1,68 3,07 2,67 0,26

Ajustare % -10,0% -5,0% 10,0%

Ajustare EURO/mp -39,49 -16,74 18,27

Preţ ajustat EURO/mp 355,39 318,06 200,92

8.e Topografie relativ plan relativ plan relativ plan relativ plan

Ajustare % 0% 0% 0%

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat 355,39 318,06 200,92

8.f
Utilități (apă, curent electric, gaze, 

canalizare)

en electrică, gaze, 

canalizare și apă 

en electrică, gaze, 

canalizare și apă 

en electrică, gaze, 

canalizare și apă 

en electrică, gaze, 

canalizare și apă 

Ajustare % 0% 0% 0%

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 355,39 318,06 200,92

8.g Amenajari existente fără fără fără fără

Ajustare % 0% 0% 0%

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 355,39 318,06 200,92

9 Coeficienți urbanistici POT 60%, CUT 2,5 POT 60%, CUT 2,5 POT 70%, CUT 3
Partial V1 și M2  - POT 

70%

Ajustare % 0% -10% 30%

Ajustare EURO/mp 0,00 -31,81 60,28

Preţ ajustat EURO/mp 355,39 286,25 261,20

10 Destinație teren (CMBU) industrial rezidential industrial industrial

Ajustare % -30% 0% 0%

Ajustare EURO/mp -106,62 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 248,77 286,25 261,20

11 Disponibilitate imediat imediat imediat imediat

Ajustare % 0% 0% 0%

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 248,77 286,25 261,20

Suma ajustărilor (% in valoare bruta) % -45% -30% 61%

Suma ajustărilor (% in valoare absoluta) % 45% 47% 61%

Suma ajustari (in valoare bruta) EURO/mp -201,23 -121,81 99,20

Suma ajustărilor (în valoare absolută) EURO/mp 201,23 191,18 99,20

Număr ajustări 4 4 6 4

Ajustarea în valoare absolută cea mai mică 99,20

Preţ final rotunjit la euro EURO/mp 261

LEI/mp 1.218

Valoare teren prin metoda comparatiei directe  (EURO): 

Suprafata 2.561,86 mp   x 261,20 EURO/mp = 669.149,25

Valoare teren prin metoda comparatiei directe  (LEI): 

3.120.845,19

FISA EVALUARE TEREN 
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Nr. 

crt.
Denumire criteriu UM Teren de evaluat Comparabila A Comparabila B Comparabila C

Preţ ofertă (EURO/mp) 65,00 80,00 35,00

Ajustare de negociere % -10% -10% -10%

Ajustare EURO/mp -6,50 -8,00 -3,50

Preţ tranzacţie EURO/mp 58,50 72,00 31,50

1 Dreptul de proprietate transmis absolut absolut absolut absolut

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 58,50 72,00 31,50

2 Condiţiile de finanţare normale normale normale normale

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 58,50 72,00 31,50

3 Condiţiile de vanzare negociere libera negociere libera negociere libera negociere libera

Ajustare % 0% 0% 0%

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 58,50 72,00 31,50

4 Condiţiile pieţei (Data ofertei) z.l.an 31.12.2018 mar.-19 ian.-19 mar.-19

Ajustare % 0% 0% 0%

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 58,50 72,00 31,50

5    

5.a

Localizare:                                                       

Zona amplasamentului
str Dr Bercenarului 2-4 str Dr Bercenarului 18-22 str Pogoanele

Dr Dealu Padurii 131-137 

com Jilava

Ajustare % 0% -5% 10%

Ajustare EURO/mp 0,00 -3,60 3,15

Preţ ajustat EURO/mp 58,50 68,40 34,65

6 Vecinătaţi
zona Giurgiului-

Dedeman

zona Giurgiului-

Dedeman
zona Berceni-Luica

zona Giurgiului-

Dedeman

Ajustare % 0% -10% 0%

Ajustare EURO/mp 0,00 -6,84 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 58,50 61,56 34,65

7 Drum acces drum indiviz cca 320 ml drum asfaltat drum asfaltat
drum asfaltat la cca 100 

m

Ajustare % -20% -20% 10%

Ajustare EURO/mp -11,70 -12,31 3,47

Preţ ajustat 46,80 49,25 38,12

8   

8.a

Caracteristicile fizice si tehnice:                                 

Suprafaţa
mp 6.475,22 10.113,00 3.656,00 7.500,00

Ajustare % 2,5% -2,5% 0,0%

Ajustare EURO/mp 1,17 -1,23 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 47,97 48,02 38,12

8.b Formă neregulată relativ regulată relativ regulată relativ regulată

Ajustare % -10% -10% -10%

Ajustare EURO/mp -4,80 -4,80 -3,81

Preţ ajustat EURO/mp 43,17 43,22 34,30

8.c Front stradal (ml - aprox) 12,00 63,00 22,00 32,00

Ajustare % -10% -10% -5%

Ajustare EURO/mp -4,32 -4,32 -1,72

Preţ ajustat EURO/mp 38,86 38,89 32,59

8.d Raport front/adancime 0,02 0,39 0,13 0,14

Ajustare % -10,0% -2,5% -2,5%

Ajustare EURO/mp -3,89 -0,97 -0,81

Preţ ajustat EURO/mp 34,97 37,92 31,77

8.e Topografie relativ plan relativ plan relativ plan relativ plan

Ajustare % 0% 0% 0%

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat 34,97 37,92 31,77

8.f
Utilități (apă, curent electric, gaze, 

canalizare)

en electrică, gaze, 

canalizare și apă 

en electrică, gaze, 

canalizare și apă 

en electrică, gaze, 

canalizare și apă 

en electrică, gaze, 

canalizare și apă la cca 

100 m

Ajustare % 0% 0% 10%

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 3,18

Preţ ajustat EURO/mp 34,97 37,92 34,95

8.g Amenajari existente fără fără fără fără

Ajustare % 0% 0% 0%

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 34,97 37,92 34,95

9 Coeficienți urbanistici
POT 80%, CUT volum 15, 

H max =20

POT 60%, CUT 2,2, Hmax 

= 15 m

POT 60%, CUT 2,2, Hmax 

= 15 m

(zona EX asimilata)  POT 

60%, CUT 2,2, Hmax = 15 

m

Ajustare % 5% 5% 10%

Ajustare EURO/mp 1,75 1,90 3,50

Preţ ajustat EURO/mp 36,72 39,82 38,45

10 Destinație teren (CMBU) industrial industrial industrial industrial

Ajustare % 0% 0% 0%

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 36,72 39,82 38,45

11 Disponibilitate imediat imediat imediat imediat

Ajustare % 0% 0% 0%

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 36,72 39,82 38,45

Suma ajustărilor (% in valoare bruta) % -37% -45% 22%

Suma ajustărilor (% in valoare absoluta) % 47% 50% 62%

Suma ajustari (in valoare bruta) EURO/mp -21,78 -32,18 6,95

Suma ajustărilor (în valoare absolută) EURO/mp 27,62 35,97 19,63

Număr ajustări 6 6 8 7

Ajustarea în valoare absolută cea mai mică 19,63

Preţ final rotunjit la euro EURO/mp 37

LEI/mp 171

Valoare teren prin metoda comparatiei directe  (EURO): 

Suprafata 6.475,22 mp   x 36,72 EURO/mp = 237.761,25

Valoare teren prin metoda comparatiei directe  (LEI): 

1.108.894,69

FISA EVALUARE TEREN 
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Nr. 

crt.
Denumire criteriu UM Teren de evaluat Comparabila A Comparabila B Comparabila C

Preţ ofertă (EURO/mp) 65,00 80,00 35,00

5 Ajustare de negociere % -10% -10% -10%

Ajustare EURO/mp -6,50 -8,00 -3,50

Preţ tranzacţie EURO/mp 58,50 72,00 31,50

1 Dreptul de proprietate transmis absolut absolut absolut absolut

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 58,50 72,00 31,50

2 Condiţiile de finanţare normale normale normale normale

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 58,50 72,00 31,50

3 Condiţiile de vanzare negociere libera negociere libera negociere libera negociere libera

Ajustare % 0% 0% 0%

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 58,50 72,00 31,50

4 Condiţiile pieţei (Data ofertei) z.l.an 31.12.2018 mar.-19 ian.-19 mar.-19

Ajustare % 0% 0% 0%

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 58,50 72,00 31,50

5    

5.a

Localizare:                                                       

Zona amplasamentului
str Dr Bercenarului 8B str Dr Bercenarului 18-22 str Pogoanele

Dr Dealu Padurii 131-137 

com Jilava

Ajustare % 0% -5% 10%

Ajustare EURO/mp 0,00 -3,60 3,15

Preţ ajustat EURO/mp 58,50 68,40 34,65

6 Vecinătaţi
zona Giurgiului-

Dedeman

zona Giurgiului-

Dedeman
zona Berceni-Luica

zona Giurgiului-

Dedeman

Ajustare % 0% -10% 0%

Ajustare EURO/mp 0,00 -6,84 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 58,50 61,56 34,65

7 Drum acces drum asfaltat drum asfaltat drum asfaltat
drum asfaltat la cca 100 

m

Ajustare % 0% 0% 30%

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 10,40

Preţ ajustat 58,50 61,56 45,05

8   

8.a

Caracteristicile fizice si tehnice:                                 

Suprafaţa
mp 7.118,48 10.113,00 3.656,00 7.500,00

Ajustare % 2,5% -2,5% 0%

Ajustare EURO/mp 1,46 -1,54 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 59,96 60,02 45,05

8.b Formă relativ regulată relativ regulată relativ regulată relativ regulată

Ajustare % 0% 0% 0%

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 59,96 60,02 45,05

8.c Front stradal (ml - aprox) 95,00 63,00 22,00 32,00

Ajustare % 2,5% 5,0% 5,0%

Ajustare EURO/mp 1,50 3,00 2,25

Preţ ajustat EURO/mp 61,46 63,02 47,30

8.d Raport front/adancime 1,27 0,39 0,13 0,14

Ajustare % 2,5% 5,0% 5,0%

Ajustare EURO/mp 1,54 3,15 2,36

Preţ ajustat EURO/mp 63,00 66,17 49,66

8.e Topografie relativ plan relativ plan relativ plan relativ plan

Ajustare % 0% 0% 0%

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat 63,00 66,17 49,66

8.f
Utilități (apă, curent electric, gaze, 

canalizare)

en electrică, gaze, 

canalizare și apă 

en electrică, gaze, 

canalizare și apă 

en electrică, gaze, 

canalizare și apă 

en electrică, gaze, 

canalizare și apă la cca 

100 m

Ajustare % 0% 0% 10%

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 4,97

Preţ ajustat EURO/mp 63,00 66,17 54,63

8.g Amenajari existente fără fără fără fără

Ajustare % 0% 0% 0%

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 63,00 66,17 54,63

9 Coeficienți urbanistici
POT 60%, CUT 2,2, Hmax 

= 15 m

POT 60%, CUT 2,2, Hmax 

= 15 m

POT 60%, CUT 2,2, Hmax 

= 15 m

(zona EX asimilata)  POT 

60%, CUT 2,2, Hmax = 15 

m

Ajustare % 0% 0% 10%

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 5,46

Preţ ajustat EURO/mp 63,00 66,17 60,09

10 Destinație teren (CMBU) industrial industrial industrial industrial

Ajustare % 0% 0% 0%

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 63,00 66,17 60,09

11 Disponibilitate imediat imediat imediat imediat

Ajustare % 0% 0% 0%

Ajustare EURO/mp 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/mp 63,00 66,17 60,09

Suma ajustărilor (% in valoare bruta) % 8% -8% 91%

Suma ajustărilor (% in valoare absoluta) % 8% 25% 91%

Suma ajustari (in valoare bruta) EURO/mp 4,50 -5,83 28,59

Suma ajustărilor (în valoare absolută) EURO/mp 4,50 18,13 28,59

Număr ajustări 3 3 5 6

Ajustarea în valoare absolută cea mai mică 28,59

Preţ final rotunjit la euro EURO/mp 63

LEI/mp 294

Valoare teren prin metoda comparatiei directe  (EURO): 

Suprafata 7.118,48 mp   x 63,00 EURO/mp = 448.450,73

Valoare teren prin metoda comparatiei directe  (LEI): 

2.091.529,34

FISA EVALUARE TEREN 
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În tabelul următor sunt prezentate valorile de piață ale terenurilor: 

  TERENURI       

Nr. 
crt 

Adresa Suprafata Valoare 
estimată (lei) 

Valoare 
estimată (euro) 

1 Str. Vasile Lucaciu nr. 35, sector 3 418,47 1.194.442 256.104 

2 Str. Constantin Moise nr.5C, sector 6 2.561,86 3.120.845 669.149 

3 Str. Drumul Bercenarului nr. 2 - 4, sector 4 6.475,22 1.108.895 237.761 

4 Str. Drumul Bercenarului nr. 8B, sector 4 7.118,48 2.091.529 448.451 

  TOTAL 
 

7.515.711 1.611.465 

La un curs de 1 EUR = 4,6639 LEI, Data evaluării: 31.12.2018. 

Valorile obţinute prin evaluare nu includ T.V.A. 

➢ Evaluarea proprietăților imobiliare prin Metoda capitalizării directe 

Capitalizarea directă este o metoda utilizată în abordarea prin venit pentru a converti venitul estimat 
dintr-un singur an într-un indicator de valoare. Aceasta conversie se realizează fie prin împarțirea 
venitului cu o rată adecvată de venit, fie prin multiplicarea venitului cu un factor adecvat de venit 
(multiplicator de venit). 

Concepte utilizate: 

- Venitul brut potenţial (VBP) – materializează venitul total estimat a fi generat de proprietatea 
imobiliară în condiţii de utilizare maximă (grad de utilizare integrală), înainte de scăderea 
cheltuielilor operaţionale. Acest indicator poate fi la nivelul chiriei (venit sub forma de chirie) 
practicat în mod curent la data evaluării, la nivelul chiriei sperate în prima lună sau an complet de 
exploatare, sau la nivelul venitului periodic anticipat pentru perioada de deţinere (în cazul actual 
venitul obţinut din chirii, nivelul acestora fiind cel practicat pe piaţă la data evaluării); 

- Venitul brut efectiv (VBE) – venitul anticipat al proprietăţii imobiliare, ajustat cu pierderile 
aferente gradului de neocupare (spaţiu neocupat, venituri nerealizate, neplata chiriei de către 
chiriaşi); 

- Venitul net din exploatare (VNE) – venitul efectiv rămas după scăderea tuturor cheltuielilor de 
exploatare, înainte de scăderea amortizării şi a serviciului creditului ipotecar. 

Formula de calcul este:  V = VNE / c 

unde: V - valoarea estimată    

VNE - venitul net din exploatare    

c - rata de capitalizare 

- Rata de capitalizare reprezintă relația dintre câştig şi valoare, relație acceptată pe piață şi rezultă 
dintr-o analiză comparativă a vânzarilor de proprietăți comparabile. 

Rata de capitalizare este un divizor prin intermediul căruia un venit net sub forma unei anuități se 
transformă în capital, respectiv valoare a investiției, indiferent de forma în care aceasta se realizează. 

Rata de capitalizare este influențată de mai mulți factori printre care gradul de risc, atitudinile pieței față 
de evoluția inflației în viitor, ratele de fructificare aşteptate pentru investiții alternative, randamentul 
realizat în trecut de proprietăți similare, cerea şi oferta de bani şi capital, nivelurile de impozitare.  
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Estimarea ratei de capitalizare se face pornind de la informații concrete de pe piață privind tranzacții 
imobiliare (vânzări, cumpărări, închirieri) încheiate, sau oferte de vânzare şi închiriere ale aceleiaşi 
proprietăți. Dacă aceste informații lipsesc, estimarea ratei de capitalizare poate fi efectuată de la o rată 
de bază deflatată, la care se adaugă o primă de risc sau va fi preluată din publicațiile de specialitate.  

Ipotezele care au stat la baza evaluării sunt: 

- Spațiile ce pot genera venituri din închiriere sunt prezentate în următorul tabel: 

Nr. 
crt 

Denumire clădire Suprafata 
construită la 

sol (mp) 

Suprafata utilă 
(mp) 

Adresa 

1 Cladire birou 380,46 1.099,11 Str. Vasile Lucaciu nr. 35, 
sector 3 

2 C1 - Magazie de caramida si sopron 
metalic cu baraci metalice 

247,00 232,31 Str. Constantin Moise nr.5C, 
sector 6 

 
 
 

3 C2 - Hala industriala-service auto 230,00 191,67 

4 C3 - Hala industriala metalica 182,00 165,45 

5 C4 - Service auto (birouri et 1 si 2) 241,30 562,75 

6 C1 - Atelier tamplarie 658,00 548,33 Str. Drumul Bercenarului nr. 2 
- 4, sector 4 

 
7 C2 - Magazie metalica 74,00 67,27 

8 C3 - Magazie caramida 9,00 8,18 

9 C7 - Magazie lemn 334,00 303,64 

10 C1 - Hala si birou 919,67 832,79 Str. Drumul Bercenarului nr. 
8B, sector 4 

 
11 C2 - Cabina paza 10,25 9,32 

12 C3 - Magazie 17,33 15,75 

- Venitul brut potențial s-a determinat plecând de la suprafața spațiilor ce pot genera venituri din 
închiriere şi de la chiria preluată din piaţa proprietății evaluate, ținând cont şi de finisaje şi dotări 
(proprietățile comparabile utilizate în estimarea chiriilor de piață sunt anexate prezentului 
raport)  

S-au selectat oferte de închiriere cu cele mai apropiate criterii de cele ale proprietăților evaluate, ce s-au 
utilizat în evaluare, fără a fi inspectate de către evaluator. Informațiile despre caracteristicile acestor 
proprietăți au fost confirmate telefonic de către proprietar, respectiv agentul imobiliar ce au lansat oferta 
pe site-urile de internet, evaluatorul neefectuând investigații mai profunde pentru verificarea acestora.  

Proprietăți comparabile utilizate în evaluare: 

- Imobil situat în Str. Vasile Lucaciu nr. 35, sector 3, București 

Denumire criteriu Comparabila A Comparabila B Comparabila C 

Preţ ofertă (EURO/mp) 8,5 9,0 8,0 

Tipul comparabilei ofertă ofertă ofertă 

Drepturi de proprietate transmise închiriere închiriere închiriere 

Conditii de finantare normale normale normale 

Conditii de tranzacționare negociere libera negociere libera negociere libera 

Conditiile pietei mar.-19 feb.-19 ian.-19 

Cheltuieli imediat următoare după 
închiriere 

fără fără fără 

Localizare str. Vulturilor 12-14 Călărașilor Calarasilor 

Vecinătaţi zona Piata Traian Piata Alba Iulia Delea Veche 

Suprafață utilă (mp) 1.637 1.000 1.000 
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Denumire criteriu Comparabila A Comparabila B Comparabila C 

Tip construcție P+4E P+8E P+1E 

Vârstă construcție/An PIF 2008 2012 1980 

Clasă birou B A C 

Compartimentare mai atractive similare comparabile 

Finisaje și utilități  mai atractive mult mai atractive mai atractive 

Alte facilități lift lift nu 

Componenta non imobiliară nu nu nu 

Sursa spatiicomerciale.ro spatiicomerciale.ro spatiicomerciale.ro 

Telefon 0745.122.233 0212.329.012 0728.777.650 

 

- Imobil situat în Str. Constantin Moise nr.5C, sector 6, București 

Denumire criteriu Comparabila A Comparabila B Comparabila C 

Preţ ofertă (EURO/mp) 5,5 6,0 7,0 

Tipul comparabilei ofertă ofertă ofertă 

Drepturi de proprietate transmise închiriere închiriere închiriere 

Conditii de finantare normale normale normale 

Conditii de tranzacționare negociere libera negociere libera negociere libera 

Conditiile pietei mar.-19 feb.-19 mar.-19 

Cheltuieli imediat următoare după 
închiriere 

fără fără fără 

Localizare Bd Timisoara 104A Bd Timisoara 90 Timonierului 

Vecinătaţi zona UMEB zona Valea 
Cascadelor 

zona Plaza Romania  

Suprafață utilă (mp) 432 500 100-7000 

Tip construcție P P P+1E 

Vârstă construcții/An PIF 1980 1980 1980 

Ponderi spații birou/industrial mai putin atractive mai putin atractive mai putin atractive 

Compartimentare mai putin atractive mai putin atractive mai putin atractive 

Finisaje și utilități  mai putin atractive mai putin atractive mai putin atractive 

Alte facilități nu rafturi metalice nu 

Componenta non imobiliară nu nu nu 

Sursa spatiicomerciale.ro spatiicomerciale.ro spatiicomerciale.ro 

Telefon 0749.234.943 0799.457.799 0723.335.995 

 

- Imobil situat în Str. Drumul Bercenarului nr. 2 – 4, sector 4, București 

Denumire criteriu Comparabila A Comparabila B Comparabila C 

Preţ ofertă (EURO/mp) 3,6 2,5 3,5 

Tipul comparabilei ofertă ofertă ofertă 

Drepturi de proprietate transmise închiriere închiriere închiriere 

Conditii de finantare normale normale normale 

Conditii de tranzacționare negociere libera negociere libera negociere libera 

Conditiile pietei mar.-19 feb.-19 feb.-19 

Cheltuieli imediat următoare după 
închiriere 

fără fără fără 

Localizare Giurgiului Dr Bercenarului Actiunii-Bercenarului 
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Denumire criteriu Comparabila A Comparabila B Comparabila C 

Vecinătaţi zona Giurgiului-
Jilava 

zona Giurgiului-
Dedeman 

zona Giurgiului-
Dedeman 

Suprafață utilă (mp) 3.500 390-4000 1.600 

Tip construcție P (beton) P (beton) P (beton) 

Vârstă construcții/An PIF 1980 1980 1980 

Ponderi spații birou/industrial mai atractive mai atractive mai atractive 

Compartimentare similar similar similar 

Finisaje și utilități  mai atractive similare mai atractive 

Alte facilități nu nu nu 

Componenta non imobiliară nu nu nu 

Sursa spatiicomerciale.ro spatiicomerciale.ro spatiicomerciale.ro 

Telefon 0725.330.778 0749.274.716 0749.274.716 

 

- Imobil situat în Str. Drumul Bercenarului nr. 8B, sector 4, București 

Denumire criteriu Comparabila A Comparabila B Comparabila C 

Preţ ofertă (EURO/mp) 3,6 3,0 3,5 

Tipul comparabilei ofertă ofertă ofertă 

Drepturi de proprietate transmise închiriere închiriere închiriere 

Conditii de finantare normale normale normale 

Conditii de tranzacționare negociere libera negociere libera negociere libera 

Conditiile pietei mar.-19 feb.-19 feb.-19 

Cheltuieli imediat următoare după 
închiriere 

fără fără fără 

Localizare Giurgiului Dr Bercenarului Actiunii-Bercenarului 

Vecinătaţi zona Giurgiului-
Jilava 

zona Giurgiului-
Dedeman 

zona Giurgiului-
Dedeman 

Suprafață utilă (mp) 3.500 1.600 1.600 

Tip construcție P (beton) P (beton) P (beton) 

Vârstă construcții/An PIF 1980 1980 1980 

Ponderi spații birou/industrial similare mai slabe mai slabe 

Compartimentare similare mai slabe mai slabe 

Finisaje și utilități  similar mai slabe mai slabe 

Alte facilități nu nu nu 

Componenta non imobiliară nu nu nu 

Sursa spatiicomerciale.ro spatiicomerciale.ro spatiicomerciale.ro 

Telefon 0725.330.778 0749.274.716 0749.274.716 

 

În urma colectării datelor, evaluatorul a efectuat ajustări pozitive sau negative ale prețurilor 
proprietăților comparabile în funcție de diferențele caracteristicilor acestora și proprietățile evaluate. 

- Chiria a fost estimată în funcție de ofertele de pe piață, ținându-se cont de suprafețele şi de 
utilizarea comparabilelor, fișele de evaluare fiind prezentate mai jos: 
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Nr.crt. Denumirea Ajustarei U.M. Proprietatea de evaluat Comparabila A Comparabila B Comparabila C

0 Preţ ofertă EURO/MP 8,5 9,0 8,0

Ajustare % -5,00% -5,00% -5,00%

Ajustare EURO/MP -0,43 -0,45 -0,40

Preţ tranzacţie EURO/MP 8,1 8,6 7,6

1 Dreptul de proprietate transmis închiriere închiriere închiriere închiriere

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 8,08 8,55 7,60

2 Condiţiile de finanţare normale normale normale normale

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 8,08 8,55 7,60

3 Condiţiile de tranzacționare  negociere l ibera negociere l ibera negociere l ibera negociere l ibera

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 8,08 8,55 7,60

4 Condiţiile pieţei (Data ofertei) Luna 31.12.2018 mar.-19 feb.-19 ian.-19

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 8,08 8,55 7,60

5 Zona  (localizare, amplasament) str Vasile Lucaciu 35 str. Vulturilor 12-14 Călărașilor Calarasilor

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 8,08 8,55 7,60

6 Vecinatati zona Piata Traian zona Piata Traian Piata Alba Iulia Delea Veche

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 8,08 8,55 7,60

7 Suprafata utilă mp 1.099,11 1.637,00 1.000,00 1.000,00

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 8,08 8,55 7,60

8 Tip constructie S+P+2E+3ER P+4E P+8E P+1E

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 8,08 8,55 7,60

9 Vârstă construcție/An PIF 1936 2008 2012 1980

Ajustare % -10,00% -10,00% -10,00%

Ajustare EURO/MP -0,81 -0,86 -0,76

Preţ ajustat EURO/MP 7,27 7,70 6,84

10 Clasă birou C B A C

Ajustare % -2,50% -5,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP -0,18 -0,38 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 7,09 7,31 6,84

11 Compartimentare pe nivele mai atractive mult mai atractive mai atractive

Ajustare % -2,50% -5,00% -1,00%

Ajustare EURO/MP -0,18 -0,37 -0,07

Preţ ajustat EURO/MP 6,91 6,94 6,77

12 Finisaje și utilitati

necesita renovare 

partial/en electrică, apă, 

canalizare, gaze, CT

mai atractive mult mai atractive mai atractive

Ajustare % -10,00% -10,00% -10,00%

Ajustare EURO/MP -0,69 -0,69 -0,68

Preţ ajustat EURO/MP 6,22 6,25 6,09

13 Alte facilități nu lift l ift nu

Ajustare % -1,00% -1,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP -0,06 -0,06 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 6,16 6,19 6,09

14 Locuri de parcare nu nu da da

Ajustare % 0,00% -1,00% -1,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 -0,06 -0,06

Preţ ajustat EURO/MP 6,16 6,13 6,03

15 Disponibilitate dupa renovare imediat imediat imediat

Ajustare % -5,00% -5,00% -5,00%

Ajustare EURO/MP -0,31 -0,31 -0,30

Preţ ajustat EURO/MP 5,8 5,8 5,7

Suma ajustărilor (% in valoare bruta) % 27,58% 31,93% 24,58%

Suma ajustărilor (% in valoare absoluta) % 27,58% 31,93% 24,58%

Suma ajustari (in valoare bruta) EURO/mp -2,23 -2,73 -1,87

Suma ajustărilor (în valoare absolută)EURO/mp 2,23 2,73 1,87

Număr ajustări 6 7 5

Ajustarea procentuală cea mai mica 25%

EURO/MP 5,7

EURO/MP 5,7

LEI/MP 26,7

FISA EVALUARE

Proprietate imobiliară - evaluare chirii lunare  - utilizare spații de mică producție și depozitare

-Metoda comparatiei directe -

Valoarea aleasa

Chirie estimata
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Nr.crt. Denumirea Ajustarei U.M. Proprietatea de evaluat Comparabila A Comparabila B Comparabila C

0 Preţ ofertă EURO/MP 5,5 6,0 5,0

Ajustare % -5,00% -5,00% -5,00%

Ajustare EURO/MP -0,28 -0,30 -0,25

Preţ tranzacţie EURO/MP 5,2 5,7 4,8

1 Dreptul de proprietate transmis închiriere închiriere închiriere închiriere

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 5,23 5,70 4,75

2 Condiţiile de finanţare normale normale normale normale

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 5,23 5,70 4,75

3 Condiţiile de tranzacționare  negociere l ibera negociere l ibera negociere l ibera negociere l ibera

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 5,23 5,70 4,75

4 Condiţiile pieţei (Data ofertei) Luna 31.12.2018 mar.-19 feb.-19 mar.-19

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 5,23 5,70 4,75

5 Zona  (localizare, amplasament) str Constantin Moise 5c Bd Timisoara 104A Bd Timisoara 90 Timonierului

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 5,23 5,70 4,75

6 Vecinatati zona Plaza Romania zona UMEB zona Valea Cascadelor zona Plaza Romania 

Ajustare % 2,50% -5,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,13 -0,29 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 5,36 5,42 4,75

7 Suprafata utilă mp 1.152,18 432,00 500,00 100-7000

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 5,36 5,42 4,75

8 Tip constructie P și P+2 P P P+1E

Ajustare % -10,00% -10,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP -0,54 -0,54 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 4,82 4,87 4,75

9 Vârstă construcții/An PIF 1972-2001 1980 1980 1980

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 4,82 4,87 4,75

10 Ponderi spații birou/industrial 33%/67% mai putin atractive mai putin atractive mai putin atractive

Ajustare % 10,00% 10,00% 10,00%

Ajustare EURO/MP 0,48 0,49 0,48

Preţ ajustat EURO/MP 5,30 5,36 5,23

11 Compartimentări
specifice naturii  

clădirilor
similare similare similare

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 5,30 5,36 5,23

12 Finisaje și utilitati

specifice naturii  

cladirilor/en electrică, 

apă, canalizare, gaze, CT

mai putin atractive mai putin atractive mai putin atractive

Ajustare % 10,00% 10,00% 10,00%

Ajustare EURO/MP 0,53 0,54 0,52

Preţ ajustat EURO/MP 5,83 5,90 5,75

13 Alte facilități nu nu rafturi metalice nu

Ajustare % 0,00% -2,50% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 -0,15 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 5,83 5,75 5,75

14 Disponibilitate imediat imediat imediat imediat

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 5,8 5,7 5,7

Suma ajustărilor (% in valoare bruta) % 32,12% 35,04% 21,00%

Suma ajustărilor (% in valoare absoluta) % 32,12% 35,04% 21,00%

Suma ajustari (in valoare bruta) EURO/mp 0,61 0,05 1,00

Suma ajustărilor (în valoare absolută) EURO/mp 1,68 2,00 1,00

Număr ajustări 4 5 2

Ajustarea procentuală cea mai mica 21%

EURO/MP 5,7

EURO/MP 5,7

LEI/MP 26,8

FISA EVALUARE

Proprietate imobiliară - evaluare chirii lunare  - utilizare spații de mică producție și depozitare

-Metoda comparatiei directe -

Valoarea aleasa

Chirie estimata
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Nr.crt. Denumirea Ajustarei U.M. Proprietatea de evaluat Comparabila A Comparabila B Comparabila C

0 Preţ ofertă EURO/MP 3,6 2,5 3,5

Ajustare % -5,00% -5,00% -5,00%

Ajustare EURO/MP -0,18 -0,13 -0,18

Preţ tranzacţie EURO/MP 3,4 2,4 3,3

1 Dreptul de proprietate transmis închiriere închiriere închiriere închiriere

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 3,39 2,38 3,33

2 Condiţiile de finanţare normale normale normale normale

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 3,39 2,38 3,33

3 Condiţiile de tranzacționare  negociere l ibera negociere l ibera negociere l ibera negociere l ibera

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 3,39 2,38 3,33

4 Condiţiile pieţei (Data ofertei) Luna 31.12.2018 mar.-19 feb.-19 feb.-19

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 3,39 2,38 3,33

5 Zona  (localizare, amplasament) str Dr Bercenarului 2-4 Giurgiului Dr Bercenarului Actiunii-Bercenarului

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 3,39 2,38 3,33

6 Vecinatati
zona Giurgiului-

Dedeman
zona Giurgiului-Ji lava

zona Giurgiului-

Dedeman

zona Giurgiului-

Dedeman

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 3,39 2,38 3,33

7 Suprafata utilă mp 927,42 3.500,00 390-4000 1.600,00

Ajustare % 5,00% 2,50% 2,50%

Ajustare EURO/MP 0,17 0,06 0,08

Preţ ajustat EURO/MP 3,56 2,43 3,41

8 Tip constructie

P (caramida, metal, 

lemn) P (beton) P (beton) P (beton)

Ajustare % -10,00% -10,00% -10,00%

Ajustare EURO/MP -0,36 -0,24 -0,34

Preţ ajustat EURO/MP 3,20 2,19 3,07

9 Vârstă construcții/An PIF 1960-1995 1980 1980 1980

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 3,20 2,19 3,07

10 Ponderi spații birou/industrial mai atractive mai atractive mai atractive

Ajustare % -2,50% -2,50% -2,50%

Ajustare EURO/MP -0,08 -0,05 -0,08

Preţ ajustat EURO/MP 3,12 2,14 2,99

11 Compartimentări
specifice naturii  

clădirilor
similar similar similar

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 3,12 2,14 2,99

12 Finisaje și utilitati

specifice naturii  

cladirilor/en electrică, 

apă, canalizare, gaze

mai atractive similare mai atractive

Ajustare % -30,00% 0,00% -30,00%

Ajustare EURO/MP -0,94 0,00 -0,90

Preţ ajustat EURO/MP 2,19 2,14 2,09

13 Alte facilități nu nu nu nu

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 2,19 2,14 2,09

14 Disponibilitate imediat imediat imediat imediat

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 2,2 2,1 2,1

Suma ajustărilor (% in valoare bruta) % 45,50% 15,06% 42,04%

Suma ajustărilor (% in valoare absoluta) % 45,50% 15,06% 42,04%

Suma ajustari (in valoare bruta) EURO/mp -1,20 -0,24 -1,23

Suma ajustărilor (în valoare absolută)EURO/mp 1,54 0,36 1,40

Număr ajustări 4 3 4

Ajustarea procentuală cea mai mica 15%

EURO/MP 2,1

EURO/MP 2,1

LEI/MP 10,0

FISA EVALUARE

Proprietate imobiliară - evaluare chirii lunare  - utilizare spații de mică producție și depozitare

-Metoda comparatiei directe -

Valoarea aleasa

Chirie estimata
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Nr.crt. Denumirea Ajustarei U.M. Proprietatea de evaluat Comparabila A Comparabila B Comparabila C

0 Preţ ofertă EURO/MP 3,6 3,0 3,5

Ajustare % -5,00% -5,00% -5,00%

Ajustare EURO/MP -0,18 -0,15 -0,18

Preţ tranzacţie EURO/MP 3,4 2,9 3,3

1 Dreptul de proprietate transmis închiriere închiriere închiriere închiriere

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 3,39 2,85 3,33

2 Condiţiile de finanţare normale normale normale normale

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 3,39 2,85 3,33

3 Condiţiile de tranzacționare  negociere l ibera negociere l ibera negociere l ibera negociere l ibera

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 3,39 2,85 3,33

4 Condiţiile pieţei (Data ofertei) Luna 31.12.2018 mar.-19 feb.-19 feb.-19

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 3,39 2,85 3,33

5 Zona  (localizare, amplasament) str Dr Bercenarului 8B Giurgiului Dr Bercenarului Actiunii-Bercenarului

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 3,39 2,85 3,33

6 Vecinatati
zona Giurgiului-

Dedeman
zona Giurgiului-Ji lava

zona Giurgiului-

Dedeman

zona Giurgiului-

Dedeman

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 3,39 2,85 3,33

7 Suprafata utilă mp 857,86 3.500,00 1.600,00 1.600,00

Ajustare % 5,00% 2,50% 2,50%

Ajustare EURO/MP 0,17 0,07 0,08

Preţ ajustat EURO/MP 3,56 2,92 3,41

8 Tip constructie P (beton) P (beton) P (beton) P (beton)

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 3,56 2,92 3,41

9 Vârstă construcții/An PIF 1989 1980 1980 1980

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 3,56 2,92 3,41

10 Ponderi spații birou/industrial similare mai slabe mai slabe

Ajustare % 0,00% 5,00% 2,50%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,15 0,09

Preţ ajustat EURO/MP 3,56 3,07 3,49

11 Compartimentări
specifice naturii  

clădirilor
similare mai slabe mai slabe

Ajustare % 0,00% 2,50% 2,50%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,08 0,09

Preţ ajustat EURO/MP 3,56 3,14 3,58

12 Finisaje și utilitati

specifice naturii  

cladirilor/en electrică, 

apă, canalizare, gaze

similar mai slabe mai slabe

Ajustare % 0,00% 10,00% 10,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,31 0,36

Preţ ajustat EURO/MP 3,56 3,46 3,94

13 Alte facilități nu nu nu nu

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 3,56 3,46 3,94

14 Disponibilitate imediat imediat imediat imediat

Ajustare % 0,00% 0,00% 0,00%

Ajustare EURO/MP 0,00 0,00 0,00

Preţ ajustat EURO/MP 3,6 3,5 3,9

Suma ajustărilor (% in valoare bruta) % 5,00% 21,35% 18,46%

Suma ajustărilor (% in valoare absoluta) % 5,00% 21,35% 18,46%

Suma ajustari (in valoare bruta) EURO/mp 0,17 0,61 0,61

Suma ajustărilor (în valoare absolută)EURO/mp 0,17 0,61 0,61

Număr ajustări 1 4 4

Ajustarea procentuală cea mai mica 5%

EURO/MP 3,6

EURO/MP 3,6

LEI/MP 16,6

Valoarea aleasa

Chirie estimata



    

84 

R
ap

o
rt

 d
e 

ev
al

u
ar

e 
 

- În evaluare se ține cont de spațiile în afara exploatării, conform termenilor evaluării: cote părți 
din imobilul amplasat în strada Vasile Lucaciu nr. 35, sector 3 (78%), din terenul amplasat în 
strada Constantin Moise nr.5C, sector 6 (20%), din terenul amplasat în strada Drumul 
Bercenarului nr. 2 - 4, sector 4 (30%) , din terenul amplasat în strada Drumul Bercenarului nr. 8B, 
sector 4, București (60%). 

- Gradul de neocupare al imobilelor este estimat la în funcție de natura spațiului și zona în care 
este amplasat acesta;  

- Cheltuielile totale care ar trebui făcute de proprietar pentru aceste active sunt cheltuielile cu 
impozitele şi taxele pentru clădire şi teren, asigurarea, (cheltuieli fixe), cu fondul de reparații, cu 
managementul şi diferite alte cheltuieli de administrare (cheltuieli variabile). 

- Pentru proprietățile analizate s-au utilizat rate de capitalizare aferente veniturilor nete preluate din 
publicațiile de specialitate și adaptate pentru tipurile de proprietate. 

- Sursele utilizate în estimarea gradului de neocupare și a ratei de capitalizare pentru spațiile 
industriale și spațiile de birouri sunt urmatoarele: 

Sursa (Revista "Valoarea" – 
dec. 2018) – spații 

industriale 

CBRE 
România 

Colliers 
International 

Darian DRS Cushman & 
Wakefield 

Echinox 

Jones 
Lang 

LaSalle 

Knight 
Frank 

Mediana 

Rata medie de neocupare (%) 2,00% 5,00% 10,00% 3,00% 5,00% 3,00% 5,00% 

Rata de capitalizare (%) 8,00% 8,25%-8,75% 8,50%-9,50% 8,75% 8,50% 8,50% 8,50% 

 

Sursa (Revista "Valoarea" – 
dec. 2018) – spații birouri 

CBRE 
România 

Colliers 
International 

Darian DRS Cushman & 
Wakefield 

Echinox 

Jones 
Lang 

LaSalle 

Knight 
Frank 

Mediana 

Rata medie de neocupare (%) 8,00% 10,00% 10,00% 9,10% 8,30% 9,50% 9,75% 

Rata de capitalizare (%) 7,25% 8,00%-9,50% 8,00%-9,00% 7,25% 7,25% 7,50% 7,75% 

Estimarea valorii proprietăţilor prin Metoda capitalizării directe este prezentată în următoarele tabele: 

✓ Imobil situat în Str. Vasile Lucaciu nr. 35, sector 3 

Suprafață  utilă   1.099,11 mp 

CHIRIA LUNARĂ 5,7 6.300 Euro 

VENIT BRUT POTENTIAL   (VBP)  
 

75.600 Euro 

PIERDERE DATORATĂ - GRAD DE NEOCUPARE  15% 11.340 Euro 

VENIT BRUT EFECTIV - (VBE) 
 

64.260 Euro 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - (CH. E) 5% 3.213 Euro 

VENIT NET EFECTIV - (VNE) 
 

61.047 Euro 

RATA DE CAPITALIZARE - (Rc) 
 

9,00 % 

VALOARE PROPRIETATE 
  

  678.300 EURO 

  3.163.523 Lei 
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✓ Imobil situat în Str. Constantin Moise nr.5C, sector 6 

Suprafață  utilă 
 

1.152,18 mp 

CHIRIA LUNARĂ 5,7 6.620 Euro 

VENIT BRUT POTENTIAL   (VBP)  
 

79.440 Euro 

PIERDERE DATORATĂ - GRAD DE NEOCUPARE  3% 2.383 Euro 

VENIT BRUT EFECTIV - (VBE) 
 

77.057 Euro 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - (CH. E) 5% 3.853 Euro 

VENIT NET EFECTIV - (VNE) 
 

73.204 Euro 

RATA DE CAPITALIZARE - (Rc) 
 

8,50 % 

VALOARE PROPRIETATE 
  

 
861.200 EURO 

 
4.016.551 Lei 

 

✓ Imobil situat în Str. Drumul Bercenarului nr. 2 - 4, sector 4 

Suprafață  utilă 
 

927,42 mp 

CHIRIA LUNARĂ 2,1 1.980 Euro 

VENIT BRUT POTENTIAL   (VBP)  
 

23.760 Euro 

PIERDERE DATORATĂ - GRAD DE NEOCUPARE  5% 1.188 Euro 

VENIT BRUT EFECTIV - (VBE) 
 

22.572 Euro 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - (CH. E) 5% 1.129 Euro 

VENIT NET EFECTIV - (VNE) 
 

21.443 Euro 

RATA DE CAPITALIZARE - (Rc) 
 

9,00 % 

VALOARE PROPRIETATE 
  

 
238.300 EURO 

 
1.111.407 Lei 

 

✓ Imobil situat în Str. Drumul Bercenarului nr. 8B, sector 4 

 
Suprafață  utilă 

 
857,86 mp 

CHIRIA LUNARĂ 3,6 3.050 Euro 

VENIT BRUT POTENTIAL   (VBP)  
 

36.600 Euro 

PIERDERE DATORATĂ - GRAD DE NEOCUPARE  5% 1.830 Euro 

VENIT BRUT EFECTIV - (VBE) 
 

34.770 Euro 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - (CH. E) 5% 1.739 Euro 

VENIT NET EFECTIV - (VNE) 
 

33.032 Euro 

RATA DE CAPITALIZARE - (Rc) 
 

9,00 % 

VALOARE PROPRIETATE 
  

 
367.000 EURO 

 
1.711.651 Lei 
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Valorile estimate ale construcțiilor sunt prezentate în următorul tabel: 

Nr. 
crt 

Denumire clădire Valoare 
estimată 

(lei) 

Valoare 
estimată 

(euro) 

Adresa 

1 Cladire birou 1.969.082 422.196 Str. Vasile Lucaciu nr. 35, 
sector 3 

2 C1 - Magazie de caramida si sopron 
metalic cu baraci metalice 

1.519.875 325.881 Str. Constantin Moise nr.5C, 
sector 6 

 
 
 

3 C2 - Hala industriala-service auto 

4 C3 - Hala industriala metalica 

5 C4 - Service auto (birouri et 1 si 2) 

6 C1 - Atelier tamplarie 335.181 71.867 Str. Drumul Bercenarului nr. 2 
- 4, sector 4 

 
7 C2 - Magazie metalica 

8 C3 - Magazie caramida 

9 C7 - Magazie lemn 

10 C1 - Hala si birou 875.040 187.620 Str. Drumul Bercenarului nr. 
8B, sector 4 

 
11 C2 - Cabina paza 

12 C3 - Magazie 

 TOTAL 4.699.178 1.007.564  

 

La un curs de 1 EUR = 4,6639 LEI, Data evaluării: 31.12.2018. 

Valorile obţinute prin evaluare nu includ T.V.A. 

3.1.2. Evaluare bunuri mobile 

Neavând suficiente informații privind caracteristicile bunurilor mobile deținute de societate, sunt luate în 
considerare valorile contabile ale acestora, ajustarea fiind realizată potrivit informațiilor transmise de 
reprezentanții clientului și anume, că bunurile mobile deținute de societate la 31.12.2018 corespund cu 
activele înregistrate în lista de inventar la 31.03.2019, diferențele prezentate în balanțele la cele două 
date fiind active ce nu se regăsesc în societate, active casate. 

Valoarea instalațiilor tehnice și mașini este de 143.965 lei, iar valoarea altor instalații, utilaje și mobilier 
este de 10.957 lei. 

3.1.3. Evaluare imobilizări financiare 

Evaluarea se realizează considerând ca participare la entități afiliate doar participarea la ROMBETON 
INTERNATIONAL SRL, unde ROMBETON S.A. deține cota de participare de 100% din capitalul social. 

Potrivit rezultatelor financiare ale societății ROMBETON INTERNATIONAL SRL, valoarea activului net 
preluată de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice la 31.12.2018 este de 520.144 lei, astfel valoarea 
capitalului asociatului unic ROMBETON S.A. este de de 520.144 lei.  

3.1.4. Evaluare stocuri, creanţe și datorii 

Pentru celelalte elemente de activ și datorii ale societății s-a considerat necesară corecția doar a 
creanțelor, întrucât societatea deține creanțe de tipul sume neincasate din anii anteriori de la clienți 
incerți în cuantum de 375.268 lei, a căror probabilitate de încasare este foarte mică. 
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Stocurile și datoriile sunt considerate că sunt înregistrate în contabilitatea societății la valoarea lor de 
piață și au fost alocate corect de client. Pentru acestea nu s-au alicat corecții. Conform declarațiilor 
clientului, restul creanțele sunt eligibile, stocurile sunt necesare activității viitoare, iar datoriile sunt certe 
și asumate. 

3.1.5. Centralizarea valorilor obținute în Abordarea prin Activul Net  Corectat 

Centralizat, activele și pasivele ce vor fi transferate sunt prezentate în următorul tabel: 

ACTIVUL NET  CORECTAT (ANC) 
  

(LEI) (EUR) 

  Specificatie Valori din situațiile 
financiare la 
31.12.2018 

Corectii Valori din 
evaluare la 
31.12.2018 

Valori din 
evaluare la 
31.12.2018 

A. ACTIVE IMOBILIZATE         

  I. IMOBILIZARI NECORPORALE 0 0 0 0 

  II.IMOBILIZARI CORPORALE 2.993.712 9.386.098 12.379.810 2.654.390 

    Terenuri  150.952 7.364.759 7.515.711 1.611.465 

    Constructii 1.968.565 2.730.613 4.699.178 1.007.564 

  Instalații tehnice și mașini 728.342 -584.377 143.965 30.868 

    Alte instalații, utilaje și mobilier   135.853 -124.896 10.957 2.349 

    investitii in curs 10.000 0 10.000 2.144 

  III.IMOBILIZARI FINANCIARE 2.188 517.956 520.144 111.526 

  ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL 2.995.900 9.904.054 12.899.954 2.765.916 

B. ACTIVE CIRCULANTE         

  I. STOCURI 1.550 0 1.550 332 

  II.CREANTE 1.050.783 -375.268 675.515 144.839 

  III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN 
SCURT 

0 0 0 0 

  IV.CASA și CONTURI LA BANCI 228.564 0 228.564 49.007 

  ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL  1.280.897 -375.268 905.629 194.178 

C. CHELTUIELI IN AVANS 0 0 0 0 

  TOTAL ACTIVE 4.276.797 9.528.786 13.805.583 2.960.094 

D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O 
PERIOADA < 1 AN 

396.687 0 396.687 85.055 

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV 
DATORII C.N. 

884.210 0 884.210 189.586 

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII 
CURENTE 

3.880.110 0 3.880.110 831.945 

G.  DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O 
PERIOADA > 1 AN 

32.546 0 32.546 6.978 

H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI și 
CHELTUIELI 

0 0 0 0 

I. VENITURI IN AVANS, din care: 0 0 0 0 

  subventii pentru investitii 0 0 0 0 

  venituri inregistrate in avans 0 0 0 0 

J. CAPITAL și REZERVE     

  I. CAPITAL, din care 1.055.923 0 1.055.923 226.403 

  capital subscris nevarsat 0 0 0 0 
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  capital subscris varsat 1.055.923 0 1.055.923 226.403 

  patrimoniul regiei 0 0 0 0 

  II.PRIME DE CAPITAL 0 0 0 0 

  III.REZERVE DIN REEVALUARE      

  SOLD C 2.475.939 9.528.786 12.004.725 2.573.967 

  SOLD D 0 0 0 0 

  IV.REZERVE 48.265 
 

48.265 10.349 

  V.REZULTATUL REPORTAT - SOLD C 138.312 0 138.312 29.656 

                                                  - SOLD D 0 0 0 0 

  VI.REZULTATUL EXERCITIULUI 
FINANCIAR  - SOLD C 

129.125 0 129.125 27.686 

                        - SOLD D 0 0 0 0 

  Repartizarea profitului 0 0 0 0 

  CAPITALURI PROPRII-TOTAL 3.847.564 9.528.786 13.376.350 2.868.061 

  Patrimoniul public   0 0 0 

I. ACTIV NET (CAPITALURI PROPRII) 3.847.564 9.528.786 13.376.350 2.868.061 

 

Valoarea capitalurilor proprii determinată prin această abordare este de 13.376.350 Lei, echivalent a 
2.868.061 Euro, la cursul de referință al Bancii Naționale a României, valabil la data evaluarii 31.12.2018, 
respectiv 1 Euro = 4,6639 Lei. 

Valorile estimate nu includ TVA. 

3.2. Abordarea pe bază de venit - Metoda Discounted Cash-Flow 

Conform SEV 100 Cadru general, abordarea prin venit este definită ca o abordare în evaluare care “oferă 
o indicație asupra valorii prin convertirea fluxurilor de numerar viitoare într-o singură valoare curentă a 
capitalului”.  

Prin abordarea prin venit se estimează valoarea unei întreprinderi sau a unei participaţii prin calcularea 
valorii actualizate a beneficiilor economice viitoare, bazându-se pe capacitatea societăţii de a genera 
profit. 

Metodele înscrise în abordarea prin venit sunt: 

- Metoda fluxului de numerar actualizat – metoda DCF; 

- Metoda capitalizării venitului; 

- Diferite metode de evaluare a opțiunilor. 

Venitul şi fluxul de numerar pot fi exprimate printr-o diversitate de definiţii. Formele venitului sau ale 
fluxului de numerar se calculează înainte de impozitare sau după impozitare, acestea din urmă fiind 
utilizate mai des. Ratele de capitalizare sau de actualizare aplicate trebuie să fie adecvate cu definiţia 
venitului sau fluxului de numerar utilizat. 

Abordarea prin venit implică și estimarea unei rate de capitalizare, atunci când se capitalizează venitul 
sau fluxul de numerar și a unei rate de actualizare, când se actualizează fluxul de numerar. În estimarea 
ratei adecvate se iau în considerare factori, cum ar fi: nivelul ratelor dobânzii, ratele rentabilităţii 
aşteptate de participanţii de pe piaţă pentru investiţii similare și riscul inerent fluxului de beneficii avute 
în vedere. 
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În abordarea prin venit, situaţiile financiare istorice ale unei entităţi de afaceri se utilizează deseori ca un 
reper pentru estimarea venitului sau a fluxului de numerar viitor al întreprinderii. Identificarea 
tendinţelor anterioare, prin intermediul analizei ratelor, poate oferi informaţiile necesare pentru 
estimarea riscului inerent activităţii de exploatare a întreprinderii, în contextul domeniului de activitate şi 
al previziunilor performanţei viitoare. 

În contextul SEV 200 – Evaluarea întreprinderii din cadrul Standardele de Evaluare a Bunurilor, ediţia 
2018, se aplică următoarele definiții: 

• Valoarea întreprinderii este valoarea totală a capitalurilor proprii ale unei întreprinderi plus 
valoarea creditelor sale sau a datoriilor purtătoare de dobânzi, minus orice numerar sau 
echivalente de numerar disponibile pentru a plăti acele datorii; 

• Valoarea capitalurilor proprii este valoarea unei întreprinderi pentru toți proprietarii ei. 

Astfel, ţinând cont de scopul evaluării, pentru realizarea misiunii, evaluatorul a estimat valoarea 
capitalurilor proprii în conformitate cu Standardele de evaluare a bunurilor - ANEVAR – ediţia 2018. 
Evaluarea s-a realizat în premiza continuităţii activităţii societăţii, în aceleaşi condiţii ca până în prezent. 

Conform SEV 200, “valoarea capitalurilor proprii ale societății este determinată în mod uzual prin 
actualizarea fluxurilor nete de numerar la dispoziţia întreprinderii cu costul mediu ponderat al 
capitalului din care sunt scăzute datoriile totale purtătoare de dobânzi. 

Beneficiile economice viitoare trebuie estimate luând în considerare activele deţinute de întreprinderea 
subiect și investiţiile necesare, performanţele anterioare ale întreprinderii, evoluţia aşteptată a acestora, 
precum și factorii economici cu impact asupra activităţii întreprinderii şi asupra domeniului său de 
activitate. 

Pentru evaluarea societății s-a utilizat metoda fluxului de numerar actualizat (Discounted Cash-Flow DCF), 
ce constă în estimarea fluxului de numerar net pentru fiecare an din perioada de previziune explicită (5 
ani) și valoarea terminală la finele acestei perioade. Aceste fluxuri de numerar, inclusiv valoarea 
terminală, sunt transformate în valoare a întreprinderii, prin aplicarea tehnicilor de actualizare, cu 
ajutorul unei rate de actualizare, care reprezintă costul capitalului. 

Când fluxul de numerar previzionat se exprimă în termeni nominali, trebuie să se utilizeze o rată de 
actualizare care ia în considerare aşteptările asupra modificărilor viitoare ale preţurilor generate de 
inflaţie sau deflaţie. Când fluxul de numerar previzionat se exprimă în termeni reali, trebuie utilizată o 
rată de actualizare care nu ia în considerare aşteptările asupra modificărilor viitoare ale preţurilor 
generate de inflaţie sau deflaţie.  

În abordarea prin venit realizată, fluxurile nete de numerar au fost estimate în termeni nominali (ce includ 
modificările viitoare ale prețurilor generate de inflație sau deflație) fiind actualizate cu rate nominale. 

Patrimoniul societăţii furnizează o valoare, în condiţiile continuitaţii activitaţii, pe măsura veniturilor pe 
care le generează. 

O problemă esențială în aplicarea DCF este evaluarea separată a activelor din afara exploatării și 
adăugarea valorii lor de piață, ce sunt definite ca fiind „clase de active care nu sunt de bază pentru 
activitățile de exploatare ale unei întreprinderi, dar care totuși pot genera venit sau să asigure 
rentabilitatea investiției”.  

Conform discuțiilor purtate cu reprezentanții clientului, compania ROMBETON S.A. deține active în afara 
exploatării - acele mijloace fixe care nu sunt utilizate sau nu contribuie direct la desfăşurarea afacerii 
curente, și anume: 
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• 78% din imobilul amplasat în strada Vasile Lucaciu nr. 35, sector 3, București (utilizat doar etaj 1); 

• 20% din terenul amplasat în strada Constantin Moise nr.5C, sector 6, București; 

• 30% din terenul amplasat în strada Drumul Bercenarului nr. 2 - 4, sector 4, București; 

• 60% din terenul amplasat în strada Drumul Bercenarului nr. 8B, sector 4, București; 

• acțiunile deținute la entități afiliate – ct. 261. 
 

Valoarea societǎţii este echivalentǎ cu valoarea actualizatǎ a fluxurilor de numerar produse. Ea se 
compune din douǎ elemente, care se calculeazǎ separat: 

• valoare a fluxurilor actualizate pentru perioada de previziuni; 

• valoare terminalǎ (rezidualǎ) actualizatǎ. 

Analiza veniturilor presupune o proiectare în viitor a veniturilor rezultate din vânzarea produselor/ 
serviciilor societăţii. Această analiză implică luarea în considerare a unor aspecte specifice privind piaţa: 
cantitatea serviciilor prestate, preţul mediu, dinamica pieţei, presiunile concurenţiale, elasticitatea 
preţurilor în raport cu cererea, schimbări în legislaţie. 

Fiind o metodă de randament şi având în vedere particularităţile aplicării, argumentele care susţin 
utilizarea acestei metode sunt următoarele: 

• Viabilitatea societăţii comerciale în orizontul de timp luat în considerare (6 ani) și degajarea unor 
fluxuri financiare nete pozitive, în condiţii de exploatare normală; 

• Respectarea principiului continuităţii activităţii, potrivit concluziilor desprinse din analiza 
diagnostic pe perioada prognozată. 

În același timp, conform SEV 200 - Întreprinderi şi participaţii la întreprinderi, „Pentru a reflecta 
diferențele dintre fluxurile de numerar realizate în trecut și cele care ar fi posibil de obținut de un 
cumpărător al participației evaluate, la data evaluării, pot fi necesare ajustări. 

Exemple sunt următoarele: 

(a) corectarea veniturilor și cheltuielilor la niveluri considerate a fi reprezentative, în mod rezonabil, 
pentru continuarea activității de exploatare preconizată; 

(d) corectarea cheltuielilor cu personalul sau a elementelor închiriate sau contractate de la părțile afiliate, 
în scopul reflectării prețurilor sau a ratelor de piață.” 

Primul element determinant al valorii societăţii este tipul de flux financiar luat în considerare. S-a estimat 
valoarea capitalurilor proprii, pornind de la fluxurile de numerar la dispoziția firmei, cash-flow-ul la 
dispoziţia întreprinderii (CFNI) la care se adauga valoarea activelor în afara exploatarii, din care se vor 
scădea datoriile totale purtătoare de dobânzi, contractate de societate la data evaluării. 

Metoda se aplică sub rezerva certitudinii informaţiilor puse la dispoziţie de conducea societăţii, precum şi 
din informaţiile disponibile în urma studiului pieţei. 

Previziunile s-au realizat în premiza continuităţii activităţii societăţii, în aceleaşi condiţii ca până în 
prezent, iar bugetul de venituri și cheltuieli se axează pe așteptările managementului cu privire la 
evoluția viitoare a entității în raport cu actualele condiții economice. 
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3.2.1. Scenarii de evaluare utilizate 

S-au previzionat atât venituri, cât și cheltuieli, pe baza cărora s-au calculat cash-flow-ul aferent afacerii. 
La elaborarea previziunilor pentru activitatea societății ROMBETON SA s-au avut în vedere următoarele 
premize generale: 

• Perioada de analiză este formată din 5 ani + 1 an pentru calcularea Valorii Terminale (Valoare 
Reziduală), perioadă după care se prevede o creștere constantă; 

• Tipul fluxul de numerar utilizat este fluxul de numerar la dispoziţia societăţii (CFNI); 

• În determinarea volumului de activitate s-au utilizat valori bazate pe datele financiare istorice 
(trecute) ale companiei şi tendințele pieţei estimate în analizele de piață existente la momentul 
întocmirii prezentei lucrări; 

• Veniturile în primul an de prognoză au ţinut cont de rezultatele obţinute de societate în perioada 
2015-2018 și de tendința de creștere a veniturilor din redevențe în totalul cifrei de afaceri; 

• Pentru cifra de afaceri se previzionează o creștere a acesteia începând cu ~22% pentru primul an 
de prognoză (în conformitate cu previziunile aferente creșterii pieței imobiliare și a chiriilor 
practicate) și cu creștere mai mică în următorii ani ai perioadei explicite; 

• În lipsa informațiilor aferente surselor de proveniență a altor venituri din exploatare, acestea au 
fost previzionate egale cu zero;  

• Pentru estimarea fluxurilor de cheltuieli s-a ținut cont de trendul cifrei de afaceri, corelate cu 
situaţia istorică și ponderea acestora în cifra de afaceri, precum și prognozele efectuate de 
Comisia Națională de Strategie și Prognoză, preluate de pe site-ul www.cnp.ro; 

• Previziunea este realizată în preţuri inflaţionate (nominală), iar pentru actualizarea fluxurilor de 
numerar nete s-a utilizat o rată nominală pentru a le actualiza la valoarea lor prezentă. Rata de 
actualizare se va construi plecând de la o rată tipică „fără risc” a rentabilităţii, corectată pentru 
riscurile și oportunităţile adiţionale sperate ale afacerii; 

• Metoda de calcul a valorii reziduale este cea a perpetuităţii, obținută prin capitalizarea cash-flow-
lui aferent capitalului investit aferent ultimului an de prognoză. S-a considerat o rată de creştere 
a fluxului de numerar anual în primul an de perpetuitate egală cu 2,5%, asimilabil inflației pe 
termen lung pentru moneda națională; 

• Cota de profit pentru întreprinderile din România: 16%, cotă în vigoare la data prezentului raport 
de evaluare; 

• Pentru estimarea necesarului de fond de rulment s-au avut în vedere indicatorii societății obținuți 
în anii anteriori și corectarea lor până la un nivel optim recunoscut pe piață.   

• Pentru previziunea aferentă exercițiului financiar 2019, s-au estimat investiţii de capital la nivelul 
amortizării activelor deținute de societate, corectate la valorile de piață, cu scopul de a o 
intreține viabilă și în stare de funcționare activitatea societății. În anii următori de previziune, s-
au estimat investiții de capital anuale care, raportate la nivelul amortizării respectivului an, 
reflectă trendul evoluției cifrei de faceri previzionate.  

• Nu fost previzionate cheltuieli cu provizioane. 

• Nu au fost previzionate venituri și cheltuieli extraordinare, în perioada de prognoză. 

• Sumele prezentate sunt exprimate în lei și în Euro şi nu includ TVA. 



    

92 

R
ap

o
rt

 d
e 

ev
al

u
ar

e 
 

3.2.2. Prezentarea raționamentului  

1. Estimarea ratei de actualizare 

Rata de actualizare considerată relevantă este dată de costul capitalului şi a fost estimată conform 
modelului costului mediu ponderat al capitalului (CMPC).  

În estimarea costului mediu ponderat al capitalului ar trebui să se ia în calcul o structură optimă a 
capitalului, care trebuie să reflecte optica participanților pe piață și nu structura capitalului investit la 
data evaluării. 

În estimarea costului mediu ponderat al capitalului s-a luat în calcul o structură adecvată a capitalului, 
care ia în considerare caracteristicile întreprinderii și ale domeniului de activitate și care a fost 
determinată pe baza valorii de piață a capitalurilor proprii și a datoriilor purtătoare de dobândă. 

Rata de actualizare a fost estimată în aceeași monedă în care fost exprimate fluxurile nete de numerar 
viitoare. 

Cele trei etape necesare pentru calcularea CPMC sunt: 

➢ determinarea valorii de piaţă a surselor de finanţare şi a ponderii acestora în valoarea de piaţă a 
întreprinderii; 

➢ stabilirea costului capitalului propriu;  
➢ stabilirea costului creditelor și altor surse de finanţare. 

Valorile sunt cuprinse în tabelul următor: 
  

Rata de rentabilitate fără risc 4,60% 

Beta capitaluri proprii (β) 1,35 

Prima de risc a pieţelor de capital dezvoltate 5,96% 

Prima de risc de ţară 3,06% 

Costul capitalurilor proprii (Kcp=Rf+ β*(Rm-Rf)) 16,74% 

Rata de dobandă la creditele contractate 8,02% 

Cota de impozit efectivă 16,00% 

Costul datoriilor financiare 6,74% 

Ponderea datoriilor financiare în capitalul investit 45% 

Costul mediu ponderat al capitalului (CMPC) 12,24% 

*(Rm-Rf) din formula costului capitalurilor proprii este prima de risc, peste rata fără risc, obținută de un portofoliu 
de piață = Prima de risc a pieţelor de capital dezvoltate+ Prima de risc de ţară (România). 

Rata fară risc pentru România reprezintă randamentul titlurilor de stat cu maturitate la 10 ani, valabilă 
pentru luna decembrie 2018 și a fost preluată de pe site-ul: 

http://www.ecb.int/stats/money/long/html/index.en.html. 

Indicele β a fost preluat de pe site-ul www.pages.stern.nyu.edu și este aferent domeniului „Real Estate 
(Operations & Services)”. 

Prima de risc, peste rata fără risc este preluată de pe site-ul http://pages.stern.nyu.edu. 

http://www.ecb.int/stats/money/long/html/index.en.html
http://www.pages.stern.nyu.edu/
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Rata medie de dobândă a creditelor a ținut cont de dobânda medie pe piața din România la data evaluării 
(robor 3M+5%). 

Ponderea datoriilor financiare în capitalul investit s-a estimat luând în calcul o structură optimă a 
capitalului, care trebuie să reflecte optica participanților pe piață și nu structura capitalului investit la 
data evaluării. Altfel spus, s-a urmărit ca structura finanțării să fie previzionată în funcție de cea 
practicată la nivelul domeniului de activitate al întreprinderii supuse evaluării. Pe durata de previziune se 
presupune că structura finanțării rămâne nemodificată și deci și nivelul CMPC va rămâne constant. 
Calcularea ponderii celor două componente ale capitalului investit se face în funcție de valoarea lor de 
piață și nu de valoarea lor contabilă. 

2. Estimarea veniturilor 

Previzionarea cifrei de afaceri s-a realizat ţinând cont de veniturile din chirii pentru spații de birouri și 
spații industriale practicate în zonele în care sunt localizate imobilele deținute de societate, de aşteptările 
din piaţa specifică, ţinând cont de activitatea curentă a societăţii și de veniturile din refacturarea 
utilităților. Veniturile estimate nu conțin TVA. 

Veniturile în primul an de prognoză au ţinut cont de rezultatele obţinute de societate în perioada 2015-
2018 și de tendința de creștere a veniturilor din redevențe în totalul cifrei de afaceri; 

Pentru cifra de afaceri se previzionează o creștere a acesteia începând cu ~22% pentru primul an de 
prognoză (în conformitate cu previziunile aferente creșterii pieței imobiliare și a chiriilor practicate) și cu 
creștere mai mică în următorii ani ai perioadei explicite; 

În lipsa informațiilor aferente surselor de proveniență a altor venituri din exploatare, acestea au fost 
previzionate egale cu zero. 

În graficul următor este prezentată evoluţia Cifrei de afaceri în perioada de prognoză (5+1 ani). 

 

După cum se poate observa în graficul anterior, nivelul cifrei de afaceri este în creștere de la an la an. 

3. Estimarea cheltuielilor 

Pentru estimarea fluxurilor de cheltuieli s-a ținut cont de trendul cifrei de afaceri, corelate cu situaţia 
istorică și ponderea acestora în cifra de afaceri, precum și prognozele efectuate de Comisia Națională de 
Strategie și Prognoză, preluate de pe site-ul www.cnp.ro. 

 

http://www.cnp.ro/
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Cheltuielile previzionate au avut în vedere următoarele: 

• Cheltuieli cu materiile prime şi cu materialele consumabile includ preponderent cheltuielile cu 
materialele consumabile de natura obiectelor de inventar necesare în activitatea administrativă a 
companiei; 

• Cheltuielile cu utilitățile sunt cheltuileile cu energia și apa aferente spațiilor închiriate dar și 
spațiilor administrative în care își desfășoară activitatea societatea; 

• Nu au fost previzionate Cheltuieli privind mărfurile; 

• Cheltuielile cu personalul angajat au fost previzionate la același nivel cu cel înregistrat de 
societate în anul precedent, ajustate cu tendințele pieței; 

• Cheltuieli cu amortizarea: situaţia privind amortizarea imobilizarilor existente este completată de 
amortizarea investițiilor noi pe care societatea va fi nevoită să le realizeze pentru continuarea în 
condiţii optime a activităţii, pentru a diminua efectele îmbătrânirii activelor deținute. Metoda de 
amortizare pentru mijloacele fixe este metoda liniară; 

• Cheltuieli cu provizioane – societatea nu va înregistra provizioane în perioada de prognoză; 

• Alte cheltuieli de exploatare sunt constituite din cheltuielile cu serviciile prestate de terţi, 
impozitele şi taxele și alte categorii de cheltuieli care nu sunt prinse în categoriile anterioare. 
Acestea cresc odată cu creşterea veniturilor, dar într-un ritm uşor mai scăzut, așa cum sunt 
prezentate în tabelul următor. 

4. Indicatorii de rentabilitate 

Indicatorii procentuali de rentabilitate ai societăţii ca ponderi în cifra de afaceri,  în scenariul economic 
previzionat se încadrează în valorile minime și maxime  înregistrat în piața specifică în anul 2018 și sunt 
prezentați în tabelul următor: 

MARJE DE PROFIT (LEI) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (VT) 

EBITDA 580.739 804.661 1.040.116 1.183.982 1.292.548 1.322.305 

Pondere în Cifra de afaceri % 43,72% 50,73% 56,05% 58,26% 59,45% 59,33% 

EBIT 269.047 492.971 728.433 872.294 980.864 1.010.621 

Pondere în Cifra de afaceri % 20,25% 31,08% 39,25% 42,93% 45,11% 45,35% 

 

Evoluția marjelor de profit în perioada de previziune este prezentată în graficul următor: 
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5. Estimarea necesarului de fond de rulment 

Pentru estimarea necesarului de fond de rulment s-au avut în vedere indicatorii societății obținuți în anii 
anteriori și corectarea unora până la un nivel cât mai apropiat de cel optim recunoscut pe piață. 

În continuare este prezentată situaţia istorică a necesarului de fond de rulment, ajustat cu creanțele 
aferente clienților incerți și situaţia previzionată: 

 2018 
2018* 

corectat 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 (VT) 

Stocuri 1.550 1.550 1.845 2.093 2.326 2.420 2.460 2.395 

Durata de rotaţie a 
stocurilor (zile) 

0,51 0,51  0,50   0,48   0,45   0,43   0,41   0,39  

Creanţe 1.050.783 675.515 824.804 787.853 737.430 645.989 552.966 453.432 

Durata de rotaţie a 
creanțelor (zile) 

 347,69  223,52   223,52   178,81   143,05   114,44   91,55   73,24  

Disponibilităţi 228.564 228.564 279.077 399.861 538.013 677.493 833.655 982.671 

Pondere în Cifra de 
afaceri % 

21,01% 21,01% 21,01% 25,21% 28,99% 33,34% 38,34% 44,09% 

Datorii comerciale 233.271 233.271 270.583 306.922 341.144 354.875 360.730 351.261 

Durata de rotaţie a 
datoriilor comerciale (zile) 

77,19   77,19   73,33   69,66   66,18   62,87   59,73   56,74  

Alte datorii 163.416 163.416 199.531 238.240 278.741 305.221 326.587 334.751 

Durata de rotaţie altor 
datorii (zile) 

54,07  54,07   54,07   54,07   54,07   54,07   54,07   54,07  

FRN 884.210 508.942 644.762 653.385 666.066 672.972 707.899 757.516 

Variaţia FRN 284.432 315.346 126.670 9.033 13.240 7.921 35.959 50.722 

 

6. Estimarea investiţiilor de capital 

Investițiile de capital previzionate constau în cheltuieli necesare pentru achiziționarea sau crearea, în 
cadrul întreprinderii, de noi bunuri economice de natura imobilizărilor corporale și acelor necorporale.  

Acceptiunea corectă a cheltuielilor de capital este cea de investiții în active corporale și necorporale 
necesare pentru realizarea cifrei de afaceri previzionate, deci pentru susținerea activității de exploatare 
curente și a celei viitoare. 

Pentru previziunea aferentă exercițiului financiar 2019, s-au estimat investiţii de capital la nivelul 
amortizării ajustate, cu scopul de a o întreține viabilă și în stare de funcționare, activitatea societății. 
Astfel, societatea este nevoită pentru continuarea în condiţii optime a activităţii să realizeze investiţii 
pentru a diminua efectele îmbătrânirii activelor imobilizate deținute. În anii următori de previziune, s-au 
estimat investiții de capital anuale care, raportate la nivelul amortizării respectivului an. 

  2018 2018* 
corectat 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 (VT) 

Imobilizări 
necorporale 

0 0             

Imobilizări 
corporale 

2.993.712 12.379.810             

Imobilizari (excl. 
fin.) 

2.993.712 12.379.810 12.379.549 12.379.427 12.379.133 12.378.871 12.378.590 12.378.398 

Cheltuieli cu 
amortizarea 

181.219 311.698 311.692 311.689 311.681 311.675 311.668 311.663 

Investiţiile de 145.278 9.661.855 311.430 311.567 311.387 311.413 311.386 311.471 
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  2018 2018* 
corectat 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 (VT) 

capital 

Ponderea ch. cu 
amortizarea in 
imobilizări 
(excl.fin) 

6,05% 2,52% 2,52% 2,52% 2,52% 2,52% 2,52% 2,52% 

 

7. Estimarea valorii terminale 

Valoarea terminală (reziduală) este o componentă importantă a estimării valorii prin metoda DCF, ce 
reprezintă valoarea afacerii aferentă perioadei de previziune non explicite. Având în vedere continuitatea 
activităţii, am estimat valoarea reziduală prin capitalizarea cash flow-ului la dispoziția investitorilor 
afferent primului an al perioadei de previziune non explicite, ţinând seama şi de nivelul estimat al 
creşterii anuale aferente acestei perioade – 2,5% (asimilabil inflației pe termen lung pentru moneda 
națională). 

Valoarea terminală s-a estimat pe baza modelului Gordon- Shapiro: 

VT = CFN t+1/(k-g) 

CFN t+1 = cash- flow-ul net din primul an care urmeaza după perioada de previziune explicită 

k = rata de actualizare 

g = rata anuală constantă previzionată pentru creşterea perpetuă a CF. 

Având în vedere rata de actualizare estimată la 12,24% respectiv creșterea așteptată în perpetuitate de 
2,5 %, rata de capitalizare utilizată în vedere estimării valorii terminale este de 9,74%. 

În tabelul următor este prezentată sintetic valoarea terminală actualizată: 

Valoare terminala (lei) 
 

Fluxuri de numerar - an terminal  798.409 

Rata de crestere in perpetuitate - g  2,50% 

Valoarea terminala  8.200.546 

Rata de actualizare 12,24% 

Factorul de actualizare  0,5003 

Valoarea terminala actualizata  4.102.500 

% valoarea intreprinderii  37% 

 

8. Estimarea valorii activelor în afara exploatării și a datoriilor financiare 

Pentru evaluarea capitalurilor proprii se consideră următoarele active în afara exploatării: cote părți din 
imobilul amplasat în strada Vasile Lucaciu nr. 35, sector 3, din terenul amplasat în strada Constantin 
Moise nr.5C, sector 6, din terenul amplasat în strada Drumul Bercenarului nr. 2 - 4, sector 4 , din terenul 
amplasat în strada Drumul Bercenarului nr. 8B, sector 4, București și acțiunile deținute la entități afiliate – 
ct. 261. 

Valorile imobilizărilor corporale din afara exploatării au fost estimate în cadrul abordării prin active, 
cărora le-a fost alocată ponderea de neutilizare, conform informațiilor transmise reprezentantul societății 
și prezentate în următorul tabel: 
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Nr. 
crt 

Adresa Valori estimate 
pentru întreaga 

proprietate 

Cotă 
neutilizare 

Valori estimate 
active în afara 

exploatării 

1 Imobil situat în Str. Vasile 
Lucaciu nr. 35, sector 3 

3.163.523 78% 2.468.481 

2 Teren situat în Str. Constantin 
Moise nr.5C, sector 6 

3.120.845 20% 624.169 

3 Teren situat în Str. Drumul 
Bercenarului nr. 2 - 4, sector 4 

1.108.895 30% 332.669 

4 Teren situat în Str. Drumul 
Bercenarului nr. 8B, sector 4 

2.091.529 60% 1.254.918 

 TOTAL   4.680.237 

 

Valoarea imobilizărilor financiare este reprezentată de participarea societății la ROMBETON 
INTERNATIONAL SRL, unde ROMBETON S.A. deține cota de participare de 100% din capitalul social. 

Potrivit rezultatelor financiare ale societății ROMBETON INTERNATIONAL SRL, publicate pe site-ul 
www.mfinante.ro, capitalurile proprii ale societății, la 31.12.2018 sunt de 520.144 lei. 

Datoriile financiare de 32.546 lei, sunt datoriile societății aferente leasing-ului contractat, fiind 
considerate la valoare de piață. 

3.2.3. Discounted Cash-Flow (DCF) 

Centralizat, valorile estimate prin Abordarea prin venit metoda Discounted Cash-Flow (DCF) și prezentate 
anterior, arată astfel: 

Indicatori/Ani 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (VT) 

Rata de creştere a cifrei de afaceri % 22,10% 19,40% 17,00% 9,50% 7,00% 2,50% 

Cifra de afaceri estimată (Lei) 1.328.435 1.586.151 1.855.797 2.032.097 2.174.344 2.228.703 

Rata de creştere anuală a ch. cu 
materii prime și materiale (%) 

5,90% 4,50% 4,30% 4,10% 4,00% 2,50% 

Cheltuieli cu materii prime și 
materiale 

110.825 115.813 120.792 125.745 130.775 134.044 

Ponderea ch. cu materii prime și 
materiale in CA (%) 

8,34% 7,30% 6,51% 6,19% 6,01% 6,01% 

Rata de creştere anuală a ch. cu 
utilităţile (%) 

4,10% 4,00% 4,20% 4,40% 4,50% 2,50% 

Cheltuieli cu utilităţile (energia şi 
apa) 

296.478 308.337 321.287 335.424 350.518 359.281 

Ponderea ch. cu utilităţile in CA (%) 22,32% 19,44% 17,31% 16,51% 16,12% 16,12% 

Rata de creştere anuală a ch. cu 
personalul (%) 

12,10% 9,30% 9,20% 5,00% 5,00% 5,00% 

Cheltuieli cu personalul 77.741 84.971 92.789 97.428 102.299 107.414 

Ponderea ch. cu personalul in CA (%) 5,85% 5,36% 5,00% 4,79% 4,70% 4,82% 

Rata de creştere anuală a altor ch. de 
expl. (%) 

-20,00% 3,70% 3,10% 3,10% 3,00% 2,50% 

Alte cheltuieli de exploatare 262.651 272.369 280.813 289.518 298.203 305.659 

Ponderea altor ch. de expl. in CA (%) 19,77% 17,17% 15,13% 14,25% 13,71% 13,71% 
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Indicatori/Ani 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (VT) 

EBITDA 580.739 804.661 1.040.116 1.183.982 1.292.548 1.322.305 

EBITDA (%) 43,72% 50,73% 56,05% 58,26% 59,45% 59,33% 

Rata de creştere anuală a ch. cu 
amortizarea (%) 

72,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Cheltuieli cu amortizarea  311.692 311.689 311.681 311.675 311.668 311.663 

Ponderea ch. cu amortizarea in CA 
(%) 

23,46% 19,65% 16,80% 15,34% 14,33% 13,98% 

EBIT 269.047 492.972 728.434 872.308 980.881 1.010.642 

EBIT (%) 20,25% 31,08% 39,25% 42,93% 45,11% 45,35% 

EBT*(1 - cota de impozit efectiva) 226.000 414.097 611.885 732.739 823.940 848.939 

+Cheltuielile cu amortizarea 311.692 311.689 311.681 311.675 311.668 311.663 

- Variaţia FRN 126.670 9.033 13.240 7.921 35.959 50.722 

- Investiţiile de capital 311.430 311.567 311.387 311.413 311.386 311.471 

Surse atrase 0 0 0 0 0 0 

CFNI  101.779 405.186 598.939 725.080 788.262 798.409 

Rata de creştere în perpetuitate (g)      2,5% 

Valoarea terminală      8.200.546 

Rata de actualizare 12,24% 12,24% 12,24% 12,24% 12,24% 12,24% 

CFNI actualizat 90.683 321.655 423.629 456.937 442.598   

Valoarea terminală actualizată      4.102.500 

Valoarea capitalului investit (Lei) 5.838.000 Lei 

Valoarea activelor din afara 
exploatării: 

    

imobilizări corporale 4.680.237 Lei 

imobilizări financiare 520.144 Lei 

Valoarea datoriilor financiare  32.546 Lei 

Valoarea capitalurilor proprii   
11.005.835 Lei 

2.359.792 Euro 

 
Valoarea capitalurilor proprii determinată prin această abordare este de 11.004.617 Lei, echivalent a 
2.359.531 Euro, la cursul de referință al Bancii Naționale a României, valabil la data evaluarii 31.12.2018, 
respectiv 1 Euro = 4,6639 Lei. 

Valorile estimate nu includ TVA. 

3.3. Abordarea prin piață 

Abordarea prin comparaţii de piaţă presupune compararea entității evaluate cu alte entități similare şi 
relevante care au fost tranzacţionate pe piaţă, şi, în final, estimarea valorii companiei evaluate prin 
utilizarea unor “chei de conversie” sau altfel spus, coeficienţi multiplicatori. Preţurile de tranzacţionare 
sunt analizate prin utilizarea unor elemente de comparaţie adecvate şi în multe situaţii sunt ajustate 
corespunzător deosebirilor dintre elementele de comparaţie ale firmelor comparabile versus entitatea 
evaluată (compania subiect). Elementele de comparaţie care stau la baza diferenţelor de preţ de 
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tranzacţionare sunt: dimensiunea firmelor (cifra de afaceri, total active sau total capacităţi, capitalizarea 
bursieră), data tranzacţiilor – cât mai recente (faţă de data evaluării), condiţii de vânzare, preţuri, 
dimensiunea pachetului de acţiuni, creşteri aşteptate, profitabilitate, data înfiinţării etc. 

Cele trei metode înscrise în această abordare sunt: 

➢ Metoda comparaţiei cu tranzacţii de acţiuni ale unor societăţi listate – presupune folosirea ca 
sursă de informaţii, piaţa de capital pe care se tranzacţionează titlurile societăţilor comparabile; 

➢ Metoda comparaţiei cu tranzacţii de companii necotate - presupune folosirea ca sursă de 
informaţii, piaţa fuziunilor şi achiziţiilor de întreprinderi în ansamblul lor; 

➢ Metoda comparaţiei cu tranzacţii anterioare de acţiuni proprii – presupune folosirea ca sursă de 
informaţii, istoricul tranzacţionărilor de acţiuni proprii (volum, preţ de închidere etc) dacă 
societatea este listată şi preţul de vânzare din cadrul unei fuziuni sau preluări a întreprinderii 
subiect, dacă este cazul. 

Dintre metodele de comparaţie, în vederea evaluării companiilor analizate a fost aplicată metoda 
comparaţiei cu tranzacţii de acţiuni ale unor societăţi listate, datorită faptului că informaţiile privind 
societăţile comparabile listate sunt mai transparente decât în cazul preluărilor şi combinărilor de 
întreprinderi şi conduc la rezultate mai relevante ale abordării prin comparaţii de piaţă. 

Metoda cu tranzacţii anterioare de acţiuni proprii nu poate fi aplicată, ultima tranzacție înregistrată pe 
site-ul www.bvb.ro pentru societatea ROMBETON S.A. fiind 17.02.2017, data la care s-a înregistrat o 
capitalizare de 194.289,74 lei și indicatorii bursieri au fost: PER = 53,44 și P/BV = 0,05. 

În esenţă, metoda comparaţiei cu tranzacţii de acţiuni ale unor companii publice, luate ca bază de 
comparaţie, face parte din acele metode care folosesc informaţii furnizate de bursă, pe care evaluatorul 
le prelucrează şi le adaptează în vederea stabilirii valorii de piaţă a acestor firme. Companiile listate la 
bursă sunt evaluate zilnic, prin mecanismul cerere-ofertă, coroborat cu nivelul cotaţiei acţiunilor. 

O observaţie care se cere a fi făcută este legată de aplicabilitatea acestei metode şi anume, faptul că ea 
este convingătoare numai atunci când sunt disponibile suficiente informaţii de piaţă. Credibilitatea 
acestei metodei este afectată în cazul modificărilor rapide ale condiţiilor pieţei sau în cazul 
întreprinderilor/acţiunilor care se vând rar. 

Metoda comparațiilor cu tranzacții de acțiuni ale unor companii listate are la bază urmatoarele ipoteze: 

➢ Cotațiile companiilor listate care fac parte din același sector de activitate și se tranzacționează 
activ pe o piață liberă pot fi o indicație relevantă asupra valorii, atunci când companiile 
îndeplinesc criteriile de similaritate și relevanță pentru a permite aplicarea corectă și pertinentă a 
metodei comparațiilor; 

➢ Dificultatea constă în identificarea companiilor listate care îndeplinesc criteriile de similaritate şi 
relevanţă îndeajuns pentru a construi un eşantion reprezentativ pentru sectorul în care activează 
societatea evaluate. 

Sursele de informații utilizate în această abordare au fost Raportările financiare la 31.12.2018 ale 
societăților comparabile, preluate de pe site-ul www.bvb.ro. 

3.3.1. Etapele evaluării 

1.  Stabilirea ipotezelor şi premiselor specifice aplicării abordării prin piaţă. Această abordare a fost 
aplicată respectând principiul continuării activităţii, în consecinţă s-au selectat doar acele societăţi 
comparabile care respectă acest principiu. 

http://www.bvb.ro/
http://www.bvb.ro/
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2.  Stabilirea criteriilor de selecţie a companiilor comparabile. Abordarea prin comparaţii de piaţă se 
bazează pe principiul substitutiei, principiu conform căruia compania selectată ca și bază de comparație 
nu trebuie să fie identică cu compania subiect, ci similiară şi relevantă. Criteriile de similaritate si 
relevanţă se referă la: 

✓ Similaritate – natura companiei si anume, domeniul de activitate; 

✓ Relevanță – gradul de risc preluat prin investiția în companie, lichiditate, profitabilitate şi 
performanţă etc. 

Aplicarea metodologiei de evaluare prin comparaţii bursiere presupune parcurgerea următorilor paşi: 

➢ selectarea firmelor bază de comparaţie 

➢ identificarea multiplicatorilor de piaţă 

➢ prelucrarea şi ajustarea multiplicatorilor de piaţă 

➢ stabilirea valorii afacerii evaluate 

3.3.2. Prezentarea raționamentului 

S-a urmărit în primul rând alegerea de companii din acelaşi domeniu de activitate – „Închirierea și 
subânchirierea bunurilor imobiliare proprii” – cod CAEN 6820. 

Este foarte importantă asigurarea unei baze de comparaţie corespunzătoare, deoarece de calitatea 
eşantionului depinde calitatea evaluării. Pentru aceasta, în urma analizei pieţei specifice, au fost reţinute 
câteva criterii esenţiale, pentru ca întreprinderile selectate să asigure cerinţele „similaritate” şi 
„relevanţă”: disponibilitatea situaţiilor financiare, EBITDA > 0.  

Societățile selectate sunt societăți ce își desfășoară activitatea în București și sunt prezentate în 
următorul tabel: 

Societate Cod BVB Nr tranzactii în 
perioada 03.18-03.19 

Volum Valoare (lei) 

COMPLEX COMET SA COET 1 4.766 11.438,40 

CI-CO SA CICO 2 15 570,00 

CONECT BUSINESS PARK SA  COEC 39 2.721 76.972,60 

SERICO SA  SERC 40 6.873 20.278,60 

Din total volumul de tranzacții prezentat în tabelul de mai sus, un procent de 17% sunt realizate în anul 
2019, dar evoluția pieței nu este modificată semnificativ în perioada de după 31.12.2018 

Rezultatele financiare ale societăților sunt prezentate în următorul tabel (în lei): 

Societate Cifra de 
afaceri 

Venituri din 
exploatare 

Cheltuieli din 
exploatare 

Cheltuieli 
dobanzi 

Cheltuieli 
amortizare 

Profit brut Impozit 
profit 

Profit net 

COMPLEX 
COMET SA 

1.027.921 1.027.921 937.077 0 326.188 90.844 10.280 80.564 

CI-CO SA 10.217.841 10.524.917 8.243.672 72.746 1.583.674 2.353.991 508.416 1.845.575 

CONECT 
BUSINESS 
PARK SA  

17.855.711 17.872.919 10.482.203 4.144.474 2.327.440 4.337.935 927.360 3.410.575 

SERICO SA  3.435.321 3.516.973 2.782.417 2.280 785.198 737.568 33.438 704.130 
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Ajustarea elementelor de bilanţ şi cont de profit şi pierdere 
Nu a fost necesară ajustarea elementelor din bilanţ sau cont de profit şi pierdere, întrucât variabilele 
financiare sunt preluate din baza de date a Bursei de Valori București, societăți ce aplică standardele IFRS 
în raportarea financiară, astfel că există o bază comună de comparaţie. 

Identificarea multiplicatorilor de piaţă 
Multiplicatorii de piaţă reprezintă raportul dintre preţul curent de piaţă al acţiunii şi diverse variabile 
financiare. Multiplicatorii se calculează pe baza tranzacţiilor realizate pe piaţă şi se aplică asupra aceloraşi 
variabile financiare care au stat la baza determinării lor, pentru a realiza evaluarea societății analizate. 
 

Multiplicatorii utilizaţi în cadrul evaluării au fost calculaţi pe baza valorii de piaţă a capitalului investit 
(notat cu VpCi – valoarea companiei). 

Principalul motiv pentru utilizarea acestor multiplicatori este acela că structura de finanţare a companiei 
poate fi diferită în cadrul întreprinderilor comparabile, astfel că este necesară utilizarea capitalului 
investit pentru a elimina erorile ce pot apărea datorită acestor diferenţe. Totodată, prin evaluarea 
capitalului investit, nu este necesară realizarea de ajustări a structurii de finanţare curente. 

Cei mai utilizaţi multiplicatori VpCi, construiţi pe baza variabilelor financiare, considerați ca fiind cei mai 

relevanți considerând specificul activității, sunt:  VpCi/Cifra de afaceri; VpCi/EBITDA și VpCi/EPS (PER). 

Atunci când valorile de piaţă ale multiplicatorilor companiilor activând în aceeaşi industrie sunt 
apropiate, înseamnă că acei multiplicatori sunt folosiţi în mod uzual şi preferaţi în cadrul evaluărilor 
companiilor din acel sector. Astfel, multiplicatorilor care au valori similare pentru diferite fime, li se va 
acorda o importanţă mai mare faţă de alţi multiplicatori care au valori ce deviază de la media sectorului. 

Indicatorii bursieri ai societăților selectate sunt prezentați în următorul tabel: 

Societate Număr total actiuni PER P/BV EPS Capitalizare bursiera 
(lei) 

COMPLEX COMET SA 1.248.710 97,17 0,24 0,02 2.996.904,00 

CI-CO SA 2.705.987 47,93 2,05 0,79 102.827.506,00 

CONECT BUSINESS PARK SA  1.213.673 263,65 0,68 0,11 36.167.455,40 

SERICO SA  3.395.050 47,79 0,28 0,06 10.185.150,00 

MIN  47,79 0,24 0,02  

MEDIAN  72,55 0,48 0,09  

MAX  263,65 2,05 0,79  

PER (Price earnings ratio) este prețul de piață al acțiunii, împărțit la profitul pe acțiune obținut de 
companie. 
P/BV - price to book value este raportul dintre prețul de piață al acțiunilor și valoarea contabilă a 
acestora. 
EPS - profitul pe acțiune, ce măsoară partea din profit ce revine pentru fiecare acțiune deținută. 
Capitalizarea bursieră (market cap sau capitalization) este valoarea de piață a tuturor acțiunilor unei 
companii. 
Astfel, multiplicatorii utilizați în procesul de evaluare sunt redați în tabelul de mai jos: 

Societate Profit net EBITDA EBIT Multiplicator 
VpCi/CA 

Multiplicator 
VpCi/EBITDA 

Multiplicator 
VpCi/EPS (PER) 

COMPLEX COMET SA 80.564 417.032 90.844 2,92 7,19 97,17 

CI-CO SA 1.845.575 3.937.665 2.426.737 10,06 26,11 47,93 

CONECT BUSINESS PARK SA  3.410.575 13.862.630 8.482.409 2,03 2,61 263,65 
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Societate Profit net EBITDA EBIT Multiplicator 
VpCi/CA 

Multiplicator 
VpCi/EBITDA 

Multiplicator 
VpCi/EPS (PER) 

SERICO SA  704.130 1.522.034 739.848 2,96 6,69 47,79 

MIN    2,03 2,61 47,79 

MEDIAN    2,94 6,94 72,55 

MAX    10,06 26,11 263,65 

Valorile capitalului investit al ROMBETON SA utilizând multiplicatorii rezultați, raportați la rezultatele 
societății la data de 31.12.2018, sunt prezentate în următorul tabel: 

VpCi ROMBETON S.A.                                                                                                     - lei 

 VpCi = MVpCi x CA VpCi = MVpCi x 
EBITDA 

VpCi = MVpCi x Profit 
Net 

min 2.203.765 846.711 6.170.884 

median 3.198.868 2.251.967 9.368.019 

max 10.949.005 8.474.877 34.043.806 

Ținând cont de faptul că multiplicatorii analizați fac referire la rezultatele financiare ale societății iar 

societatea deține active în afara exploatării, pentru estimarea valorii capitalurilor proprii, din valoarea 

capitalului investit se vor scădea datoriile financiare și se vor adăuga echivalentele de numerar 

disponibile pentru a plăti acele datorii și activele din afara exploatării. 

 
- lei 

Datorii financiare 32.546 

Active in afara exploatării 5.200.381 

Disponibilități de numerar 228.564 

Valorile capitalului propriu al ROMBETON SA utilizând multiplicatorii rezultați, raportați la rezultatele 
societății la data de 31.12.2018, sunt prezentate în următorul tabel: 

VpCp ROMBETON S.A. 

 VpCp (CA) VpCi = MVpCp 
(EBITDA) 

VpCi = MVpCp (Profit 
Net) 

min 7.600.164 6.243.110 11.567.282 

median 8.595.267 7.648.365 14.764.417 

max 16.345.404 13.871.276 39.440.205 

 
A fost aleasă valoarea mediană a multiplicatorului raportat la profit, datele de piață fiind prezentate ca 
urmare a tranzacțiilor efectuate pe Bursa de Valori București. 

Rezultatul acestei abordari se consideră doar rezonabil şi a fost utilizat ca şi o cheie de verificare a 
rezultatelor obţinute în urma abordărilor prin venit și prin active. 

Valoarea capitalurilor proprii determinată prin această abordare este cuprins între 11.567.282 lei și 
39.440.205 lei, cu o valoare mediană de 14.764.417 Lei, echivalent a 3.165.681 Euro, la cursul de 
referință al Bancii Naționale a României, valabil la data evaluarii 31.12.2018, respectiv 1 Euro = 4,6639 
Lei. 

Valorile estimate nu includ TVA. 
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3.4. Alegerea valorii finale 

Evaluarea capitalului propriu al societăţii ROMBETON SA cu scopul de a acorda asistență 
managementului clientului în vederea derulării operațiunii de retragere de la tranzacționare a valorilor 
mobiliare admise la tranzacționare, s-a efectuat în ipoteza continuităţii activităţii societății.  

Raportul de evaluare a stabilit valoarea de piață a capitalurilor proprii ale ROMBETON SA în 
conformitate cu Standardele de Evaluare a Bunurilor, ediţia 2018. 

Evaluarea nu este o știință exactă. Este numai estimarea unui tip al valorii, definit prin luarea în 
considerare a tuturor factorilor relevanți; altfel spus, concluzia finală asupra valorii unei întreprinderi (ca 
și a oricărui alt tip de proprietate) nu poate fi măsurată în mod exact, ci numai printr-o sumă rezonabilă, 
astfel încât să permită efectuarea unei tranzacții cu obiectul proprietății respective. Deși procesul de 
evaluare este subiectiv, evaluatorul trebuie să asigure o rezonabilitate a abordărilor și metodelor de 
evaluare recunoscute, bazate pe informațiile pertinente, existente și cunoscute la data evaluării. 

Având în vedere scopul evaluării, informaţiile disponibile pe piaţă şi rezultatele financiare ale societăţii, 
pentru estimarea valorii s-au aplicat Abordarea prin venit – Metoda Discounted Cash-Flow (DCF), 
Abordarea prin piață și Abordarea prin Activul Net Corectat (ANC). 

Pentru a obține o indicație asupra valorii se pot utiliza mai multe abordări sau metode de evaluare, mai 
ales dacă există date de intrare reale sau observabile insuficiente, pentru ca o singură metodă să conducă 
la obținerea unei concluzii credibile.  

Când se utilizează mai multe abordări și metode, indicațiile asupra valorii obținute trebuie să fie analizate 
și reconciliate pentru a se ajunge la o concluzie asupra valorii. 

În cadrul procesului de reconciliere, se analizează procesul de evaluare din fiecare abordare utilizată, 
având în vedere cantitatea informațiilor avute la dispoziție, consistența informațiilor, verificarea 
informațiilor, tipul proprietății evaluate, scopul evaluării, etc. 

Criteriile de analiză a rezultatelor sunt: adecvarea, precizia şi cantitatea informaţiilor. 

Metodele de evaluare utilizate au fost: 
➢ Abordarea prin venit – o cale generală de estimare a valorii unei întreprinderi, participaţii sau 

acţiuni prin folosirea uneia sau mai multor metode prin care valoarea este estimată prin 
convertirea beneficiilor anticipate în valoare a capitalului. 

➢ Abordarea prin piaţă - o cale generală de estimare a valorii unei întreprinderi, participaţii sau 
acţiuni prin folosirea uneia sau mai multor metode care compară subiectul evaluat cu alte 
întreprinderi similare, participaţii sau acţiuni similare care au fost vândute. 

➢ Abordarea pe bază de active – o cale generală de estimare a valorii unei întreprinderi utilizând 
metode bazate pe valoarea de piaţă a activelor individuale ale întreprinderii minus datoriile. A 
fost utilizată pentru a corecta activul net contabil, ținând cont de ponderea mare a imobilizărilor 
corporale în activul total al societății și de faptul că valorile terenurilor și construcțiilor au fost 
nereevaluate în perioada 2015-2018. 

Prin aplicarea metodelor de evaluare corespunzătoare celor trei abordări, respectiv abordarea pe bază de 
active, abordarea prin venit și abordarea prin piață, au rezultat următoarele valori: 

➢ Valoarea capitalurilor proprii ale societății ROMBETON SA, stabilită în cadrul abordării pe bază de 
active este de 13.376.350 lei, respectiv 31,67 lei pe acțiune; 
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➢ Valoarea capitalurilor proprii ale societății ROMBETON SA, stabilită în cadrul abordării prin venit 
este de 11.005.835 lei, respectiv 26,06 lei pe acțiune; 

➢ Valoarea capitalurilor proprii determinată prin această abordare este cuprins între 11.567.282 lei 
și 39.440.205 lei, cu o valoare mediană de 14.764.417 lei, respectiv 34,96 lei pe acțiune. 

În ceea ce privește reconcilierea valorilor: „Nu este acceptabilă stabilirea valorii întreprinderii prin media 
aritmetică sau media ponderată a două sau mai multe valori obţinute din aplicarea unor abordări sau 
metode diferite de evaluare, cu excepţia cazurilor în care legea impune în mod explicit efectuarea unei 
medii a valorilor”conform Ghidului Metodologic de Evaluare GME 600 Evaluarea întreprinderii. 

Având în vedere aspectele prezentate în cadrul raportului se poate considera că pentru scopul prezentei 
evaluări şi relevanţa datelor şi informaţiilor utilizate în aplicarea metodelor de evaluare rezultatul 
abordării pe bază de active este cel mai reprezentativ. 

Argumentele cu privire la selectarea rezultatului: 

- Precizia și cantitatea de informații cea mai ridicată este în cadrul abordării pe bază de active, în 
cadrul abordării prin venit fiind insuficiente informațiile privind cheltuielile contractate de 
societate pentru a estima optim fluxurile de cheltuieli, societatea nepunând la dispoziție un 
buget de venituri și cheltuieli previzionat; 

- Rezultatul abordării prin piață se consideră doar rezonabil şi a fost utilizat ca şi o cheie de 
verificare a rezultatelor obţinute în urma abordărilor prin venit și prin active. 

Aplicarea acestei metode este justificată de situația economico-financiară a societății, precum și de 
natura activității ROMBETON SA, evaluarea fiind realizată în premiza continuităţii activităţii societăţii în 
condiţii asemănătoare că și până în prezent.  

Prezenta evaluare s-a realizat pentru întregul capital propriu al întreprinderii, fără a estima separat 
drepturile aferente participaţiei majoritate sau minoritare. 

Având în vedere cele de mai sus, evaluatorul a considerat ca fiind concludentă și relevantă valoarea 
estimată în cadrul abordării pe bază de active (rotunjită la Euro) și propune ca valoare de piață a 
capitalurilor proprii ale societății: 

                            

Reprezentând 31,67 lei/acțiune, pentru numărul total de 422.369 acțiuni. 

Cursul utilizat este cursul de referință al Bancii Naționale a României, valabil la data evaluarii 31.12.2018, 
respectiv 1 Euro = 4,6639 Lei. 

2.868.000
Euro

13.376.065 
LEI
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Anexe la raportul de evaluare 
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Anexa 1: Comparabilele utilizate în evaluarea terenurilor: 

Teren situat în Str. Vasile Lucaciu nr. 35, sector 3 

Comparabila A 
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https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/calea-calarasilor/teren-constructii-de-

vanzare-X9S713010?lista=7237210&harta=1 

discuții la tel. 0371.782.247 ce confirma oferta 

 

 

 

 

 

 

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/calea-calarasilor/teren-constructii-de-vanzare-X9S713010?lista=7237210&harta=1
https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/calea-calarasilor/teren-constructii-de-vanzare-X9S713010?lista=7237210&harta=1
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Comparabila B 

 



    

109 

R
ap

o
rt

 d
e 

ev
al

u
ar

e 
 

 

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/unirii/teren-constructii-de-vanzare-

X4KE13038?lista=10313993&harta=1 

discuții la tel. 0740.104.549 ce confirma oferta 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/unirii/teren-constructii-de-vanzare-X4KE13038?lista=10313993&harta=1
https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/unirii/teren-constructii-de-vanzare-X4KE13038?lista=10313993&harta=1
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Comparabila C 

 

http://www.imobiliarexpert.ro/calea_calarasilor_teren_ideal_locuinta+330417 

discuții la tel. 0721.211.321 ce confirma oferta 

 

 

 

 

 

 

http://www.imobiliarexpert.ro/calea_calarasilor_teren_ideal_locuinta+330417
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Teren situat în Str. Constantin Moise nr.5C, sector 6 

Comparabila A 
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https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/lujerului/teren-constructii-de-vanzare-

X4CO1300V?lista=4620965&harta=1 

 

discuții la tel. 0756.191.537 ce confirma oferta 

 

 

 

 

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/lujerului/teren-constructii-de-vanzare-X4CO1300V?lista=4620965&harta=1
https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/lujerului/teren-constructii-de-vanzare-X4CO1300V?lista=4620965&harta=1
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Comparabila B 
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https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/militari/teren-constructii-de-vanzare-

X4KE1301P?lista=4620965&harta=1 

discuții la tel. 0740.113.668 ce confirma oferta 

 

 

 

 

 

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/militari/teren-constructii-de-vanzare-X4KE1301P?lista=4620965&harta=1
https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/militari/teren-constructii-de-vanzare-X4KE1301P?lista=4620965&harta=1
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Comparabila C 

 

 

https://www.directproprietar.ro/Vanzari-imobiliare-Terenuri--Intravilane--Pentru-constructii-mixte-in-

Bucureti--Drumul-Taberei--Timisoara 

discuții la tel. 0744.956.729 ce confirma oferta 

https://www.directproprietar.ro/Vanzari-imobiliare-Terenuri--Intravilane--Pentru-constructii-mixte-in-Bucureti--Drumul-Taberei--Timisoara
https://www.directproprietar.ro/Vanzari-imobiliare-Terenuri--Intravilane--Pentru-constructii-mixte-in-Bucureti--Drumul-Taberei--Timisoara
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Terenuri situate în Str. Drumul Bercenarului nr. 2 – 4 și nr. 8B, sector 4 

Comparabila A 
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https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/progresul/teren-constructii-de-

vanzare-X9PQ0300K?lista=2349863&harta=1 

discuții la tel. 0730.417.012 ce confirma oferta 

 

 

 

 

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/progresul/teren-constructii-de-vanzare-X9PQ0300K?lista=2349863&harta=1
https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/progresul/teren-constructii-de-vanzare-X9PQ0300K?lista=2349863&harta=1
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Comparabila B 
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https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/berceni/teren-constructii-de-vanzare-

X9LO03001?lista=2349863&harta=1 

discuții la tel. 0763.836.939 ce confirma oferta 

 

 

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/berceni/teren-constructii-de-vanzare-X9LO03001?lista=2349863&harta=1
https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/berceni/teren-constructii-de-vanzare-X9LO03001?lista=2349863&harta=1
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Comparabila C 

 

https://www.olx.ro/oferta/teren-intravilan-7500m-bucuresti-sector-4-ID8oEox.html#da29e03a7e 

discuții la tel. 0722.256.246 ce confirma oferta 

 

https://www.olx.ro/oferta/teren-intravilan-7500m-bucuresti-sector-4-ID8oEox.html#da29e03a7e
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Anexa 2: Comparabilele utilizate în evaluarea chiriilor de piață: 

Imobil situat în Str. Vasile Lucaciu nr. 35, sector 3 

Comparabila A 
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https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-birouri/bucuresti/nerva-traian/birou-de-inchiriat-X5F80406V 

 

discuții la tel. 0745.122.233 ce confirma oferta 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-birouri/bucuresti/nerva-traian/birou-de-inchiriat-X5F80406V
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Comparabila B 
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https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-birouri/bucuresti/calea-calarasilor/birou-de-inchiriat-

X3RN040I5 

 

discuții la tel. 0212.329.012 ce confirma oferta 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-birouri/bucuresti/calea-calarasilor/birou-de-inchiriat-X3RN040I5
https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-birouri/bucuresti/calea-calarasilor/birou-de-inchiriat-X3RN040I5
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Comparabila C 

 

https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-birouri/bucuresti/calea-calarasilor/birou-de-inchiriat-

X9Q20400I 

discuții la tel. 0728.777.650 ce confirma oferta 

https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-birouri/bucuresti/calea-calarasilor/birou-de-inchiriat-X9Q20400I
https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-birouri/bucuresti/calea-calarasilor/birou-de-inchiriat-X9Q20400I
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Imobil situat în Str. Constantin Moise nr.5C, sector 6 

Comparabila A 
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https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-spatii-industriale/bucuresti/timisoara/spatiu-industrial-de-

inchiriat-X38R0400C?lista=127259944 

 

discuții la tel. 0749.234.943 ce confirma oferta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-spatii-industriale/bucuresti/timisoara/spatiu-industrial-de-inchiriat-X38R0400C?lista=127259944
https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-spatii-industriale/bucuresti/timisoara/spatiu-industrial-de-inchiriat-X38R0400C?lista=127259944
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Comparabila B 
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https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-spatii-industriale/bucuresti/timisoara/spatiu-industrial-de-

inchiriat-XV020464N?lista=127259944 

discuții la tel. 0799.457.799 ce confirma oferta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-spatii-industriale/bucuresti/timisoara/spatiu-industrial-de-inchiriat-XV020464N?lista=127259944
https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-spatii-industriale/bucuresti/timisoara/spatiu-industrial-de-inchiriat-XV020464N?lista=127259944
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Comparabila C 
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https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-spatii-industriale/bucuresti/militari/spatiu-industrial-de-

inchiriat-X85904002 

discuții la tel. 0723.335.995 ce confirma oferta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-spatii-industriale/bucuresti/militari/spatiu-industrial-de-inchiriat-X85904002
https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-spatii-industriale/bucuresti/militari/spatiu-industrial-de-inchiriat-X85904002
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Imobil situat în Str. Drumul Bercenarului nr. 2 - 4, sector 4 

Comparabila A 
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https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-spatii-industriale/bucuresti/giurgiului/spatiu-industrial-de-

inchiriat-XAI81403R 

discuții la tel. 0725.330.778 ce confirma oferta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-spatii-industriale/bucuresti/giurgiului/spatiu-industrial-de-inchiriat-XAI81403R
https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-spatii-industriale/bucuresti/giurgiului/spatiu-industrial-de-inchiriat-XAI81403R
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Comparabila B  
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https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-spatii-industriale/bucuresti/giurgiului/spatiu-industrial-de-

inchiriat-X38R0400T 

discuții la tel. 0749.274.716 ce confirma oferta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-spatii-industriale/bucuresti/giurgiului/spatiu-industrial-de-inchiriat-X38R0400T
https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-spatii-industriale/bucuresti/giurgiului/spatiu-industrial-de-inchiriat-X38R0400T
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Comparabila C 
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https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-spatii-industriale/bucuresti/giurgiului/spatiu-industrial-de-

inchiriat-X38R04019 

discuții la tel. 0749.274.716 ce confirma oferta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-spatii-industriale/bucuresti/giurgiului/spatiu-industrial-de-inchiriat-X38R04019
https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-spatii-industriale/bucuresti/giurgiului/spatiu-industrial-de-inchiriat-X38R04019


    

138 

R
ap

o
rt

 d
e 

ev
al

u
ar

e 
 

Imobil situat în Str. Drumul Bercenarului nr. 8B, sector 4 

Comparabila A 
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https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-spatii-industriale/bucuresti/giurgiului/spatiu-industrial-de-

inchiriat-XAI81403R 

discuții la tel. 0725.330.778 ce confirma oferta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-spatii-industriale/bucuresti/giurgiului/spatiu-industrial-de-inchiriat-XAI81403R
https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-spatii-industriale/bucuresti/giurgiului/spatiu-industrial-de-inchiriat-XAI81403R
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Comparabila B  
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https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-spatii-industriale/bucuresti/giurgiului/spatiu-industrial-de-

inchiriat-X38R0400R?lista=127256976 

discuții la tel. 0749.274.716 ce confirma oferta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-spatii-industriale/bucuresti/giurgiului/spatiu-industrial-de-inchiriat-X38R0400R?lista=127256976
https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-spatii-industriale/bucuresti/giurgiului/spatiu-industrial-de-inchiriat-X38R0400R?lista=127256976
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Comparabila C 
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https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-spatii-industriale/bucuresti/giurgiului/spatiu-industrial-de-

inchiriat-X38R04019 

discuții la tel. 0749.274.716 ce confirma oferta 

 

 

 

Comparabila B 

 

 

 

Comparabila C 

 

 

Anexa 3: Indicatori financiari ai ROMBETON INTERNATIONAL SRL la 31.12.2018 

https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-spatii-industriale/bucuresti/giurgiului/spatiu-industrial-de-inchiriat-X38R04019
https://www.spatiicomerciale.ro/inchirieri-spatii-industriale/bucuresti/giurgiului/spatiu-industrial-de-inchiriat-X38R04019
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http://www.mfinante.gov.ro/infocodfiscal.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mfinante.gov.ro/infocodfiscal.html
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Anexa 4: Detalii de tranzacționare privind ROMBETON SA, preluate de pe site-ul Bursei de Valori 
București 
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www.bvb.ro 

 


