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SINTEZĂ  

Subiectul raportului:   100% capitaluri proprii SOCEP S.A.  
Data raportului: 11 Iulie 2019 
Data evaluării:  31 Decembrie 2018 
Scopul evaluării:  determinarea raportului de schimb pentru fuziune  
Client: SOCEP S.A.  
Utilizator desemnat  clientul și acționarii săi 
Contract nr.:   19031a/2019 
Tipul valorii:   Valoare de piață 
 

 

 

Ca urmare a investigațiilor şi analizelor noastre, considerând ipotezele și ipotezele speciale 
expuse în prezentul raport de evaluare, concluzia evaluatorului este că, așa cum se prezenta 
la data evaluării, valoarea de piață a 100% din capitalurile proprii ale SOCEP S.A. este în 
sumă de: 

 

 

 

V100% capitaluri proprii = 180.700.000 lei, respectiv 0,5262 lei/acțiune 
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 TERMENII DE REFERIN ȚĂ AI EVALU ĂRII 1.

 SUBIECTUL RAPORTULUI 1.1.

Prezentul raport se referă la evaluarea a 100% din capitalurile proprii ale SOCEP S.A. (CIF: 
RO 1870767). 

 IDENTIFICAREA ȘI COMPETEN ȚA EVALUATORULUI 1.2.

CMF CONSULTING S.A. Bucureşti a fost înfiinţată în anul 1992, având drept obiect de 
activitate consultanţa în probleme de management, analiza financiară şi dezvoltare. De la 
înfiinţare şi până în prezent, activitatea societăţii s-a concretizat în principal, în elaborarea de 
rapoarte de evaluare, studii de fezabilitate, studii de restructurare, studii de alocare a preţului 
de achiziţie şi altele asemenea. Echipa de experţi a societăţii, împreună cu colaboratorii săi - 
firme specializate şi experţi persoane fizice, a elaborat peste 5.000 rapoarte de evaluare 
(pentru garantarea creditelor, raportare financiară, asociere, fuziune, divizare, majorare de 
capital, oferte publice de listare sau de delistare). CMF CONSULTING S.A. are competente 
de evaluare pentru toate secţiunile precizate de Ordonanţa 24/2011 cu privire la unele măsuri 
în domeniul evaluării bunurilor: a) evaluări de  bunuri imobile, b) evaluări de întreprinderi, 
c) evaluări de bunuri mobile, d) evaluări de acţiuni şi alte instrumente financiare, e) evaluări 
de fond de comerţ şi alte active necorporale şi f) verificări de rapoarte de evaluare.  

Având în vedere modul de organizare şi experienţa acumulată echipa CMF CONSULTING 
S.A. poate oferi o evaluare obiectivă şi imparţială. 

Datele de identificare ale CMF CONSULTING S.A.:  

Sediul social Str. Traian Popovici 91, bloc B7, sc. A, 
ap. 4, sector  3, Bucureşti 

Telefon +4021 326 08 92 
E-mail office@cmfconsulting.ro 
Nr. Registrul Comerțului J40/31542/1992 
Cod Fiscal RO 3023351 
Autoriza ție ANEVAR 0001 

 CLIENTUL ȘI UTILIZATORUL DESEMNAT 1.3.

Clientul este: SOCEP S.A.  

Utilizatorul desemnat: clientul și acționarii săi. 
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 SCOPUL EVALUĂRII 1.4.

Stabilirea valorii de piață în vederea determinării raportului de schimb pentru fuziune. 

 TIPUL VALORII. DEFINI ȚIA. 1.5.

Tipul valorii:  De piață 

Definiția: “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 părțile au acţionat fiecare în 
cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere.” (Standardele de Evaluare a bunurilor 
2018, SEV100 – Cadru general) 

 DATA EVALU ĂRII. DATA RAPORTULUI 1.6.

Data evaluării: 31 Decembrie 2018 

Data raportului de evaluare: 11 Iulie 2019 

 DOCUMENTAREA NECESARĂ PENTRU ELABORAREA 1.7.
RAPORTULUI 

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

 NATURA ŞI SURSA INFORMAȚIILOR 1.8.

Documentele și informațiile necesare realizării evaluării au fost puse la dispoziția 
evaluatorului de către client care este singurul răspunzător pentru validitate, valabilitatea și 
exactitatea acestora.  

Sursele de informare specifice sunt menționate în cadrul raportului în capitolul destinat 
acestora, dar şi în cadrul explicațiilor atunci când sunt necesar a fi evidențiate. 

 IPOTEZE ŞI IPOTEZE SPECIALE 1.9.

 Acest raport a fost elaborat având la baza informaţiile culese de către evaluator şi urmează a 
fi folosit în vederea determinării raportului de schimb pentru fuziune; 

 În elaborarea lucrării au fost luaţi în considerare toţi factorii care au influenţa asupra 
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parametrilor economico-financiari ai societăţii, nefiind omisă deliberat nici o informaţie 
relevantă; 

 Evaluatorul a obţinut informaţii, estimări şi opinii, ce au fost evidenţiate în raportul de 
evaluare, de la surse pe care el le consideră credibile şi nu îşi asumă nici o responsabilitate în 
privinţa completitudinii şi corectitudinii datelor furnizate de client şi terţe persoane, ele 
nefiind verificate din surse independente; 

 Evaluatorul a presupus că societatea analizată se conformează restricţiilor din zonă, deţine 
toate licenţele, autorizaţiile şi certificatele necesare funcţionarii şi acestea vor putea fi 
reactualizate în viitor, dacă va fi necesar; 

 Previziunile sau estimările privind evoluţia activităţii sunt bazate pe informaţiile primite de la 
client şi verificate de evaluator, în condiţiile curente ale pieţei; 

 Evaluatorul nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru considerarea unor factori care necesită 
expertiză în alte domenii. Aceşti factori includ, dar fără a limita valabilitatea drepturilor de 
proprietate, studii geologice, de stabilitate seismică, impact asupra mediului înconjurător. 
Concluziile acestui raport depind  de aceste ipoteze şi ipoteze speciale sau de altele descrise 
în raport care nu se regăsesc în acest capitol; 

 Nici o informaţie conţinută în acest raport nu trebuie să fie interpretată ca o consultanţă 
fiscală, juridică sau contabilă; 

 Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanţă sau să 
depună mărturie în instanţă relativ la proprietatea în chestiune, în afara cazului în care s-au 
încheiat astfel de înţelegeri în prealabil; 

 Evaluatorul nu are nici un interes prezent sau viitor în subiectul evaluării sau în părţile aflate 
în tranzacţie; 

 Raportul de evaluare nu poate fi folosit ca probă în instanţă nefiind o expertiză judiciară; 
 Raportul de evaluare poate fi verificat cu respectarea normelor legale în vigoare; 
 Pentru orice alt scop decât cel declarat anterior dreptul de proprietate evaluat asupra societății 

subiect poate avea o valoare diferită; 
 Prezentul raport este valabil doar cu semnătura și ștampila în original ale 

evaluatorului/coordonatorului echipei de evaluare care l-a întocmit; 
 Evaluatorul îşi asumă responsabilitatea pentru opiniile exprimate în prezentul raport de 

evaluare. 

 RESTRICȚII DE UTILIZARE, DIFUZARE SAU PUBLICARE  1.10.

Raportul de evaluare sau orice referire la acesta nu pot fi publicate, nici incluse într-un 
document destinat publicităţii, fără acordul scris şi prealabil al CMF CONSULTING S.A., al 
clientului şi al utilizatorului desemnat cu specificarea formei şi contextului în care ar urma să 
fie reprodus sau publicat. 

 

 



  7 

 

 

 RISCUL EVALU ĂRII 1.11.

Crizele macroeconomice neprevăzute au un efect brusc şi dramatic asupra pieţei. Acesta se 
poate manifesta fie prin panică la vânzare sau cumpărare sau pur şi simplu neintrare în 
tranzacţie până când devine clar cum vor fi afectate preţurile pe termen lung. Dacă data 
evaluării este în această perioadă rezultatul evaluării are un grad de certitudine scăzut. 

 DECLARAREA CONFORMIT ĂȚII CU SEV 1.12.

Prezentul raport are la bază standardele de evaluare a bunurilor ANEVAR 2018. 

 DESCRIEREA RAPORTULUI 1.13.

În conformitate cu activitățile specifice realizate în vederea evaluării, raportul cuprinde mai 
multe capitole (și anexe) ce includ: termenii de referință, prezentarea subiectului evaluării și 
a pieței specifice, metodologia evaluării și concluzia cu privire la valoare. 

 DREPTURI DE PROPRIETATE EVALUATE 1.14.

Drepturile de proprietate evaluate sunt drepturi depline.    

 RESPONSABILITATEA FA ȚĂ DE TERȚI 1.15.

Raportul de evaluare este destinat scopului precizat la pct. 1.4. şi numai pentru uzul 
clientului şi utilizatorului desemnat menționați la pct. 1.3.  
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 PREZENTAREA COMPANIEI 2.

Numele firmei:   SOCEP S.A. 
Adresa:     Constanta, Incinta Port, Dana 34  
Codul unic de înregistrare:  1870767 
Nr. Registrul Comerţului:   J13/643/1991 
Capital social subscris:  34.342.574,4 lei  
Capital social vărsat:    34.342.574,4 lei 
Număr acțiuni:   343.425.744 
Structura acționariatului la data de 31.12.2018: 
 

Acţionar Număr acțiuni % 
GRUPUL DD S.A. 111.179.494 32,3737% 

CELCO S.A. 84.629.468 24,6427% 

SAMARA STERE 39.798.742 11,5887% 
 Persoane fizice 84.924.907 24,7288% 

Persoane juridice 22.893.133 6,6661% 

TOTAL 343.425.744 100,0% 

 
Obiect de activitate: 

 CAEN 5224 - Manipulări. 
Societatea a fost înființată la 01.02.1991 în baza HG nr 19/1191 prin care s-a divizat fosta 
întreprindere de exploatare portuară a Ministerului Transporturilor. În urma divizării au 
rezultat mai multe societăți comerciale cu capital social integral de stat printre care și 
SOCEP.  

În anul 1996 SOCEP S.A. s-a privatizat integral, 60% prin programul de privatizare în masă 
(cupoane atribuite gratuit cetățenilor români) și 40% prin cumpărarea acțiunilor de la stat de 
către Asociația Salariaților. În prezent asociația s-a desființat, acțiunile fiind distribuite 
nominal membrilor asociației.  

În 2012, SOCEP S.A.  a înființat ca acționar unic, societatea cu răspundere limitată 
SOCEFIN S.A. Constanța, cu obiect principal de activitate cod CAEN 6420-Activități ale 
holdingurilor și cu un capital social în sumă de 30.000.000 lei. 

De peste 30 de ani, SOCEP - singurul operator portuar listat la Bursa de Valori București, 
dovedește viabilitatea unei companii puternice, cu o poziție strategică în Portul Constanța și 
Agigea, dispunând de un terminal de containere care a atins în 2016 capacitatea de 500.000 
TEU și de un terminal de mărfuri generale cu o capacitate de operare anuală de 3.000.000 
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tone.  

Principalele avantaje competiționale ale SOCEP 

 singurul operator portuar din Portul Constanța care are atât posibilități, cât și facilități de a 
opera orice tip de navă; 

 unicul operator care deține 2 terminale pentru a opera atât mărfuri generale: laminate, 
vracuri, mărfuri ambalate, cât și containere: încărcare/descărcare la navă, depozitare, 
stripping/stuffing; 

 personalul a fost specializat în timp pentru operarea eficientă și în condiții de siguranță 
totală a mărfurilor; 

 gamă variată de echipamente și utilaje aflate la dispoziția clienților 24/24 ore; 
 8 dane de operare, 70.000 mp magazii acoperite și 150.000 mp pentru terminalul de 

containere; 
 Conexiuni optime atât auto, cât și CFR (terminalul de containere - acces la 5 linii CFR, 

terminalul de mărfuri generale - acces la 7 linii CFR) 
 Extinderea acțiunii de operare în Portul Constanța Sud – Agigea în terminal pentru 

operațiuni de stuffing/stripping. 

 ANALIZA COMERCIAL Ă 2.1.

Principalele servicii prestate de SOCEP S.A. sunt: 

• manipulări mărfuri, respectiv încărcări/descărcări de mărfuri solide vrac sau 
ambalate, inclusiv containere; 

• depozitări mărfuri solide vrac sau ambalate, inclusiv containere; 
• alte servicii. 

Evoluția ponderii acestor servicii în cifra de afaceri în ultimii 3 ani se prezintă astfel: 

 

Piața de desfacere (vânzare) a acestor servicii este reprezentată de operatorii economici ce 
tranzitează mărfuri prin Portul Constanța și Constanța Sud Agigea. În momentul de față, în 
Portul Constanța principalii competitori sunt CHIMPEX S.A, UMEX S.A. și Constanța 
South,  cota de piață deținută fiind de circa 5% din volumul mărfurilor derulate. 
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Structura cifrei de afaceri pe clienți este concentrată în jurul câtorva clienți principali, care 
dețin la data evaluării o pondere de cca. 50%, restul de 50% fiind foarte dispersată între 
clienți cu ponderi de maxim 3.6%. În general principalii clienți au fost aceeași ceea ce indică 
că aceștia au fost mulțumiți de serviciile oferite de societate:  

 
De menționat faptul că în 2019 se va demara realizarea unui terminal de cereale, proiect a 
cărui execuție se va întinde pe perioada anilor 2019-2020. 
 

 

Serviciile de exploatare portuară prestate de SOCEP S.A. implică aprovizionări de utilități 
(energie electrică, termică, apă, comunicații), combustibili, piese de schimb și materiale 
consumabile diverse. 

Pentru utilități, sursele de aprovizionare sunt asigurate atât de Administrația Portului cât și 
de alți furnizori și sunt livrate în baza contractelor economice încheiate, în cantitățile 
solicitate. Pentru combustibili și materiale diverse sursele de aprovizionare sunt asigurate 
atât de pe platforma portuară cât și de pe piața Municipiului Constanța. 

Prețurile de aprovizionare sunt de regulă variabile, dificil de menținut constante pe durate 
lungi de timp, utilizând de regulă selecția de oferte. 

25,3% 

9,3% 

5,3% 

5,0% 
4,3% 

50,8% 

Top furnizori 2018 
% achiziții 

CNAPM

Liebherr-MCCTEC Rostock

C.M.I. OIL Consult

Romar Shipping Agency

Cuget Liber

Altii

28,0% 

16,2% 

7,5% 6,7% 3,1% 

38,6% 

Top furnizori 2017 
% achiziții 

Paceco Spania

CNAPM

C.M.I. OIL Consult

Casa de Expeditii Phoenix

Romar Shipping Agency

Altii

23,0% 

22,4% 

11,6% 7,4% 

5,4% 

30,3% 

Top clienți 2018 
% din CA 

Cerealcom Dolj

Romar Shipping Agency

Silcotub

Alum Tulcea

Novalog

Al ții 

24,4% 

20,8% 

12,0% 6,4% 

5,2% 

31,0% 

Top clienți 2017 
% din CA 

Romar Shipping Agency

Cerealcom Dolj

Silcotub

Transport Trade Services

Trammo AG

Al ții 
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 RESURSE UMANE 2.2.
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Numărul de salariaţi pe categorii de meserii şi grad de instruire este dimensionat în funcţie 
de volumul de activitate, tehnologiile de lucru folosite şi alte criterii specifice activităţii de 
exploatare portuară. Evoluţia principalelor categorii de salariaţi în ultimii 3 ani a fost 
următoarea: 

 

Numărul de personal este influenţat direct de productivitatea muncii, de evoluţia traficului 
portuar şi structura acestuia. 

La 31.12.2018 structura realizată a salariaţilor, a salariului mediu de baza şi a câştigului 
mediu brut, se prezintă astfel: 

 

Numărul de angajaţi, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent s-a redus. Venitul 
mediu brut a fost influenţat în mare măsura de majorarea salarială de care au beneficiat 
salariaţii începând cu 01.01.2018, ca urmare a trecerii contribuţiilor în sarcina angajaţilor.  
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 SITUAŢIILE FINANCIARE ALE COMPANIEI 2.3.

2.3.i. BILAN ŢUL CONTABIL 

Valoarea totală a activelor şi respectiv a pasivelor a înregistrat o evoluție crescătoare în 
perioada analizată. Această evoluţie se datorează în principal evoluțiilor înregistrate la 
imobilizări: 
 

 
 

2.3.i.a. ACTIVE  

Structura activelor a fost relativ stabilă în ultimii 3 ani, principala pondere fiind deținută de 
activele imobilizate având în vedere că societatea desfășoară activităţi de manipulare şi 
depozitare, care necesită o dotare corespunzătoare cu utilaje şi echipamente. 

 

RON 2015 2016 2017 2018

Active Imobilizate 82.517.722 118.019.540 132.590.441 137.335.317
Imobilizări Necorporale 27.576 956.269 708.419 379.906

Imobilizări Corporale 52.229.631 84.485.991 99.057.535 94.928.908

Imobilizări Financiare 30.260.515 32.577.280 32.824.487 42.026.503

Active Circulante 49.472.347 45.057.014 48.229.647 60.385.948
Stocuri 458.739 591.879 1.746.509 863.563

Creanţe 15.995.887 10.214.381 8.800.695 15.205.514

Investiţii Financiare pe Termen Scurt 19.652.739 27.521.945 27.877.610 26.179.173

Casă şi conturi la bănci 13.364.982 6.728.809 9.804.833 18.137.698

Cheltuieli în Avans 134.195 121.231 145.367 170.948

TOTAL ACTIVE 132.124.264 163.197.785 180.965.455 197.892.213

Capitaluri Proprii 123.576.597 133.506.358 143.485.252 160.318.461
Capital Subscris 34.342.574 34.342.574 34.342.574 34.342.574

Rezerve din reevaluare 19.155.822 17.939.190 24.134.953 22.013.966

Ajustare capital social 164.750.632 164.750.632 164.750.632 164.750.632

Rezerve 20.508.882 21.219.856 21.639.533 21.882.988

Rezultatul Reportat 52.624.538 62.640.858 66.967.919 76.203.623

Rezultatul Reportat provenit din adoptarea IAS 29 (164.750.632) (164.750.632) (164.750.632) (164.750.632)

Alte elemente de capitaluri proprii (3.055.219) (2.636.120) (3.599.727) 5.875.310

Datorii 7.761.197 29.234.568 36.962.750 37.032.950
Datorii pe Termen Scurt 5.468.761 6.848.258 10.407.767 15.460.844

Datorii pe Termen Lung 2.292.436 22.386.310 26.554.983 21.572.106

Venituri în Avans 39.234 180 31.096 22.479

Provizioane 747.236 456.679 486.357 518.323

TOTAL CAPITALURI ŞI DATORII 132.124.264 163.197.785 180.965.455 197.892.213
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ACTIVELE IMOBILIZATE 

Activele imobilizate ale societăţii sunt reprezentate în principal de imobilizările corporale, o 
pondere semnificativă fiind deținută și de imobilizările financiare: 

 

 

 
Principalele imobilizări corporale deţinute de SOCEP S.A., sunt reprezentate de construcţii şi 
utilaje portuare amplasate pe MOL-urile II şi III şi rădăcinile acestor MOL-uri în Portul 
Constanţa Nord şi ocupă aproximativ 330 mii mp din domeniul public al portului. 

Utilajele de exploatare portuară includ: macarale cheu, macarale auto, autostivuitoare, 
tractoare, poduri containere, utilaje specifice operării de mărfuri vrac minerale.  

În ultimii 3 ani societatea a achiziţionat sau a înstrăinat active după cum urmează: 

62% 72% 73% 69% 

37% 
28% 27% 31% 

2015 2016 2017 2018

Structura activelor pe categorii 

Cheltuieli în Avans Active Circulante Active Imobilizate

Structură Imobilizări 2015 2016 2017 2018

Imobilizări Necorporale 27.576 956.269 708.419 379.906

Imobilizări Corporale 52.229.631 84.485.991 99.057.535 94.928.908
Terenuri şi construcţii 64% 37% 42% 39%

Instalaţii tehnice şi maşini 29% 19% 56% 53%

Mobilier şi aparatură birotică 0% 0% 0% 0%

Investiții imobiliare 1% 0% 2% 3%

Avansuri şi imobilizări corporale în curs 5% 43% 1% 5%

Investiții imobiliare în curs 0% 0% 0% 0%

Imobilizări Financiare 30.260.515 32.577.280 32.824.487 42.026.503
Titluri de participare 1% 1% 1% 1%

Acţiuni deţinute la filiale și entităţi asociate 99% 92% 91% 97%

Alte împrumuturi 0% 6% 7% 2%
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Investițiile mari din 2017 sunt reprezentate de achiziția unui Pod Manipulare Containere 
(65Tone) și a două Utilaje Manipulare Containere Tip RTG puse în funcțiune în luna Mai.  

Imobilizările financiare sunt reprezentate în principal de participaţia la societatea SOCEFIN 
S.R.L (are ca obiect de activitate cod CAEN-6420-Activităţi ale holdingurilor şi un capital 
social de 30.000.000 lei). Tot aici sunt incluse și titluri de participare după cum urmează: 

 la societăţile ROCOMBI S.A. București şi ROFERSPED S.A. București. Cota de participare 
pe care o conferă acestea este de 4,7619% la ROCOMBI S.A. şi 3,0909% la ROFERSPED 
S.A. Titlurile celor două societăţi nu sunt cotate la BVB şi sunt evaluate la activ net contabil. 

 ELECTRICA S.A. Cota de participare pe care o conferă titlurile deținute este de 0,002%. 
Acţiunile sunt cotate la BVB şi sunt evaluate la valoarea justă. 

În cadrul imobilizărilor financiare se regăsește și categoria alte împrumuturi unde sunt 
evidențiate garanţiile în relația cu Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța. 

Imobilizările necorporale sunt reprezentate în general de licențe pentru programe informatice 
şi o marcă comercială. 

 

ACTIVELE CIRCULANTE 

Structura activelor circulante este variată însă acest lucru este firesc având în vedere obiectul 
de activitate. Structura la un moment dat este în special influențată de soldul Investițiilor 
financiare pe termen scurt, creanțelor și disponibilităților băneşti, acestea reprezentând în 
general principalele sume în sold: 
 

 



  16 

 

  

 

 

Stocurile deţinute la data evaluării sunt compuse în cea mai mare parte din materiale 
consumabile. Precizăm că în categoria stocurilor există anumite piese de schimb 
achiziționate in anii anteriori, care au o mișcare lenta. Pentru acestea, societatea are 
constituite ajustări pentru deprecierea stocurilor cu o valoare de 1.540.322 lei. 

În ceea ce privește creanțele clienți, cea mai mare parte sunt neajunse la termen:  

 

 

Principalele sume în sold sunt creanțe asupra Cerealcom Dolj, Romar Shipping Agency și 
Silcotub, aceștia fiind și unii din principalii clienți ai societății 

Structură Active Circulante 2015 2016 2017 2018

Stocuri 458.739 591.879 1.746.509 863.563
Materiale consumabile 100% 100% 100% 98%

Mărfuri 0% 0% 0% 0%

Avansuri pentru cumpărări de stocuri 0% 0% 0% 2%

Creanţe 15.995.887 10.214.381 8.800.695 15.205.514
Creanţe clienţi 95% 88% 93% 94%

Garanții sub 1 an 0% 0% 0% 0%

Alte creanţe 5% 12% 7% 6%

Capital subscris şi nevărsat 0% 0% 0% 0%

Investiţii Financiare pe Termen Scurt 19.652.739 27.521.945 27.877.610 26.179.173

Casă şi conturi la bănci 13.364.982 6.728.809 9.804.833 18.137.698

În termen 
77% 

<30 zile 
15% 

<90 zile 
8% 

<180 zile 
0% 

Restante 
23% 

Vechime creanțe la 31.12.2018 
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Notă: analiza este realizată pe soldul contului 4111 

Se constituie provizioane 100% pentru creanțe mai vechi de 365 zile și pentru companii în 
insolvență. Acestea sunt constituite și revizuite trimestrial conform procedurilor societății. 

Investițiile financiare pe termen scurt sunt reprezentate de depozite bancare în lei, USD și 
Euro. 

2.3.i.b. PASIVE  

Structura pasivelor a fost relativ stabilă în ultimii 3 ani, principala pondere, 81% fiind 
deținută de capitalurile proprii, urmate de datorii. Structura pasivului sugerează un grad de 
autonomie financiară foarte bun. 
 

 

În termen 
69% 

<30 zile 
17% 

<90 zile 
14% 

<180 zile 
0% 

Restante 
31% 

Vechime creanțe la 31.12.2017 

94% 
82% 79% 81% 

6% 
18% 20% 19% 

2015 2016 2017 2018

Structura pasivelor pe categorii 

Capitaluri Proprii Datorii Venituri în Avans Provizioane
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CAPITALURILE PROPRII  

Structura capitalurilor proprii prezintă următoarea evoluţie în dinamică până la data 
evaluării:  

 

Așadar nivelul total al capitalurilor proprii a înregistrat creșteri în intervalul analizat datorită 
creşterii rezervelor din reevaluare în urma evaluării activelor la data de 31 Decembrie 2017 
şi datorită reportării profitului (au fost doar parțial distribuite dividende). 

 

DATORII 

 

Se observă o modificare a structurii pe scadențe a datoriilor în perioada analizată.  

La data evaluării, principalele sume în cadrul categoriei alte datorii sunt reprezentate de 
salarii, dividende şi alte datorii. 

Împrumuturile bancare sunt reprezentate de un credit bancar în valoare de 35.090.000 lei în 
data de 05.10.2015 de la BRD din care s-a utilizat suma de 32.152.074,80 lei. Destinaţia 
creditului a fost de plată parţială a acreditivului documentar de import în valoare de 
8.710.550 euro (deschis la BRD la cererea SOCEP, în favoarea beneficiarului, PAECO 
SPANIA SA, conform contract de emitere acreditiv nr 209763/05.10.2015). La 31.12.2018 
soldul creditului a fost 23.255.853,30 lei. 

Datoriile pe termen lung sunt reprezentate în principal de porțiunea pe termen lung a 
creditului și impozite amânate. 

 

Structură Capitaluri Proprii 2015 2016 2017 2018

Capitaluri Proprii 123.576.597 133.506.358 143.485.252 160.318.461
Capital Subscris 28% 26% 24% 21%

Rezerve din reevaluare 16% 13% 17% 14%

Ajustare capital social 133% 123% 115% 103%

Rezerve 17% 16% 15% 14%

Rezultatul Reportat 43% 47% 47% 48%

Rezultatul Reportat provenit din adoptarea IAS 29 -133% -123% -115% -103%

Alte elemente de capitaluri proprii -2% -2% -3% 4%

Structură Datorii 2015 2016 2017 2018

Datorii pe Termen Scurt 5.468.761 6.848.258 10.407.767 15.460.844

Credite bancare 0% 40% 59% 40%

Datorii furnizori 32% 21% 16% 10%

Furnizori de imobilizari 0% 0% 0% 20%

Datorii faţă de bugetul statului 24% 16% 11% 13%

Datorii faţă de entităţi afiliate 0% 0% 0% 0%

Alte datorii 43% 23% 14% 17%

Datorii pe Termen Lung 2.292.436 22.386.310 26.554.983 21.572.106
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2.3.ii. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 

Contul de profit şi pierdere pentru perioada 2015–2018 este prezentat în următorul tabel: 

 

Astfel se poate observa că cifra de afaceri a fost relativ constantă până în 2017, înregistrând 
ulterior un trend crescător, cifra realizată la data evaluării fiind cu cca 17% peste cea din anul 
precedent. Acest lucru se datorează faptului că în 2018 au fost înregistrate venituri din 
depozitare foarte mari deoarece unul din clienți a ținut marfa depozitată în magaziile 
societății. Acest lucru a contribuit și la o marjă semnificativ mai mare întrucât activitatea de 
depozitare nu are costuri asociate semnificative astfel că marja este mare pe acest segment. 
Totodată, după cum se va vedea în cele ce urmează, structura de personal a fost mai redusă în 
2018, fapt ce a contribuit de asemenea la rezultatele foarte bune înregistrate. 

RON 2015 2016 2017 2018

Cifra de Afaceri 62.665.648 64.802.898 63.325.700 74.678.818

Alte Venituri Operaţionale 1.481.206 984.265 2.146.676 1.229.024

Venituri Operaţionale - Total 64.146.854 65.787.163 65.472.376 75.907.842

Cheltuieli cu materii prime şi materiale (5.521.677) (5.861.302) (6.119.394) (6.152.255)

Alte cheltuieli materiale (510.725) (535.213) (498.641) (340.320)

Cheltuieli cu utilităţile (1.200.448) (1.298.160) (1.327.080) (1.471.416)

Cheltuieli cu mărfurile (55.697) (28.250) (28.160) (39.273)

Reduceri comerciale primite - - - -

Cheltuieli cu personalul (23.615.535) (24.568.456) (27.666.835) (26.376.078)

Alte cheltuieli operaţionale (14.516.475) (15.312.177) (17.651.910) (15.496.090)

Deprecieri, amortizări şi provizioane (7.192.289) (6.424.459) (7.485.216) (11.331.309)
Cheltuieli Operaţionale - Total (52.612.846) (54.028.017) (60.777.236) (61.206.741)

EBITDA 18.726.297 18.183.605 12.180.356 26.032.410
Marja EBITDA 29,2% 27,6% 18,6% 34,3%
Rezultatul Operaţional (EBIT) 11.534.008 11.759.146 4.695.140 14.701.101
Marja Operaţională (EBIT) 18,0% 17,9% 7,2% 19,4%

Venituri Financiare - Total 3.305.969 2.533.444 1.253.493 1.918.455

Cheltuieli Financiare - Total (1.867.613) (1.809.645) (1.470.451) (2.070.135)

Rezultatul Financiar 1.438.356 723.799 (216.958) (151.680)
Profit Brut (EBT) 12.972.364 12.482.945 4.478.182 14.549.421

Impozit pe Profit (1.913.605) (1.678.659) (753.416) (1.872.219)

Profit / (Pierdere) net(a) 11.058.759 10.804.286 3.724.766 12.677.202

Marjă Profit Net 17,65% 16,67% 5,88% 16,98%
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2.3.ii.a. ANALIZ Ă CHELTUIELI OPERA ŢIONALE  

Structura cheltuielilor operaţionale ca pondere în total venituri operaţionale în dinamică nu 
prezintă variaţii foarte mari de la an la an: 

 

• Cheltuielile cu salariile reprezintă principala cheltuială ca pondere, fiind pe un trend 
descrescător de la 37% din venituri în 2015 la 35% din venituri la data evaluării datorită 
reducerii numărului de angajați; 

• Cheltuielile cu materiile prime şi materiale au înregistrat o uşoară scădere ca pondere în 
veniturile operaționale la data evaluării; 

• Cheltuielile cu utilităţile şi alte cheltuieli materiale au ponderi nesemnificative și în 
principal s-au menținut la același nivel relativ la venituri; 

• Categoria “Alte cheltuieli operaţionale” a înregistrat ponderi în scădere de la aproximativ 
23% din veniturile operaţionale în 2015 până la un nivel de 20% în 2018; 

• Cheltuielile cu deprecieri, amortizări şi provizioane sunt în creştere ca pondere fiind în 
jur de 15% din venituri la data evaluării. Acest lucru a rezultat atât în urma creșterilor de 
valoare rezultate în urma reevaluării de la 31.12.2018 cât și datorită investiției mari puse 
în funcțiune în Mai 2017. 

În consecință, se poate observa o creştere la nivelul marjelor EBITDA și EBIT față de 
valorile înregistrate în anii precedenți ca urmare a îmbunătăţirii marjei comerciale: 

2015 2016 2017 2018
Venituri Operaţionale - Total 100% 100% 100% 100%

Cheltuieli cu materii prime şi materiale -9% -9% -9% -8%

Alte cheltuieli materiale -1% -1% -1% 0%

Cheltuieli cu utilităţile -2% -2% -2% -2%

Cheltuieli cu mărfurile 0% 0% 0% 0%

Cheltuieli cu personalul -37% -37% -42% -35%

Alte cheltuieli operaţionale -23% -23% -27% -20%

Deprecieri, amortizări şi provizioane -11% -10% -11% -15%
Total ch. operaţionale -82,0% -82,1% -92,8% -80,6%
EBIT % venituri 18,0% 17,9% 7,2% 19,4%

29,2% 27,6%

18,6%

34,3%

18,0% 17,9%

7,2%

19,4%17,6% 16,7%

5,9%

17,0%

2015 2016 2017 2018

Evoluţia marjelor operaţionale

Marja EBITDA Marja Operaţională (EBIT) Marjă Profit Net
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 ANALIZA SWOT 2.4.

Analiza SWOT este o tehnică prin care se pot identifica punctele tari (Strengths) şi slabe 
(Weaknesses) şi se pot examina oportunităţile (Opportunities) şi riscurile (Threats) unui 
proiect/organizaţii. 
 

Punctele tari 

Punctele tari sunt acei factori care fac ca o organizaţie să fie mai competitivă decât 
concurenţii săi de pe piaţă. Punctele tari pot lua forma unor produse sau servicii pentru care 
compania are un avantaj competitiv, sau deţinerea strategică a unor resurse în plus faţă de 
concurenţă. În esenţă, punctele forţe sunt resurse, capacităţi şi competențe de bază pe care 
organizaţia le are în posesie şi pe care le poate utiliza în mod eficient pentru a-şi atinge 
obiectivele de performanţă. 

În cazul societății SOCEP cele mai importante puncte tari identificate sunt: 

 Relații de lungă durată dezvoltate cu clienții; 
 Experienţa în domeniu de 20 de ani; 
 Parteneriatele puternice cu furnizori importanți, ce oferă o bază solidă pentru dezvoltarea 

Companiei; 
 Specializarea pe anumite tipuri de mărfuri; 
 Gama variată de servicii; 
 Capacitate mare de depozitare şi suprafeţe mari pentru manipularea containerelor; 
 Dotarea tehnică și realizarea de investiții în mod constant în echipamente și utilaje; 
 Calificarea ridicată a personalului; 

 

Punctele slabe 

Un punct slab reprezintă o limitare în cadrul organizaţiei, care o va împiedica în realizarea 
obiectivelor sale. 

În cazul societății SOCEP cele mai importante puncte slabe identificate sunt: 

 Cota de piaţă destul de mică; 
 Având în vedere că pe platforma portuară, există o oarecare specializare a operatorilor pe 

tipuri de mărfuri, există oarecare bariere în a intra pe noi categorii de mărfuri, limitând 
astfel potențialul de creștere; 

 Dificultatea găsirii de personal calificat. 
 

Oportunit ăţi 

Oportunităţile includ orice perspectivă favorabilă în mediul organizaţiei, precum o tendinţă, 
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o piaţă, o schimbare sau o nevoie trecută cu vederea, care susţine cererea pentru un produs 
sau serviciu şi permite organizaţiei să-şi consolideze poziţia concurenţială. 

În cazul societății SOCEP cele mai importante oportunităţi identificate sunt: 

 Posibilitatea de a beneficia de pe urma creşterii traficului de fructe şi cereale dar şi de pe 
urma creşterii traficului cu minereuri; 

 Posibilitatea extinderii capacităţilor de depozitare şi manipulare. 
 

Riscuri/ameninţări 

O ameninţare include orice situaţie nefavorabilă, tendinţă sau modificare iminentă în mediul 
organizaţiei, care este dăunătoare sau pune în pericol capacitatea companiei de a concura pe 
piaţă. Aceasta poate lua forma unei bariere, a unei constrângeri, sau orice altceva care ar 
putea cauza probleme, daune, prejudicii organizaţiei. 

În cazul societății SOCEP cele mai importante riscuri identificate sunt: 

 Scăderea puternică a importurilor şi exporturilor ca urmare a reducerii cererii de pe 
pieţele interne/externe; 

 Potențiale modificări legislative privind condițiile de depozitare ce sunt de așteptat a fi 
adoptate și de România pentru aliniere la standardele europene. Totuși, societatea a luat 
măsuri în acest sens și intenționează să construiască un siloz în port care va permite 
depozitarea de tranzit a cerealelor la standarde europene; 

 Vulnerabilitate la fluctuațiile valutare; 
 Creşterea fiscalităţii; 
 Având în vedere dependenţa societăţii de comerţul maritim, orice conflict în zona Mării 

Negre sau Mediterană poate constitui o ameninţare. 
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 ANALIZA PIE ŢEI SPECIFICE 3.

Portul Constanţa, situat pe coasta vestică a Mării Negre, acoperă o suprafaţă totală de 3.926 
ha din care 1.313 ha uscat si 2.613 ha apă. Cele două diguri situate în partea de nord şi în 
partea de sud, adăpostesc portul creând condiţiile de siguranţă optimă pentru activităţile 
portuare. În prezent lungimea totala a Digului de Nord este de 9.394 m, iar cea a Digului de 
Sud de 5.560 m. Portul Constanţa are o capacitate de operare anuala de peste 100 milioane 
tone, fiind deservit de 156 de dane, din care 140 sunt operaţionale. Lungimea totala a 
cheiurilor este de 29,83 km, iar adâncimile variază între 7 şi 19 m. Aceste caracteristici sunt 
comparabile cu cele oferite de către cele mai importante porturi europene şi internaţionale, 
permiţând accesul tancurilor cu capacitatea de 165.000 dwt. şi a vrachierelor cu capacitatea 
de 220.000 dwt. Portul Constanţa este atât port maritim, cât şi port fluvial. Zilnic, nave 
fluviale se află în port pentru operaţiuni de încărcare sau descărcare mărfuri sau în aşteptare 
pentru a fi operate. Facilităţile oferite de Portul Constanţa, permit acostarea oricărui tip de 
navă fluvială.1 

În anul 2018 au fost tranzitate 61.303.774 tone de marfă, în creştere faţă de anul precedent, 
dintre care 17 mil. cereale, 13.5 mil petrol şi produse petroliere şi 4.5 mil minereu de fier. În 
ceea ce priveşte traficul de nave, acestea au avut 4.139 de escale, cele mai multe având o 
capacitate de până la 5.000 de tone. 
 

 
Sursa: http://www.portofconstantza.com 

 

                                                           
1 file:///C:/Users/wally/Downloads/PlanAnalizaRiscuri-2017.pdf 
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Topul principalilor operatori economici portuari, care dispun de capacităţi de 
stocare/depozitare mărfuri, realizat în funcţie de veniturile obţinute în 2017 este: 

1. Constanța South Container Terminal - 202.730.943 lei (-3,98%); 
 
2. Oil Terminal - 158.780.521 lei (-1,15%); 
 
3. Chimpex - 137.519.528 lei (+12,40%); 
 
4. North Star Shipping (care s-a dizolvat prin fuziune în aprilie 2018) - 120.634.585 lei (-
8,84%); 
 
5. United Shipping Agency - 70.049.007 lei (+9,98%); 
 
6. Minmetal (devenită North Star Shipping prin fuziune) - 69.043.391 lei (+9,19%);  
 
7. Comvex - 67.494.100 lei (+18,22%); 
 
8. Socep - 66.885.834 lei (-2,74%); 
 
9. Umex - 42.266.979 lei (+4,25%); 
 
10. TTS Operator - 30.833.588 lei (+3,73%);2 
 
Dezvoltarea Portului Constanţa presupune lucrări la nivelul infrastructurii portuare, dar şi 
investiţii private în dane specializate, susţin oficiali ai Ministerului Transporturilor şi ai 
Administraţiei Porturilor Maritime, precizând că faţa portului se va schimba semnificativ în 
următorii ani. 

În 2018 s-au deschis investiţii de peste 300 de milioane euro ale operatorilor portuari: o dană 
specializată, o macara performantă de containere precum şi lucrări de dragare care să permită 
accesul navelor de mare tonaj. 

                                                           
2 https://www.cugetliber.ro/stiri-economie-topul-veniturilor-operatorilor-portuari-in-2017-353381 
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 EVALUAREA SOCIET ĂȚII 4.

 METODOLOGIE DE EVALUARE 4.1.

Principalele abordări ale evaluării unei afaceri se încadrează în următoarele trei categorii: 

 Abordarea prin piaţă 
 Abordarea prin venit 
 Abordarea prin cost (sau abordarea prin active)  
Standardele de evaluare a bunurilor adoptate de către Asociaţia Naţională a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România (ANEVAR) precizează că pentru estimarea unui tip de valoare 
adecvat evaluatorul trebuie să aplice una sau mai multe abordări în evaluare. Termenul de 
abordare în evaluare se referă la metodologiile analitice general acceptate utilizate de obicei. 

În timpul unor perioade de tranziţie de piaţă, caracterizate de creşteri sau scăderi rapide ale 
preţurilor, există riscul unor supraevaluări sau subevaluări în cazul în care se acordă o 
importanţă excesivă informaţiilor istorice, sau dacă se utilizează ipoteze nefundamentate 
referitoare la pieţele viitoare. În aceste circumstanţe, în rapoartele lor, evaluatorii trebuie să 
analizeze cu atenţie şi să reflecte acţiunile şi atitudinile pieţei şi să prezinte complet 
rezultatele investigaţiilor şi constatărilor. 

În abordarea prin venit evaluatorul estimează valoarea unei întreprinderi, a unei participaţii 
sau a unei acţiuni prin calcularea valorii actualizate a beneficiilor anticipate. Cele două 
metode uzuale ale abordării prin venit sunt capitalizarea venitului şi analiza fluxului de 
numerar actualizat sau metoda dividendelor.  

Abordarea prin pia ță are la bază compararea societăţii de evaluat cu alte întreprinderi 
similare, cu participaţii la întreprinderi similare şi cu acţiuni care au fost vândute pe piaţa 
liberă.  

Conform SEV 200 – C16, în cadrul acestei abordări sursele uzuale de date sunt: 

 pieţele de capital pe care se tranzacționează participațiile la capitalurile unor întreprinderi 
similare; 

 piaţa achiziţiilor de întreprinderi pe care se cumpără și se vând întreprinderi în ansamblul lor; 
 tranzacţiile anterioare sau ofertele de tranzacții de acțiuni/părți-sociale ale întreprinderii 

subiect. 

Abordarea prin cost/active 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. 

Abordarea prin active poate fi adecvată în evaluarea unei afaceri, care este de tip holding sau 
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de investiţii. Având în vedere activitatea desfășurată această abordare nu este adecvată. 

 ABORDAREA PRIN VENIT 4.2.

4.2.i. Premise generale 

Metoda de evaluare prin capitalizarea fluxurilor financiare actualizate (discounted cash-flow 
- DCF) se bazează pe capacitatea întreprinderii/unităţii generatoare de afaceri de a genera 
fluxuri pozitive de disponibilităţi care în final rămân la dispoziţia proprietarului. 

Fiind o metodă de randament şi având în vedere particularităţile aplicării, argumentele care 
susţin aplicarea metodei sunt următoarele: 

 viabilitatea societăţii/unit ăţii generatoare de numerar, capacitatea de a genera profit şi în 
perioada următoare, într-un orizont de timp rezonabil; 

 continuitatea activităţii prezente. 
Premisele aplicării metodei sunt: 

 definirea condiţiilor normale de exploatare şi funcţionare pe baza tendinţelor extrase din 
rezultatele analizei societății; 

 continuitatea managementului, a sistemului de organizare, a structurii şi activităţii societăţii. 
 în estimarea veniturilor şi cheltuielilor s-a ţinut cont de rezultatele obţinute în perioada 2015-

2018, precum şi de bugetul pregătit de managementul companiei pentru perioada 2019-2023 
(Anexa 7). 

Metoda se aplică sub rezerva certitudinii informaţiilor şi estimărilor puse la dispoziţie de 
conducerea societăţii, şi anume: 

 estimările privind evoluţia capacităţii de absorbţie a pieţei şi veniturilor în perioada de 
previziune; 

 estimările privind structura costurilor pentru a susţine evoluţia veniturilor şi a cheltuielilor. 

4.2.ii. Rata de actualizare 

Rata de actualizare este reprezentată de costul mediu ponderat al capitalului (CMPC sau 
WACC) care este calculat pe baza următoarei formule: 

���� �  �� ∗ 
�	
��	��� ���
���

�	
��	��� ���������
� � � ∗ �� � �� ∗

�	
��	��� Î�
�����	��

�	
��	��� ���������
 

Unde: 

Ke  Costul capitalurilor proprii 
Kd  Costul capitalurilor împrumutate 
T  Cota de impozitare 

Capitaluri Investite  Reprezintă suma dintre capitalurile proprii şi cele împrumutate 
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Tehnica de lucru pentru estimarea costului capitalurilor proprii (Ke) este cea din modelul de 
evaluare a activelor financiare (CAPM model) care are la bază lucrările lui Harry Markowitz 
referitor la diversificare şi teoria modernă a portofoliului. Costul capitalului a fost ajustat 
pentru a reflecta modul în care piaţa ar evalua riscurile specifice asociate fluxurilor de 
numerar previzionate. Costul capitalului a fost determinat pe baza formulei: 

K e = Rf + β * (Rm-Rf) + SSPR 
Unde: 

Ke = Costul capitalului    

Rf = Rata fără risc = 4,74% emisiunea de titluri de stat ROVRZSEM43E4 în lei 
cu scadenţa de aproximativ 10 ani din Decembrie 
2018 (sursa: BNR) 
 

Β = Beta = 0,85 
 

Beta reajustat, mediana companii comparabile (beta 
neajustat: 0,73) 
 

ERP 
Sau 
Rm-Rf 

= Prima de risc pentru 
investiţii (Equity risk 
premium) 

= 6,24% ERP este randamentul așteptat al pieței (Rm), în plus 
față de rata fără risc (Rf). O primă de risc de capital 
6,24% a fost considerată de bază având în vedere 
prima de risc pentru piaţa de capital, pentru ţările 
dezvoltate + prima de risc pentru România 
 
Prima de risc pentru piaţă pentru ţările dezvoltate = 
5,96% (Damodaran Ian. 2019) 
 
Prima pentru România =  
1,22% (CDS Romania – CDS SUA, Ian. 2019, 
Damodaran)  
x 
0,23 coeficient volatilitate acţiuni comparativ cu 
obligaţiuni corporative pentru ţări emergente având în 
vedere că s-a luat deja în calcul prima de risc pentru 
ţări dezvoltate, Damodaran, Ian. 2019  
 

SSRP = Prima de risc aferentă 
dimensiunii companiei  
 
 

= 1,5% Prima de risc nesistematic a fost adăugată pentru a 
capta riscul pentru dimensiune (sursa:  2017 
Valuation Handbook, International Guide to Cost of 
Capital - Duff & Phelps) 

În ceea ce privește prima de risc aferentă dimensiunii companiei, așa cum am precizat, 
aceasta a fost determinată conform 2017 Valuation Handbook, International Guide to Cost of 
Capital - Duff & Phelps, Data Exhibit 5B-1 unde s-a estimat următoarea ecuație de regresie 
pentru estimarea primei de risc de dimensiune în funcție de capitalizarea bursieră (respectiv 
capitalurile proprii): 
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SSRP = 22,465% - 8,501% * Ln(Capitaluri proprii) + 1,154% * Ln(Capitaluri proprii)2 – 0,053% * 
Ln(Capitaluri proprii)3 

Coeficientul de determinare (R2) al ecuației de regresie de mai sus este de 86%. 

Această ecuație expusă grafic arată astfel: 

 

Astfel, din calculele prezentate în Anexa nr. 1, rezultă Ke = 11,7% şi costul mediu ponderat 
al capitalului CMPC (WACC) = 10,5%. 

4.2.iii. Durata previziunii 

Alegerea duratei pentru scenariul de previziune are în vedere următoarele considerente: 
 cererea pentru serviciile oferite de societate se va stabiliza, 
 durata medie estimată de viaţă a principalelor dotări.  
Durata de previziune s-a împărţit în 2 perioade: 

• perioada 2019-2023 ce are la bază bugetul pregătit de societate, fiind considerate anumite 
investiții majore ce vor avea un impact considerabil în venituri și profitabilitate;   

• perioada ulterioară în care previziunile au un grad mai mare de nesiguranţă însă se 
stabilizează (s-au extrapolat tendinţele mari ale perioadei anterioare considerând şi 
saturarea previzibilă a pieţii). 

4.2.iv. Valoarea terminală 

Estimarea valorii terminale s-a făcut în baza ipotezei de continuare a activității. Valoarea 
terminală este dată de capitalizarea fluxului de numerar disponibil (aferent ultimului an de 
previziune) cu rata de capitalizare care are în vedere o creștere perpetuă de 2,5%. Această 
cifră are la bază următorii indicatori pentru România: 
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Creștere reală GDP     Rata inflației 

Sursa: Statista.com 
 

Conform discuțiilor cu managementul investiția în silozurile pentru cereale va mai genera 
creșteri și după anul 2023 drept pentru care am optat pentru rata de creștere de 2,5%. 

4.2.v. Determinarea valorii fluxurilor financiare de disponibilități 

Estimarea veniturilor 

Baza de calcul pentru estimarea veniturilor totale a fost bugetul de venituri şi cheltuieli 
întocmit de conducerea societăţii în lei pentru perioada 2019-2023 (Anexa 7): 

  2018  2019e 2020e 2021e 2022e 2023e 
Valoarea 
terminală 

Venituri din exploatare 75.102.323 75.367.150 78.777.586 84.980.127 89.832.986 90.731.316 
 

Venituri chirii 511.762 260.719 263.326 265.959 268.619 271.305  
Venituri din expl. fără chirii 74.590.561 75.106.431 78.514.260 84.714.167 89.564.367 90.460.011 92.721.511 
%variatie venituri op vs anul trecut 

 
0,7% 4,5% 7,9% 5,7% 1,0% 2,5% 

 

Premisele generale ce stau la baza estimării veniturilor sunt următoarele: 

 Trafic containere și mărfuri generale 

• creștere a traficului de containere cu o rată medie compusă de creștere de 3,7% față 
de anul 2018, de la 140.482 TEU la 168.782 TEU în 2023, prin creșterea traficului 
clienților existenți. Această creștere va fi atinsă și printr-o reducere a tarifului mediu 
pe TEU de la 187 lei în 2018 la 172 lei în 2023. 

• creștere a traficului de mărfuri generale cu o rată medie compusă de creștere de 6,7% 
față de anul 2018. Această creștere este predominant generată de investiția în silozuri 
de cereale ce va elibera suprafața unde acestea sunt stocate în prezent. Investiția în 
valoare de aproximativ 20 milioane Euro va fi realizată în perioada 2019-2020 
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generând o creștere substanțială începând cu anul 2021 pe acest segment. 
• fata de anul 2018 in anul 2019 societatea estimează o reducere a numărului de zile de 

depozitare in cazul CEREALCOM și o creștere a ratei de operare; 
• Începând cu anul 2021 pe segmentul mărfuri generale societatea intenționează să 

dezvolte relații comerciale și cu clienți noi ce vor alimenta o bună parte din creșterea 
veniturilor din acest an. 

  

Marja EBITDA 

Marja EBITDA va înregistra o scădere în 2019 având în vedere că anul 2018 a fost unul 
atipic datorită veniturilor suplimentare înregistrate din depozitare care înregistrează marje 
foarte mari. Începând cu anul 2022 se vor mai înregistra creșteri ale marjelor ca urmare a 
punerii în funcțiune a noii investiții în silozurile de cereale. 

  2019e 2020e 2021e 2022e 2023e 
Valoarea 
terminală 

Marja EBITDA 27,2% 29,0% 27,5% 30,1% 30,0% 32,0% 

 

2018 buget vs. actuale 

În tabelul de mai jos este prezentată o situație centralizată privind variațiile principalilor 
indicatori: 
 

2018 
realizat 

2018 
 buget Var % 

Venituri operaționale 75.100.819 74.065.256 +1,4% 

EBIT 14.418.239 8.753.344 +64,7% 
 EBITDA 24.963.537 20.055.844 +24,5% 

Profit net 12.677.203 6.682.185 +89,7% 

Notă: format raportare management, există mici realocări între poziții comparativ cu situația contabilă 

Așadar se poate observa că, la nivel de venituri au fost ușor depășite cifrele propuse în timp 
ce ca și profitabilitate, rezultatele au fost mult peste buget. Acest lucru se datorează în 
special veniturilor crescute din depozitare marfă unde costurile sunt foarte reduse astfel că 
marjele sunt mult mai mari. În acest sens, conform discuțiilor cu managementul societății, 
situația în 2018 a fost un pic aparte întrucât în general clienții nu doresc să depoziteze marfa 
prea mult timp datorită costurilor ridicate ce apar după depășirea unui anumit număr de zile. 
Totuși un client, din motive strategice, a acceptat aceste costuri suplimentare ce a generat 
societății venituri suplimentare pe segmentul depozitare cu o marjă foarte mare. În previziuni 
societatea nu a considerat aceste venituri la același nivel. 
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Investiţii (CAPEX) 

Investiţiile au fost considerate în perioada 2019-2023 conform bugetului de investiții al 
societății prezentat în detaliu în Anexa 5: 

  2019e 2020e 2021e 2022e 2023e 

CAPEX (70.932.400) (24.731.400)  (3.125.500) (13.470.200)  (5.362.700) 

 
În perpetuitate investițiile au fost considerate la nivelul cheltuielii cu amortizarea. 

 

Varia ţia capitalului de lucru 

Capitalul de lucru non-cash a fost estimat la nivelul a aproximativ 5% din veniturile 
operaționale şi implicit variaţia capitalului de lucru este la nivelul a 5% din variaţia 
veniturilor operaționale estimate. Acest procent a fost stabilit pe baza ponderii înregistrate în 
ultimii 3 ani:  

    2015   2016   2017   2018 
  Capital de lucru (AC-DC) 41.058.875   35.758.593   34.150.664   40.075.755 

  % venituri operaționale 66%   55%   54%   54% 

  Capital de lucru non-cash 8.275.811   4.621.306   3.050.771   2.841.414 

  % venituri operaționale 13%   7%   5%   4% 

  

Capitalul de lucru non-cash porneşte de la capitalul de lucru la care se adaugă datoriile 
purtătoare de dobândă (porțiunea pe termen scurt) şi se scad disponibilităţile. O altă 
modalitate de calcul ar fi pornind de la Necesarul de Fond de Rulment la care se adună 
înapoi datoriile purtătoare de dobândă pe termen scurt3. 

Societățile comparabile utilizate în estimarea ratei de actualizare înregistrează procente 
cuprinse între -2% și 8% existând și o valoare extremă de 23%. Nivelul median este de 6%: 
 

Companie 
Capital de lucru 
% Venituri op. 

Oil Terminal SA 6,2% 
Royal Vopak NV 5,0% 
Hamburger Hafen und Logistik A... 8,1% 
Luka Ploce d.d. 22,8% 
Luka Rijeka d.d. 3,3% 
Piraeus Port Authority S.A. 7,1% 
Novorossiysk Commercial Sea Po... 2,8% 
Thessaloniki Port Authority S.... 6,3% 
Global Ports Investments PLC -2,4% 

Nivel median 6,2% 

 
                                                           
3 Referinţă: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/valquestions/noncashwc.htm  
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Fluxurile de disponibilit ăţi 

Tabloul fluxului de disponibilităţi și modul de calcul sunt prezentate în tabelul următor, 
pornindu-se de la profitul operaţional net la care s-a adăugat amortizarea, fiind o cheltuială 
nemonetară, şi din care s-a scăzut valoarea investiţiilor şi necesarul de capital de lucru pentru 
a susţine volumul de afaceri estimat: 

 
Prin actualizarea acestor fluxuri de numerar cu rata de actualizare estimată la capitolul 4.2.ii 
rezultă într-o valoare a capitalurilor investite, conform calculelor din Anexa 2, de: 

 

Vcapitaluri investite – activitate operațională = 111.460.220 lei 

 

Active în afara exploatării / în exces 

În urma analizei societăţii au fost identificate următoarele active în exces / în afara 
exploatării: 

 Participație de 100% la capitalul SOCEFIN SRL, cod CAEN 6420 - Activităţi ale 
holdingurilor. Această societate nu desfășoară o activitate operațională ci doar are la 
rândul ei dețineri la alte societăți. Din acest motiv evaluarea acestei societăți a fost 
realizată utilizând abordarea prin active: 

 Sume în RON

2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Valoarea 

terminală

Venituri din exploatare 75.102.323 75.367.150 78.777.586 84.980.127 89.832.986 90.731.316

Venituri chirii 511.762 260.719 263.326 265.959 268.619 271.305

Venituri din exploatare fără chirii 74.590.561 75.106.431 78.514.260 84.714.167 89.564.367 90.460.011 92.721.511

    %variatie venituri op vs anul trecut 17,7% 0,7% 4,5% 7,9% 5,7% 1,0% 2,5%

EBITDA fără chirii 24.213.238    20.452.144 22.781.732 23.295.285 26.926.724 27.139.716 29.670.884     

        Marja EBITDA 32,5% 27,2% 29,0% 27,5% 30,1% 30,0% 32,0%

  Amortizare (10.536.783)   (9.621.237)     (10.023.282)   (9.588.747)     (9.684.634)     (9.781.481)     (9.781.481)      

  Deprecieri si provizioane (794.526)         -                   -                   -                   -                   -                   -                    

EBIT 12.881.929    10.830.907    12.758.450    13.706.538    17.242.090    17.358.235    19.889.403     

Impozit pe profit (1.732.945)     (2.041.352)     (2.193.046)     (2.758.734)     (2.777.318)     (3.182.304)      

Profit operaţional net 9.097.962       10.717.098    11.513.492    14.483.355    14.580.918    16.707.098     

Amortizare 9.621.237       10.023.282    9.588.747       9.684.634       9.781.481       9.781.481        

Variatia capitalului de lucru (913.908)         (170.391)         (309.995)         (242.510)         (44.782)           (113.075)          

CAPEX (70.932.400)   (24.731.400)   (3.125.500)     (13.470.200)   (5.362.700)     (9.781.481)      

Flux net de numerar (53.127.108)   (4.161.412)     17.666.744    10.455.280    18.954.916    16.594.023     
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Societatea deține active financiare reprezentate de dețineri la alte societăți listate după 
cum urmează: 

 
Precizăm că valoarea în bilanț este afectată de o ajustare pentru depreciere de 
1.097.684,13 lei. Considerăm că valoarea pe baza prețului bursier este cea mai bună 
indicație a valorii de piață având în vedere că este vorba de pachete fără drept de control. 
Categoria Creanțe este integral reprezentată de dobânzile de încasat aferente depozitelor 
constituite (categoria Investiții Financiare pe Termen Scurt) la BCR și BRD. 
În cadrul datoriilor principalele sume reprezintă impozit pe profit de plată. 
În consecință valoarea de piață a activului net, ținând cont de valoarea de piață a 

SOCEFIN S.R.L

RON 2018 Ajustari 2018 ajustat

Active Imobilizate 18.459.408 3.574.828 22.034.236
Imobilizări Necorporale - - -

Imobilizări Corporale - - -

Imobilizări Financiare 18.459.408 3.574.828 22.034.236

Active Circulante 22.454.649 - 22.454.649
Stocuri - - -

Creanţe 95.592 - 95.592

Investiţii Financiare pe Termen Scurt 22.331.000 - 22.331.000

Casă şi conturi la bănci 28.057 - 28.057

TOTAL ACTIVE 40.914.057 3.574.828 44.488.885

Capitaluri Proprii 40.880.156 3.574.828 44.454.984

Datorii 33.901 - -

TOTAL CAPITALURI ŞI DATORII 40.914.057 3.574.828 44.488.885

DENUMIRE 
SOCIETATE

Nr. Actiuni GESTIONATE DE 
Valoare in 

contabilitate pana la 
31.12.2018

Pret BVB la 
31.12.2018

Valoare conform 
pret BVB LA 
31.12.2018

TRANSGAZ 23.859 DEPOZITARUL CENTRAL 4.419.879,75 316,0000 7.539.444,00

100.000 SWISS CAPITAL 2.413.091,90 27,8000 2.780.000,00

752 DEPOZITARUL CENTRAL 25.710,88 27,8000 20.905,60

OMV PETROM 936.290 SWISS CAPITAL 186.789,86 0,2990 279.950,71

1.092.000 INTERFINBROK 267.794,98 0,2150 234.780,00

10.000.000 SWISS CAPITAL 2.457.500,00 0,2150 2.150.000,00

5.050.000 SWISS CAPITAL 1.269.579,11 0,2150 1.085.750,00

5.515.032 SWISS CAPITAL 1.367.871,19 0,2150 1.185.731,88

5.000.000 SWISS CAPITAL 1.239.895,00 0,2150 1.075.000,00

7.700.000 SWISS CAPITAL 1.688.671,61 0,2150 1.655.500,00

4.298.951 SWISS CAPITAL 929.129,83 0,2150 924.274,47

2.175.000 SWISS CAPITAL 459.396,90 0,2150 467.625,00

5.000.000 SWISS CAPITAL 1.051.269,99 0,2150 1.075.000,00

6.650 INTERFINBROK 87.911,82 9,7000 64.505,00

154.203 DEPOZITARUL CENTRAL 1.692.599,15 9,7000 1.495.769,10

TOTAL 19.557.091,96 22.034.235,76

ELECTRICA

ROMGAZ

SIF 3
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imobilizărilor financiare și de faptul că activele deținute sunt foarte lichide putând fi 
valorificate foarte repede este de 44.488.885 lei. 
 

 Cotă de participare de 4,7619% la ROCOMBI SA BUCUREŞTI şi 3,0909% la 
ROFERSPED SA BUCUREŞTI. Titlurile celor două societăţi nu sunt cotate la BVB şi 
sunt evaluate la activ net contabil. Având în vedere dimensiunea participației și faptul că 
acestea nu oferă putere de decizie, considerăm că valorile înregistrate sunt asimilabile 
valorii de piață. 
 

 ELECTRICA SA. Cota de participare pe care o conferă acestea este de 0,002%. Acţiunile 
sunt cotate la BVB şi sunt evaluate la valoarea justă. 
 

 Proprietăți imobiliare închiriate/neutilizate după cum urmează: 

Nr.  
crt  

 Număr  
inventar  

 Denumire   Data 
PIF  

 Valoare 
inventar  

 Valoare 
rămasă  

 Valoare 
justă   

 lei   lei   lei  

1 110.504 CLADIRE - SEDIU REPREZENT. 
DR.FELIX 61 BL.B1 BUC 85,19MP 

Apr 2001 412.800 412.800 570.395 

2 110.506 CAMIN 3 ABATOR 358,20 MP Iul 2006 489.023 489.023 1.215.412 

3 110.601 CASA PROTOCOL COSTINESTI CU 
ANEXE 432,05 MP 

Mai 1999 1.522.859 1.513.731 1.514.368 

4 1.107.020 CLADIRE SEDIU ADMINISTRATIV 
SPATIU INCHIRIAT 

Dec 2017 786.048 786.048 910.393 

    TOTAL   3.210.730 3.201.602 4.210.568 

 
Evaluarea detaliată a acestora este prezentată în Anexa 8.  

Astfel totalul datoriilor în afara exploatării este în sumă de 49.131.997 lei (100% 
participație Socefin + alte titluri de participare + active imobiliare neutilizate/închiriate). 

Drept urmare valoarea de piață a capitalurilor investite este de: 

Vcapitaluri investite – total = 160.592.217 lei 

 

Datorii purt ătoare de dobândă/Alte sume asimilate 

La data evaluării, compania are următoarele datorii financiare și asimilate: 

• Credit BRD cu destinaţia de plată parţială a acreditivului documentar de import în 
valoare de 8.710.550 Euro (deschis de BRD la cererea SOCEP, în favoarea beneficiarului 
PACECO ESPAŇA S.A., conform contract emitere acreditiv nr. 209763/05.10.2015). La 
31.12.2018 soldul creditului a fost 23.255.853,30 RON. 

• Dobândă de plată aferentă creditului 75.204 lei. 
• Dividende neridicate în sold de 844.084 lei. 
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Aceste elemente nu au fost incluse în calculul capitalului de lucru non-cash. 

 

Disponibilit ăți 

La data evaluării, soldul disponibilului în casă și în conturi (inclusiv investiții financiare pe 
termen scurt) este de 44.316.871 RON. 

 

Rezultate – Abordarea prin venit 

Aşadar, pornind de la valoarea determinată a capitalurilor investite şi ţinând cont de datoriile 
purtătoare de dobândă nete de disponibilități precum şi de valoarea activelor în exces / în 
afara exploatării, valoarea capitalurilor proprii ale societăţii (100% acțiuni) este de: 
 

Vcapitaluri proprii = 180.700.000 lei (valoare rotunjită) sau 

Vacțiune = 0,5262 lei 

 

 

 

 ABORDAREA PRIN PIA ȚĂ 4.3.

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/părți sociale ale aceleiași întreprinderi. O indicație asupra valorii poate 
proveni și din tranzacțiile sau ofertele anterioare aferente oricărei componente a 
întreprinderii. (SEV 200 - C15). Această abordare se bazează pe un proces logic în care 
valoarea de piaţă se va obţine prin analiza tranzacţiilor cu întreprinderi similare şi relevante, 
compararea acestor întreprinderi cu firma evaluată şi, în final, estimarea valorii companiei 
evaluate prin utilizarea unui factor de conversie (multiplicator).  

Abordarea este aplicabilă şi în cazul în care sunt disponibile date privind tranzacţii anterioare 
cu subiectul evaluării. Societatea este listată la BVB însă cursul bursier nu poate fi utilizat 
pentru a estima valoarea de piață deoarece: 

 pachetele tranzacționate pe bursă sunt pachete minoritare, fără drept de control și 
 în ultimul an (de la 26 Iunie 2019) s-au tranzacționat aproximativ 7,7 milioane de acțiuni 

în condițiile unui free float de 107,8 milioane acțiuni (sub 1%). 
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4.3.i. Analiza multiplicatorilor de sector 

Este adecvată pentru a estima valoarea societăţii subiect (capitaluri proprii sau investite) prin 
comparaţie cu preţurile acţiunilor unor societăţi similare ce sunt tranzacţionate pe pieţele de 
capital. Indicatorii de tranzacţionare a acestor acţiuni pot fi aplicaţi performanţelor financiare 
ale societăţii evaluate pentru a estima valoarea de piaţă a acţiunilor acestei societăţi. 

Trebuie remarcat că valoarea obţinută poate să nu fie exact egală cu preţurile de 
tranzacţionare ale acţiunilor evaluate (ultimul preţ sau preţul mediu) pentru că reprezintă o 
opinie logică a evaluatorului şi nu comportamentul participanţilor pe piaţă. 

Mecanismul abordării solicită evaluatorului să utilizeze preţurile şi indicatorii de piaţă alături 
de alţi factori, cum ar fi: profiturile, fluxurile de numerar, valoarea contabilă a capitalurilor 
proprii etc., să reţină indicatori (multiplicatori) de piaţă, iar ulterior, să aplice ajustări 
corespunzătoare diferenţelor între întreprinderile cotate şi cele necotate (dimensiune, 
lichiditate, acces la finanţare etc.)  

Pe piaţa de capital din România mai sunt listate acțiuni ale unor companii ce au cod CAEN 
5224 – Manipulări, pe care îl are şi compania subiect însă doar una dintre acestea este listată 
pe categoria principală restul fiind listate la categoria AeRO și au un grad foarte redus de 
lichiditate: 

Simbol Denumire emisiune CUI Cod CAEN Județ Categoria Stare 
OIL OIL TERMINAL S.A. 2410163 5224 CONSTANTA Standard Tranzacționabila 

SOCP SOCEP S.A. 1870767 5224 CONSTANTA Standard Tranzacționabila 

CMVX COMVEX SA CONSTANTA 1909360 5224 CONSTANTA AeRO Standard Tranzacționabila 

EXPV 
EXPLOATARE PORTUARA 
DROBETA SA ORSOVA 1605558 5224 MEHEDINTI AeRO Standard Tranzacționabila 

 

Având în vedere aceste aspecte, în afară de societatea Oil Terminal, au fost selectate 
companii comparabile de pe pieţe externe. Multiplicatorii de comparație se calculează 
împărţind preţul capitalizat al societăţii comparabile (preţ / acţiune x nr. de acţiuni) la 
indicatorii menţionaţi anterior. 

Societăţile comparabile pentru care se calculează indicatorii semnificativi trebuie să fie 
similare cu societatea de evaluat din punct de vedere al dimensiunilor, pieţelor pe care 
acţionează şi al atractivităţii faţă de investitori. 

4.3.i.a. SELECTAREA COMPANIILOR COMPARABILE  

Au fost selectate inițial un număr de 9 companii comparabile în principal din ţări europene, 
pentru care să fie disponibili multiplicatorii EV/EBITDA și EV/Sales dintr-o sursă comună, 
respectiv baza de date Infront Analytics: 
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 Oil Terminal SA 
 Royal Vopak NV 
 Hamburger Hafen und Logistik AG 
 Luka Ploce d.d. 
 Luka Rijeka d.d 

 Piraeus Port Authority S.A. 
 Novorossiysk Commercial Sea Port PJSC 
 Thessaloniki Port Authority S.A. 
 Global Ports Investments PLC 

În general principalele criterii în filtrarea societăților comparabile au fost: 

1. Să realizeze aceeași activitate – au fost selectați operatori portuari; 

2. Au fost preferate companii din țări europene și pe cât posibil cu un grad similar de 
dezvoltare (Romania, Grecia, Croația, Rusia). 

3. Să înregistreze pe cât posibil marje EBITDA similare. 

Dintre societățile de mai sus, Luka Rijeka d.d și Royal Vopak NV au valori extreme ale 
multiplicatorilor drept pentru care aceste societăți au fost excluse din lista societăților 
comparabile utilizată în această abordare. Totodată pentru societățile Thessaloniki Port 
Authority S.A. și Global Ports Investments PLC nu au fost disponibili multiplicatorii 
EV/Sales și EV/EBITDA pentru 2018. 

 

Oil Terminal SA Constanta ocupa o poziție strategica in Zona Marii Negre, fiind cel mai 
mare operator de produse petroliere pe mare, specializat in vehicularea țițeiului, produselor  
petrochimice lichide si a altor produse si materii prime in vederea import/exportului si 
tranzitului. 

Oil Terminal este una dintre cele mai vechi companii romanești din industria petrolului. A 
fost înființata in 1898, parte a celei mai moderne rafinării din Europa la acea vreme, “Steaua 
Romana”. De-a lungul timpului, societatea a avut diverse denumiri  iar in anul 1990, in baza 
legii 31/1990, prin Hotărârea Guvernului României nr. 1200/12.11.1990 a fost înființata S.C. 
Oil Terminal S.A. Constanta, societate pe acțiuni cu capital majoritar de stat. 

 

Hamburger Hafen und Logistik AG se angajează în furnizarea de servicii de transport și 
logistică. Funcționează prin următoarele segmente: Container, Intermodal, Logistică și 
Imobiliare. Segmentul de containere se ocupă cu manipularea navelor de containere și 
transferarea containerelor către alți transportatori. Segmentul intermodal cuprinde transportul 
de containere, încărcarea și descărcarea transportatorilor, precum și operarea terminalelor 
interioare. Segmentul Logistică oferă logistică în depozite, servicii de handling specializat și 
consultanță. Segmentul Real Estate cuprinde dezvoltarea, închirierea și gestionarea 
facilităților comerciale și tehnice a proprietăților. Compania a fost înființată în 1866 și are 
sediul în Hamburg, Germania. 
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Luka Ploce dd se ocupă de servicii portuare, depozitare publică și servicii de comerț cu 
ridicata și cu amănuntul în comerțul intern și extern. Acesta operează prin următoarele 
segmente: servicii portuare, depozitare de derivate lichide, servicii maritime, comerț și altele. 
Segmentul de servicii portuare oferă servicii de manipulare a încărcăturii, incluzând 
încărcarea și descărcarea, transportul, rafinarea, transportul general și în vrac, precum și 
serviciile de încărcare a lemnului și a produselor din lemn. Segmentul de stocare a 
derivatelor lichide oferă servicii de stocare pe bază de derivate petroliere. Segmentul 
serviciilor maritime se ocupă de serviciile de expediere și de manipulare a navelor către 
utilizatorii serviciilor portuare. Segmentul comercial tratează comerțul cu materiale și bunuri 
din zona liberă din Port Ploce. Celălalt segment implică activitățile secundare ale companiei, 
inclusiv operațiunile de întreținere și restaurante. Compania a fost înființată la 15 decembrie 
1945 și are sediul în Ploce, Croația. 

 

Piraeus Port Authority S.A. 

Principalele activități ale companiei sunt serviciile de ancorare a navelor, manipularea 
încărcăturii, serviciile de încărcare și descărcare, precum și depozitarea mărfurilor și 
transportul automobilelor. Compania este, de asemenea, responsabilă pentru întreținerea 
facilităților portuare, furnizarea de servicii portuare (apă, curent electric, conexiune 
telefonică etc.), furnizarea serviciilor pentru călătorii și închirierea spațiului terților. 

Compania a fost listată la Bursa de Valori din Atena la data de 8 august 2003 sub simbolul 
PPI. 

Compania este cel mai mare port din Grecia și unul dintre cele mai mari porturi din Marea 
Mediterană, joacă un rol crucial în dezvoltarea comerțului internațional, precum și a 
economiei locale și naționale. 

 

Novorossiysk Commercial Sea Port (NCSP) este o companie de servicii portuare cu sediul 
în Rusia. Este, de asemenea, un operator comercial de port maritim. NCSP oferă o gamă 
largă de servicii de transport, inclusiv transportul produselor petroliere și petroliere, al altor 
mărfuri lichide, al mărfurilor uscate în vrac și al mărfurilor generale. Portofoliul NCSP oferă 
servicii de remorcare si de ancorare pentru navele din port și oferă, de asemenea, servicii de 
urgență, răspunsuri la materiale periculoase și servicii de gestionare a deșeurilor în port. 
Șantierul naval Novorossiysk efectuează transportarea mărfurilor. Novoroslesexport 
(Exportul cherestelei) oferă servicii de manipulare, transport și depozitare a mărfurilor pentru 
exportul de lemn, mărfuri în containere și metale neferoase. Terminalul de cereale 
Novorossiysk a fost înființat pentru construirea și funcționarea terminalului de depozitare și 
transport al cerealelor în partea de vest a golfului Tsemesskaya. 
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4.3.i.b. REZULTATE OB ŢINUTE  

Datele folosite sunt preluate din baza de date Infront Analytics, multiplicatorii fiind calculați 
pe baza celor 6 firme comparabile prezentate anterior. Aceşti multiplicatori sunt aplicaţi 
rezultatelor societăţii în vederea stabilirii valorii companiei. Analiza specificului sectorului 
arată că indicatorii relevanţi pentru a fi aplicaţi sunt EV/Sales şi EV/EBITDA. 

Pe baza multiplicatorilor companiilor comparabile, s-a procedat la calculul valorilor medii de 
sector: 

Multiplicatori Minim Cuartila 1 Medie Mediană Cuartila 3 Maxim CV 

EV/S ajustat 1,10 1,23 1,42 1,27 1,63 1,87 23% 

EV/EBITDA 4,03 4,53 5,22 4,66 6,00 6,87 23% 

Notă: multiplicatorii EV/S au fost ajustaţi cu un coeficient determinat ca raport între valoarea marjei EBITDA a companiei și 
valoarea marjei EBITDA la comparabile 

Pe baza multiplicatorilor astfel ajustaţi şi specifici cuartilelor 1 şi 3 s-a obţinut următorul 
interval pentru valoarea capitalului investit al societăţii pe baza rezultatelor obținute în 2018: 

      
Multiplicatori ajustaţi Cuartila 1 Mediană Cuartila 3 
EV / Sales 1,23  1,27  1,63  

EV/EBITDA 4,53  4,66  6,00  

Valori Cuartila 1 Mediană Cuartila 3 
EV/Sales 87.882.236 90.740.195 116.461.825 

EV/EBITDA 88.136.523 90.665.828 116.737.117 

   Min   Mediană   Max  

Valoarea Întreprinderii – activitate operațională 88.009.380 90.703.011 116.599.471 
 

Din aceste valori se scad datoriile purtătoare de dobândă nete de numerar pentru a determina 
valoarea capitalurilor proprii. Având în vedere că în piaţa de capital sunt tranzacționate 
pachete minoritare, o primă de control ar trebui să fie adăugată la valorile astfel rezultate 
pentru a estima valoarea unui pachet cu drepturi de control. Prima de control specifică 
sectorului în care activează societatea este de 12,8% (sursă: extras din baza de date Business 
Valuation Resources, Anexa 4). 

De asemenea, având în vedere că societatea este listată şi astfel acțiunile sunt lichide la fel ca 
și cele ale comparabilelor, nu mai este necesară aplicarea unui discount de pentru lipsa de 
lichiditate.  

Ulterior aplicării primei de control se vor adăuga activele în afara exploatării (acestea fiind 
evaluate la valoare de piață) și în acest caz și numerarul net (peste nivelul datoriilor 
purtătoare de dobândă și sumelor asimilate). 

Luând în calcul toate cele menţionate, valoarea capitalurilor proprii ale companiei este 
cuprinsă între: 
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   Min   Mediană   Max  
Valoarea Întreprinderii – activitate operațională 88.009.380 90.703.011 116.599.471 
  

   

Minus: Datorii purtătoare de dobândă nete - - - 
  

   

Valoare capitaluri proprii op. (pachete minoritare, lichide) 88.009.380 90.703.011 116.599.471 
Prima de control  

12,8% 
 

Discount pentru lipsa de lichiditate  
0,0% 

 
    Valoare capitaluri proprii (pachete majoritare, lichide) 99.274.580 102.312.997 131.524.203 
Active în afara exploatării 49.131.997 49.131.997 49.131.997 

Numerar net 20.141.730 20.141.730 20.141.730 

Valoare capitaluri proprii (pachete majoritare, lichide) 168.500.000 171.600.000 200.800.000 

 

Aşadar valoarea a 100% din capitalurile proprii ale societății, la data evaluării, are valoarea 
cuprinsă între: 

 

V100% capitaluri proprii între 168.500.000 şi 200.800.000 lei 
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 CONCLUZII ASUPRA VALORII 5.

 ABORDAREA PRIN VENIT  

Analiza DCF                    VSOCEP S.A. = 180.700.000 lei 
 
 ABORDAREA PRIN PIA ŢĂ 

Comparaţie prin multiplicatori VSOCEP S.A.  între 168.500.000 şi 200.800.000 lei  
 
 ABORDAREA PRIN ACTIVE 

Nu este adecvată. 
 
 

Analizând rezultatele obţinute menţionăm că rezultatul obţinut utilizând abordarea prin piaţă 
are la bază companii comparabile care sunt listate pe pieţe externe, sunt puţine la număr şi 
din punct de vedere al dimensiunii majoritatea sunt considerabil mai mari. Astfel rezultatul 
obţinut prin aplicarea acestei abordări trebuie privit cu multă rezervă şi considerat numai 
indicativ în reconcilierea cu rezultatele celeilalte abordări. 

Având în vedere aceste lucruri considerăm că abordarea prin venit oferă rezultatele cele mai 
credibile cu privire la valoarea de piață a capitalurilor proprii ale societății. 

 

Ca urmare a investigaţiilor şi analizelor noastre, considerând ipotezele şi ipotezele speciale 
expuse în prezentul raport de evaluare, concluzia evaluatorului este că, aşa cum se prezenta 
la 31 Decembrie 2018, valoarea de piață a 100% din capitalurile proprii ale SOCEP S.A. este 
în sumă de: 

 

V100% capitaluri proprii = 180.700.000 lei, respectiv 0,5262 lei/acțiune 
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ANEXE 

1.1. Estimarea Costului Mediu Ponderat al Capitalului la 31.12.2018 

1.2. Calculul primei de risc pentru dimensiune (SSRP) 

2. Abordarea prin venit – Metoda fluxurilor financiare actualizate (DCF) 

3. Abordarea prin piaţă – Aplicarea multiplicatorilor 

4. Prima de control 

5. Investiții de capital previzionate de conducerea societății pentru 2019-2023 

6. Situație comparativă realizat vs. buget 2018 

7. Situații financiare previzionate de conducerea societății pentru 2019-2023 

8. Evaluarea activelor imobiliare în afara exploatării 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOCEP S.A. ANEXA 1.1

Cifre in mil €

Oil Terminal SA ROU 0,74 18 36,5% 26,8% 16,0% 0,57
Royal Vopak NV NLD 0,56 5.066 36,0% 26,5% 25,0% 0,44
Hamburger Hafen und Logistik AG DEU 0,58 1.214 20,2% 16,8% 30,0% 0,51
Luka Ploce d.d. HRV 1,11 20 -61,5% 0,0% 18,0% 1,11
Luka Rijeka d.d. HRV 0,76 74 2,2% 2,1% 18,0% 0,75
Piraeus Port Authority S.A. GRC 0,84 367 -5,1% 0,0% 29,0% 0,84
Novorossiysk Commercial Sea Port PJSC RUS 1,12 1.587 46,4% 31,7% 20,0% 0,82
Thessaloniki Port Authority S.A. GRC 0,73 257 -31,5% 0,0% 29,0% 0,73
Global Ports Investments PLC CYP 0,81 1.160 67,8% 40,4% 12,5% 0,51

Sursa de date pentru comparabile: Infront Analytics, 2018 Mediana 20,2% 16,8% 0,73

Costul capitalului propriu (CAPM) in RON: Costul capitalului propriu (CAPM):

(1) Rata impozitului pe profit 16,0% Beta reajustată 0,85

(2) Rata fără risk [Rf] 4,74%

(3) Prima pentru piaţă [ERP] 6,24%

(4) Beta neajustat 0,73

(5) Datorii/Capital propriu 20,2% CAPM Costul capitalului propriu 11,7%

(6) Costul datoriilor înainte de impozitare 5,84%

(7) Prima de risc pentru dimensiuni [SSRP] 1,60% Costul datoriilor după impozitare 4,9%

Datorii/capital permanent 16,8%

COSTUL MEDIU PONDERAT AL CAPITALULUI -WACC 10,5%

Note:

 (1) Cota de impozit pe profit pentru România

 (2) Rata fără risc  - Randament obligaţiuni româneşti cu scadenţă de aproximativ 10 ani (emisiune ROVRZSEM43E4 din Decembrie 2018)

 (3) Prima de risc pentru piaţă incl. prima de risc pentru România

            5,96% Prima de risc pentru piaţă - pentru ţările dezvoltate (Damodaran ian 2019)

            1,22% Cotaţii CDS pentru România după scăderea cotaţiei CDS pentru SUA (Damodaran)

            0,23 coeficient volatilitate acţiuni vs obligaţiuni corporative în ţări emergente, având în vedere că s-a luat deja în calcul prima de risc pentru ţări dezvoltate

 (4) Beta neajustat şi reajustat utilizând metoda Hamada

 (5) Mediana Datorii/Capital propriu pentru companiile analizate

 (6) Rata dobânzii pentru finanţare credite societăţi nefinanciare (credite în RON)

 (7) Prima pentru riscul aferent dimensiunii (Sursa: 2017 Valuation Handbook , Guide to Cost of Capital - Duff & Phelps), comparaţii cu companii româneşti (SNP Petrom)

Ke = Rf + Beta ajustat x ERP + SSRP

COSTUL CAPITALULUI MEDIU PONDERAT

Denumire companie Tara Beta Capitalizare
Datorii / Capital 

propriu

Datorii / Capital 

permanent

Impozit pe 

profit

Beta 

neajustat

CMF CONSULTING S.A. RAPORT DE EVALUARE



SOCEP S.A. ANEXA 1.2

Eur millions

Portfolio Avg. Mkt Premium Smooth SNP Petrom

Rank Cap over CAPM Premium Număr acțiuni 56.644.108.335    

1 40.282,5 0,00% -0,53%

2 7.645,8 0,10% 1,18% Curs bursier 0,2990 31.12.2018

3 3.390,6 2,03% 1,41% Capitalizare bursiera 16.937                  mil. lei

4 1.839,1 0,37% 1,47% Capitalizare bursiera 3.631                   mil. euro

5 1.046,2 1,18% 1,50%

6 642,1 1,69% 1,55%

7 391,6 2,19% 1,67%

8 252,8 2,21% 1,87%

9 172,7 2,29% 2,12%

10 116,2 3,91% 2,48%

10 78,3 4,27% 2,99%

12 52,5 3,91% 3,64%

13 33,8 3,12% 4,56%

14 19,0 4,51% 6,11%

15 11,1 6,43% 7,95%

16 4,8 13,48% 11,71%

OMV-Petrom 3.631              31.12.2018

Coeficient scalare 11,09

SOCEP - valoare capitaluri proprii 36,45              mil. EURO

Date ecuatie regresie pentru estimare SSRP

Intercept Log(Size) Log(Size)^2 Log(Size)^3

22,465% -8,501% 1,154% -0,053%

Mkt. cap. (scaled) Ln(Mkt. cap.)

404                            6,00

SSRP = 22,465% - 8,501% * Ln(Mkt cap) + 1,154% * Ln(Mkt cap)^2 - 0,053%* Ln(Mkt cap)^3

SSRP = 1,60%

Prima de risc pentru dimensiuni reduse

CMF CONSULTING S.A. RAPORT DE EVALUARE



SOCEP S.A. ANEXA 2

 Sume în RON

2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Valoarea 

terminală

Venituri din exploatare 63.804.614 75.102.323 75.367.150 78.777.586 84.980.127 89.832.986 90.731.316

Venituri chirii 412.728 511.762 260.719 263.326 265.959 268.619 271.305

Venituri din exploatare fără chirii 63.391.886 74.590.561 75.106.431 78.514.260 84.714.167 89.564.367 90.460.011 92.721.511

    %variatie venituri op vs anul trecut 17,7% 0,7% 4,5% 7,9% 5,7% 1,0% 2,5%

EBITDA fără chirii 24.213.238      20.452.144 22.781.732 23.295.285 26.926.724 27.139.716 29.670.884       

        Marja EBITDA 32,5% 27,2% 29,0% 27,5% 30,1% 30,0% 32,0%

  Amortizare (10.536.783)     (9.621.237)       (10.023.282)     (9.588.747)       (9.684.634)       (9.781.481)       (9.781.481)        

  Deprecieri si provizioane (794.526)          -                   -                   -                   -                   -                   -                    

EBIT 12.881.929      10.830.907      12.758.450      13.706.538      17.242.090      17.358.235      19.889.403       

Impozit pe profit 16% (1.732.945)       (2.041.352)       (2.193.046)       (2.758.734)       (2.777.318)       (3.182.304)        

Profit operaţional net 9.097.962        10.717.098      11.513.492      14.483.355      14.580.918      16.707.098       

Amortizare 9.621.237        10.023.282      9.588.747        9.684.634        9.781.481        9.781.481         

Variatia capitalului de lucru (913.908)          (170.391)          (309.995)          (242.510)          (44.782)            (113.075)           

CAPEX (70.932.400)     (24.731.400)     (3.125.500)       (13.470.200)     (5.362.700)       (9.781.481)        

Flux net de numerar (53.127.108)     (4.161.412)       17.666.744      10.455.280      18.954.916      16.594.023       

Perioada 0,50 1,50 2,50 3,50 4,50 4,50

WACC/factorul de actualizare 10,5% 0,9513 0,8609 0,7791 0,7051 0,6381 0,6381

FNA (DCF) valoarea prezentă (50.539.977)     (3.582.591)       13.764.195      7.371.701        12.094.603      132.352.290     

 

Valoare actualizată a fluxurilor de numerar (20.892.070)     

Valoare actualizată a valorii terminale 132.352.290     

Valoarea întreprinderii - activitate operațională 111.460.220

     Plus: active în afara exploatării 49.131.997       

Valoarea întreprinderii 160.592.217

Minus: datorii purtătoare de dobândă și asimilate (24.175.141)     

Plus: numerar 44.316.871       

Valoarea de piață a capitalurilor proprii (rotunjit) 180.700.000

ABORDAREA PRIN VENIT
Fluxuri de numerar la dispoziția firmei

CMF CONSULTING S.A. RAPORT DE EVALUARE



SOCEP S.A. ANEXA 3

100%
Cuartila 1 Mediană Cuartila 3

Oil Terminal SA 0,82 6,87 1,87 11,94% 228% 1,23 1,27 1,63

Royal Vopak NV outlier outlier 4,53 4,66 6,00

Hamburger Hafen und Logistik AG 1,12 4,53 1,23 24,72% 110%

Luka Ploce d.d. 0,27 4,66 1,27 5,79% 470% Cuartila 1 Mediană Cuartila 3

Luka Rijeka d.d. outlier outlier 87.882.236 90.740.195 116.461.825

Piraeus Port Authority S.A. 2,62 6,00 1,63 43,67% 62% 88.136.523 90.665.828 116.737.117

Novorossiysk Commercial Sea Port PJSC 2,81 4,03 1,10 69,73% 39%

Thessaloniki Port Authority S.A. N/A N/A Min Mediană Max
Global Ports Investments PLC N/A N/A 88.009.380 90.703.011 116.599.471

27%

Indicatori din CPP (RON) 2019E act. -                  -                  -                  

   Venituri exploatare fara chirii 71.448.972     

   EBITDA normalizată 19.456.186     88.009.380 90.703.011 116.599.471
27,2% 12,8%

Indicatori din bilanţ (RON) 0,0%

Active în afara exploatării 49.131.997     

Datorii purtătoare de dobândă nete (20.141.730)    99.274.580 102.312.997 131.524.203
49.131.997     49.131.997     49.131.997     

Numerar net 20.141.730     20.141.730     20.141.730     
168.500.000 171.600.000 200.800.000
343.425.744 343.425.744 343.425.744

0,49 0,50 0,58

Sumar statistic Min Cuartila 1 Medie Mediană Cuartila 3 Max CV
EV / Sales ajustat 1,10 1,23 1,42 1,27 1,63 1,87 23%

EV / EBITDA 4,03 4,53 5,22 4,66 6,00 6,87 23%

Valoare capitaluri proprii op. (pachete minoritare, lichide)

Nr. total de acţiuni

Valoare capital propriu pe acţiune (RON)

Discount pentru lichiditate redusă

Valoare capitaluri proprii op. (pachete majoritare, lichide)
Active în afara exploatării

Valoare capitaluri proprii (pachete majoritare, lichide)

Prima de control

EV/Sales

EV/EBITDA

Valoarea Întreprinderii - activitate operațională

Minus: Datorii purtătoare de dobândă nete

EV / Sales

EV/EBITDA

Valori

ABORDAREA PRIN PIAŢĂ

Multiplicatori EV / Sales

Coef. 

Ajustare 

EV/S Multiplicatori ajustaţi
EV / EBITDA

EV/Sales 
ajustat

Marja 
EBITDA

CMF CONSULTING S.A. RAPORT DE EVALUARE
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TbP[UTŴRUXcTÛW[SQWTRÛTdRŴ\T[ePVTQcYWTXUYQ̂UYR̀f̂ gW[d]YQQ̂\TW[dŴQTPZTPUY_YVRS
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SOCEP S.A. ANEXA 5
 PROGRAM DE INVESTITII PENTRU ANUL 2019
                                    

Nr. Nr. Cost Cost Procent Cost
crt. Denumirea proiectului de investitie buc. unitar 

planificat
total 

planificat
realizat 

2019
total de 
realizat

(mii Euro) (mii Euro) (%) (mii Euro)
1 Siloz cereale 100.000 to -etapa 1 1 14.000 14.000 70 9.800 1 3.000 2.000 2.000 2.800 9.800 756

2 Cuva descarcare vagoane CF 1 1.800 1.800 100 1.800 1 300 500 500 500 1.800 720

3 Macara cheu de 84 t 1 2.700 2.700 80 2.160 1 700 0 0 1.460 2.160 180

4 Automacara 75 t (second hand) 1 320 320 100 320 2 0 320 0 0 320 120

5
Autotractoare specializate pentru 

transportul  container (Terberg)
2 90 180 100 180 2 0 0 180 0 180 96

6 Semiremorci transport container 2 25 50 100 50 2 0 0 50 0 50 72

7 Autoîncărcător frontal (cupa cereale 6 mc) 2 180 360 100 360 2 0 100 260 0 360 96

8 Modernizare macara de cheu 20 t (nr. 94) 1 140 140 100 140 2 0 50 90 0 140 127

9 Graifer macara de cheu 84 t      (25 mc) 1 50 50 100 50 1 0 0 0 50 50 144

10
Graifer macara de cheu 20 t                       (12 

mc)
1 25 25 100 25 2 0 0 25 0 25 144

11
Modernizare sediu administrativ (Faza 1-etaj 

2, lift, fatade, amenajare curte interioara)
1 150 150 100 150 2 50 50 50 0 150

12
Programe informatice , licente si echipament 

hard
1 12 12 100 12 2 0 5 5 2 12 24

13
Modernizare infrastructura IT (inclusiv 

server baza de date si aplicatii)
1 45 45 100 45 2 45 0 0 0 45 48

TOTAL  INVESTITII 19.832 15.092 4.095 3.025 3.160 4.812 15.092

TOTAL  GENERAL  INVESTITII   2019= Euro

Prioritate 

(1, 2, 3)

Perioada de realizare a investitiei

Total 2019 Durata utilizare (luni)
Trim I Trim II Trim III Trim IV

15.092.000

CMF CONSULTING S.A. RAPORT DE EVALUARE



SOCEP S.A. ANEXA 5

 PROGRAM DE INVESTITII PENTRU ANUL 2020
                                    

Nr. Nr. Cost Cost Procent Cost
crt. Denumirea proiectului de investitie buc. unitar 

planificat
total 

planificat
realizat 

2020
total de 
realizat

(mii Euro) (mii Euro) (%) (mii Euro)
1 Siloz cereale 100.000 to -etapa 1 1 14.000 14.000 30 4.200 1 1.200 1.000 1.000 1.000 4.200 756

2 Macara cheu de 84 t 1 2.700 2.700 20 540 1 400 140 0 0 540 180

3
Autotractoare specializate pentru 

transportul  container (Terberg)
2 90 180 100 180 2 0 180 0 0 180 96

4 Semiremorci transport container 2 25 50 100 50 2 0 50 0 0 50 72

5 Autoîncărcător frontal (cupa cereale 6 mc) 1 180 180 100 180 2 0 50 130 0 180 96

6
Modernizare sediu administrativ (Faza 1-etaj 

1, lift, fatade, amenajare curte interioara)
1 100 100 100 100 2 0 50 50 0 100

7
Programe informatice , licente si echipament 

hard
1 12 12 100 12 2 0 5 5 2 12 24

TOTAL  INVESTITII 17.222 5.262 1.600 1.475 1.185 1.002 5.262

TOTAL  GENERAL  INVESTITII   2020= Euro

 PROGRAM DE INVESTITII PENTRU ANUL 2021
                                    

Nr. Nr. Cost Cost Procent Cost
crt. Denumirea proiectului de investitie buc. unitar 

planificat
total 

planificat
realizat 

2021
total de 
realizat

(mii Euro) (mii Euro) (%) (mii Euro)
1 Stivuitor containere(reachstecher) 1 375 375 100 375 1 110 265 0 0 375 96

2 Stivuitor 5 to 1 35 35 100 35 1 0 0 35 0 35 96

3 Utilaj cu perie si cupa 1 50 50 100 50 1 0 0 0 50 50 96

4 Incarcator autofrontal(cupa cereale 6 mc) 1 180 180 100 180 2 0 50 130 0 180 96

5 Extindere sistem de supraveghere video 1 10 10 100 10 1 0 5 5 0 10

6 Programe informatice+licente 15 15 100 15 2 5 10 0 0 15 36

TOTAL  INVESTITII 665 665 115 330 170 50 665

TOTAL  GENERAL  INVESTITII   2021= Euro

Total 2020 Durata utilizare (luni)
Trim I Trim II Trim III Trim IV

Total 2021 Durata utilizare (luni)
Trim I Trim II Trim III Trim IV

665.000

5.262.000

Prioritate 

(1, 2, 3)

Perioada de realizare a investitiei

Prioritate 

(1, 2, 3)

Perioada de realizare a investitiei

CMF CONSULTING S.A. RAPORT DE EVALUARE



SOCEP S.A. ANEXA 5

 PROGRAM DE INVESTITII PENTRU ANUL 2022
                                    

Nr. Nr. Cost Cost Procent Cost
crt. Denumirea proiectului de investitie buc. unitar 

planificat
total 

planificat
realizat 

2022
total de 
realizat

(mii Euro) (mii Euro) (%) (mii Euro)
1 Autotractoare terminal containere 2 84 168 100 168 1 50 118 0 0 168 72

2 Semiremorca transport containere 2 24 48 100 48 1 0 20 28 0 48 60

3 Stivuitor 5 to 2 35 70 100 70 1 35 35 0 0 70 96

4 Stivuitor 16 to 1 125 125 100 125 2 0 0 60 65 125 96

5 Utilaj tip RMG 1 2.300 2.300 100 2.300 2 575 575 575 575 2.300 180

6 Incarcator frontal 1 120 120 100 120 2 0 0 60 60 120 96

7 Autoturism 2 10 20 100 20 2 10 10 0 0 20 72

8 Programe informatice si licente 15 15 100 15 2 0 5 5 5 15 36

TOTAL  INVESTITII 2.866 2.866 670 763 728 705 2.866

TOTAL  GENERAL  INVESTITII   2022= Euro

 PROGRAM DE INVESTITII PENTRU ANUL 2023
                                    

Nr. Nr. Cost Cost Procent Cost
crt. Denumirea proiectului de investitie buc. unitar 

planificat
total 

planificat
realizat 

2023
total de 
realizat

(mii Euro) (mii Euro) (%) (mii Euro)
1 Autotractoare terminal containere 2 84 168 100 168 1 50 118 0 0 168 72

2 Semiremorca transport containere 2 24 48 100 48 1 14 34 0 0 48 60

3 Stivuitor containere(reachstecher) 1 375 375 100 375 2 0 0 112 263 375 96

4 Stivuitor 5 to 1 35 35 100 35 2 0 35 0 0 35 96

5 Incarcator frontal (cupa cereale 6 mc) 2 180 360 100 360 2 60 130 0 0 360 96

6 Modernizare macara de cheu 20 to 1 140 140 100 140 2 0 40 40 60 140 127

7 Programe informatice si licente 15 15 100 15 1 5 5 5 0 15 36

TOTAL  INVESTITII 1.141 1.141 129 362 157 323 1.141

TOTAL  GENERAL  INVESTITII   2023= Euro

Total 2022 Durata utilizare (luni)
Trim I Trim II Trim III Trim IV

Total 2023 Durata utilizare (luni)
Trim I Trim II Trim III Trim IV

1.141.000

2.866.000

Prioritate 

(1, 2, 3)

Perioada de realizare a investitiei

Prioritate 

(1, 2, 3)

Perioada de realizare a investitiei

CMF CONSULTING S.A. RAPORT DE EVALUARE



SOCEP S.A. ANEXA 6

CONT DE PROFIT/PIERDERE 2018 R 2018 BVC 2017 realizat 2018 r vs bvc

Trafic containere (TEU) 136.854 152.954 139.087 89%

Local 135.068 151.856 138.161

Tranzit 1.786 1.098 926

Vrac si marfuri generale (tone) 1.894.000 2.791.294 1.902.000 68%

Vrac 1.459.336 2.095.116 1.341.763

Marfuri generale 434.664 696.178 560.237

VENITURI DIN EXPLOATARE

Venituri containere 26.078.897 27.046.050 24.334.808 96%

Venituri marfuri generale si vrac 48.217.604 46.239.206 38.769.630 104%

Venituri mf.gen.si vrac lei/tona 25 17 20

Venituri chirii 259.436 180.000 255.747 144%

Venituri din penalitati 36.280 60.000 1.202.421 60%

Alte venituri 301.219 300.000 226.554 100%

Venituri Zona Sud 207.384 240.000 292.477 86%

TOTAL VEN DIN EXPL 75.100.819 74.065.256 65.081.637 101%

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

Materiale consumabile 979.780 1.216.081 1.129.487 81%

Combustibil 3.284.829 3.649.480 3.364.767 90%

Piese schimb 1.887.650 1.786.743 1.625.342 106%

Echipamente protectie 249.159 301.662 266.066 83%

UTILITATI: 1.806.278 1.843.701 1.644.341 98%

Intretinere reparatii-terti 793.215 1.897.050 762.036 42%

Telefon, comunicatii 112.186 118.740 118.969 94%

Serv. informatica 349.539 269.700 133.172 130%

Taxe autorizare, verificare ISCIR 93.743 138.980 123.041 67%

Obiecte inventar 86.867 142.500 230.469 61%

Chirii CN APMC 5.672.556 5.676.000 5.398.129 100%

Chirii TST 0 0 71.027

Alte chirii 182.982 204.000 177.808 90%

Prime asigurare 227.154 132.000 266.808 172%

Comisioane si onorarii 1.282.653 1.337.544 1.253.891 96%

Protocol 73.899 91.000 80.476 81%

CMF CONSULTING S.A. RAPORT DE EVALUARE



SOCEP S.A. ANEXA 6

CONT DE PROFIT/PIERDERE 2018 R 2018 BVC 2017 realizat 2018 r vs bvc

Publicitate 74.558 105.500 91.263 71%

Transport 119.643 127.200 121.072 94%

Deplasari 77.869 66.000 92.200 118%

Servicii bancare 51.403 36.000 37.709 143%

Manevra vagoane 509.906 441.211 432.560 116%

Servicii portuare 3.174.243 5.430.936 5.324.447 58%

inchiriati 798.156 0 2.292.028

Abonamente, cotizatii 79.392 72.000 107.308 110%

Audit, consultanta 152.112 222.300 217.958 68%

BVB, CNVM, Depozitarul Central 5.577 5.700 12.624 98%

Alte servicii terti 245.821 148.100 163.273 166%

Impozite si taxe 782.725 696.000 620.140 112%

Salarii si indemnizatii 24.604.561 24.807.264 24.074.020 99%

Tichete de masa 1.283.790 1.333.920 999.753 96%

Ajutoare sociale 261.097 280.000 265.475 93%

Prot. muncii, serv. medicale 280.365 238.800 262.167 117%

PSI, securitate 963.573 920.000 911.448 105%

Scolarizari 63.991 24.000 18.117 267%

Alte cheltuieli exploatare 25.212 14.800 2.220.888 170%

Sponsorizari 298.953 230.000 199.042 130%

Amortizare 10.536.783 11.602.500 8.689.742 91%

Provizioane 8.515 (300.000) (1.197.615) -3%

TOTAL CH. DIN EXPLOATARE 60.682.582 65.311.913 60.309.420 93%

REZULTAT DIN EXPLOATARE 14.418.239 8.753.344 4.772.217 165%

CMF CONSULTING S.A. RAPORT DE EVALUARE



SOCEP S.A. ANEXA 7

CONT DE PROFIT/PIERDERE 2019 2020 2021 2022 2023
Trafic containere (TEU) 142.253 145.800 153.090 160.745 168.782
Local 142.253 145.560 152.838 160.480 168.504
Tranzit 0 240 252 265 278
 Trafic Vrac si marfuri generale (tone) 1.878.644 1.898.291 2.300.136 2.415.142 2.535.900
Vrac 1.424.894 1.439.826 1.704.224 1.789.435 1.878.907
Marfuri generale 453.750 458.465 595.912 625.707 656.993

0 0
MANIPULARI Vrac si marfuri generale (tone) 3.157.160 3.188.732 3.365.619 3.533.900 3.710.595
Vrac 3.157.160 3.188.732 3.365.619 3.533.900 3.710.595
Marfuri generale 0 0 0 0

0

VENITURI DIN EXPLOATARE 0
Venituri containere 27.836.598 28.114.964 28.396.114 28.680.075 28.966.876
Venituri containere lei/teu 196 193 185 178 172
Manipulare containere 27.359.084 27.632.675 27.909.002 28.188.092 28.469.973
Depozitare containere 367.445 371.119 374.831 378.579 382.365
Sector frigorific 110.069 111.170 112.281 113.404 114.538
Venituri marfuri generale si vrac 46.950.619 50.076.890 55.992.424 60.555.406 61.160.960
Manipulare marfuri generale si vrac 36.907.812 38.676.890 44.478.424 48.926.266 49.415.529
Depozitare marfuri generale si vrac 10.042.807 11.400.000 11.514.000 11.629.140 11.745.431
Despatch 0 0 0 0 0

0 0 0 0
Venituri chirii 260.719 263.326 265.959 268.619 271.305
Venituri din penalitati 0 0 0 0 0
Alte venituri 110.811 111.919 113.038 114.169 115.310
Venituri Zona Sud 208.403 210.487 212.592 214.718 216.865
TOTAL VEN DIN EXPL 75.367.150 78.777.586 84.980.127 89.832.986 90.731.316

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE 0 0 0
Materiale consumabile 1.013.100 1.252.066 1.277.107 1.289.878 1.357.765
Combustibil 3.609.743 3.828.214 3.904.778 3.943.826 3.983.264
- utilaje (motorina) 3.204.987 3.545.271 3.616.176 3.652.338 3.688.862
- autoturisme (benzina) 99.956 73.262 74.727 75.475 76.229
- Uleiuli si vaselina utilaje 304.800 209.681 213.875 216.013 218.173
- combustibil centrala termica 0 0 0 0
Piese schimb 2.224.300 1.714.758 1.749.053 1.766.544 1.784.209
- utilaje 2.200.000 1.709.506 1.743.696 1.761.133 1.778.744
- autoturisme 24.300 5.252 5.357 5.411 5.465
Echipamente protectie 275.486 383.361 391.028 394.939 398.888
UTILITATI: 1.987.486 1.759.543 2.104.551 2.398.900 2.422.889
Energie electrica 1.154.786 1.106.491 1.438.438 1.726.126 1.743.387
Energie termica 208.400 236.180 240.904 243.313 245.746
Apa 204.400 223.486 227.956 230.235 232.538
Salubrizare 419.900 193.386 197.254 199.226 201.219
Intretinere reparatii-terti 1.092.100 677.584 691.136 698.047 705.028
- reparatii utilaje 467.600 322.183 328.627 331.913 335.232
- reparatii cladiri 500.000 282.358 288.005 290.885 293.794
- reparatii autoturisme 11.000 18.920 19.298 19.491 19.686
- reparatii diverse 113.500 54.123 55.205 55.758 56.315
- Avarii utilaje 0 0 0 0
Telefon, comunicatii 114.000 138.789 141.565 142.980 144.410
Serv. informatica 371.783 153.835 156.912 158.481 160.066
Taxe autorizare, verificare ISCIR 99.900 164.531 167.822 169.500 171.195
Obiecte inventar 142.500 155.820 158.936 160.526 162.131
Chirii CN APMC 5.700.000 5.786.750 5.902.485 5.961.510 6.021.125
Chirii TST 0 0 0 0 0
Alte chirii 192.000 200.720 204.734 206.782 208.850
Prime asigurare 275.000 295.940 301.859 304.877 307.926
Comisioane si onorarii 1.382.182 1.425.228 1.365.723 1.379.380 1.393.174
Protocol 91.000 99.685 222.427 224.651 226.898
Publicitate 105.500 113.870 107.009 108.079 109.160
Transport 127.200 136.802 151.988 156.222 157.784
- salariati 126.000 131.785 135.719 139.790 141.188
- diverse 1.200 5.017 16.269 16.432 16.596
Deplasari 85.000 96.180 88.315 89.198 90.090
Servicii bancare 100.000 122.550 120.664 121.871 123.090

CMF CONSULTING S.A. RAPORT DE EVALUARE



SOCEP S.A. ANEXA 7

CONT DE PROFIT/PIERDERE 2019 2020 2021 2022 2023

Manevra vagoane 520.104 787.249 766.213 773.875 781.614
Servicii portuare 3.337.729 3.949.718 3.873.135 3.911.866 3.950.985
inchiriati 890.000 889.750 1.076.040 1.086.801 1.097.669
Abonamente, cotizatii 95.000 105.525 179.897 181.696 183.513
Audit, consultanta 222.300 208.550 207.459 209.534 211.629
BVB, CNVM, Depozitarul Central 5.700 8.690 24.510 24.755 25.003
Alte servicii terti 148.100 262.985 256.142 258.704 261.291
Impozite si taxe 900.000 824.750 783.336 791.169 799.081
Salarii si indemnizatii 26.870.560 27.549.509 30.304.460 30.607.505 30.913.580
Tichete de masa 1.356.815 1.418.864 3.666.391 3.703.055 3.740.086
Ajutoare sociale 287.044 230.652 333.291 336.624 339.991
Prot. muncii, serv. medicale 300.000 312.240 327.084 330.355 333.658
PSI, securitate 1.100.000 1.108.300 1.065.688 1.076.345 1.087.108
Scolarizari 100.000 43.370 138.081 139.462 140.856
Alte cheltuieli exploatare 14.800 13.316 13.817 13.955 14.711
- RU 0 0 161 162 164
- fin-ctb 0 0 0 0 0
- mecano-energetic 0 0 0 0 0
- nestocate 1.800 2.026 1.922 1.942 1.961
- cheltuieli reintegrati 0 0 0 0 0
- cheltuieli neprevazute 13.000 11.290 11.734 11.851 12.586
Sponsorizari 460.000 452.900 345.399 348.853 352.342
Amortizare 9.621.237 10.023.282 9.588.747 9.684.634 9.781.481
Provizioane 0 0 0 0 0
TOTAL CH. DIN EXPLOATARE 64.327.668 65.808.476 71.060.821 72.017.842 72.794.296

REZULTAT DIN EXPLOATARE 11.039.483 12.969.111 13.919.306 17.456.985 17.575.279

CMF CONSULTING S.A. RAPORT DE EVALUARE
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Anexa 8 - Evaluarea activelor imobiliare în afara exploatării 

În conformitate cu informațiile furnizate de către client, activele în afara exploatării 
deținute de SOCEP S.A. la 31.12.2018 sunt următoarele: 

 

Astfel, în prezenta anexă, sunt prezentate alături de localizarea și fotografiile imobilelor, 
descrierea și evaluarea acestora, precum și datele identificate în cadrul analizei de piață.  

 

În consecință, ca urmare a analizelor efectuate, luând în considerare ipotezele expuse în 
cadrul anexei, concluzia privind valoarea justă a activelor în afara exploatării deținute de 
SOCEP S.A., la 31 decembrie 2018, este: 

 

  

1 110504
CLADIRE - SEDIU REPREZENT. DR.FELIX 61 
BL.B1 BUC 85,19MP

București, Sector 1, str. Dr. Felix, nr. 61, bl. B1, 
parter, ap. nr. 3

2 110506 CAMIN 3 ABATOR 358,20 MP Constanța, Strada Stânjeneilor, nr. 5, parter - lot a

3 110601
CASA PROTOCOL COSTINESTI CU ANEXE 
432,05 MP

comuna Tuzla, sat Costinești, str. Tineretului, nr. 90

4 1107020
CLADIRE SEDIU ADMINISTRATIV SPATIU 
INCHIRIAT

Constanța, Incinta Port Dana 34
(Incinta Port Nou Constanța - Mol II, Clădire sediu 
administrativ ș i platformă)

Nr. 
crt

Adresa
Număr

inventar
Denumire

Valoare
inventar

Valoare
ramasă

Valoare
justă 

lei lei lei

1 110504
CLADIRE - SEDIU REPREZENT. DR.FELIX 
61 BL.B1 BUC 85,19MP

 apr 2001 412.800 412.800 570.395

2 110506 CAMIN 3 ABATOR 358,20 MP  iul 2006 489.023 489.023 1.215.412

3 110601
CASA PROTOCOL COSTINESTI CU 
ANEXE 432,05 MP

 mai 1999 1.522.859 1.513.731 1.514.368

4 1107020
CLADIRE SEDIU ADMINISTRATIV 
SPATIU INCHIRIAT

 dec 2017 786.048 786.048 910.393

TOTAL 3.210.730 3.201.602 4.210.568

Nr. 
crt

Număr
inventar

Data
PIF

Denumire
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1. Nr. inventar 110504 | CLADIRE - SEDIU REPREZENT. DR.FELIX 61 BL.B1 
BUC 85,19MP | București, Sector 1, strada Dr. Felix, nr. 61, bloc B1, sc. 1, parter, 
ap. nr. 3 

 

a. Localizare 

 

 
 

Sursa: http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html 
 
 

 
 

Sursa: http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html 
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b. Fotografii 
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c. Descriere active 

Amplasament: Proprietatea analizată este amplasată în zona centrală a municipiului 
București, în imediata vecinătate a Pieței Victoriei, în planul II al principalei artere ce 
străbate zona, Șoseaua Nicolae Titulescu, lângă intersecția acesteia cu str. Doctor Iacob 
Felix. Zona se caracterizează printr-un mix de activități de interes general (spații 
comerciale, de birouri, instituții și dotări publice), cu acces public, și locuire de tip 
colectiv și individual.  

Acces: Imobilul evaluat este accesibil din Șoseaua Nicolae Titulescu și strada Doctor 
Iacob Felix, aceste artere fiind amenajate cu circulații pietonale și spații verzi. De 
asemenea, proprietatea este accesibilă și prin rețeaua de transport în comun. 

Descriere: Proprietatea subiect, identificată prin nr. cadastral 267/3, constă într-un 
apartament cu patru camere, situat la parterul unui imobil de locuințe colective, cu regim 
de înălțime S+P+10E, edificat în perioada 1980-1990 și caracterizat de: 

• structură din beton armat (fundații, cadre și diafragme, planșee, circulații 
verticale – scări, puț lifturi),  

• acoperiș tip terasă necirculabilă, 
• închideri din zidărie, tâmplărie tip Aluminiu/PVC cu geam termoizolant,  
• compartimentări din zidărie,  
• finisaje medii în parțile comune și instalații (electrice, sanitare, de încălzire și 

ventilație).  

Activul este caracterizat de finisaje și dotări inferioare/medii, în stare satisfăcătoare de 
întreținere: pardoseli – mochetă, parchet, plăci ceramice; finisaje pereți: zugrăveli 
lavabile, plăci ceramice; tâmplărie interioară lemn și PVC, calorifere fontă, ușă acces 
apartament metalică.  

Utilit ăți:  Imobilul este racordat la rețeaua publică de energie electrică, iar alimentarea cu 
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apă și canalizarea, precum și încălzirea, se realizează din sistemul municipal.  

Utilizare: rezidențială 

Stare tehnică: În urma inspecției, s-a constatat că proprietatea se găsește într-o stare 
satisfăcătoare de întreținere, fiind identificate infiltrații locale de apă (în baie), precum și 
faptul că baia a fost amenajată ca spațiu chicinetă (lipsind obiectele sanitare specifice 
acestei încăperi).  

Probleme de mediu: neidentificate în cadrul inspecției.  

 

d. Evaluarea activelor 

În estimarea valorii unui bun se pot utiliza una sau mai multe dintre următoarele abordări: 
prin piață, venit sau cost. Luând în considerare cantitatea şi calitatea informaţiilor 
disponibile pe piaţă cu privire la proprietăţi imobiliare similare, precum și cea mai bună 
utilizare a proprietății imobiliare subiect, evaluarea acesteia s-a realizat prin utilizarea 
abordării prin piață.  

Abordarea prin piață oferă o indicaţie asupra valorii prin compararea activului subiect, cu 
active identice sau similare, al căror preţ este cunoscut, în cadrul analizei de piață 
concluzionându-se că există suficiente date care să permită utilizarea acestei metode.  

 

Ofertele selectate drept comparabile sunt prezentate în continuarea acestui capitol.  

În cadrul analizei de piață, s-a observat că valoarea apartamentelor este influențată de 
localizarea, vechimea și etajul imobilului în care sunt amplasate, de calitatea finisajelor și 
dotărilor acestora, precum și de alte elemente non-imobiliare (grad de mobilare și utilare 
etc.). În urma inspecției, au fost observate infiltrații locale în baie, încăpere ce a fost 
amenajată drept bucătărie, în acest sens fiind luate în considerare costurile necesare 
pentru reparații precum și pentru amenajarea spațiului în concordanță cu destinația sa 

Suprafață 
util ă
mp Euro Euro/mpAu

APARTAMENTE - 4 camere
VÂNZARE

Str. Dr. Felix Iacob 61, bloc B1, sc. 
1

1984 5/P+10E 1
medii-
superioare

78,02 159.000 2.038 flexmls.com F1-116252

Str. Dr. Felix Iacob 99 1980 3/P+8E 2
medii-
superioare

77,14 130.000 1.685 flexmls.com #01-2522

Șoseaua Nicolae Titulescu 1980 7/P+10E 2 inferioare 77,55 133.999 1.728 imobiliare.ro X9GL0000Q

Str. Dr. Felix Iacob 59, bl. A1 1987 9/P+10E 2 medii 79,00 159.000 2.013 imobiliare.ro X8N510059

Șoseaua Nicolae Titulescu 18 1980 6/P+10E inferioare 84,00 145.550 1.733 flexmls.com F1-130240

Șoseaua Nicolae Titulescu 1982 8/P+10E 2 inferioare 85,00 147.000 1.729
acp.imobiliare.r
o

9F100I5BB25

Str. Dr. Iacob Felix nr. 97 1984 3/P+8E 2 superioare 77,00 169.000 2.195
acp.imobiliare.r
o

4HD00IT04TE

Sursă ID
Preț vânzare

Amplasament
An 
PIF

Etaj 
Nr. 
băi

Finisaje
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(baie).  

Drept urmare a analizei efectuate, precum și a ajustărilor efectuate (detaliate în 
continuare), a fost estimată valoarea de piață a apartamentului la 122.300 Euro.   

ABORDAREA PRIN PIA ȚĂ - nr. inv. 110504 

ELEMENTE DE 
COMPARAȚIE 

SUBIECT A B C D 

Preţ de vânzare (€)   159.000 159.000 145.550 169.000 
Tip preț (ofertă/tranzacție)   ofertă ofertă ofertă ofertă 
    Marjă negociere (%) 5% 5% 5% 5% 5% 
    Marjă negociere (€)   7.950 7.950 7.278 8.450 
Preţ vânzare (€)   151.050 151.050 138.273 160.550 
Preţ vânzare (€/mp)   1.936 1.912 1.646 2.085 

AJUSTĂRI SPECIFICE TRANZAC ȚIEI 

Drept de proprietate transmis Deplin Deplin Deplin Deplin Deplin 
    Ajustare (%)   0% 0% 0% 0% 
    Ajustare (€)   0 0 0 0 
    Preţ ajustat  (€)   151.050 151.050 138.273 160.550 
Condiţii de finanţare Normale Normale Normale Normale Normale 
    Ajustare (%)   0% 0% 0% 0% 
    Ajustare (€)   0 0 0 0 
    Preţ ajustat  (€)   151.050 151.050 138.273 160.550 

Condiţii de vânzare Independente 
Independen

te 
Independen

te 
Independen

te 
Independen

te 
    Ajustare (%)   0% 0% 0% 0% 
    Ajustare (€)   0 0 0 0 
    Preţ ajustat  (€)   151.050 151.050 138.273 160.550 
Cheltuieli necesare imediat după 
cumpărare 

costuri 
amenajare baie 

nu nu nu nu 

    Ajustare (%)   -2% -2% -2% -2% 
    Ajustare (€)   -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 
    Preţ ajustat  (€)   148.550 148.550 135.773 158.050 
Condiţii de piaţă  dec.18 similare similare similare similare 
    Ajustare (%)    0% 0% 0% 0% 
    Ajustare (€)   0 0 0 0 
    Preţ ajustat  (€)   148.550 148.550 135.773 158.050 

AJUSTĂRI SPECIFICE PROPRIETĂȚII   

Localizare 
București - str. 
Dr. Felix, nr. 

61 

Str. Dr. 
Felix 

Iacob 61, 
bloc B1, 

sc. 1 

Str. Dr. 
Felix 

Iacob 59, 
bl. A1 

Șoseaua 
Nicolae 

Titulescu 
18 

Str. Dr. 
Iacob 

Felix nr. 
97 

  
central - Piața 

Victoriei 
similar similar similar similar 

    Ajustare (%)   0% 0% 0% 0% 
    Ajustare (€)   0 0 0 0 

CARACTERISTICI FIZICE  
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ABORDAREA PRIN PIA ȚĂ - nr. inv. 110504 

ELEMENTE DE 
COMPARAȚIE 

SUBIECT A B C D 

Componente non-imobiliare nu 

da - 
mobilat 
parțial și 

utilat 

da - 
mobilat 

complet și 
utilat 

nu 

da - 
mobilat 

complet și 
utilat 

    Ajustare (€)   -2.500 -5.000 0 -5.000 
Arie util ă (mp)  85,19 78 79 84 77 
    Ajustare (%)    2% 2% 0% 3% 
    Ajustare (€)   3.413 2.910 0 4.203 

Balcon / terasa nu 
da (8,9 

mp) 
da (10 mp) da (19 mp) 

da (9,19 
mp) 

    Ajustare (%)    -1% -1% -1% -1% 
    Ajustare (€)   -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 
Garaj/parcare  nu nu nu nu nu 
    Ajustare (%)    0% 0% 0% 0% 
    Ajustare (€)   0 0 0 0 
Boxă nu nu nu nu da 
    Ajustare (%)    0% 0% 0% 0% 
    Ajustare (€)   0 0 0 -500 
Data PIF ~ 1980-1985 1984 1987 1980 1984 
    Ajustare (%)    0% 0% 0% 0% 
    Ajustare (€)   0 0 0 0 

Tip imobil 
bloc 

apartamente 
bloc bloc bloc bloc 

etaj parter 5/P+10E 9/P+10E 6/P+10E 3/P+8E 
    Ajustare (%)    -10% -10% -10% -10% 
    Ajustare (€)   -14.855 -14.855 -13.577 -15.805 

Finisaje 
inferioare - 

medii 
superioare  superioare inferioare superioare 

    Ajustare (%)    -6% -6% 2% -11% 
    Ajustare (€)   -8.519 -8.519 2.130 -17.038 
Încălzire termoficare similar similar similar similar 
    Ajustare (%)    0% 0% 0% 0% 
    Ajustare (€)   0 0 0 0 

Compartimentare decomandat 
decomand

at 
decomand

at 
decomand

at 
decomand

at 
    Ajustare (%)    0% 0% 0% 0% 
    Ajustare (€)   0 0 0 0 
    Ajustare totală caracteristici 
fizice (%)  

  -16% -18% -10% -22% 

    Ajustare totală caracteristici 
fizice (€) 

  -23.461 -26.464 -13.448 -35.140 

Altele nu e cazul nu e cazul nu e cazul nu e cazul nu e cazul 
    Ajustare (%)   0% 0% 0% 0% 
    Ajustare (€)   0 0 0 0 
Utilizare rezidenţial rezidenţial rezidenţial rezidenţial rezidenţial 
    Ajustare (%)   0% 0% 0% 0% 
    Ajustare (€)   0 0 0 0 
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ABORDAREA PRIN PIA ȚĂ - nr. inv. 110504 

ELEMENTE DE 
COMPARAȚIE 

SUBIECT A B C D 

Ajustare netă pentru caracteristici specifice 
propriet ății (€) 

-23.461 -26.464 -13.448 -35.140 

Preț ajustat (€)   125.089 122.086 122.325 122.910 

    1.468 1.433 1.436 1.443 

Ajustare totală netă absolută (€)   -25.961 -28.964 -15.948 -37.640 

Ajustare totală netă procentuală (%)   -17,2% -19,2% -11,5% -23,4% 

Ajustare totală brută absolută (€)   32.787 34.784 20.207 46.046 

Număr ajustări   5 5 3 6 

Pentru comparabila C s-a aplicat cea mai mică ajustare totală brută.   

Curs valutar  31.12.2018 1 Euro =  4,6639 lei     

Indicație asupra valorii proprietății 

Euro 122.325     
Euro 

(rotunjit) 122.300     

Euro/mp 1.436     

Lei 570.395     

 

ELEMENTE DE COMPARA ȚIE FUNDAMENTAREA AJUST ĂRILOR     

AJUSTĂRI SPECIFICE TRANZAC ȚIEI           

Drept de proprietate transmis 
În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-
a constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

Condiţii de finanţare 
În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-
a constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

Condiţii de vânzare 
În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-
a constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

Cheltuieli necesare imediat după 
cumpărare 

În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-
a constatat că apartamentele cu 4 camere oferite spre vânzare, 
situate în blocuri edificate după 1980, beneficiază de două băi. 
Astfel, întrucât în urma inspecției, s-a constatat că baia a fost 
transformată în chicinetă, au fost prevăzute costurile necesare 
amenajării unei băi, în conformitate cu datele de piață 
identificate. 

Condiţii de piaţă  
În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-
a constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

AJUSTĂRI SPECIFICE PROPRIETĂȚII           

Localizare 
În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-
a constatat că nu este necesar să se aplice ajustări, acestea fiind 
amplasate în perimetrul zonei Victoriei. 

CARACTERISTICI FIZICE           

Componente non-imobiliare 
Întrucât trei dintre comparabile beneficiază de mobilier, parțial 
sau complet, precum și de bucătării utilate, au fost aplicate 
ajustări negative.  

Arie util ă (mp)  

În urma analizei de piață, au fost aplicate ajustări pozitive celor 
trei comparabile întrucât dispun de suprafețe mai mici decât 
cea a proprietății analizate. Ajustările au fost aplicate în 
conformitate cu datele identificate în cadrul analizei de piață.  
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ELEMENTE DE COMPARA ȚIE FUNDAMENTAREA AJUST ĂRILOR     

Balcon / terasa 
Întrucât comparabilele beneficiază de balcoane, au fost aplicate 
ajustări negative. 

Garaj/parcare  
În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-
a constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

Boxă 
Au fost aplicate ajustări negative pentru ultima comparabilă, 
deoarece aceasta beneficiază de boxă de depozitare la subsolul 
imobilului.  

Data PIF 
În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-
a constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

Tip imobil 

În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, au 
fost aplicate ajustări, în coformitate cu datele recunoscute de 
piață, deoarece proprietatea subiect este amplasată la parterul 
imobilului și nu la  un etaj intermediar.  

Finisaje 

În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, au 
fost aplicate ajustări pentru 3 dintre comparabile ce beneficiază 
de finisaje superioare, iar pentru cealaltă comparabilă ajustări 
pozitive deoarece aceasta nu dispune de îmbunătățiri.  

Încălzire 
În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-
a constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

Compartimentare 
În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-
a constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

Altele 
În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-
a constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

UTILIZARE/ZONARE           

Utilizare 
În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-
a constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

 

 

 
Amplasament proprietate subiect și oferte piață, sursă imagine: Google Earth 



   

Anexa 8 - Evaluarea activelor imobiliare în afara exploatării 
 

   
 

 

 



   

Anexa 8 - Evaluarea activelor imobiliare în afara exploatării 
 

   
 

 

 



   

Anexa 8 - Evaluarea activelor imobiliare în afara exploatării 
 

   
 

 

 



   

Anexa 8 - Evaluarea activelor imobiliare în afara exploatării 
 

   
 

 

  



   

Anexa 8 - Evaluarea activelor imobiliare în afara exploatării 
 

   
 

2. Nr. inventar 110506 | CAMIN 3 ABATOR 358,20 MP | județul Constanța, 
Constanța, Strada Stânjeneilor, nr. 5, parter - lot a 

 

a. Localizare 

 

 
 

Sursa: https://www.google.com/maps 
 
 

 
 

Sursa: https://www.google.com/maps  
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b. Fotografii 

   
 

   
 

   
 

   
 

c. Descriere active 

Amplasament: Proprietatea analizată este amplasată în municipiul Constanța, în cartierul 
Abator, la aproximativ 3 km de centrul localității, în imediata vecinătate a gării Oil 
Terminal, precum și a Farului, pe Alea Stânjeneilor. Zona se caracterizează printr-un mix 
de activități de interes general (spații comerciale, de birouri, instituții și dotări publice), 
cu acces public, și locuire de tip colectiv.  

Acces: Imobilul evaluat este accesibil din Șoseaua Mangaliei, arteră cu două benzi pe 
sens, amenajată cu circulații pietonale și spații verzi. De asemenea, proprietatea este 
accesibilă și prin mijloacele de transport în comun. 
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Descriere: Proprietatea subiect, identificată prin nr. cadastral 7642/P;1, constă în parterul 
(parțial, nu în întregime) unui imobil de locuințe colective, în suprafață utilă de 300,57 
mp, edificat în perioada 1980-1990 și caracterizat de: 

• structură din beton armat,  
• acoperiș tip terasă necirculabilă, 
• închideri din zidărie, tâmplărie tip Aluminiu/PVC cu geam termoizolant,  
• compartimentări din zidărie,  
• finisaje medii și instalații (electrice, sanitare, de încălzire și ventilație).  

Acesta cuprinde 12 unități locative, tip garsioneră, fiecare cuprinzând, potrivit 
informațiilor furnizate de către client: hol acces, chicinetă, baie și cameră. Acestea sunt 
accesibile dintr-un hol comun, prin intrarea din spate a căminului.  

Utilit ăți:  Imobilul este racordat la rețeaua publică de energie electrică, iar alimentarea cu 
apă și canalizarea, precum și încălzirea, se realizează din sistemul municipal.  

Utilizare: rezidențială 

Stare tehnică: În urma inspecției (exterior, interior - parțial), s-a constatat că proprietatea 
se găsește într-o stare satisfăcătoare de întreținere.  

Probleme de mediu: neidentificate în cadrul inspecției.  

 

d. Evaluarea activelor 

În estimarea valorii unui bun se pot utiliza una sau mai multe dintre următoarele abordări: 
prin piață, venit sau cost. Luând în considerare cantitatea şi calitatea informaţiilor 
disponibile pe piaţă cu privire la proprietăţi imobiliare similare, precum și cea mai bună 
utilizare a proprietății imobiliare subiect, evaluarea acesteia s-a realizat prin utilizarea 
abordării prin piață.  

Abordarea prin piață oferă o indicaţie asupra valorii prin compararea activului subiect, cu 
active identice sau similare, al căror preţ este cunoscut, în cadrul analizei de piață 
concluzionându-se că există suficiente date care să permită utilizarea acestei metode.  
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Ofertele selectate drept comparabile sunt prezentate în continuarea acestui capitol. În 
cadrul analizei de piață, s-a observat că valoarea apartamentelor este influențată de 
localizarea, vechimea și etajul imobilului în care sunt amplasate, de calitatea finisajelor și 
dotărilor acestora, precum și de alte elemente non-imobiliare (grad de mobilare și utilare 
etc.). 

Drept urmare a analizei efectuate, precum și a ajustărilor efectuate (detaliate în 
continuare), a fost estimată valoarea de piață unitară a unei camere de cămin la 1.025 
Euro/mp.  

Suprafață 
util ă

mp Euro
Euro/
mpAu

Constanța - 
zona CET 

1972-1979 3/P+3E 1 medii 20 21.000 1.050 imobiliare.ro apr.19 X76P000BE

Constanța - 
zona CET

1972-1979 1/P+4E 1 medii 22 24.000 1.091 imobiliare.ro apr.19 X2M600041

Constanța - 
zona CET

1972-1979 3/P+4E 1 medii 18 18.800 1.044 imobiliare.ro apr.19 X9CI0004D

Constanța - 
zona CET

1972-1979 P/P+4E 1 medii 20 22.500 1.125 imobiliare.ro apr.19 X76P00064

Constanța - 
zona CET

1972-1979 1/P+4E 1 inferioare - medii 20 23.000 1.150 imobiliare.ro mar.19 X76P00084

Constanța - 
zona Abator

1964 2/P+4E 1
medii
(renovată complet)

20 26.000 1.300 lajumate.ro apr.19 -

Constanța - 
zona Abator

1977 2/P+3E 1 medii (renovat) 22 23.500 1.068 imobiliare.ro apr.19 X2M60004S

Constanța - 
zona Abator

1977 P/P+4E 1 medii (renovat) 22 24.000 1.091 olx.ro apr.19 107126822

Constanța - 
zona Abator

1978 3/P+3E 1
medii
(renovată complet)

22 25.500 1.159 storia.ro / olx.ro apr.19 175508977

Constanța - 
zona Abator 

1977 4/P+4E 1 medii 23,5 30.000 1.277 storia.ro / olx.ro apr.19 171277328

Constanța - 
zona Abator

1972-1979 2/P+4E 1 medii-inf. 21 23.500 1.119 agentie apr.19 -

Sursă
Dată 
ofertă

ID
Preț vânzare

Amplasament An PIF Etaj 
Nr. 
băi

Finisaje
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Activele au fost vizionate exterior și interior, parțial (accesul fiind limitat), cu observarea 
elementelor constructive aparente, împreună cu reprezentanții societății, evaluarea fiind 
realizată în ipoteza că toate camerele dispun de finisaje și dotări medii, similare celor 
observate la nivel general pe ampalsament, în stare corespunzătoare de întreținere, fiind 
presupusă o uzură normală a acestora. 

 

ABORDAREA PRIN PIA ȚĂ - nr. inv. 110506 

ELEMENTE DE 
COMPARAȚIE 

SUBIECT  A  B  C  D 

Preţ de vânzare (€)   21.000 24.000 23.500 26.000 
Tip preț 
(ofertă/tranzacție) 

  ofertă ofertă ofertă ofertă 

    Marjă negociere (%) 5% 5% 5% 5% 5% 
    Marjă negociere (€)   1.050 1.200 1.175 1.300 
Preţ vânzare (€)   19.950 22.800 22.325 24.700 
Preţ vânzare (€/mp)   1.108 1.036 1.063 1.235 

AJUSTĂRI SPECIFICE TRANZAC ȚIEI 

Drept de proprietate 
transmis 

Deplin Deplin Deplin Deplin Deplin 

    Ajustare (%)   0% 0% 0% 0% 
    Ajustare (€)   0 0 0 0 
    Preţ ajustat  (€)   19.950 22.800 22.325 24.700 
Condiţii de finanţare Normale Normale Normale Normale Normale 
    Ajustare (%)   0% 0% 0% 0% 
    Ajustare (€)   0 0 0 0 
    Preţ ajustat  (€)   19.950 22.800 22.325 24.700 
Condiţii de vânzare Independente Independente Independente Independente Independente 
    Ajustare (%)   0% 0% 0% 0% 
    Ajustare (€)   0 0 0 0 
    Preţ ajustat  (€)   19.950 22.800 22.325 24.700 

Suprafață 
util ă
mp Euro/mp Euro Euro (rotunjit) Lei

Camin Abator - cam. 6 19,87 1.025 20.359 20.400 95.144
Camin Abator - cam. 7 19,89 1.025 20.380 20.400 95.144
Camin Abator - cam. 8 19,79 1.025 20.277 20.300 94.677
Camin Abator - cam. 9 19,99 1.025 20.482 20.500 95.610
Camin Abator - cam. 10, 12 39,86 1.025 40.841 40.800 190.287
Camin Abator - cam. 11 19,90 1.025 20.390 20.400 95.144
Camin Abator - cam. 13 20,13 1.025 20.625 20.600 96.076
Camin Abator - cam. 14 20,07 1.025 20.564 20.600 96.076
Camin Abator - cam. 15 19,97 1.025 20.461 20.500 95.610
Camin Abator - cam. 16 20,00 1.025 20.492 20.500 95.610
Camin Abator - cam. 17 14,99 1.025 15.359 15.400 71.824
Camin Abator - cam. 18 19,75 1.025 20.236 20.200 94.211
TOTAL 254,21 260.466 260.600 1.215.412

Valoare de piațăDenumire unitate 
locativă
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ABORDAREA PRIN PIA ȚĂ - nr. inv. 110506 

ELEMENTE DE 
COMPARAȚIE 

SUBIECT  A  B  C  D 

Cheltuieli necesare 
imediat după 
cumpărare 

nu nu nu nu nu 

    Ajustare (%)   0% 0% 0% 0% 
    Ajustare (€)   0 0 0 0 
    Preţ ajustat  (€)   19.950 22.800 22.325 24.700 
Condiţii de piaţă  dec.18 similare similare similare similare 
    Ajustare (%)    0% 0% 0% 0% 
    Ajustare (€)   0 0 0 0 
    Preţ ajustat  (€)   19.950 22.800 22.325 24.700 

AJUSTĂRI SPECIFICE PROPRIETĂȚII 

Localizare 

din Strada 
Stânjeneilor, 
nr. 5, parter - 

lot a 

Constanța - 
zona CET 

Constanța - 
zona Abator 

Constanța - 
zona Abator 

Constanța - 
zona Abator 

    inferior similar similar similar 
    Ajustare (%)   5% 0% 0% 0% 
    Ajustare (€)   998 0 0 0 

CARACTERISTICI FIZICE 

Componente non-
imobiliare 

nu nu 
da - mobilată 

parțial 
da - mobilată 

parțial 
da - mobilată 
și utilat ă 

    Ajustare (€)   0 -100 -100 -500 
Arie util ă (mp)  19,91 18,00 22,00 21,00 20 
    Ajustare (%)    11% -10% -5% 0% 
    Ajustare (€)   2.117 -2.166 -1.159 0 
Balcon / terasa nu nu nu nu nu 
    Ajustare (%)    0% 0% 0% 0% 
    Ajustare (€)   0 0 0 0 
Garaj/parcare  nu nu nu nu nu 
    Ajustare (%)    0% 0% 0% 0% 
    Ajustare (€)   0 0 0 0 
Boxă nu nu da nu nu 
    Ajustare (%)    0% 0% 0% 0% 
    Ajustare (€)   0 0 0 0 
Data PIF 1964 1970 1977 1972-1979 1964 
    Ajustare (%)    0% 0% 0% 0% 
    Ajustare (€)   0 0 0 0 

Tip imobil 

bloc de 
garsoniere / 
fost cămin 
nefamiliști 

similar similar similar similar 

nivel P/P+4E P/P+4E P/P+4E 2/P+4E 2/P+4E 
    Ajustare (%)    0% 0% -3% -3% 
    Ajustare (€)   0 0 -670 -741 

Finisaje 
medii  
(cu 

îmbunătățiri)  

superioare 
(renovată 
complet) 

similar similar 
superioare 
(renovată 
complet) 
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ABORDAREA PRIN PIA ȚĂ - nr. inv. 110506 

ELEMENTE DE 
COMPARAȚIE 

SUBIECT  A  B  C  D 

    Ajustare (%)    -10% 0% 0% -8% 
    Ajustare (€)   -1.991 0 0 -1.991 
Încălzire termoficare similar similar similar similar 
    Ajustare (%)    0% 0% 0% 0% 
    Ajustare (€)   0 0 0 0 
Compartimentare nedecomandat similar similar similar similar 
    Ajustare (%)    0% 0% 0% 0% 
    Ajustare (€)   0 0 0 0 

    Ajustare totală caracteristici fizice (%)  6% -10% -9% -13% 

    Ajustare totală caracteristici fizice (€) 1.123 -2.266 -1.929 -3.232 

Altele nu e cazul nu e cazul nu e cazul nu e cazul nu e cazul 
    Ajustare (%)   0% 0% 0% 0% 
    Ajustare (€)   0 0 0 0 
Utilizare rezidenţial rezidenţial rezidenţial rezidenţial rezidenţial 
    Ajustare (%)   0% 0% 0% 0% 
    Ajustare (€)   0 0 0 0 
Ajustare netă pentru caracteristici 
specifice proprietății (€) 

1.123 -2.266 -1.929 -3.232 

Preț ajustat (€)   21.073 20.534 20.396 21.468 

    1.058 1.031 1.024 1.078 

Ajustare totală netă 
absolută (€) 

  1.123 -2.266 -1.929 -3.232 

Ajustare totală netă 
procentuală (%) 

  5,6% -9,9% -8,6% -13,1% 

Ajustare totală brută 
absolută (€) 

  5.105 2.266 1.929 3.232 

Număr ajustări   3 2 3 3 

Pentru comparabila C s-a aplicat cea mai mică ajustare totală brută. 

Curs valutar  31.12.2018 1 Euro =  4,6639 lei     

Indicație asupra valorii proprietății 

Euro 20.396     
Euro 

(rotunjit) 20.400     

Euro/mp 1.025     

Lei 95.144     

 

ELEMENTE DE COMPARA ȚIE FUNDAMENTAREA AJUST ĂRILOR     

AJUSTĂRI SPECIFICE TRANZAC ȚIEI         

Drept de proprietate transmis 
În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

Condiţii de finanţare 
În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

Condiţii de vânzare 
În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  
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ELEMENTE DE COMPARA ȚIE FUNDAMENTAREA AJUST ĂRILOR     

Cheltuieli necesare imediat după 
cumpărare 

În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

Condiţii de piaţă  
În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

AJUSTĂRI SPECIFICE PROPRIETĂȚII         

Localizare 
În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări, acestea fiind amplasate 
în perimetrul zonei Victoriei. 

CARACTERISTICI FIZICE           

Componente non-imobiliare 
În urma analizei de piață, au fost aplicate ajustări pozitive comparabilei 
situate în zona CET, zonă considerată inferioară cartierului Abator.  

Arie util ă (mp)  

În urma analizei de piață, au fost aplicate ajustări pozitive comparabilei 
cu suprafața mai mică decât cea a proprietății analizate și negative 
celorlalte cu suprafețe mai mari. Ajustările au fost aplicate în 
conformitate cu datele identificate în cadrul analizei de piață.  

Balcon / terasa 
În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări, întrucât comparabilele 
nu beneficiază de balcon.  

Garaj/parcare  
În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

Boxă 

În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări. Comparabila B dispune 
de o boxă, la comun cu ceilalți locatari, în consecință, s-a considerat că 
nu sunt necesare ajustări.     

Data PIF 
În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

Tip imobil 

În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, au fost 
aplicate ajustări, în coformitate cu datele recunoscute de piață, deoarece 
proprietatea subiect este amplasată la parterul imobilului și nu la  un etaj 
intermediar.  

Finisaje 

În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, au fost 
aplicate ajustări pentru două dintre comparabile ce beneficiază de 
finisaje superioare, luând în considerare costurile necesare recunoscute 
de piață pentru astfel de lucrări.  

Încălzire 
În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

Compartimentare 
În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

Altele 
În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

UTILIZARE/ZONARE           

Utilizare 
În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  
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3. Nr. inventar 110601 | CASA PROTOCOL COSTINESTI CU ANEXE 432,05 
MP| județul Constanța, comuna Tuzla, sat Costinești, str. Tineretului, nr. 90 

 

a. Localizare  

 

 
 

Sursa: https://www.google.com/maps 
 

 
 

Sursa: https://www.google.com/maps  
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b. Fotografii 
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c. Descriere active 

Amplasament: Proprietatea analizată este amplasată în nordul satului Costinești, pe 
strada Tineretului, principala arteră ce străbate localitatea, Calea București, între 
intersecțiile acesteia cu străzile Meduzei și Azurului. Zona se caracterizează prin 
construcții cu regim mic de înălțime, atât locuințe unifamiliale, cât și spații de cazare (tip 
vil ă, pensiune).  

Acces: Imobilul evaluat este accesibil din drumul național DN39, Constanța – Mangalia, 
prin DC6 și, ulterior, strada Tineretului. De asemenea, proprietatea este situată la 
aproximativ 1 km de gară (Costinești Tabără). 

Descriere: Proprietatea subiect, identificată prin nr. cadastral 207, este formată dintr-un 
lot de teren intravilan, în suprafață de 1.050mp, conform actelor de proprietate, și de 
1.096,34 mp, conform măsurătorilor cadastrale, și construcții.  
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Lotul de teren este plan și are o formă aproximativ pătrată, beneficiind de un front 
stradal de 29,18 m. Este amenajat cu spații verzi, alei carosabile și pietonale, fiind 
împrejmuit cu gard metalic spre stradă și din zidărie cu  soclu și stâlpi de beton.  

Casa de odihnă, așa cum este identificată în documentația cadastrală, cu regim de înălțime 
D+P+2E+M, a fost edificată în perioada 1996-1999 și este caracterizată de: 

• structură din beton armat (fundații, cadre, planșee, circulații verticale),  
• acoperiș tip terasă necirculabilă, 
• închideri din zidărie, tâmplărie tip Aluminiu/PVC cu geam termoizolant,  
• compartimentări din zidărie,  
• finisaje medii și instalații (electrice, sanitare, de încălzire și ventilație).  

Astfel finisajele și dotările interioare cuprind: pardoseli: plăci ceramice, parchet masiv, 
marmură; finisaje pereți: zugrăveli, plăci ceramice; tâmplărie interioară din lemn,  

Anexa, cu regim de înălțime P, edificată în aceeași perioada cu casa, este caracterizată de: 

• structură din zidărie portantă,  
• acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din șindrilă bituminoasă,  
• închideri din zidărie, tâmplărie tip Aluminiu/PVC cu geam termoizolant,  
• compartimentări din zidărie,  
• finisaje medii și instalații (electrice, sanitare, de încălzire și ventilație).  

Cele două corpuri de clădire sunt unite printr-o zonă acoperită, tip terasă (Copertina 
conform documentației cadastrale).  

Utilit ăți:  Imobilul este racordat la rețeaua publică de energie electrică, iar alimentarea cu 
apă și canalizarea se realizează din sistemul municipal. Încălzirea spațiilor se realizează 
cu centrala termică proprie, iar ventilația acestora cu aparate de aer condiționat.  

Utilizare: comercială (vila este închiriată și utilizată ca unitate de cazare Vila Socep). 

Stare tehnică: În urma inspecției, s-a constatat că proprietatea se găsește într-o stare 
bună de întreținere.  

Probleme de mediu: neidentificate în cadrul inspecției.  

 

d. Evaluarea activelor 

În estimarea valorii unui bun se pot utiliza una sau mai multe dintre următoarele abordări: 
prin piață, venit sau cost. Luând în considerare cantitatea şi calitatea informaţiilor 

Nr. corp 
clădire

Construcții
Suprafață 
construită

mp

Suprafață 
desfășurată

mp

Suprafață util ă
mp

Suprafață 
terase

mp

Suprafață util ă 
totală
mp

C1 Anexă 60,6 60,6 47,52 47,52

C2 Copertină 204,29 204,29
C3 Casă de odihnă 159,26 828,59 506,14 137,37 643,51
C4 Bazin 7,9 7,9

TOTAL 432,05 1.101,38 553,66 137,37 691,03
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disponibile pe piaţă cu privire la proprietăţi imobiliare similare, precum și cea mai bună 
utilizare a proprietății imobiliare subiect, evaluarea acesteia s-a realizat prin utilizarea 
abordării prin piață.  

 

În cazul imobilului subiect, au fost analizate ofertele cu proprietăţi comparabile (situate în 
aceeaşi zonă şi de dimensiuni apropiate cu cea de evaluat), pentru a determina dacă 
acestea au caracteristici inferioare, superioare sau similare cu cele ale proprietăţii de 
evaluat. Astfel, au fost identificate în satul Costinești proprietăți imobiliare compuse din 
teren intravilan și clădiri izolate pe lot, ce cuprind, în general, amenajări și dotări 
caracteristice unităților de cazare, în intervalul 450-650 Euro/mp, respectiv 215.000 – 
330.000 Euro, în funcție de amplasament (distanța față de plajă și dotările de interes 
general), suprafețele terenului și construcțiilor precum și a terenului liber de construcții, 
anul edificării construcțiilor, precum și caracteristicile fizice ale acestora alături de 
dotările și facilitățile funcționale.  

Ofertele reţinute ca şi comparabile au fost verificate telefonic (localizare, caracteristici 
fizice, informaţii privind preţul, etc), fără inspecţie. În grila datelor de piaţă, au fost 
prelucrate, sintetizate şi utilizate toate elementele de comparaţie considerate relevante, 
care justifică ajustările aplicate asupra preţurilor de vânzare pentru fiecare proprietate 
comparabilă. Analiza ofertelor de pe piaţă a scos în evidenţă faptul ca valoarea imobilelor 
tip vilă depinde de localizare, nivelul de confort asigurat de finisajele, utilitățile și 
dotările clădirii, precum și de amenajările exterioare, existenţa spaţiilor de parcare.  

Astfel, pentru întreaga proprietate a fost obținută o indicație asupra valorii proprietății de 
324.700 Euro, din care teren 86.611 Euro și construcții 238.089 Euro. 

  

Sc Sd Su S teren Camere Băi

mp mp mp mp nr. nr. Euro Euro/mp

Costinești - central P+2E 2016 226 675540 800 medii 15 + 8 24 275.000 509 imobiliare.ro X8O00100E

Costinești - str. Liliacului nr. 
14 (Casa Pinciuc)

P+1E+M
1993-
2007

281 562 450 528 medii 26 14 215.000 478 imobiliare.ro XV0501FA1

Costinești - str. Catedrala 
Tineretului, nr. 2 (Vila 
Petruta)

S+P+3E 2012 110 450360 1100 medii 19 19 330.000 917 imobiliare.ro X8O00100I

Costinești - Epavă (200 m de 
plajă)

P+2E+M 2012 150 600480 450 medii 17 17 290.000 604 imobiliare.ro X8O001007

Costinești - str. Nucilor nr. 6 
(Casa Dana V)

D+P+2E+M 2008 145 569 455 433 medii 20 20 295.000 648 olx.ro 47513081

Costinești - str. Emil 
Costinescu nr. 5 (Vila Evy)

S+P+2E 2009 - - 1082 1200 medii 22+2 22 715.000 661 olx.ro 135870575

Costinești - str. Pescarusului, 
nr. 19 (Vila Vovi)

P+2E 2002 190 - 468 650 medii 14 14 225.000 481 lajumate.ro 9553668

IDFinisaje
Preț

SursăAmplasament
Tip 

imobil
An PIF
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ABORDAREA PRIN PIA ŢĂ - nr. inv. 110601 
ELEMENTE DE 
COMPARAŢIE 

SUBIECT A B C D 

Preţ de vânzare (Euro)   215.000 330.000 290.000 295.000 
Preț de vanzare (Euro/mp)   478 917 604 648 
Suprafață construită desfășurată 
(mp) 

828,59 562 450 600 569 

Suprafață construită (mp) 159,26 281 110 150 145 
Suprafață utilă (mp) 506,14 450 360 480 455 
Suprafață teren (mp) 1.096,34 528 1.100 450 433 
Suprafață teren liber (mp) 937,08 247 990 300 288 

Tip preț (ofertă/tranzacție)   ofertă ofertă ofertă ofertă 
Marjă negociere (Euro/mp) 10% 21.500 33.000 29.000 29.500 
Preț de vânzare ajustat 
(Euro/mp) 

  193.500 297.000 261.000 265.500 

  
AJUSTĂRI SPECIFICE TRANZAC ȚIEI 

Drept de proprietate transmis deplin deplin deplin deplin deplin 
Ajustări (%)   0% 0% 0% 0% 
Ajustări (Euro)   0 0 0 0 
Preţ ajustat (Euro)   193.500 297.000 261.000 265.500 
Condiţii de finanţare numerar numerar numerar numerar numerar 
Ajustări (%)   0% 0% 0% 0% 
Ajustări (Euro)   0 0 0 0 
Preţ ajustat (Euro)   193.500 297.000 261.000 265.500 

Condiţii de vânzare 
independen

te 
similar similar similar similar 

Ajustări (%)   0% 0% 0% 0% 
Ajustări (Euro)   0 0 0 0 
Preţ ajustat (Euro)   193.500 297.000 261.000 265.500 
Cheltuieli necesare imediat 
după cumpărare 

nu nu nu nu nu 

Ajustări (%)   0% 0% 0% 0% 
Ajustări (Euro)   0 0 0 0 
Preţ ajustat (Euro)   193.500 297.000 261.000 265.500 
Condiţii de piaţă dec.18 similar similar similar similar 
Ajustări (%)   0% 0% 0% 0% 
Ajustări (Euro)   0 0 0 0 
Preţ ajustat (Euro)   193.500 297.000 261.000 265.500 

  
AJUSTĂRI SPECIFICE PROPRIETĂȚII 

Localizare  

Costinești, 
str. 

Tineretului 
90 

Costinești - 
str. 

Liliacului 
nr. 14 (Casa 

Pinciuc) 

Costinești - 
str. 

Catedrala 
Tineretului, 
nr. 2 (Vila 
Petruta) 

Costinești - 
str. 

Pescarului, 
nr. 7 (Vila 

Miraj) 

Costinești - 
str. Nucilor 
nr. 6 (Casa 

Dana V) 

 * comparativ cu proprietatea subiect inferior similar similar inferior 
Ajustări (%)   5% 0% 0% 5% 
Ajustări (Euro)   9.675 0 0 13.275 
Preţ ajustat (Euro)   203.175 297.000 261.000 278.775 



   

Anexa 8 - Evaluarea activelor imobiliare în afara exploatării 
 

   
 

ABORDAREA PRIN PIA ŢĂ - nr. inv. 110601 
ELEMENTE DE 
COMPARAŢIE 

SUBIECT A B C D 

Tip acces str. 
Tineretului 

similar similar similar similar 

Ajustări (%)   0% 0% 0% 0% 
Ajustări (Euro)   0 0 0 0 
Preţ ajustat (Euro)   203.175 297.000 261.000 278.775 

CARACTERISTICI FIZICE 
Tip imobil S+P+2E+M P+1E+M S+P+3E P+2E+M D+P+2E+M 

 * tip clădire 
cadre beton 
+ zidărie 

zidărie zidărie cadre beton 
cadre beton 
+ zidărie 

Ajustări (%)   0% 0% 0% 0% 
Ajustări (Euro)   0 0 0 0 

Suprafaţă teren liber (mp) 937,08 247 990 300 288 
Ajustări (%)   27% -1% 19% 18% 

Ajustări (Euro)   54.516 -4.181 50.329 51.277 
An PIF 1999 1993-2007 2012 2012 2008 

Ajustări (%)   5% -5% -5% -3% 
Ajustări (Euro)   10.159 -14.850 -13.050 -8.363 

Utilit ăţi 
da (fără 

gaze) 
da (cu gaze) 

da (fără 
gaze) 

da (fără 
gaze) 

da (fără 
gaze) 

 * tip încălzire 

centrală 
termică 
proprie 

(motorină) 

superior similar similar similar 

Ajustări (%)   -3% 0% 0% 0% 
Ajustări (Euro)   -6.095 0 0 0 

Garaj/Locuri de parcare 
garaj & 
locuri 

parcare 

locuri 
parcare 

locuri 
parcare 

locuri 
parcare 

locuri 
parcare 

Ajustări (%)   0% 0% 0% 0% 
Ajustări (Euro)   0 0 0 0 

Amenajări teren 
da - 

amenajări 
peisagistice 

similar similar similar similar 

Ajustări (%)   0% 0% 0% 0% 
Ajustări (Euro)   0 0 0 0 

Suprafaţă utilă (mp) 506,14 450 360 480 455 
 * nr. camere 14 26 19 17 20 
Ajustări (%)   6% 10% 3% 3% 

Ajustări (Euro)   13.021 30.373 9.006 9.670 
Finisaje medii similare similare similare similare 

Ajustări (%)   0% 0% 0% 0% 
Ajustări (Euro)   0 0 0 0 

Nr. băi 7 14 19 17 20 
Ajustări (%)   0% -1% -1% -1% 

Ajustări (Euro)   0 -3.150 -3.150 -3.150 
Terase da similar similar similar similar 

Ajustări (%)   0% 0% 0% 0% 
Ajustări (Euro)   0 0 0 0 
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ABORDAREA PRIN PIA ŢĂ - nr. inv. 110601 
ELEMENTE DE 
COMPARAŢIE 

SUBIECT A B C D 

Ajustări totale (Euro) 71.601 8.193 43.136 49.434 
Preț ajustat (Euro) 274.776 305.193 304.136 328.209 

UTILIZARE/ZONARE 

Utilizare/Zonare 
rezidențială

/ 
comercială 

similar similar similar similar 

Ajustări (%)   0% 0% 0% 0% 
Ajustări (Euro)   0 0 0 0 
Preţ ajustat (Euro)   274.776 305.193 304.136 328.209 

ALTELE 
Componente non-imobiliare nu da da da da 

 * mobilier   
mobilat 

complet + 
utilat 

mobilat 
complet + 

utilat 

mobilat 
complet + 

utilat 

mobilat 
complet + 

utilat 
Ajustări (Euro)   -10.000 -10.000 -10.000 -5.000 
Preţ ajustat (Euro)   264.776 295.193 294.136 323.209 

Altele 

anexă (2 
camere + 

baie + 
bucătărie) 

nu nu nu 

2 spații 
comerciale, 
bucătărie de 

vară 
 * comparativ cu proprietatea subiect inferior inferior inferior similar 
Ajustări (%)   10% 10% 10% 0% 
Ajustări (Euro)   26.478 29.519 29.414 0 
Preţ ajustat (Euro)   291.254 324.712 323.549 323.209 
Preţ unitar ajustat (Euro/mp 
util) 

  575 642 639 639 

Ajustare totală netă absolută Euro/mp 97.754 27.712 62.549 57.709 
Ajustare totală netă 
procentuală 

% 45% 8% 22% 20% 

Ajustare  totală brută Euro/mp 117.754 47.712 82.549 67.709 
Ajustare totală brută % 55% 14% 28% 23% 
Număr ajustări   7 6 6 6 

 * Pentru comparabila B s-a aplicat cea mai mică ajustare totală brută.  

Interval preț Euro/mp 
  Minim Maxim   
  291.254 324.712   

Curs valutar 31.12.2018     1 Euro =  4,6639   

Indicație asupra valorii  

Euro   324.712     
Euro 

(rotunjit)   324.700     

Euro/mp   642     

Lei   1.514.368     
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ELEMENTE DE COMPARA ŢIE FUNDAMENTAREA AJUST ĂRILOR       
AJUSTĂRI SPECIFICE TRANZAC ȚIEI           

Drept de proprietate transmis 
În urma analizei comparativă a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

Condiţii de finanţare 
În urma analizei comparativă a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

Condiţii de vânzare 
În urma analizei comparativă a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

Cheltuieli necesare imediat după 
cumpărare 

În urma analizei comparativă a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

Condiţii de piaţă 
În urma analizei comparativă a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

AJUSTĂRI SPECIFICE PROPRIETĂȚII         

Localizare  

În urma analizei amplasamentelor comparabilelor selectate, s-a 
constatat ca sunt necesare ajustări pozitive pentru două dintre 
comparabile, având în vedere localizarea acestora în raport cu 
dotările de interes public ale localității și plaja. 

Tip acces 
În urma analizei comparativă a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

CARACTERISTICI FIZICE           

Tip imobil 
În urma analizei comparativă a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

Suprafaţă teren liber (mp) 
Au fost aplicate ajustări tuturor comparabilelor, având în vedere 
suprafața de teren liber identificată și prețul pe mp, în 
conformitate cu valoarea de piață estimată a acestuia.  

An PIF 

Deoarece ultimele trei comparabilele au fost edificate mai recent 
decât proprietatea analizată, au fost aplicate ajustări negative 
acestora în conformitate cu datele identifcate pe piață. Totodată, 
pentru prima comparabila au fost aplicate ajustări pozitive, 
având în vedere faptul că aceasta se compune atât din corpuri de 
clădiri vechi, cât și noi, cu dotările corespunzătoare perioadelor 
în care au fost edificate.   

Utilit ăţi 

Întrucât prima comparabila este racordată la gaze, respectiv de 
încălzire parțială cu centrală termică proprie, proprietatea subiect 
a fost ajustată cu costurile necesare pentru realizarea unei astfel 
de instalații.  

Garaj/Locuri de parcare 
Întrucât comparabilele dispun de locuri de parcare, nu au fost 
aplicate ajustări.  

Amenajări teren 
În urma analizei comparativă a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

Suprafaţă utilă (mp) 
Ajustările, pozitive sau negative, au fost aplicate având în vedere 
diferența de suprafață utilă dintre proprietatea subiect și 
comparabile.  

Finisaje 
În urma analizei comparativă a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări, acestea 
beneficiind de finisaje medii.  

Nr. băi 

Întrucât proprietatea subiect dispune de băi pentru doar jumătate 
din camere, au fost aplicate ajustări pentru dotarea clădirii cu băi 
pentru camerele existente, similar comparabilelor, având în 
vedere costurile recunoscute de piață pentru asemenea lucrări.  

Terase 
În urma analizei comparativă a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări, întrucât și 
comparabilele beneficiază de terase.  
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ELEMENTE DE COMPARA ŢIE FUNDAMENTAREA AJUST ĂRILOR       
UTILIZARE/ZONARE           

Utilizare/Zonare 
În urma analizei comparativă a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

ALTELE           

Componente non-imobiliare 
În urma analizei comparativă a ofertelor de vânzare utilizate, au 
fost aplicate ajustări negative acestora, întrucât acestea sunt 
mobilate și utilate complet. 

Altele 

Întrucât proprietatea subiect dispune de o clădire anexă (cu două 
camere, baie și bucătărie), au fost aplicate ajustări pozitive 
primelor trei comparabile, având în vedere costurile necesare 
pentru realizarea unei astfel de construcții.  

 

 
Amplasament proprietate subiect și oferte piață, sursă imagine: Google Earth 
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Luând în considerare cantitatea şi calitatea informaţiilor disponibile pe piaţă cu privire la 
loturi de teren similare, precum și cea mai bună utilizare a proprietății subiect, evaluarea 
terenului s-a realizat prin metoda comparației directe. Comparația directă oferă o indicaţie 
asupra valorii prin compararea activului subiect, în cazul de faţă lot de teren liber, cu 
active identice sau similare, al căror preţ este cunoscut, în cadrul analizei de piață 
concluzionându-se că, există suficiente date care să permită utilizarea acestei metode. 
Astfel, în aplicarea acesteia sunt colectate, analizate, comparate și ajustate vânzările sau 
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ofertele privind parcele similare, în scopul estimării valorii terenului subiect. În procesul 
de comparație, sunt luate în considerare asemănările și deosebirile dintre loturile similare 
și terenul subiect. 

În cazul de faţă, metoda a fost aplicată având la baza informaţii cu privire la oferte de 
vânzare loturi de teren situate în satul Costinești, similare cu proprietățile analizate. 
Ofertele utilizate drept comparabile au fost verificate (localizare, caracteristici fizice, 
informaţii privind preţul, etc), în grila datelor de piaţă, fiind prelucrate, sintetizate şi 
utilizate toate elementele de comparaţie considerate relevante, care justifică ajustările 
aplicate asupra preţurilor de vânzare pentru fiecare lot de teren comparabil. 

Evaluarea lotului de teren analizat este prezentată în continuarea acestui capitol, valoarea 
de piață a acestuia fiind de 79 Euro/mp, echivalentul a 86.611 Euro.  

METODA COMPARA ȚIEI DIRECTE - nr. inv. 110601 

ELEMENTE DE COMPARA ŢIE SUBIECT A B C D 
Suprafaţă (mp) 1.096,34 1.309 1.800 700 420 
Preţ de vânzare (Euro/mp)   85 84 114 143 
Tip preț (ofertă/tranzacție)   ofertă ofertă ofertă ofertă 
Marjă negociere (Euro/mp) 10% 9 8 11 14 
Preț ajustat (Euro/mp)   77 76 103 129 

  
AJUSTĂRI SPECIFICE TRANZAC ȚIEI 

Drept de proprietate transmis depline deplin deplin deplin deplin 
Ajustări (%)   0% 0% 0% 0% 
Ajustări (Euro)   0 0 0 0 
Preţ unitar ajustat (Euro/mp)   77 76 103 129 
Restrictii legale           

Categorie teren intravilan similar similar similar similar 
Ajustări (%)   0% 0% 0% 0% 

Ajustări (Euro)   0 0 0 0 

Indicatori urbanistici 
PUG 

Costinești 
similar similar similar similar 

Ajustări (%)   0% 0% 0% 0% 
Ajustări (Euro)   0 0 0 0 

Ajustări totale (Euro)   0 0 0 0 
Preţ unitar ajustat (Euro/mp)   77 76 103 129 
Condiţii de finanţare numerar numerar numerar numerar numerar 
Ajustări (%)   0% 0% 0% 0% 
Ajustări (Euro)   0 0 0 0 
Preţ unitar ajustat (Euro/mp)   77 76 103 129 
Condiţii de vânzare independente similar similar similar similar 
Ajustări (%)   0% 0% 0% 0% 
Ajustări (Euro)   0 0 0 0 
Preţ unitar ajustat (Euro/mp)   77 76 103 129 
Cheltuieli necesare imediat după 
cumpărare 

nu nu nu  nu nu   

 * suprafață desfășurată construcții 
demolabile 

          

Ajustări (%)   0% 0% 0% 0% 
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METODA COMPARA ȚIEI DIRECTE - nr. inv. 110601 

ELEMENTE DE COMPARA ŢIE SUBIECT A B C D 
Ajustări (Euro)   0 0 0 0 
Preţ unitar ajustat (Euro/mp)   77 76 103 129 
Condiţii de piaţă dec.18 similar similar similar similar 
Ajustări (%)   0% 0% 0% 0% 
Ajustări (Euro)   0 0 0 0 
Preţ unitar ajustat (Euro/mp)   77 76 103 129 

  
AJUSTĂRI SPECIFICE PROPRIETĂȚII 

Localizare  

Costinești, 
str. 

Tineretului 
90 

Costinești - 
str. Gării 

Costinești - 
str. 

Pescarului 

Costinești - 
str. 

Albatros 

Costinești - 
str. 

Pescarului 

 * comparativ cu proprietatea subiect inferior inferior inferior inferior 
Ajustări (%)   5% 0% 0% 0% 
Ajustări (Euro)   4 0 0 0 
Preţ unitar ajustat (Euro/mp)   80 76 103 129 

CARACTERISTICI FIZICE 
Suprafaţă (mp) 1.096,34 1.309 1.800 700 420 

Ajustări (%)   0% 5% -25% -40% 
Ajustări (Euro)   0 4 -26 -51 

Preţ unitar ajustat (Euro/mp)   80 79 77 77 

Tip acces 
str. 

Tineretului 

din str. 
Gării - 

drum de 
acces 

str. 
Pescarului 

str. 
Albatros 

str. 
Pescarului 

 * comparativ cu proprietatea 
subiect 

asfaltat inferior similar similar similar 

Ajustări (%)   5% 0% 0% 0% 
Ajustări (Euro)   4 0 0 0 

Preţ unitar ajustat (Euro/mp)   84 79 77 77 
Front stradal (m) & raport al 

laturilor 
29,18 16 47 18 15 

 * nr. fronturi 1 1 1 1 1 
 * raport al laturilor 0,78 0,20 1,23 0,46 0,54 

 * formă parcelă aprox. pătrată 
dreptunghi

ulară 
dreptunghi

ulară 
dreptunghi

ulară 
dreptunghi

ulară 
Ajustări (%)   0% 0% 0% 0% 

Ajustări (Euro)   0 0 0 0 
Preţ unitar ajustat (Euro/mp)   84 79 77 77 

Topografie plan similar similar similar similar 
Ajustări (%)   0% 0% 0% 0% 

Ajustări (Euro)   0 0 0 0 

Preţ unitar ajustat (Euro/mp)   84 79 77 77 
Ajustări totale (Euro)   4 4 -26 -51 
Preţ unitar ajustat (Euro/mp)   84 79 77 77 

UTILITATI 
Utilit ăţi da similar similar similar similar 
Ajustări (%)   0% 0% 0% 0% 
Ajustări (Euro)   0 0 0 0 
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METODA COMPARA ȚIEI DIRECTE - nr. inv. 110601 

ELEMENTE DE COMPARA ŢIE SUBIECT A B C D 
Preţ unitar ajustat (Euro/mp)   84 79 77 77 

UTILIZARE/ZONARE 

Utilizare/Zonare rezidențială/ 
comercială 

similar similar similar similar 

Ajustări (%)   0% 0% 0% 0% 
Ajustări (Euro)   0 0 0 0 
Preţ unitar ajustat (Euro/mp)   84 79 77 77 

ALTELE 
Altele nu nu nu nu nu 
Ajustări (%)   0% 0% 0% 0% 
Ajustări (Euro)   0 0 0 0 
Preţ unitar ajustat (Euro/mp)   84 79 77 77 

  
Ajustare totală netă absolută Euro/mp 7,84 3,78 -25,71 -51,43 
Ajustare totală netă procentuală % 9% 5% -23% -36% 
Ajustare  totală brută Euro/mp 7,84 3,78 25,71 51,43 
Ajustare totală brută % 9% 5% 23% 36% 
Număr ajustări   2 1 1 1 
 * Pentru comparabila A s-a aplicat cea mai mică 
ajustare totală brută.         

Interval preț Euro/mp 
Minim Maxim     

77 84     
Curs valutar 31.12.2018   1 Euro =  4,6639     

Indicație asupra valorii  

Euro/mp 79       
Euro 86.611       

Lei 403.944       
 

ELEMENTE DE COMPARA ŢIE FUNDAMENTAREA AJUST ĂRILOR       
AJUSTĂRI SPECIFICE TRANZAC ȚIEI           

Drept de proprietate transmis 
În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

Restrictii legale 
În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

Condiţii de finanţare 
În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

Condiţii de vânzare 
În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

Cheltuieli necesare imediat după 
cumpărare 

În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

Condiţii de piaţă 
În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

AJUSTĂRI SPECIFICE PROPRIETĂȚII           

Localizare  

În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că este necesar să se aplice ajustări pozitive 
comparabilelor, având în vedere amplasamentul periferic față de 
dotările de interes public ale localității.  

CARACTERISTICI FIZICE           
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ELEMENTE DE COMPARA ŢIE FUNDAMENTAREA AJUST ĂRILOR       

Suprafaţă (mp) 

Loturile de teren, cu suprafețe de peste 1.000 mp, sunt oferite 
spre vânzare cu valori unitare mai mici, spre deosebire de 
terenurile cu suprafețe sub 1.000 mp, ce necesită prin 
comparație un efort investițional mai mic. Astfel, comparabilele 
C și D au fost ajustate negativ, iar comprabila B pozitiv, având 
în vedere datele specifice identificate în cadrul analizei de piață. 

Tip acces 
Pentru comparabila C au fost necesare ajustări pozitive, aplicate 
în conformitate cu datele identificate în piață, deoarece aceasta 
este accesibilă din strada Gării, printr-un drum de acces. 

Front stradal (m) & raport al laturilor 
În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

Topografie 
În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

UTILITATI           

Utilit ăţi 

În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări, comparabilele 
dispunând de acces la utilități la limita de proprietate sau în 
imediata vecinătate.  

UTILIZARE/ZONARE           

Utilizare/Zonare 
În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

ALTELE           

Altele 
În urma analizei comparative a ofertelor de vânzare utilizate, s-a 
constatat că nu este necesar să se aplice ajustări.  

 

 

Amplasament proprietate subiect și oferte piață, sursă imagine: Google Earth 
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4. Nr. inventar 1107020 | CLADIRE SEDIU ADMINISTRATIV SPATIU 
INCHIRIAT  | județul Constanța, Constanța, Portul Constanța Dana 34 (Incinta 
Port Nou Constanța - Mol II, Clădire sediu administrativ și platformă) 

 

a. Localizare  

 

 
 

Sursa: http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html 
 
 

 
 

Sursa: https://www.google.com/maps  
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b. Fotografii 
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c. Descriere active 

Amplasament: Proprietatea analizată este amplasată în municipiul Constanța, respectiv  
în Portul Constanța, în perimetrul portului nou, dispusă în vecinătatea cartierului Abator, 
se caracterizează printr-un mix de activități de interes general (spații de depozitare, 
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comerciale, de birouri, instituții și dotări publice), cu acces public, și locuire de tip 
colectiv. 

Acces: Imobilul evaluat este accesibil din Bulevardul 1 Mai Vechi, prin rețeaua de străzi 
a portului, acestea fiind amenajate local cu circulații pietonale și spații verzi.  

Descriere: Activul evaluat, parte dintr-o clădire administrativă, identificată prin nr. 
cadastral 231174-C1, înscrisă în Cartea funciară nr. 231174-C1, este amplasat pe un teren 
în suprafață de 5.248 mp, conform actelor de proprietate, și de 5.253 mp, conform 
măsurătorilor cadastrale, domeniu public de interes național, administrat de CN APMC1. 
Această clădire cuprinde spații de birouri, cu regim de înălțime P+2E, fiind edificată în 
perioada 1980-1990 și caracterizată de: 

• structură din beton armat (fundații, cadre, planșee, circulații verticale),  
• acoperiș tip terasă necirculabilă, 
• închideri din zidărie, tâmplărie tip Aluminiu/PVC cu geam termoizolant,  
• compartimentări din zidărie,  
• finisaje și dotări medii (pardoseli: mochetă, parchet, plăci ceramice; finisaje 

pereți: zugrăveli lavabile, plăci ceramice; tavan casetat gips carton, tâmplărie 
interioară lemn și tip PVC) și  

• instalații (electrice, sanitare, de încălzire și ventilație).  

 

Utilit ăți:  Imobilul este racordat la rețeaua publică de energie electrică, iar alimentarea cu 
apă și canalizarea se realizează din sistemul municipal.  

Utilizare: comercială. 

Stare tehnică: În urma inspecției, s-a constatat că proprietatea se găsește într-o stare 
bună de întreținere.  

Probleme de mediu: neidentificate în cadrul inspecției.  

 

d. Evaluarea activelor 

În estimarea valorii unui bun se pot utiliza una sau mai multe dintre următoarele abordări: 
prin piață, venit sau cost. Luând în considerare cantitatea şi calitatea informaţiilor 
disponibile pe piaţă cu privire la proprietăţi imobiliare similare, precum și cea mai bună 
utilizare a proprietății imobiliare subiect, evaluarea acesteia s-a realizat prin utilizarea 
abordării prin venit, respectiv metoda capitalizării venitului.  

În metoda capitalizării venitului, estimarea valorii de piață a proprietății imobiliare se 
realizează prin capitalizarea venitului net anual cu o rată recunoscută de piață. 

                                                           
1 Compania Națională „Administrația Porturilor Maritimes” S.A. Constanța 

Nr. corp 
clădire

Construcții
Suprafață 
construită

mp

Suprafață 
desfășurată

mp

Suprafață util ă
mp

Suprafață 
copertină

mp

C1
Sediu 
administrativ

831,63 2456,99 2148,23 9,46

Total 831,63 2.456,99 2148,23 9,46
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Proprietatea analizată este situată în Portul Constanța, fiind într-o stare bună de 
întreținere. Potrivit informațiilor furnizate de către client, câteva dintre spații sunt 
închiriate, având o suprafață utilă totală de 339,41 mp, pentru perioade cuprinse între 1 an 
și 4 ani, cu o chirie medie de 4,7 Euromp/lună. Luând în considerare durata scurtă a 
contractelor și chiria, ce reflectă mai degrabă contractul de închiriere decât venitul 
potențial al proprietății imobiliare, în prezentul raport au fost utilizate datele identificate 
în cadrul analizei de piață.  

În urma analizei de piață, s-a constatat că ofertele pentru spațiile de birouri sunt cuprinse 
între 5-10 Euro/mp, pentru cele tip clasă B, și între 10-15 Euro/mp, clasă A, pentru 
clădirile de birouri recent edificate, ce beneficiază de facilități moderne. Totodată, 
suprafețele oferite spre închiriere sunt cuprinse predominant în intervalul 50-250 mp, 
spațiile cu arii mai mari fiind reduse ca număr.  

Spațiile de birouri oferite spre închiriere în Portul Constanța se încadrează în intervalul 
identificat în piață, specific tipului de clădire (spre exemplu, clădirile recent edificate în 
zona Poarta 1 - Navlomar, Blue Bike Gate One, sunt oferite spre închiriere cu 10 
Euro/mp/lună, respectiv 15 Euro/mp/lună, aceasta din urmă fiind în curs de finalizare).       

 

Așadar, luând în considerare datele identificate în cadrul analizei de piață privind chiriile 
practicate pentru spațiile de birouri/administrative, edificate înainte de 2010, 5-7 
Euro/mp/lună, precum și caracteristicile proprietății (amplasamentul în cadrul Portului 
Constanța, calitatea dotărilor și finisajelor, precum și suprafața disponibilă), a fost 
utilizată o chirie medie de 7 Euro/mp Au/lună, ajustată cu o marjă de negociere de 5%. 
Astfel, a fost obținut un venit brut potențial de 27.085 Euro/an. Venitul brut potențial 
reprezintă venitul total generat de o proprietate imobiliară, în condițiile unui grad de 
ocupare a acesteia de 100% și înainte de deducerea cheltuielilor de exploatare.  

Venitul brut efectiv reprezintă diferența dintre venitul brut potenţial și pierderile din 
neocupare şi din neîncasarea chiriei. În cazul de faţă, a fost apreciat că gradul de 
neocupare este de 15%, analizând datele publicate în revista “Valoarea oriunde este ea”, 
nr. 22/martie 2019, pe baza celor mai recente studii de piață efectuate și publicate de 
principalele companii de consultanță imobiliară din domeniu.  

Suprafață
util ă
mp Euro Euro/mp

SPAȚII BIROURI

Port Constanța - Poarta 1 - 
Navlomar

2012-2013 P+3E foarte bună
90

250
900

2500
10,0 olx.ro apr.19 29578981

Port Constanța - Poarta 2 (în 
incintă)

- - bună 100 500 5,0 olx.ro mar.19 167062380

Str. Traian (intrare Port) - - bună 600 3.000 5,0 olx.ro apr.19 181884627

Constanța - Far Abator 2006 P+2E
bună / foarte 

bună
58 261 4,5

spatiicomerciale.r
o

apr.19 X44M0401C

Constanța - central (Tomis 
Mall)

1995 P+4E bună 71 500 7,0
spatiicomerciale.r

o
apr.19 X7J514006

Constanța - str. Marc Aureliu 
nr. 8

2010 E1
bună / foarte 

bună
190 1.330 7,0

spatiicomerciale.r
o

apr.19 XA020400R

Constanța - str. Traian 2014 S+P+4E
bună / foarte 

bună
90 630 7,0

spatiicomerciale.r
o

apr.19 X39H0403C

IDAmplasament An PIF
Regim 

înălțime
Stare

Preț
Sursă

Dată 
actualizare 

ofertă
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În estimarea cheltuielior de exploatare, au fost considerate următoarele:  

• impozitul pe proprietate și cheltuielile cu asigurarea – au fost utilizate datele 
primite de la client referitoare la cotele de impozitare, precum și sumele achitate 
pentru anul în curs;  

• chiria pe teren – au fost utilizate datele primite de la client; 
• cheltuielile de întreţinere – au fost considerate zero, chiriile fiind nete; 
• alocarea pentru înlocuiri – au fost considerate aprox. 3,5 Euro/mp 

Acd/an.Aceastea au fost estimate având în vedere, pe de-o parte, costurile de 
înlocuire ale elementelor cu durată de viață scurtă, iar pe de alta, durata de viață 
estimată a acestora (25-40 ani). 

Rata de capitalizare selectată reprezintă relaţia dintre venit şi valoare, relaţie acceptată pe 
piaţă şi rezultată dintr-o analiză comparativă a vânzărilor de proprietăţi comparabile. Rata 
de capitalizare selectată este de 9,5%, având în vedere localizarea, precum și utilizarea 
spațiilor evaluate, acesta fiind un nivel maximal indicat pentru orașele primare, publicat 
în revista „Valoarea oriunde este ea”, nr. 22/martie 2019, pe baza celor mai recente studii 
de piață efecttuate și publicate de principalele companii de consultanță imobiliară din 
domeniu. 

În aceste ipoteze, rezultatul aplicării metodei de capitalizare directă conduc la o indicație 
asupra valorii proprietăţii de 195.200 Euro, echivalentul a 910.393 lei. 
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1 Suprafaţă totală închiriabil ă mp 339,41

spații birouri 339,41

2 Chirie lunar ă Euro/mp/luna 7,0

spații birouri 7,0

Marjă de negociere 5% 0,35

Chirie lunar ă efectivă Euro/mp/luna 6,7

3 Venit brut potential (VBP) Euro/an 27.085

4 Grad de neocupare 15% 4.063

5 Venit brut efectiv (VBE) Euro/an 23.022

6 Cheltuieli de exploatare Euro/an 4.920

6.1. Cheltuieli fixe Euro/an 3.170

Impozit 1.730

Asigurare 240

Altele - chirie teren 1.200

6.2. Cheltuieli variabile 0

Euro/an 1.750

7. Venit net anual (VNE) Euro/an 18.102

8. Rata de capitalizare % 9,50%

Euro 190.548

Euro (rotunjit) 190.500

Euro/mp închiriabil 561

Lei 888.473

Lei/mp închiriabil 2.618

9. Indicație asupra valorii proprietății

6.3. Alocarea pentru înlocuiri

ABORDAREA PRIN VENIT

Incinta Port Dana 34
(Incinta Port Nou Constanța - Mol II, Clădire sediu administrativ și platformă)

mp

mp

Euro/an
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