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Sinteza raportului

Executant: evaluator autorizat ing VICTOR MIHAIL CUGUT din Drobeta Tr Severin 
str Cicero nr 66, tel 0252324263 sau 0745305822, având CIF 19460557, persoană fizică 
autorizată de Ministerul Justiţiei ca Expert Tehnic Judiciar în specialitatea construcţii şi 
evaluări imobiliare, având Autorizaţia nr 3802-1433; Membru titular al Asociaţiei Naţionale a 
Evaluatorilor Autorizaţi din Romania (ANEVAR) cu legitimaţia nr 11918, certificat în 
evaluarea proprietăţilor imobiliare (EPI), bunurilor mobile (EBM) şi întreprinderilor (El).

Beneficiară: S.C. C&C MH CONFORT SRL din Drobeta Turnu Severin, judeţul 
Mehedinţi, identificată prin CUI R017044001 şi J25/460/2005, reprezentată prin d-l ec. 
Gogu Motoi din partea S.C. YNA CONSULTING SPRL Drobeta Turnu Severin, ca 
administrator judiciar.

Date proprietate evaluată: PRODUSE DE BALASTIERĂ aflate în stocul 
Beneficiarei, la Bazele de producţie Dudaşi, Halânga şi Baloteşti.

Scop: Stabilirea valorii de piaţă pentru vânzarea priniichidare.

Conţinut raport de evaluare:
1. Rezumat: pag 2
2. Declaraţie de conformitare: pag 3
3. Raportul de Evaluare: pag 4
4. Fotografii: pag 8

Valorile unitare de piaţă estimate pentru vânzarea prin lichidare sunt:
1. Balast (1,6-1,7 tone/mc): 2,5 lei/tona sau 4,00 lei/mc
2. Refuz ciur (2-2,1 tone/mc): 4,70 lei/tona sau 9,40 lei/mc
3. Nisip (sort 0-4 cu 1,3-1,4 tone/mc): 13,50 lei/tona sau 18,20 lei/mc
4. Sort 4-8 (1,5 tone/mc): 17,60 lei/tona sau 26,40 lei/mc
5. Sort 8-16 (1,6 tone/mc): 17,60 lei/tona sau 28,20 lei/mc
6. Sort 16-31,5 (1,65 tone/mc): 14,80 lei/tona sau 24,40 lei/mc
7. Sort concasat-criblura 0-4: 22,80 lei/tona
8. Sort concasat-criblura 4-8: 24,40 lei/tona
9. Sort concasat-criblura 8-16: 24,40 lei/tona
10. Sort concasat-criblura 16-31: 23,20 lei/tona

Valorile de mai sus sunt calculate la cursul de 4,3867 lei/EUR, fără includerea nici unui 
impozit sau taxe asociate, fără cheltuieli de încărcare şi transport, livrate dela locul de 
depozitare (încărcarea şi transportul în grija cumpărătorului).

Aceste valori sunt o estimare şi o predicţie şi reprezintă opinia evaluatorului exprimată 
la data evaluării din 07.07.2014 şi ţinând seama de ipotezele şi condiţiile limitative din



DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta certific:

• Afirmaţiile susţinute în prezentul raport sunt reale şi corecte
• Nu am nici un interes actual sau de perspectivă pentru activele ce fac 

obiectul acestui raport de evaluare, nu am nici un interes personal şi nu sunt părtinitor 
faţă de vreuna din părţile implicate

• Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau 
înţelegere care să-i confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu 
acesta, un stimulent financiar pentru concluziile exprimate în evaluare

• Nici evaluatorul şi nici o persoană afiliată sau implicată cu acesta nu are alt 
interes financiar legat de evaluarea activelor

• Analizele şi opiniile noastre au fost bazate şi dezvoltate conform cerinţelor 
din recomandările, metodologia de lucru şi Standardele Internaţionale de Evaluare 
elaborate de IVSC, recomandate de către ANEVAR (Asociaţia Naţională a 
Evaluatorilor din România) începând cu 1 ianuarie 2012

• A existat o colaborare corespunzătoare cu reprezentantul beneficiarei în 
vederea obţinerii datelor tehnice şi juridice necesare

• în prezent sunt membru ANEVAR şi am îndeplinit programul de pregătire 
profesională continuă

• Sunt competent să efectuez acest raport de evaluare.

Data: 07 iulie 2014



RAPORT DE EVALUARE

CAP. I. DATE GENERALE 

1.1. OBIECTUL EVALUĂRII
PRODUSE DE BALASTIERĂ aflate în stoc la Bazele de producţie 

Dudaşi, Halânga şi Baloteşti cu următoarele denumiri şi preţuri existente în 
fişele de inventar ale S.C. C&C MH CONFORT SRL:

1. Balast (1,6-1,7 tone/mc): 3,5 lei/tona sau 6,00 lei/mc
2. Refuz ciur (2-2,1 tone/mc): 6,00 lei/tona sau 12,50 lei/mc
3. Nisip (sort 0-4 cu 1,3-1,4 tone/mc): 18,00 lei/tona sau 24,30 lei/mc
4. Sort 4-8 (1,5 tone/mc): 23,50 lei/tona sau 35,20 lei/mc
5. Sort 8-16 (1,6 tone/mc): 23,50 lei/tona sau 37,60 lei/mc
6. Sort 16-31,5 (1,65 tone/mc): 19,70 lei/tona sau 32,50 lei/mc
7. Sort concasat-criblura 0-4: 30,50 lei/tona
8. Sort concasat-criblura 4-8: 32,50 lei/tona
9. Sort concasat-criblura 8-16: 32,50 lei/tona
10. Sort concasat-criblura 16-31: 30,90 lei/tona

1.2. IDENTIFICAREA PROPRIETĂŢII IMOBILIARE
S-a făcut prin inspecţie la faţa locului în data de 08.05.2014 la cele trei 

foste puncte de lucru ale S.C. C&C MH CONFORT SRL din Dudaşi, Halânga 
şi Baloteşti, unde s-au identificat stocuri de produse de balastieră de diverse 
tipuri.

Cu această ocazie mi-au fost puse la dispoziţie fişele de inventar cu 
date despre cantiaţi şi preţuri unitare ale produselor de balastieră aflate în 
stocurile societăţii comerciale. Nu s-a făcut o verificare cantitativă a stocurilor 
ci numai una calitativă. Astfel s-a constatat că societatea falimentară nu mai 
dispune de laborator de încercări care să certifice calitatea produselor de 
balastieră care s-ar vinde din stoc, aşa cum prevede Art.11 şi Art.12 din 
Legea 10/1995 a calităţii în construcţii.

1.3. SCOPUL EVALUĂRII
Stabilirea valorii de piaţă pentru vânzarea prin lichidare.
Acest Raport de Evaluare este valabil numai pentru uzul solicitantei 

pentru scopul enunţat mai sus şi nu ne asumăm nici o responsabilitate 
pentru utilizarea lui în alte scopuri sau de alte persoa^

1.5. SURSE DE INFORMARE UTILIZATE
* Din inspecţia făcută la faţa locului în data de 08.05.2014 împreună cu 
reprezentanta societăţii

I.4. DATA Şl CURSUL VALUTAR
- data inspecţiei: 08.05.2014
- data evaluării: 07.07.2014
-întocmirea raportului: 07.07.2014
- cursul valutar din 70.07.2014: 4,3867 lei/EUR.



* Fişele de inventar cu date despre cantiaţi şi preţuri unitare ale produselor 
de balastieră aflate în stocurile societătii comerciale
* Documente de specialitate privind evaluarea proprietăţii mobiliare editate 
de Institutul Român de Cercetare în Evaluare (IROVAL)
* Publicaţii privind problemele tehnice şi economice legate de construcţii, ale 
ÎNCERC Bucureşti şi Institutul Naţional de Statistică (INS)
* Informaţii culese personal de pe piaţa imobiliară şi a materialelor de 
construcţii din judeţului Mehedinţi, ca urmare a activităţii permanente de 
evaluator şi consultant în probleme de economia construcţii.

1.6. BAZA SAU DEFINIŢIA VALORII ESTIMATE
VALOAREA DE PIAŢĂ definită de Standardul Internaţional de 

evaluare IVS astfel: 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.

1.7. IPOTEZE Şl CONDIŢII RESTRICTIVE
- valoarea estimată prin acest raport, este valabilă în condiţiile de piaţă găsite 
la data inspecţiei
- proprietatea este liberă de sarcini şi poate fi vândută, iar titlul de proprietate 
este valabil
- nu se asumă nici o responsabilitate privind descrierea situaţiei juridice sau a 
consideraţiilor privind titlul de proprietate iar informaţiile furnizate de 
proprietară sunt considerate autentice
- se presupune o stăpânire responsabilă şi o administrare competentă a 
proprietăţii
- se presupune că autorizaţiile şi taxele care trebuiau achitate organelor 
fiscale locale au fost achitate de către proprietară.

CAP. II. ANALIZA PIEŢEI

Se alege segmentul de piaţă al produselor de balastieră din jud 
Mehedinţi. Principalele caracteristici sunt:

- Piaţa relativ activă şi este echilibrată,
- Cererea este moderată, oferta este moderată.
- Amplasamentul este relativ atractiv din cauza localizării în zone cu 

drumuri de acces.
- Criza financiară şi economică are o influenţă negativă asupra pieţei 
Preţurile unitare practicate pentru produse de acest fel sunt

asemănătoare şi la alţi furnizori, în zona limitrofă a Municipiului Drobeta 
Turnu Severin, dar în condiţii normale de vânzare cu Cerificat ce calitate 1 j

eliberat de Laborator specializat autorizat astfel încât produsele să poată fi 
fplosite la lucrările de construcţii în condiţiile respectării Art.11 şi Art.12 din 
Legea 10/1995 a calităţii în construcţii.

S-au verificat preţurile produselor de balastieră şi ate altor producători 
din judeţul Mehedinţi din apropierea M u ^ ^ O ^ ^ ţo b e ^ a  Turnu Severin şi 
s-a constatat că sunt foarte aproape de^p&le din p» j® ^ae  inventar ale S.C. 
C&C MH CONFORT SRL.



CAP. III. CONSTATĂRI
Produsele de balastieră găsite la cele trei foste puncte de lucru ale

S.C. C&C MH CONFORT SRL din Dudaşi, Halânga şi Baloteşti, erau de 
tipuri şi stocuri diverse iar preţurile din contabilitate aveau următoarele valori:

1. Balast (1,6-1,7 tone/mc): 3,5 lei/tona sau 6,00 lei/mc
2. Refuz ciur (2-2,1 tone/mc): 6,00 lei/tona sau 12,50 lei/mc
3. Nisip (sort 0-4 cu 1,3-1,4 tone/mc): 18,00 lei/tona sau 24,30 lei/mc
4. Sort 4-8 (1,5 tone/mc): 23,50 lei/tona sau 35,20 lei/mc
5. Sort 8-16 (1,6 tone/mc): 23,50 lei/tona sau 37,60 lei/mc
6. Sort 16-31,5 (1,65 tone/mc): 19,70 lei/tona sau 32,50 lei/mc
7. Sort concasat-criblura 0-4: 30,50 lei/tona
8. Sort concasat-criblura 4-8: 32,50 lei/tona
9. Sort concasat-criblura 8-16: 32,50 lei/tona
10. Sort concasat-criblura 16-31: 30,90 lei/tona
între paranteze au fost trecute densităţile pentru a face uşor trecerea 

de la volum la greutate funcţie de modul de livrare al produsului. Se 
menţionează că pentru produsele cu granulaţie mică, densitatea este 
cuprinsă între două limite funcţie de umiditate.

CAP. IV. EVALUAREA
Se face prin Metoda Costului de înlocuire, care are la bază Valoarea 

de înlocuire din Listele de inventar ale S.C. C&C MH CONFORT SRL.
Actualizarea acestor Valorii de înlocuire nu este necesară.
De asemenea, nu este necesară deprecierea fizică.
Se va aplica numai o depreciere funcţională şi economică care va ţine 

cont de problemele de calitate privind lipsa laboratorului care să certifice 
produsele şi condiţiile specifice vânzării prin lichidare fără un mijloc de 
încărcare la data vânzării.

Valoarea de piaţă pentru lichidare nu este o valoare de bază, ea fiind 
definită ca o valoare derivată din valoarea de piaţă, ce nu îndeplineşte în 
totalitate cerinţele din definiţia valorii de piaţă, astfel că durata activităţii de 
marketing nu este corespunzătoare, vânzătorul este obligat să vândă iar 
cumpărătorii aşteaptă să obţină un preţ mai mic.

S-a estimat că deprecierea economică a valorii în cazul vânzării prin 
lichidare este de cca 25% şi s-a format următoarea listă de preţuri:

1. Balast (1,6-1,7 tone/mc): 2,5 lei/tona sau 4,00 lei/mc
2. Refuz ciur (2-2,1 tone/mc): 4,70 lei/tona sau 9,40 lei/mc
3. Nisip (sort 0-4 cu 1,3-1,4 tone/mc): 13,50 lei/tona sau 18,20 lei/mc
4. Sort 4-8 (1,5 tone/mc): 17,60 lei/tona sau 26,40 lei/mc
5. Sort 8-16 (1,6 tone/mc): 17,60 lei/tona sau 28,20 lei/mc
6. Sort 16-31,5 (1,65 tone/mc): 14,80 lei/tona sau 24,40 lei/mc
7. Sort concasat-criblura 0-4: 22,80 lei/tona
8. Sort concasat-criblura 4-8: 24,40 lei/tona 

Sort cdncasat-criblura 8-16: 24,40 lei/tona
îort/concasat-criblura 16-31: 23,20 lei/tona



CAP. V. CONCLUZII
Valorile unitare de piaţă estimate pentru vânzarea prin lichidare pentru 

produsele de balastieră existente la cele trei foste puncte de lucru ale S.C. 
C&C MH CONFORT SRL din Dudaşi, Halânga şi Baloteşti sunt:

1. Balast (1,6-1,7 tone/mc): 2,5 lei/tona sau 4,00 lei/mc
2. Refuz ciur (2-2,1 tone/mc): 4,70 lei/tona sau 9,40 lei/mc
3. Nisip (sort 0-4 cu 1,3-1,4 tone/mc): 13,50 lei/tona sau 18,20 lei/mc
4. Sort 4-8 (1,5 tone/mc): 17,60 lei/tona sau 26,40 lei/mc
5. Sort 8-16 (1,6 tone/mc): 17,60 lei/tona sau 28,20 lei/mc
6. Sort 16-31,5 (1,65 tone/mc): 14,80 lei/tona sau 24,40 lei/mc
7. Sort concasat-criblura 0-4: 22,80 lei/tona
8. Sort concasat-criblura 4-8: 24,40 lei/tona
9. Sort concasat-criblura 8-16: 24,40 lei/tona
10. Sort concasat-criblura 16-31: 23,20 lei/tona

Data: 07 iulie 2014
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NOTĂ DE EVALUARE

Executant: evaluator autorizat ing VICTOR MIHAIL CUGUT din Drobeta Tr Severin 
str Cicero nr 66, tel 0252324263 sau 0745305822, având CIF 19460557, persoană fizică 
autorizată de Ministerul Justiţiei ca Expert Tehnic Judiciar în specialitatea construcţii şi 
evaluări imobiliare, având Autorizaţia nr 3802-1433; Membru titular al Asociaţiei Naţionale a 
Evaluatorilor Autorizaţi din Romania (ANEVAR) cu legitimaţia nr 11918, certificat în 
evaluarea proprietăţilor imobiliare (EPI), bunurilor mobile (EBM) şi întreprinderilor (El).

Beneficiară: S.C. C&C MH CONFORT SRL din Drobeta Turnu Severin, judeţul 
Mehedinţi, identificată prin CUI R017044001 şi J25/460/2005, reprezentată prin d-l ec. Gogu 
Motoi din partea S.C. YNA CONSULTING SPRL Drobeta Turnu Severin, ca administrator 
judiciar.

Date proprietate evaluată: PRODUSE DE BALASTIERĂ aflate în stocul Beneficiarei, 
la Bazele de producţie Dudaşi, Halânga şi Baloteşti.

Scop: vânzarea
CONCLUZII
S-au stabilit următoarele valori unitare pentru produsele de balastieră, calculate la 

cursul de 4,3867 lei/EUR, fără includerea nici unui impozit sau taxe asociate fără cheltuieli de 
încărcare şi transport, livrate dela locul de depozitare (încărcarea şi transportul în grija 
cumpărătorului):

1. Balast (1,6-1,7 tone/mc): 2,5 lei/tona sau 4,00 lei/mc
2. Refuz ciur (2-2,1 tone/mc): 4,70 lei/tona sau 9,40 lei/mc
3. Nisip (sort 0-4 cu 1,3-1,4 tone/mc): 13,50 lei/tona sau 18,20 lei/mc
4. Sort 4-8 (1,5 tone/mc): 17,60 lei/tona sau 26,40 lei/mc
5. Sort 8-16 (1,6 tone/mc): 17,60 lei/tona sau 28,20 lei/mc
6. Sort 16-31,5 (1,65 tone/mc): 14,80 lei/tona sau 24,40 lei/mc
7. Sort concasat-criblura 0-4: 22,80 lei/tona
8. Sort concasat-criblura 4-8: 24,40 lei/tona
9. Sort concasat-criblura 8-16: 24,40 lei/tona

10. Sort concasat-criblura 16-31: 23,20 lei/tona

Data: 07.07.2014 întocmit
ing. Victor/Mihail Cugut

î


