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1 PARTEA INTÂI – INTRODUCERE  

1.1 SINTEZA EVALUĂRII 

                                                                                                   Raport nr. AAC 3147 / 19.04.2021 

Numele clientului FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU, CUI 
4306763 

Data evaluarii 08.04.2021 

Tipul proprietatii (comercial, comercial, 
industrial, spatiu de depozitare, spatiu de 
birouri, etc) 

Construcții de locuințe cu utilizare Complexul Național 
Muzeal “ASTRA” Sibiu 

Adresa proprietatii Sibiu, Str. Piața Mică, Nr. 11,  
jud. Sibiu, CP 550182 

Proprietar(i) FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU  

Numar cadastral Top: 578 – teren, CAD: C1, Top: 578 - construcție 

Numar Carte Funciara 101403 Sibiu 

Utilizarea actuala a imobilului La data evaluării , imobilul era utilizat ca muzeu. 

Cea mai buna utilizare Cultural/Comercial/Administrativ 

Ocupanti: Proprietar:  Chirias:  Libera:  

Suprafete (mp) Construcție 

Nivel
Suprafata 

Utila(mp)

Suprafata 

Construita(mp)

Suprafata 

desfasurata(mp)

Subsol 306,09 473,71 473,71

Parter 365,69 509,25 509,25

Etaj 359,55 497,44 497,44

Mansarda 329,47 441,7 441,7

TOTAL 1360,8 509,25 1922,1
 

Teren St:  526 mp 

Descrierea zonei si a amplasamentului  
Se vor urmari eventuale mentiuni referitoare 
la posibile contaminari existente in zona. De 
ex. amplasarea in vecinatatea gropilor de 
gunoi, a instalatiilor industriale poluante  
(betoniere, balastiere, etc.)  sau in zone cu 
poluare recunoscuta si declarata in mod 
oficial;  

Proprietatea imobiliară evaluată este situată in Piața Mică,  
zona ultracentrală – mixtă – comercială și rezidețială și deja 
dezvoltată, având regim de înălțime S+P+E+M. 
 

Anul construirii (anul PIF) / renovarii / 
consolidarii ulterioare 

1867, conform informatiilor preluate din patrimoniul istoric 
si architectural al Municipiului Sibiu. 

Tip constructie (structura) fundații din cărămidă și piatră, suprastructură cu zidărie 
portantă din cărămidă, cu pereți de închidere și 
compartimentare din zidărie de cărămidă, și planșee cu 
bolți de cărămidă peste subsol si parter și din lemn pest 
etaj; 
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Acoperiș: tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă; 
Proprietatea evaluată este formată din mai multe 
încăperi utilizate ca spații de expozitie, spații 
adminitrative si de depozitare.  
Proprietatea evaluată este la stadiul de finisat integral 
cu finisaje medii. Pardoselile sunt din parchet laminat 
parțial, parchet din lemn de stejar parțial și placaje de 
cărămidă și piatra. Zugrăvelile sunt realizate în vopsele 
simple lavabile, dispune de copuri de iluminat tip 
candelabru. 
Sunt funcționale toate instalațiile de utilități ( apă, 
canal, gaze naturale și energie electrice), iar încălzirea 
se realizează prin sobe de teracotă si centrale pe gaz 
metan. Rezumatul suprafețelor este prezentat mai jos, 
in concordanță cu documentația primită de la utilizator 
(fără viză de conformitate ANCPI) 

Descriere cladire / cladiri (inclusiv instalatii 
aferente, finisajele constructiei, gradul de 
depreciere) 

Conform site-ului patrimoniu.sibiu.ro, cladirea este 
considerat monument istoric si este descris astfel: 
“Casa Hermes - Muzeul Franz Binder 
Vechime: 1867 
Descriere: 
 
Desfăşurată pe un plan trapezoidal simplu închizând pe 3 
laturi o mică curte interioară acoperită cu sticlă. Construcţia 
se compune din subsol, parter şi un etaj pe înălţimea a două 
nivele.  Partea centrală a planului este sub forma unor 
rezalite în ambele pieţe.  Intrarea principală în clădire se face 
aproape central print-un pasaj de trecere acoperit cu boltă 
împărţită în travei, prin arce dublouri ce cad pe nişte pilaştrii. 
Faţadele neogotice sunt tratate simetric spre ambele pieţe, 
cu un rezalit central terminat printr-un fronton în trepte, cu 
turnuleţe. Cele trei travei sunt delimitate de pilaştri angajaţi, 
terminaţi prin turnuleţe asemănătoare. Ambele faţade sunt 
structurate pe 7 axe. 
Acoperişul relativ plat are o formă complexă, datorată 
luminatorului central. Subsolul este boltit semicilindric 
aplatizat, cu penetraţii conservând unele vestigii ale casei 
medievale şi ale zidului primei incinte. 
Din hol, o scară monumentală în două rampe amplasată sub 
luminator accede la etaj. 
 
Elemente deosebite: 
 
- Plăcile de piatră din hol, cea din mijloc cu blazonul fostului 
comite al saşilor Johannes Lulay şi cele două pietre laterale 
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inscripţionate – cea din stânga indică: ANNA MARIA 
FRANKLIN/ GEBORENE/ ROSENAURIN, iar cea din dreapta: 
VALENT(IN) FRANCK/ JUDEX REGIUS/ ANNO 1695/ DIE 6 
IUNII/. (Ana Maria Rosenauer a fost soţia lui Frank von 
Frankestein din a doua căsătorie); 
 
- Faţada în stil neogotic, cu rezalit central terminat printr-un 
fronton în trepte, cu turnuleţe şi balconul cu balustradă cu 
decor neogotic.” 

In cazul cladirilor in curs de executie:  
- gradul de finalizare a constructiei. 
- valoarea costurilor de finalizare a 

constructiei 

Grad de Finalizare – 100% 

Descriere teren Deschidere la 
strada 

Intrarea se face din Str. Piața Mică 

Accesul catre proprietate: 
Sa existe specificatii clare cu privire la accesul 
pe proprietate; Eventualele date referitoare la 
limitari ale dreptului de acces pe proprietate 
sau existenta drepturilor speciale acordate sa 
fie clar mentionate; 

Tip drum de 
acces 

 Public 
 Privat (cota indiviza din drumul de 

acces) 
 Servitute 
 Nu are acces reglementat 
 Altele 

Utilitati edilitare existente in zona sau pe 
proprietate. 
Distanta fata de utilitati. 
 

Tip retele / instalatii Distanta 

Electrice  Pe teren 

Incalzire  Pe teren 

Alimentare cu 
apa 

  Pe teren 

Alimentare cu 
gaze 

 Pe teren 

Canalizare  Pe teren 

Abateri de la cartea funciara: Nu este cazul. 

Exista modificari interioare / de (re) 
compartimentare efectuate  fara autorizatie 
de construire / demolare 

 DA                NU 
 

Exista pe proprietate constructii efectuate fara 
autorizatie de construire 

 DA                NU 
 

Observatii / mentiuni privind existenta unor 
drepturi ale unor terti asupra imobilului 
(superficie, uzufruct, uz / abitatie, folosinta, 
servitute) 

Propietatea evaluată NU este grevată de sarcini. 
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Concluzie privind imobilul evaluat 
Se va avea in vedere daca cladirea este inclusa 
in lista constructiilor ce prezinta risc major la 
actiuni de natura seismica; daca cladirea face 
parte din lista monumentelor istorice sau a 
cladirilor de patrimoniu - liste elaborate de 
autoritatile centrale si/sau locale competente. 

Clădirea nu este inclusă in lista constructiilor ce prezinta risc 
major la actiuni de natura seismică;  
Clădirea face parte din lista monumentelor istorice sau a 
cladirilor de patrimoniu - liste elaborate de autoritatile 
centrale si/ sau locale competente1. 
Situația juridică prezentată corespunde cu situația din teren. 
 

Abordari in evaluare: 
 

Abordarea prin piata / Abordarea prin venit 

VALOAREA DE PIATA RECOMANDATA 
(valoarea nu include TVA) 

RON  EUR  

7.208.000 1.466.000 

Curs de schimb valutar la data evaluarii 
(lei/EUR – curs BNR) 

4,9168 

 

HORIA SILVIU CERCEL  
Evaluator autorizat EPI, EBM, EI, VE 11277 
Membru Acreditat EPI ANEVAR   

 

 
1 http://patrimoniu.sibiu.ro/cladiri 

anda.cretu
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1.3 CERTIFICAREA EVALUATORULUI  

Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informatiilor deținute, certificăm că: 
 

o afirmatiile prezentate si sustinute in acest raport sunt adevarate si corecte;  
o analizele, opiniile si concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele si ipotezele 

speciale considerate si sunt analizele, opiniile si concluziile personale, fiind nepartinitoare 
din punct de vedere profesional si neinfluentate de partile implicate ( client/utilizator); 

o evaluatorul nu are nici un interes prezent sau de perspectiva in proprietatea care face 
obiectul prezentului raport de evaluare si nici un interes sau influenta legata de activele 
sau de partile implicate; 

o tariful perceput pentru realizarea prezentului raport nu este influentat de rezultatele 
evaluarii sau de declararea unor concluzii impuse de partile implicate;  

o analizele si opiniile evaluatorului au fost bazate si dezvoltate conform cerintelor 
Standardele de Evaluare a Bunurilor ediția 2020; 

o evaluatorul a respectat codul deontologic al ANEVAR; 
o evaluatorul are competenta necesara intocmirii rapotului de evaluare și are îndeplinit 

programul de pregatire continuă; 
o proprietatea a fost inspectata personal de catre evaluator in prezenta reprezentantului 

proprietarului; 
o in elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistenta semnificativa din partea nici unei 

alte persoane in afara evaluatorului care semneaza raportul. 
o evaluatorul care semneaza prezentul raport de evaluare are incheiata asigurarea de 

raspundere profesionala  
 
Prezentul raport de evaluare respecta Standardele de Evaluare a Bunurilor ediția 2020, poate fi 
expertizat la cerere de catre utilizatori, cu acordul scris si prealabil al evaluatorului, si verificat in 
conformitate cu Standardele de Evaluare a Bunurilor ediția 2020. 
 
 
 
 

Evaluator: 

HORIA SILVIU CERCEL 
Evaluator autorizat EPI, EBM, EI, VE 11277 
Membru Acreditat ANEVAR 
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2 PARTEA A DOUA – TERMENII DE REFERINȚĂ AI EVALUĂRII 

2.1 IDENTIFICAREA EVALUATORULUI 

Societatea: AA+CONSULTING SRL, Sibiu, str. Islazului, nr. 16 j, jud. Sibiu 
office@aa-consulting.ro 
Evaluator:   HORIA SILVIU CERCEL - MAA EPI 
Evaluator proprietăți imobiliare, bunuri mobile, intreprinderi, verificator 
Legitimatie: 11277 
Tel: 0758 – 397.378 
 

2.2 IDENTIFICAREA CLIENTULUI. IDENTIFICAREA UTILIZATORILOR DESEMNATI  

Client: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
 

2.3 SCOPUL EVALUARII 

În conformitate cu Condițiile contractului de prestări servicii încheiat cu clientul, am evaluat 
dreptul de proprietate asupra proprietății mai sus mentionată, la data de 08.04.2021. Evaluarea va 
fi utilizata pentru informarea clientului in vederea luării unor decizii de management. 
Valoarea rezultată în prezentul raport este valabilă numai la data evaluarii si precizam ca la orice 
alta data valoarea ar putea fi diferita din cauza posibilelor schimbari materiale în condițiile pieței 
sau în caracteristicile proprietății. Conformitate cu Standardele de Evaluare a Bunurilor ediția 
2020. 
 

In estimările realizate evaluatorul a ţinut cont de recomandările  
 

Standardele de evaluare a bunurilor 2020 
Standarde generale 
SEV 100 Cadrul general (IVS Cadrul general) 
SEV 101 Termenii de referinţă ai evaluării (IVS 101) 
SEV 102 Implementare (IVS 102) 
SEV 103 Raportare (IVS 103) 
SEV 104 Tipuri ale valorii 
SEV 105 Abordări și metode de evaluare 
 
Standarde pentru active 
Bunuri imobile 

SEV 230 Drepturi asupra proprietăţii imobiliare (IVS 230) 
SEV 232 Evaluarea proprietăţii generatoare de afaceri 
SEV 233 Investiţia imobiliară în curs de construire (IVS 233) 
SEV 310 Evaluări ale drepturilor asupra proprietăţii imobiliare pentru garantarea împrumutului 
(IVS 310) 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  10 | 117 
 

  

 

SEV 320 Estimarea valorii de investiţie pentru investitori individuali (EVA 5)  
SEV 330 Evaluarea bunurilor imobile în contextul Directivei privind administratorii de fonduri de 
investiţii alternative (EVA 7) 88 
SEV 340 Evaluarea bunurilor imobile şi eficienţa energetică (EVA 8)  
GEV 500 Determinarea valorii impozabile a clădirilor 
GEV 630 Evaluarea bunurilor imobile 
 
Standarde pentru utilizări specifice 
SEV 300 Evaluări pentru raportarea financiară (IVS 300) 
SEV 400 Verificarea evaluării 
SEV 450 Estimarea valorii de asigurare (EVA 4) 
GEV 520 Evaluarea pentru garantarea împrumutului 
 
Glosar 2020 
 
Angajamentul este limitat după cum urmează:  
• Nu am desfășurat investigații oficiale în legatură cu drepturile de proprietate asupra proprietății, 
ci ne vom baza pe informațiile furnizate de client. 
• Nu am desfasurat investigatii oficiale la Autoritatile Locale de Urbanism cu privire la situatia 
urbanistica a proprietatii, ci ne vom baza pe informatiile furnizate de client. 
• Nu am desfasurat investigatii oficiale la Autoritatile Locale de Mediu cu privire la situatia 
proprietatii in ceea ce priveste mediul. 
• Nu am desfasurat investigatii oficiale cu privire la corectitudinea vreunei informatii sau 
document pus la dispozitie de catre Client, si vom presupune ca toate acestea sunt corecte si 
valide, si daca acestea se dovedesc a fi false, evaluarea va fi revizuita. 
 

2.4   IDENTIFICAREA PROPRIETATII IMOBILIARE SUBIECT. DREPTURI DE PRORIETATE 
EVALUATE   

Amplasamentul este unul de tip vechi, având destinația conform Extras CF Nr. 101403 cu nr. 
cerere 10465/ 02.02.2018 – construcții de locuințe fiind utilizat in prezent cu ddestinație culturală 
– Muzeul Franz Binder. 
 
Regim de înălțime: S+P+E+M. 
 
Proprietatea evaluată este o construcție cu fundații din cărămidă și piatră, suprastructură cu 
zidărie portantă din cărămidă, cu pereți de închidere și compartimentare din zidărie de cărămidă, 
și planșee cu bolți de cărămidă peste subsol si parter și din lemn pest etaj; 
Acoperiș: tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă; 
Proprietatea evaluată este formată din mai multe încăperi utilizate ca spații de expozitie, spații 
adminitrative si de depozitare.  
Proprietatea evaluată este la stadiul de finisat integral cu finisaje medii. Pardoselile sunt din 
parchet laminat parțial, parchet din lemn de stejar parțial și placaje de cărămidă și piatra. 
Zugrăvelile sunt realizate în vopsele simple lavabile, dispune de copuri de iluminat tip candelabru. 
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Sunt funcționale toate instalațiile de utilități ( apă, canal, gaze naturale și energie electrice), iar 
încălzirea se realizează prin sobe de teracotă si centrale pe gaz metan. Rezumatul suprafețelor 
este prezentat mai jos, in concordanță cu documentația primită de la utilizator (fără viză de 
conformitate ANCPI) 

Nivel
Suprafata 

Utila(mp)

Suprafata 

Construita(mp)

Suprafata 

desfasurata(mp)

Subsol 306,09 473,71 473,71

Parter 365,69 509,25 509,25

Etaj 359,55 497,44 497,44

Mansarda 329,47 441,7 441,7

TOTAL 1360,8 509,25 1922,1  
Starea tehnica generala este bună. 
Terenul este deținut în proprietate exclusivă conform CF prezentat 

 
 
 
A fost supus evaluării dreptul deplin de proprietate asupra proprietății descrise mai sus. 
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Sarcini înscrise în Cartea Funciară:  

 
 
A fost estimată valoarea întregului drept de proprietate în ipoteza în care el este valabil, 
tranzacţionabil şi neafectat de sarcini. 
Evaluarea se bazează pe ipoteza că nu exista sarcini sau litigii de orice natura legate de 
proprietatea care face obiectul prezentei evaluari si ca dreptul de proprietate poate fi transferat in 
mod liber si negrevat. 
Presupunem de asemenea ca proprietatea este detinuta in proprietate absoluta, este libera de 
restricții de folosire sau ocupare si de orice alte restrictii care ii pot afecta valoarea.  
Proprietatea supusă evaluării de tip Spațiu comercial situat la subsolul și parterul unei case de 
locuințe cu regimul de înălțime P+E a fost identificată în baza adresei menționate în documentele 
de proprietate  puse la dispoziția evaluatorului. 

 
Evaluatorul NU a identificat suplimentar terenul aparținător pe portalul electronic ANCPI, pe baza 
numerelor cadastrale vechi. 
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Prin prisma identificării/identității scriptic-faptic a se vedea și capitolul „Descrierea proprietății 
evaluate”. 
 

2.5 TIPUL VALORII  

Tinand cont de scopul evaluarii, s-a apelat la estimarea unei valori de piata așa cum este ea 
definită în Standardele de Evaluare a Bunurilor ediția 2020:   SEV 100 – Cadru General: 

“Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) 
la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție 
nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de 
cauză, prudent și fără constrângere”.  

Conceptul de „valoare de piață” presupune un preț negociat pe o piață deschisă și concurențială 
unde participanții acționează în mod liber. 

Pe piața specifică a subiectului există suficiente informații pentru a defini o „valoare de piață”, în 
înțelesul mai sus definit. 

Nu am avut în vedere în prezentul raport nicio analiză a unei situații încadrate sau asimilate unei 
„vânzări forțate”, sau alte bariere în fructificarea normală a proprietății. 

2.6 DATA EVALUARII  

La baza efectuarii evaluarii au stat informatiile privind nivelul preturilor corespunzatoare perioadei 
APRILIE 2021, data la care se considera valabile ipotezele luate în considerare și valorile estimate 
de catre evaluator.  
Evaluarea a fost realizata în data de 08.04.2021, iar data raportului este 19.04.2021. 

2.7 MODALITATI DE PLATA. MONEDA VALORII DEFINITE  

Piața specifică se raportează (uzual, ca tranzacții, oferte și închirieri, date de intrare în calcule, 
limbaj curent participanți pe piață) în monedă EURO, aceasta fiind urmărită și în metodologiile 
aplicate de noi. 
Valoarea exprimata ca opinie in prezentul raport reprezinta suma care urmeaza a fi platită integral 
la data tranzacției fara a lua în calcul condiții de plata deosebite (rate, leasing etc.). 
Opinia finala a evaluarii este prezentata in RON și EURO. Avand in vedere ca anumite metode 
conduc la exprimarea valorii finale in lei, cursul de schimb utilizat pentru transpunerea in valuta 
este de 4,9168 lei pentru un EURO. Exprimarea in valuta a opiniei finale o consideram adecvata 
doar atata vreme cat principalele premise care au stat la baza evaluarii nu sufera modificari 
semnificative (nivelul riscurilor asociate unei investitii similare, cursul de schimb si evolutia 
acestuia comparativ cu puterea de cumparare și cu nivelul tranzacțiilor pe piața imobiliară 
specifică etc.). 
 

2.8 DOCUMENTAREA NECESARA PENTRU EFECTUAREA EVALUARII  

Inspectia proprietăţii a fost efectuată de către evaluator autorizat ANEVAR – HORIA SILVIU CERCEL 
în prezența reprezentantului la data de 08.04.2021. Au fost preluate informatii referitoare la 
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proprietatea evaluată, au fost analizate schitele existente si documentele de proprietate și s-a 
fotografiat proprietatea supusă evaluarii. Nu s-au realizat investigații privind eventualele 
contaminări ale clădirii, terenului sau amplasamentelor învecinate, și nu au fost inspectate părțile 
ascunse ale clădirii. 
Documentarea realizată în cazul evaluării subiect cuprinde următoarele analize: 
Analiza documentelor primite de la solicitant/ proprietar/ utilizator 
• documente juridice, documente topo-cadastrale, planuri și schițe, altele etc. 
Analiza datelor preluate cu ocazia inspecției 
• identificare faptică, istoric utilizare, funcționalitate și întreținere proprietate, etc. 
Analiza pieței specifice 
• analize specifice sectoriale preluate din surse de publicitate imobiliară (vânzări, închirieri 
proprietăți imobiliare etc.) 
• analize de piață publicate de companii specializate în analiza pieței imobiliare, studii 
statistice, evoluție piață specifică, perspective etc. 
 
Pentru edificarea sa primară, evaluatorul a considerat că finanțatorul, unic utilizator, cu bună 
credință și transparent, a pus la dispoziția sa toate documentele necesare/solicitate precum și 
informații necerute de acesta, dar deținute de bancă, informații cu influența asupra riscurilor, a 
dependenței și a altor aspecte de influență asupra vandabilității bunurilor supuse evaluării. 
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2.9 NATURA SI SURSA INFORMATIILOR UTILIZATE PE CARE S-A BAZAT EVALUAREA  

Informatiile utilizate au fost: 
o Situația juridică a proprietății imobiliare; 
o Schițele și suprafețele proprietății; 
o Istoricul amplasamentului si utilizarea actuală; 
o Informatii privind piata imobiliara locala (prețul de tranzcție al apartamentelor, chirii etc.) 
o Alte informatii necesare existente in bibliografia de specialitate; 

 
Documente avute la dispoziție  
o Documente juridice: 

� Extras Carte Funciara: 101403 Sibiu; 
 
o Planuri și schițe construcții 

� Relevee constructție pentru fiecare nivel, fără viza ANCPI 
 

o Alte documente 
� - . 

Documente/Informații preluate din terțe surse: 
o proprietarul pentru situația juridică, documente, planuri, schite. 
o presa de specialitate și consultanţi care își desfăşoară activitatea pe piaţa locală; 
o informaţii existente pe site-urile : www.olx.ro, www.taboo.ro, storia.ro, 

www.newconceptliving.ro, www.lajumate.ro, www.homezz.ro, www.imobiliare.ro, etc. 
o revistele de profil: De toate pentru toți, Tribuna, etc. 
o proprietarul pentru situația juridică, documente, planuri, schite. 
o Informații privind tranzacții istorice pe piața specifică, costuri, devize etc. 
o După caz: Tranzacții (contracte de vânzare-cumpărare cunoscute) care, pentru 

confidențialitate, sunt păstrate în arhiva evaluatorului, dar dacă au fost invocate, la 
solicitarea destinatarului vor fi prezentate și acestuia, care își va asuma și el 
confidențialitatea necesară; 

o presa de specialitate și consultanţi care își desfăşoară activitatea pe piaţa locală; 
o informaţii existente pe site-urile: www.olx.ro, www.storia.ro, www.lajumate.ro, 

www.homezz.ro, www.imobiliare.ro, www.imobiliarus.ro, etc. 
o Studiul Re/Max privind evoluția pieței imobiliare din România  
o http://www.insse.ro/cms/ro/content/buletine-statistice, 

https://ec.europa.eu/romania, https://www.wall-street.ro 
o Hotararea consiliului local Sibiu cu privire la nivelul taxelor si impozitelor aplicate 

persoanelor fizice. 
o Date statistice ale Institutului National de Statistica. 

2.10   IPOTEZE SI IPOTEZE SPECIALE  

o Am facut anumite presupuneri cu privire la faptele, conditiile sau situatiile care afecteaza 
subiectul pe care nu le-am verificat ca parte din procesul de evaluare, ci pe care le-am tratat ca 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  16 | 117 
 

  

 

„presupunere considerata reala”. In cazul in care oricare dintre aceste premise se dovedeste a fi 
incorecta, atunci evaluare va fi revizuita 

o Am facut presupunerea ca proprietatea este buna si vandabila si este libera de drepturi de 
prioritate sau sarcini, intelegeri restrictive, dispute sau cheltuieli cu titlu oneros sau 
neobisnuite. De asemenea, am presupus ca proprietatea nu este ipotecata, nu este grevata de 
datorii sau de alte sarcini.  

o Valoarea opinată în raportul de evaluare este estimată în condiţiile realizării ipotezelor care 
urmează și in mod special în ipoteza în care situaţiile la care se face referire mai jos nu 
generează nici un fel de restricţii in afara celor aratate expres pe parcursul raportului și a căror 
impact este expres scris că a fost luat în considerare. Dacă se va demonstra că cel puţin una din 
ipotezele sub care este realizat raportul și care sunt detaliate în cele ce urmează nu este 
valabilă, valoarea estimată este invalidată; 

o Aspectele juridice (descrierea legală și aspecte privind dreptul de proprietate) se bazează 
exclusiv pe informaţiile și documentele furnizate de către proprietar/utilizator și au fost 
prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigaţii suplimentare. Dreptul de proprietate 
este considerat valabil și transferabil (in circuitul civil). Afirmaţiile făcute de evaluator privitoare 
la descrierea legală a proprietăţii nu se substituie avizelor juridice exprimate de specialişti; 
evaluatorul nu are competenţă în acest domeniu;  

o Se presupune o deţinere responsabilă și un management competent al proprietăţii. 
o Se presupune că toate studiile inginereşti puse de proprietar / utilizator la dispoziţia 

evaluatorului sunt corecte. Planurile de situaţie și materialele ilustrative din acest raport au fost 
incluse doar pentru a ajuta cititorul raportului în vizualizarea proprietăţii. 

o Evaluatorul nu are nicio informaţie privitoare la faptul că proprietatea ar fi traversată de reţele 
magistrale de utilităţi sau zone de restricţionare care ar limita dezvoltarea acesteia altele decât 
cele descrise în raport; în urma inspecţiei pe teren nu au fost descoperite indicii care să arate o 
astfel de restricţie; evaluatorul nu a facut nicio investigaţie suplimentară pentru a  descoperi 
aceste restricţii și nici nu are abilitatea de a întocmi eventuale studii care să certifice dacă 
proprietatea este afectată de o astfel de restricţie sau nu.  

o Se presupune că proprietatea se conformează tuturor reglementărilor și restricţiilor de zonare, 
urbanism, mediu și utilizare, în afara cazului în care a fost identificată o ne-conformitate, 
descrisă și luată în considerare în prezentul raport.  

o Nu am realizat o analiză structurală a clădirilor sau construcţiilor speciale, nici nu am inspectat 
acele părţi care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, acestea fiind considerate în starea 
tehnică precizată, conform informaţiilor primite de la proprietar/utilizator. Nu ne putem 
exprima opinia  asupra stării tehnice a părţilor neinspectate și acest raport nu trebuie înţeles ca 
ar valida integritatea structurii sau sistemului clădirilor/construcţiilor; 

o Ca parte a procesului de evaluare evaluatorul a efectuat o inspecţie neinvazivă a proprietăţii și 
nu s-a intenţionat a se scoate în evidenţă defecte sau deteriorări ale construcţiilor sau 
instalaţiilor altele decât cele care sunt prin execuţie aparente. Prezenţa unor astfel de 
deteriorări care nu au fost puse în evidenţă ar putea afecta în mod negativ opinia evaluatorului 
asupra valorii. Evaluatorul recomandă clienţilor preocupaţi de un asemenea potenţial negativ să 
angajeze experţi tehnici care să investigheze astfel de aspecte.   

o Nu am realizat niciun fel de investigaţie pentru stabilirea existenţei contaminanţilor. Se 
presupune că nu există condiţii ascunse sau ne-aparente ale proprietăţii, solului, sau structurii 
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care să influenţeze valoarea. Evaluatorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru asemenea 
condiţii sau pentru obţinerea studiilor necesare pentru a le descoperi; Cu ocazia inspecţiei nu 
am fost informaţi despre existenţa pe amplasament a unor contaminanţi; Nu am realizat nici un 
fel de investigaţie suplimentară pentru stabilirea existenţei altor contaminanţi; 

o Se presupune că toate autorizaţiile și acordurile de funcţionare precum și orice alte cerinţe 
legale necesare funcţionării au fost sau pot fi obţinute și reînnoite pentru orice utilizare 
considerată pentru evaluare în acest raport; 

o Se presupune utilizarea terenului și a îmbunătaţirilor terenului în interiorul limitelor și 
graniţelor proprietăţii aşa cum sunt descrise în acest raport.  

o Situaţia actuală a proprietăţii imobiliare, scopul prezentei evaluări au stat la baza selectării 
metodelor de evaluare utilizate și a modalităţilor de aplicare a acestora, pentru ca valorile 
rezultate să conducă la estimarea cea mai probabilă a valorii proprietăţii în condiţiile tipului 
valorii selectate; 

o Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost 
rezonabile considerând datele care sunt disponibile la data evaluării;  

o Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informaţiile si documentele pe care le-a avut la 
dispoziţie, existând posibilitatea existenţei și a altor informaţii sau documente de care 
evaluatorul nu avea cunoştinţă. 

o Orice referinţă în acest raport de evaluare la rasă, etnie, credinţă, vârstă sau sex sau orice alt 
grup individual a fost făcută în scop informativ. Aceste date prezentate s-a considerat că nu au 
niciun efect asupra valorii de piaţă a proprietăţii evaluate sau a oricărei proprietăţi în zona 
studiată. 

o Se consideră că proprietatea evaluată se conformează tuturor cerinţelor de acces pentru 
persoane cu dizabilităţi. Nu au fost efectuate investigaţii în aces sens și evaluatorul nu are 
calificarea necesară pentru a face acest demers. 

o Prezenta evaluare a fost întocmită pentru scopul declarat în cadrul raportului și asumat prin 
contractul de prestări servicii întocmit între evaluator și beneficiar/utilizator. Acest raport de 
evaluare nu va putea fi utilizat pentru niciun alt scop decât cel declarat. 

o Evaluatorul nu a facut nicio măsurătoare a proprietăţii. Dimensiunile proprietăţii au fost 
preluate din descrierea legală a proprietăţii; evaluatorul nu are calificarea de a valida aceste 
documentaţii. Toate planurile construcţiilor, schiţele, planurile de situaţie puse la dispoziţia 
evaluatorului se consideră a fi corecte dar nu se asumă nicio responsabilitate în această 
privinţă. 

o Evaluatorul a obţinut informaţii, opinii, estimări din surse considerate a fi corecte și de 
încredere si nu isi asumă nicio responsabilitate în cazul în care acestea s-ar dovedi a fi incorecte;  

o Evaluatorul nu are cunoştinţă de posibilele litigii generate de elemente ascunse sau vecinătăţi 
care să afecteze proprietatea evaluată;  

o Raportul de evaluare este valabil în condiţiile economice, fiscale, juridice și politice de la data 
întocmirii sale. Dacă aceste condiţii se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde 
valabilitatea. 

o Intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia; 
o Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanţă sau să 

depună mărturie în instanţă relativ la proprietatea în chestiune; 
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o Nici prezentul raport, nici părţi ale sale (în special concluzii referitor la valori, identitatea 
evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul scris prealabil al evaluatorului; 

o Orice valori estimate în raport se aplică întregii proprietăţi și orice divizare sau distribuire a 
valorii pe interese fracţionate va invalida valoarea estimată, în afara cazului în care o astfel de 
distribuire a fost prevăzută în raport. 

o Având in vedere scopul declarat al evaluării, prezentul raport a fost intocmit in ipoteza 
neexistenţei niciunei diferenţe intre situaţia juridică de la data evaluării şi documentele 
furnizate, beneficiarul şi clientul fiind singurul responsabil pentru corectitudinea acestora. 

 
IPOTEZE SPECIALE  
Documentația privind suprafețele clădirii nu poartă viza ANCPI. Presupunem că aceasta este 
corectă și reprezintă fidel realitatea nefiind neconcordanțe intre aceasta si ducumentația originală. 
 

2.11 RESTRICTII DE UTILIZARE, DIFUZARE SI PUBLICITATE  

Continutul acestui Raport de Evaluare si al Anexelor este confidențial pentru partea căreia îi sunt 
adresate pentru scopul specific la care se refera acestea si pentru uzul exclusiv de catre aceasta 
parte. In consecinta si conform practicii actuale, nu ne asumam nicio raspundere fata de nicio alta 
parte in ceea ce priveste intregul continut sau orice parte a continutului acestora. Acest Raport de 
evaluare, sau orice parte a acestuia, poate fi reprodus sau mentionat in orice document, circulara 
sau declaratie, sau continutul sau, sau orice parte a acestuia, poate fi divulgat verbal sau prin alte 
metode unui tert, numai dupa obtinerea aprobarii prealabile scrise a evaluatorului in ceea ce 
priveste forma si contextul publicarii sau divulgarii respective.  
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2.12 DECLARAREA CONFORMITATII EVALUARII CU SEV 

Declarăm că prezentul raport a fost realizat în concordanţă cu reglementările Standardele de 
Evaluare a Bunurilor ediția 2020, cu normele şi cu metodologia de lucru recomandate de 
Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, şi cu ipotezele şi ipotezele speciale 
cuprinse în prezentul raport.  
Evaluatorul nu are nici o relaţie particulară cu clientul şi niciun interes actual sau viitor faţă de 
proprietatea evaluată.  
Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obţinerii unei anumite 
valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client, 
iar remunerarea evaluării nu se face în funcţie de satisfacerea unei asemenea solicitări. 
Proprietatea a fost inspectată personal de către evaluator în prezenţa solicitantului.  
În elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistenţă semnificativă din partea nici unei alte 
persoane în afara evaluatorului care semnează mai jos. 
La data elaborării acestui raport, evaluatorul care se semnează mai jos este membru al Asociaţia 
Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, a îndeplinit cerinţele programului de pregătire 
profesionala continua al Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România şi are 
competenta necesara întocmirii acestui raport.  
 

Raport intocmit de: 
HORIA SILVIU CERCEL  
Evaluator autorizat EPI, EBM, EI, VE 11277 
Membru Acreditat EPI ANEVAR 

anda.cretu
Creion
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3 PARTEA A TREIA – PREZENTAREA DATELOR  

3.1 DATE DESPRE ARIA DE PIATA, ORAS, VECINATATI SI LOCALIZARE 

– Localitate – Sibiu  
Aşezat în centrul ţării, acolo unde se întâlnesc dintotdeauna drumurile ce au 
legat teritoriile istorice româneşti, Sibiul (avand o suprafaţă de 5432 km2, ceea 
ce reprezintă 2,3 % din teritoriul ţării si o populaţie de 397,322 locuitori la 
nivelul judetului si 147.245 la nivelul municipiului Sibiu conform 
recensamantului din 2011) a fost şi rămâne o punte de legătură şi de circulaţie 
a valorilor materiale şi spirituale, leagăn de străveche cultură şi civilizaţie, zona 
de simbioză între cultura românească şi cea a naţionalităţilor conlocuitoare.  
Relieful judeţului este etajat între 2535 m (Vârful Negoiu) şi 28 m (lunca 
Târnavei Mari) şi se caracterizează prin varietate şi o mare complexitate a 
condiţiilor naturale. Din întreaga sa suprafaţă aproximativ 30% este ocupată 
de munţi ce depăşesc pe alocuri 2000m (vârful Negoiu-2535m, vârful Suru-
2283m, vârful Cindrel- 2244m); 50% corespunde ţinutului de podiş, o regiune 
de dealuri şi coline vălurite, cu înălţimi între 490 m şi 749 m (podişul 
Târnavelor, al Hârtibaciului şi al Secaşelor), compartimentate de văi adânci şi 
largi; restul reprezentând aria depresionară de contact, desfăşurată aproape 
continuu între cele două trepte de relief. Reţeaua hidrografică se împarte în 
două bazine principale: Olt cu 3337 km2 şi Mureş cu 2095 km2. În zona montană se găseşte lacul 
Bâlea, lac de origine glaciară situat într-un loc cu frumuseţi de basm din Munţii Făgăraş.   
Din punct de vedere cultural, Sibiul este un important centru cultural şi economic din sudul 
Transilvaniei. A reprezentat unul dintre cele mai importante şi înfloritoare oraşe din Transilvania, 
fiind centrul coloniştilor saşi stabiliţi în zonă. A cunoscut în ultimii ani o renaştere economică şi 
culturală semnificativă, fiind astăzi unul dintre oraşele cu cel mai mare nivel de investiţii străine 
din România. Sibiu, Capitala Culturală Europeană in 2007 se poate spune că este judeţul cu 18 
muzee şi case memoriale. Caracteristice Sibiului sunt Muzeul Brukenthal (monument de 
arhitectură în stil baroc austriac), Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale "Astra", Muzeul de 
Istorie şi Muzeul de Istorie Naturală. 
Din punct de vedere turistic, de o importanţă majoră este staţiunea montană Păltiniş, cea mai 
înaltă staţiune climaterică din ţară (1450 m) şi staţiunile balneo-climaterice Ocna Sibiului 
recunoscută prin factorii naturali de climă (nămol, lacuri sărate, helioterme) şi Bazna, a cărei primă 
instalaţie balneară a intrat în funcţiune în anul 1843. Având în vedere amplasarea sa geografică, 
precum şi cadrul natural deosebit, turismul sibian are vechi tradiţii şi un potenţial bogat şi divers. 
Din punct de vedere economic Sectoarele de activitate cu cea mai mare pondere sunt industria 
componentelor auto, industria confecţiilor, industria textilă, industria mijloacelor de transport 
rutier, industria pielăriei şi încălţămintei şi industria alimentară.  
În municipiul Sibiu exista o varietate de spatii industriale, marea majoritate concentrate în zonele 
industriale consacrate: 

• zona de vest, cea mai importantă zonă, aşezată la 3 km centru est de Sibiu, căi de acces: 
Drumul European E1 (Arad – Sebeş – Sibiu), calea ferată Sibiu-Sebeş, cuprinde : Emil Cioran 
AG (fabrică de echipamente auto), Marquardt (componente auto), Metro Cash & Carry, 
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Casa Ambient, Moara Cibin, Vama Sibiu, Takata, Brandl RO, Esarom, Comcereal (silozuri), 
Fabrica de Rulmenţi - SNR, Bramac (fabrică de ţiglă), Sirfit, Bellarma (confectii pielarie),  
Aeroportul Internaţional Sibiu. 

• Zona de est cuprinde : Fabrica de Cărămidă Wiennreberger, Balanţa S.A., Fabrica de Mobilă 
Special, Independenţa SA, Hidrosib, SA, Krupp Bilstein Compa, Scandia, Romipell, Centrul 
Logistic General Logistics, CGS etc. 

Odată cu darea in folosință a centrurii ocolitoare a orașului, parte din autostrada A1, și realizarea a 
două noduri de legătură dintre aceasta și municipiul Sibiu prin zona industrială est se poate spune 
ca diferențele dintre cele două zone de dezvoltare a orașului s-au estompat. Ambele zone 
beneficiază acum de acces facil la acest drum autostrada A1. 
 

– Localizare proprietate evaluată 
 

Proprietatea imobiliară evaluată este situată in Piața Mică nr. 11, zona ultracentrală –mixtă – 
comercială și rezideețială, deja dezvoltată, cu regimul de înălțime S+P+E+M. 
Zona este dezvoltată majoritatea construcțiilor având destinație administrativă, comercială și 
rezidențială. 
Zona este dezvoltată și dispune de urmatoarele mijloace de transport in comun: autobuz cu stație 
în apropierea proprietății. 
 

– Utilitati edilitare disponibile pe amplasament 
 
Reţea urbană de energie electrică: monifazică contorizată individual. 
Reţea urbană de apă: da, cu alimentare din reteaua publica, contorizată individual.  
Reţea urbană de termoficare: existentă, racordat 
Reţea urbană de gaze: existentă, racordată la rețeaua locala  
Reţea urbană de canalizare: da, racordată la reţeaua municipală.  
Reţea urbană de telefonie, cablu tv şi internet: nu. 

 
– Vecinatatea imediata 
 

În vecinătate sunt amplasate preponderent case de locuit cu regimul de înălțime de tip P+E+E,  
P+E, P+E+Pod, cu utilizare comercială, administrativă sau rezidențialăetc. 
 

Distanţa faţă de proprietăţi complementare (pieţe, magazine, instituţii de învăţământ etc.) 
- Supermarketurile „Profi”, ”Trans Agape”, „Lidl”, „Kaufland” magazine mixte - sunt situate 
la distanţă mică în cartierele Strand, Turnișor și Centru.  
 

o Unităţi comerciale - Lidl, Profi, Transagape, Carreforu Market,etc – cartierele Strand, 
Turnișor și Centru 

o Unităţi de învăţământ – la distanța mică în (cartierele Strand, Turnișor și Centru  
o Instituţii de cult: localizate în  cartierele Strand, Turnișor și Centru.  
o Sedii de bănci/agenții: sunt amplasate la distanţă mică, in cartierele Strand, Turnișor și 

Centru 
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o Parcuri/zone de agrement: la distanță mică în cartierele Strand, Turnișor și Centru.  
 

– Transport/Cai de comunicatii 
 

Fizic, accesul auto si pietonal la imobil se realizează din drum public Str. Piața Mică. 
 
Str. Piața Mică este sistematizata, infrastructura este realizată (drum pavat), utilităţile aferente 
existente pe amplasamente sunt cele uzuale, necesare: apă, canalizare, energie electrică, gaz 
metan, telefonie, TV cablu, internet. 
 

3.2 DESCRIEREA SITUATIEI JURIDICE 

- Identificarea  
 
Proprietatea: Construcții de locuințe cu utilizare Muzeul Franz Binder 
Proprietari: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Adresa: Sibiu, Str. Piața Mică, Nr. 11, jud. Sibiu 
Carte Funciara:  101403 Sibiu  
Situatia ocupanților: utilizată ca spații cu destinație culturală si administrativă. 
Contracte de concesiune / închiriere: nu e cazul 
Destinatie: comercial/ administrativ  
 

 
Sursa:https://www.google.ro/maps/place/Casa+Hermes,+Pia%C8%9Ba+Mic%C4%83+11,+Sibiu+550182/@45.7976384,24.1487315,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x474c6791334565ed:0xad27fa

e8889b572c!8m2!3d45.7976384!4d24.1509202 

 

- Inspectie 
Proprietatea a fost inspectată in data de 08.04.2021 de evaluator autorizat ANEVAR – HORIA 
SILVIU CERCEL în prezența reprezentantului. Limitele proprietății au fost identificate în baza 
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planurilor și indicațiilor reprezentanților clientului. Evaluarea se bazează pe ipoteza că această 
identificare a fost efectuată corect, iar dacă această ipoteză se dovedește a fi eronată evaluarea, 
aceasta trebuie revizuită. 
Inspecția nu a avut ca și scop expertizarea, măsurarea proprietății, sau alte operațiuni ce exced 
profesiei de evaluator, parte dintre ele expuse la ipoteze generale. 
 

3.3 DESCRIEREA TERENULUI  

Tip de proprietate:  exclusiva  
Suprafata totala: cota exclusivă 526 mp din acte. 
Forma: regulată 
Dimensiuni / deschidere: deschidere de cca. 24 m  
Inclinatie / panta: terenul este plan 
Limitele proprietatii: drumuri de acces si proprietăţi comerciale/ rezidențiale  
Utilitati: electricitate, apa, gaz, canalizarea pe teren. 
Amenajări: căi de acces. 
 

3.4 DESCRIEREA CONSTRUCTIILOR SI AMENAJARILOR  

Conform site-ului patrimoniu.sibiu.ro, cladirea este considerat monument istoric si este descris 
astfel: 
“Casa Hermes - Muzeul Franz Binder 
Vechime: 1867 
Descriere: 
Desfăşurată pe un plan trapezoidal simplu închizând pe 3 laturi o mică curte interioară acoperită 
cu sticlă. Construcţia se compune din subsol, parter şi un etaj pe înălţimea a două nivele.  Partea 
centrală a planului este sub forma unor rezalite în ambele pieţe.  Intrarea principală în clădire se 
face aproape central print-un pasaj de trecere acoperit cu boltă împărţită în travei, prin arce 
dublouri ce cad pe nişte pilaştrii. 
Faţadele neogotice sunt tratate simetric spre ambele pieţe, cu un rezalit central terminat printr-un 
fronton în trepte, cu turnuleţe. Cele trei travei sunt delimitate de pilaştri angajaţi, terminaţi prin 
turnuleţe asemănătoare. Ambele faţade sunt structurate pe 7 axe. 
Acoperişul relativ plat are o formă complexă, datorată luminatorului central. Subsolul este boltit 
semicilindric aplatizat, cu penetraţii conservând unele vestigii ale casei medievale şi ale zidului 
primei incinte. 
Din hol, o scară monumentală în două rampe amplasată sub luminator accede la etaj. 
 
Elemente deosebite: 
- Plăcile de piatră din hol, cea din mijloc cu blazonul fostului comite al saşilor Johannes Lulay şi cele 
două pietre laterale inscripţionate – cea din stânga indică: ANNA MARIA FRANKLIN/ GEBORENE/ 
ROSENAURIN, iar cea din dreapta: VALENT(IN) FRANCK/ JUDEX REGIUS/ ANNO 1695/ DIE 6 IUNII/. 
(Ana Maria Rosenauer a fost soţia lui Frank von Frankestein din a doua căsătorie); 
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- Faţada în stil neogotic, cu rezalit central terminat printr-un fronton în trepte, cu turnuleţe şi 
balconul cu balustradă cu decor neogotic.” 
 

3.5 ISTORICUL PROPRIETATII SUBIECT 

„La sfârşitul sec. XVII, casa care exista pe acest loc aparţinea comitelui Valentin Frank von 
Frankestein; După moartea lui Frank a devenit propietatea comesului Johan Zabanius Sachs von 
Harteneck care a fost decapitat în anul 1703. După moartea lui, casa a fost confiscată de stat până 
în anul 1864, când a cumpărat-o Universitatea Saxonă. 
A fost sediul la Cartea Funciară (înfiinţată în 1789) si la contabilitatea cezaro-crăiască. 
 
În 1865 casa va fi cumpărată de Reuniunea Cetăţenilor şi Meşteşugarilor  (Burger- und 
Gewerbeverein) care o demolează. 
 
Denumită iniţial “Casa Asociaţiei Micilor Meseriaşi” (Burger- und Gewerbeverein-Haus), actuala 
clădire a fost construită între anii 1865-1867 de constructorul Gärtner şi inaugurată la 24 
noiembrie 1867, devenind sediul administrativ al acestei asociaţii, precum şi un loc destinat 
desfăşurării unor activităţi diverse, cum ar fi cele de club, bibliotecă, şcolarizare a calfelor şi 
expoziţii de produse meşteşugăreşti. 
La parter au funcţionat spaţii comerciale încă de la început, primul din stânga deschis în 1867 a 
fost Librăria, papetăria şi biblioteca lui Franz Michaelis, până în 1894 când se mută în str. Bălcescu 
iar în loc rămâne magazinul de "instrumente muzicale, jucării şi papetărie" a lui Ludwig Michaelis 
până în jurul anului 1900. 
În partea dreaptă, încă de la inaugurare a funcţionat magazinul de postavuri a fabricii Scherer, care 
va funcţiona sub firma "Karl Scherer & Söhne" până la primul război mondial. 
Urmează magazinul de postavuri Gustav Jakobi reprezentantul fabricii Gromen & Herbert, în 
perioada interbelică schimbându-şi numele în  Jacobi & Herbert. 
 
Spre Piaţa Huet a funcţionat de la sfârşitul sec. XIX magazinul de pielărie al lui Ferentzi Friedrich, 
devenit în 1922 "Ferenczi & Hienz". 
Tot în Piaţa Huet s-a deschis în perioada interbelică "Hala de bere populară" (Volksbierhalle) a lui 
Carol Kovats până în 1939 când se mută în str. Bălcescu, în locul lui se deschide Restaurantul 
berărie Henric Hermes până în 1943. Cel mai probabil de aici denumirea clădirii de Casa Hermes. 
 
În prezent clădirea adăposteşte Muzeul de Etnografie Universală Franz Binder deschis în 1993.” 
Sursa: https://patrimoniu.sibiu.ro/cladiri2/detail/99 
 

3.6 DATE PRIVIND IMPOZITELE SI VALORILE DE IMPOZITARE  

Nu a fost prezentat un certificat de atestare fiscală, în lipsa acestuia presupunem ca nu sunt 
restanțe, în ceea ce privește impozitele locale, care ar putea afecta valoarea de piață a proprietății.  
 
Valorile de impozitare sunt cele specifice stabilite prin legislația în vigoare – conform Codul Fiscal 
și HCL Sibiu.  
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4 PARTEA A PATRA – ANALIZA PIEȚEI  

4.1 DATE GENERALE 

Analiza pietei constituie procesul de identificare si studiere a pietei unui anumit bun sau serviciu.  
Se realizeaza pentru a estima cererea pentru un anumit tip de proprietate imobiliara (analiza 
cererii) si pentru a determina conformarea pietei pentru proprietatea analizata (analiza ofertei) si 
pentru a studia modul în care interacțiunea dintre cerere și oferta afectează valoarea proprietății 
subiect (analiza echilibrului). 
 
Piaţa imobiliară se defineşte ca un grup de persoane sau firme care intră în contact unii cu altii în 
scopul de a efectua tranzacţii imobiliare. Participanţii la această piaţă schimbă drepturi de 
proprietate contra unor bunuri, cum sunt banii. 
Spre deosebire de pieţele eficiente, piaţa imobiliară nu se autoreglează ci este deseori influenţată 
de reglementările guvernamentale şi locale.  
Cererea şi oferta de proprietăţi imobiliare pot tinde către un punct de echilibru, dar acest punct 
este teoretic şi rareori este atins, în realitate existând întotdeauna un decalaj între cerere si oferta.  
Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă greu, iar cererea poate să se modifice brusc, 
fiind posibil astfel ca de multe ori să existe supraoferta sau exces de cerere şi nu echilibru.  
Cumpărătorii şi vânzătorii nu sunt întotdeauna bine informaţi, iar actele de vânzare-cumpărare nu 
au loc în mod frecvent şi în condiţii de totală transparenţă.   
Astfel, de multe ori, informaţiile despre preţurile de tranzacţionare, sau nivelul ofertei, nu sunt 
imediat disponibile.  
Proprietăţile imobiliare sunt durabile şi pot fi privite ca investiţii. Pieţele sunt puţin lichide şi, de 
obicei, procesul de vânzare este îndelungat. 
 
Piata specifica a proprietatii analizate este piata spatiilor comerciale/administrative, care este o 
piață preponderent a închirierilor, acestea fiind în numar semnificativ mai mare decât cel al 
vânzărilor – cumparărilor. 
 
Situatia actuala 
COVID-19 mărește viteza de reacție pe piața imobiliară. Cum va arăta noua normalitate? 
7 May 2020 
Criza atipică generată de pandemia de COVID-19 afectează în mod diferit sectoarele economiei, 
comparativ cu evenimentele care au generat, în trecut, recesiune. Domeniul imobiliar reacționa, în 
mod tradițional, cu un decalaj de aproximativ șase luni față de restul economiei, însă de data 
aceasta a reacționat mult mai rapid, din cauza extinderii, a adâncimii și a lipsei de predictibilitate a 
acestei crize. Cum ar putea arăta revenirea la normalitate în segmentul comercial al pieței 
imobiliare? 

De-a lungul secolului trecut, șocuri externe, cum ar fi o epidemie sau o pandemie, urmate de o 
încetinire economică, au avut un impact imediat sau pe termen scurt asupra prețurilor activelor 
imobiliare comerciale, dar o influență minimă asupra activității de tranzacționare, reiese dintr-
o analiză Deloitte care ia în calcul evoluția acestui domeniu în timpul a patru mari evenimente din 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  26 | 117 
 

  

 

trecut, respectiv gripa asiatică din 1957, atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, epidemia SARS 
din 2002 și criza financiară din 2008 – 2009. Sectorul imobiliarelor comerciale a recuperat 
pierderile cauzate de aceste evenimente în ritmuri diferite. În timp ce după evenimentele 
punctuale a avut loc o revenire mai rapidă, evenimentele pe termen lung, cum ar fi recesiunea din 
2008, au dus la o redresare mai îndelungată, de mai multe trimestre. 

Piața imobiliară comercială, înainte de izbucnirea epidemiei 

Înainte de pandemia de COVID-19, piața imobiliară comercială se afla într-o poziție bună, 
comparativ cu perioada de încetinire a creșterii economice din 2008. Liderii din domeniu care au 
participat la un studiu global derulat de Deloitte în vara anului 2019 se așteptau la o creștere a 
investițiilor în domeniu în acest an. 

Însă, din a doua săptămână a lunii martie, când epidemia de COVID-19 a fost declarată pandemie, 
piețele financiare au scăzut brusc, iar domeniul imobiliar comercial a fost afectat imediat, în 
special ca urmare a deciziilor autorităților de a închide numeroase activități. 

Același lucru s-a întâmplat și pe piața imobiliară din România, unde închiderea marilor centre 
comerciale a pus presiune pe lichiditățile proprietarilor de clădiri și pe veniturile chiriașilor, iar 
măsurile care au urmat, cum ar fi cea privind amânarea plății chiriilor, au adus modificări 
suplimentare semnificative în echilibrul comercial dintre cele două părți. 

O estimare privind revenirea la normalitate și în ce va consta aceasta este imposibil de avansat, 
dar se pot analiza, pe baza datelor existente, provocările și perspectivele în acest domeniu, afectat 
în mod direct de restricțiile impuse, de schimbarea bruscă a modului de desfășurare a activității în 
întreaga economie și a stilului de viață al populației. 

Orice criză presupune trei etape: prima este perioada de reacție sau răspuns, în care se încearcă 
înțelegerea implicaților și limitarea efectelor imediate; apoi urmează perioada de redresare sau de 
realiniere, în care se dezvoltă și se aplică noi strategii de afaceri; iar în cele din urmă, perioada de 
creștere, în care, pornind de la strategiile nou create, apar oportunități de dezvoltare. În faza de 
răspuns de la începutul pandemiei, companiile din zona imobiliarelor comerciale s-au concentrat 
în general pe abordarea problemelor de lichiditate pe termen scurt, pe protejarea activelor 
deținute, dar și pe menținerea dialogului cu chiriașii și respectarea directivelor guvernamentale. 
Urmează, natural, faza de redresare, în care companiile își vor evalua opțiunile privind 
redeschiderea spațiilor, își vor redesena politicile de preț, precum și modul de utilizare a resurselor 
într-un mod cât mai eficient. 

Adaptarea la nou 

În primul rând, jucătorii din domeniu au nevoie de un plan eficient și structurat pentru întoarcerea 
persoanelor în spațiile fizice după eliminarea restricțiilor, cum ar fi birourile, spațiile comerciale și 
hotelurile. Este clar că revenirea în spațiile fizice nu va însemna întoarcerea la vechea normalitate. 
De aceea, companiile trebuie să țină cont de noile modalități de interacțiune umană și să adapteze 
spațiile în consecință. 
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Utilizarea tehnologiei capătă o importanță decisivă în orice domeniu în această perioadă, iar 
domeniul imobiliar nu face excepție. Așadar, o zonă de focus este tehnologia, atât pentru angajați 
(dotările necesare pentru munca la distanță, aplicații pentru rotirea angajaților etc.), cât și pentru 
a îmbunătăți activitatea lor și a clienților (spre exemplu, soluții automatizate în depozitele care 
deservesc comerțul online). Tehnologia vine, însă, la pachet cu riscurile cibernetice, ceea ce 
determină companiile să consolideze măsurile de securitate cibernetică și de confidențialitate a 
datelor. 

Reevaluarea portofoliului de active pentru diminuarea riscurilor pe termen lung și gestionarea 
prudentă a fluxurilor de capital sunt, de asemenea, acțiuni menite să ajute jucătorii din industrie 
pentru a traversa mai ușor această criză. Pentru dezvoltatorii care au în portofoliu proprietăți 
diversificate, va fi mai ușor să navigheze prin această perioadă. Spre exemplu, deținerea de spații 
comerciale logistice în această perioadă a fost un instrument natural de gestiune a riscului 
comercial. Alți investitori vor încerca să-și diversifice portofoliul de proprietăți. 

Pentru a se îndrepta cât mai repede spre faza de creștere, jucătorii din domeniu trebuie să 
înțeleagă cât mai bine noua normalitate. Ce elemente vor prețui chiriașii atunci când își vor alege 
spațiile în viitor? Poate flexibilitatea contractelor, poate cât mai multe facilități online, poate mai 
puține spații comune etc. 

Care va fi cea mai mare provocare a pieței imobiliare? Poate modificarea cererii, poate creșterea 
costurilor ca urmare a necesității de tehnologizare sau poate aversiunea la risc a investitorilor, 
care vor prefera investiții mai lichide. 

Ce servicii noi sau ce modele noi de afaceri pot apărea? Fie că vorbim de utilizarea inteligentă a 
resurselor sau de oferirea de servicii integrate în amonte sau în aval, cel mai bine poziționate vor fi 
companiile diversificate, care vor avea disponibilitatea de a face investiții în perioada imediat 
următoare. 

https://www.imobiliare.ro/imoexpert/perspectivele-pietei-de-retail-pentru-2020-spatiile-
comerciale-moderne-vor-trece-de-4-milioane-de-metri-patrati-vezi-proiectele-programate_db/ 

Perspectivele pieței de retail pentru 2020: spațiile comerciale moderne vor trece de 4 milioane de 
metri pătrați. Vezi proiectele programate! 
scris de Adriana Lefter in categoria Ştiri imobiliare  
Cu un total de 32 de proiecte comerciale, Bucureștiul deține o pondere de aproximativ o treime 
din stocul disponibil la nivel național. 
Potrivit analizelor efectuate de compania de consultanță Cushman & Wakefield Echinox, stocul de 
retail modern din România – reprezentat de centre comerciale, parcuri de retail și galerii 
comerciale cu o suprafață închiriabilă de minimum 5.000 de metri pătrați – se situează, în prezent, 
la un nivel de 3,96 milioane de metri pătrați, urmând ca, până la finele acestui an, să depășească 
pragul de patru milioane de metri pătrați. Cu un total de 1,25 milioane metri pătrați, Bucureştiul 
este, în mod firesc, cea mai mare piață de retail din România: cele 32 de proiecte comerciale ale 
sale, cu o suprafață închiriabilă medie de 39.000 de metri pătrați, deservesc o populație de 
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aproape 2,6 milioane de locuitori din regiunea București-Ilfov (potrivit ultimelor date ale 
Institutului Naţional de Statistică). 
Un nou parc de retail, pe DN1 
Cel mai recent proiect de profil din zona Capitalei este DN1 Value Center, finalizat la sfârșitul 
anului trecut de către Prime Kapital și MAS Real Estate, pe raza localității Balotești. Având o 
suprafață închiriabilă de 27.000 de metri pătrați, centrul comercial a marcat crearea unui nou parc 
de retail, cu o suprafață de aproape 47.000 de metri pătrați, în alcătuirea căruia intră și două 
magazine deținute și operate de grupurile germane Hornbach și Lidl. 
Stocul de retail din București este comparabil ca dimensiuni cu cel din regiunea Centru-Vest a ţării 
(1,33 milioane de metri pătrați), dar și de două ori mai mare decât cel din regiunea Est-Moldova 
(595.000 de metri pătrați). La nivel de orașe, printre cele mai dezvoltate piețe din punctul de 
vedere al stocului de spaţii comerciale moderne se numără Timișoara (cu un stoc de 254.000 de 
metri pătrați), Constanţa (21105,4 de metri pătrați) și Oradea (199.000 de metri pătrați). 
Centrele comerciale își pot recâștiga, treptat, clienții 
Potrivit reprezentanților Cushman & Wakefield Echinox, prima jumătate a anului 2020 a fost cea 
mai dificilă din istoria de 20 de ani a pieței locale de retail modern, în condițiile în care autoritățile 
au decis la finalul lunii martie suspendarea activității pentru toate magazinele considerate 
neesențiale care își desfășoară activitatea în centre comerciale. Începând cu 15 iunie, activitatea 
comercială a fost reluată, cinematografele și zonele de food-court fiind supuse, în continuare, 
restricțiilor. 
„Piața de retail a traversat, într-adevăr, o perioadă extrem de dificilă, în care activitatea a 
numeroși retaileri a fost suspendată, situație ce a afectat, în lanț, și încasările proprietarilor de 
centre comerciale. Comerțul online a prins avânt, iar în condițiile în care situația medicală rămâne 
delicată, frecvenţa cumpărăturilor în cadrul centrelor comerciale rămâne sub nivelul anterior stării 
de urgenţă. Cu toate acestea, cumpărăturile online nu se pretează pentru toate categoriile de 
produse și nici pentru toate profilurile de cumpărători, iar alternativa comerțului stradal rămâne 
slab dezvoltată, cu prea puține zone care pot oferi o experiență plăcută de shopping. În aceste 
condiții, considerăm că centrele comerciale își vor recâștiga, treptat, clienții, chiar dacă asta va 
însemna o nouă «reinventare», pentru a răspunde unui profil de consumator mai pragmatic și mai 
prudent.” 
 
Bogdan Marcu, Partner, Retail Agency, Cushman & Wakefield Echinox 
 
 AFI Europe și Prime Kapital vor deschide noi proiecte în 2020 
Pe fondul măsurilor impuse pentru limitarea răspândirii COVID-19, dezvoltatorii de pe piața 
autohtonă de retail s-au văzut nevoiți să decaleze termenele de deschidere a unor noi centre 
comerciale. Astfel, în a doua jumătate a acestui an, cele mai importante inaugurări sunt așteptate 
la Brașov, unde AFI Europe va deschide cel de-al treilea centru comercial al companiei de pe piața 
locală, dar și la Târgoviște, unde Prime Kapital va deschide primul asemenea proiect din oraș. În 
prima jumătate a lui 2020, cele mai importante inaugurări au vizat centrul comercial Shopping City 
Târgu Mureș (dezvoltat de NEPI Rockcastle) și, respectiv, parcul de retail NEST Miercurea Ciuc 
(dezvoltat de RC Invest). 
În ceea ce privește Bucureştiul, primele spaţii comerciale noi sunt așteptate, potrivit consultanților 
Cushman & Wakefield Echinox, în 2021, când urmează a fi inaugurată extensia centrului comercial 
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Colosseum din nord-vestul orașului; tot anul viitor, grupul belgian Liebrecht & wooD va deschide 
prima etapă a Fashion House Cernica Village, cel de-al doilea centru de tip outlet din București și 
din ţară. 

 
Sursă: Cushman & Wakefield Echinox 
 
https://www.bursa.ro/piata-imobiliara-dupa-primul-trimestru-cum-au-evoluat-tranzactiile-si-ce-
efecte-ar-putea-avea-pandemia-04914930 
PIAŢA IMOBILIARĂ DUPĂ PRIMUL TRIMESTRU: Cum au evoluat tranzacţiile şi ce efecte ar putea 
avea pandemia 
Miscellanea #Construcţii / 16 aprilie - Gijs Klomp 
Apetit pentru achiziţiile de clădiri de birouri şi parcuri industriale, mai puţine birouri închiriate şi 
centre comerciale cu deschideri amânate, aşa ar putea fi rezumat primul trimestru din acest an 
pentru piaţa de real estate din România, potrivit raportului trimestrial al CBRE, liderul pieţei de 
consultanţă imobiliară, se arată într-un comunicat remis Redacţiei noastre. 
Volumul total al investiţiilor imobiliare în primele trei luni din 2020 a fost de 120,9 milioane de 
euro, dintre care 85% au fost achiziţii de birouri şi spaţii industriale, arată datele CBRE Research. 
Cea mai mare tranzacţie pe piaţa de birouri a fost achiziţia de către Globalworth a 50% din 
acţiunile proiectului Renault Bucharest Connected din vestul Bucureştiului, în timp ce pe sectorul 
industrial tranzacţia record a trimestrului a fost reprezentată de achiziţia Equest Logistic Park de 
către CTP pentru suma de 30 de milioane de euro. 
Gijs Klomp, Head of Investment Properties, CBRE România, a declarat: ""Investitorii români au 
continuat să fie activi şi în acest an, cu o valoare medie a achiziţiei de 7,5 milioane de euro şi cu o 
cotă de piaţă de 19% din totalul tranzacţiilor. În continuare, deşi mai multe tranzacţii aflate în 
derulare ar putea fi întârziate, estimăm că sectorul birourilor rămâne cel mai activ, însă surprize 
plăcute ar putea veni şi din piaţa spaţiilor industriale, unde observăm un apetit ridicat." 
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Pe piaţa spaţiilor de birouri din Bucureşti, în primul trimestru din 2020 a fost tranzacţionată o 
suprafaţă totală de aproximativ 55.000 mp, cu 50% mai puţin faţă de perioada similară a anului 
trecut, potrivit raportului trimestrial al CBRE Research. Din această suprafaţă, cererea netă a 
reprezentat 41.500 mp, în timp ce renegocierile şi reînnoirile de contracte au totalizat o suprafaţă 
de peste 13.100. Zona de vest a Capitalei a tras aproape jumătate din tranzacţii, inclusiv cea mai 
mare tranzacţie, respectiv prelungirea contractului Electronic Arts pe o suprafaţă de 12.000 mp. 
În ceea ce priveşte livrările, aproximativ 76.000 mp de birouri au fost livraţi în Bucureşti în cadrul a 
patru proiecte de birouri şi alţi 122.000 mp urmează a fi livraţi până la sfârşitul anului, aproape 
jumătate fiind deja pre-închiriaţi. 
În primul trimestru al acestui an, pe piaţa de retail din România au intrat trei retaileri care au ales 
Bucureşti pentru prima unitate şi au optat pentru conceptul de centru comercial: Breitling, Armani 
Beauty şi Mövenpick au deschis magazine în centrul comercial Băneasa Shopping City, din nordul 
Capitalei. La cele trei nume s-ar putea adăuga lanţul de supermarketuri Biedronka, care şi-a 
anunţat interesul pentru piaţa locală. 
Carmen Ravon, head of Advisory & Transaction, Retail Services, în cadrul CBRE România, a 
declarat: " "Ne aşteptăm ca majoritatea deschiderilor de magazine să fie amânate, în contextul 
actual, atât în ceea ce priveşte brandurile noi, cât şi retailerii existenţi care urmau să îşi extindă 
reţeaua de magazine, incluzând contractele de închiriere semnate deja. În acelaşi timp, având în 
vedere măsurile sporite de sănătate şi siguranţă care se impun pe termen scurt şi mediu, este 
posibil ca retailerii să prefere centrele comerciale care fac dovada acţiunilor de prevenţie 
implementate. Spaţiile stradale ar fi putut reprezenta o opţiune interesantă pentru această 
perioadă, însă problemele acestor spaţii sunt aceleaşi ca înainte: prea mici, fără open space care să 
permită retailerilor să-şi prezinte conceptul, lipsa autorizaţiilor şi lipsa unei artere cu tenant mix 
puternic pentru a crea un flux suficient de cumpărători ". 
 

4.2 DEFINIREA PIETEI SPECIFICE 

Pentru identificarea pietei imobiliare specifice imobilului evaluat, s-au luat în calcul urmatorii 
factori: 

1. Tipul proprietății analizate: Constructii locuinte cu destinatia Complex National Muzeul 
”Astra”. 

2. Caracteristicile proprietatii: spatii comercial/administrative; 
3. Aria pietei definite din punct de vedere geografic este o piață urbană din zona centrală a 

Municipiului Sibiu sau zone similare.  
 
Proprietatea subiect fiind un Spațiu comercial/administrativ, piața specifică proprietății este cea a 
proprietăților comerciale/administrative situate în zona centrală a Municipiului Sibiu sau zone 
similare. 
 

4.3 ANALIZA CERERII  

Cererea reflecta nevoile, dorintele, puterea de cumparare si preferintele consumatorilor. 
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Pentru ca pe o piaţa imobiliara oferta se ajustează încet la nivelul si tipul cererii, valoarea 
proprietăţilor tinde sa varieze direct cu schimbările de cerere, fiind astfel influenţata de cererea 
curenta. Cererea poate fi analizata sub cele doua dimensiuni ale sale: calitativ si cantitativ. 
 
Pe pietele imobiliare, cererea reprezinta numarul dintr-un anumit tip de proprietate pentru care 
se manifesta dorinta pentru cumparare sau inchiriere, la diferite preturi, pe o anumita piata, intr-
un anumit interval de timp, in conditiile in care factorii de tipul: populatie, venit, preturi viitoare si 
preferinte ale consumatorilor raman constante. 
Zona analizata in situatia de fata este o zona proprice pentru inchirierea spaţiilor comerciale. 
Cererea pentru proprietati imobiliare cu destinatia de spatii comerciale este la un nivel mediu. 
In cazul proprietatii analizate, luand in considerare tipul de piata, analiza cererii are la baza cererea 
manifestata de catre societati pentru acest tip de proprietate. 
Cererea  este  preponderent  orientata  catre inchiriere,  este  relativ  stabila,  la  nivel  redus  si 
acoperita  de  oferta  existenta.  Cererea  pentru achizitii este mai redusă având in vedere 
caracteristicile fizice ale spațiului.   
 
În concluzie, putem aprecia că cererea solvabilă este în creştere bazată pe tendinţa de 
dezvoltare a mun. Sibiu ca important pol economic care atrage permanent personal de înaltă 
calificare, cu venituri medii sau chiar peste peste medie. 
 
Chirii 
Se situeaza intre 10 si 20 eur/mp/luna pentru spatii comerciale din zona centrală cu trafic pietonal 
ridicat. 
 
Rata de neocupare 
Rata medie de neocupare este de circa 5%-15% conform analiza de piata si Revista Valoarea nr. 28 
/ 09.2020. 
Yield 
Yield-ul este situat intre 8,5% si 10% conform calcul si Revista Valoarea nr. 30 / 2021. 
 

4.4 ANALIZA OFERTEI  

Pe piaţa imobiliara, oferta reprezintă cantitatea dintr-un tip de proprietate care este disponibil 
pentru vânzare sau închiriere la diferite preturi, pe o piaţa data, într-o anumită perioadă de timp. 
Existenta ofertei pentru o anumita proprietate la un anumit moment, anumit preţ si un anumit loc 
indica gradul de raritate a acestui tip de proprietate.  
In aria de piață definita proprietățile similare calitativ cu cea evaluata sunt disponibile in cantitate 
medie. 
Oferta de vanzare este extrem de variată si este constituită pe de o parte din stocul de spații vechi, 
amplasate în zonele mediane, o parte din acestea fiind în curs de reabilitare sau reabilitate recent 
sau nereabilitate, majoritatea acestora nefiind conforme cu cerințele activităților desfășurate în 
prezent (supradimensionate pentru activitatea  de  depozitare,  în  stare  fizica  proastă sau 
necesitând majore investiții in readaptare), iar pe de altă parte din spații comerciale, în general 
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construite  pentru  activitățile  economice  proprii ale  agenților  economici  ale  căror  activitate    
s-a restrâns în urma crizei economice).  
Există, o piață activă a proprietatulor de tip spatii comercile situate la parter de bloc insa aceasta 
este una medie. 
În ceea ce privește spațiile comerciale noi, acestea sunt dezvoltate în majoritatea cazurilor de 
către proprietari în vederea utilizării pentru afacerile proprii. 
 
Oferta este medie la închiriere pe spații comercial/administrative. 
 

4.5 ANALIZA ECHILIBRULUI PIETEI  

Până la apariția crizei generalizate legate de coronavirus 19, pe piață specifică s-a manifestat un 
relativ echilibru între cerere și ofertă. 
 
Având în vedere momentul la care se face evaluarea se constată că apar blocaje pe piață, cel puțin 
prin prisma: 

- scepticismului investitorilor în a achiziționa imobile. 

 
La ora actuală (așa cum este cunoscut de întreaga societate) se manifestă un risc investițional 
generalizat, marcat de incertitudinile piețelor, în acest context de criză epidemică ( care a generat 
și perturbarea întregului mediul economic), dar și cu privire la perioada post criză, pe care unii 
analiști o anticipează ca și o criza economică (cei mai puțin pesimiști făcând trimitere doar la o 
reașezare între domenii și schimbări în percepția organizării activităților); 
 
Piața specifică (garanției) de la acest moment este influențată de incertitudini și temeri cu privire 
la evoluția viitoare (negativă), dar proprietatea imobiliară/activul  subiect nu are caracteristici de 
bază (și nu avem evidențe la acest moment) care să conducă că evoluția sa individuală va fi mai 
nefavorabilă (ca amplitudine și termen) decât piața sa specifică. Nu sunt excluse, însă, reașezări în 
preferințele utilizatorilor de pe piața specifică și schimbarea opticii privind utilitatea bunurilor; 
 
Piața specifică este în general activă pe segmentul de închirieri.  
Astfel de proprietăți se tranzacționează mai rar, informațiile despre astfel de tranzacții fiind în 
general puțin transparente. 
 
În anexe există selecţii relevante cu privire la: 

• Chiriile practicate pe piaţă 

• Ratele de capitalizare 

• Oferte competitive - selecţie cu comparabilitate corespunzătoare. 
De asemenea sunt prezentate: 

• Cotaţii unitare ataşate ofertelor 

• Exprimări la criterii unitare de comparaţie adecvate 

• Concluzii valorice 
o Cotaţii 
o Tendinţe 
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Surse: Revista „Valoarea oriunde este ea”; analize de piata (CB Richard Ellis, DTZ Echinox, Jones Lang LaSalle, etc.), 

www.wall-street.ro; ziarele Capital, Curierul National, Ziarul Financiar, Adevarul, Gandul; revista ARENA Constructiilor; 

diferite site-uri de imobiliare, etc. 

Q1 - 2021

Segment piata Firma Categorie Orase secundare

Chirie

Grad 

neocupare

Rata 

capitalizare

Administrativ/birouri CBRE Romania Clasa A 7 - 10 6,3% - 6,9% 9 - 9,5%

Administrativ/birouri  Colliers Internagonal Clasa A 8 - 12 n.a. n.a.

Administrativ/birouri
Darian DRS Clasa A

7 - 13 15% - 20%
A: 8,5% - 9,75%;

B: 9% - 10,25%

Administrativ/birouri Cushman & Wakefield Echinox Clasa A 9 - 11 n.a. 9.50%

Administrativ/birouri Jones Lang LaSalle Clasa A 9 - 12 n.a. 8,5% -10%

Administrativ/birouri The Advisers Knight Frank Clasa A 8 - 11,5 n.a. 9.25% - 10.25%

Comercial CBRE Romania spațiu 100 mp parter 15 - 18  - 9 - 10%

Comercial  Colliers Internagonal spațiu 100 mp parter 14 - 27  - 8,5% - 10%

Comercial
Darian DRS spațiu 100 mp parter

7 - 25  - 
princ:8,5% - 9,75%

sec: 9% - 10,25%

Comercial Cushman & Wakefield Echinox spațiu 100 mp parter 30 - 35  - 8,25% - 8,50%

Comercial Jones Lang LaSalle spațiu 100 mp parter 20 - 24,5  - 8,50% - 9,50% 

Comercial The Advisers Knight Frank spațiu 100 mp parter 15 - 25  - 8,5% - 10%

Revista Valoarea nr. 30/03.2021  

In concluzie:  

CHIRII ÎN ZONĂ PENTRU PROPRIETATI COMPARABILE    10 – 20 EUR/MP Au 

GRADE DE OCUPARE        85 – 95% 

RATELE DE CAPITALIZARE       8,5 – 10,25 % 
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5 PARTEA A CINCEA – ANALIZA CELEI MAI BUNE UTILIZĂRI 

Conceptul de cea mai buna utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietăţii selectata din 
diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare 
aplicării metodelor de evaluare in capitolele următoare. 
 
Definitie CMBU conform Standardele de Evaluare a Bunurilor ediția 2020 – “Cea mai buna utilizare 
a unei proprietatii imobiliare, din optica participantilor de pe piata, este utilizarea posibila din 
punct de vedere fizic, permisa legal, fezabila financiar și din care rezulta cea  mai mare valoare a 
proprietatii imobiliare”. 

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

 
1. Permisa legal – evaluatorul trebuie sa determine care utilizari sunt permise de lege. Trebuie sa 
fie analizate reglementarile privind zonarea, restrictiile de constructie, normativele  de constructii, 
restrictiile privind constructiile din  patrimoniu și siturile istorice, impactul  asupra mediului.  

 
2. Posibila fizic – dimensiunile și forma, suprafata, structura geologica a terenului și accesibilitatea 
unui lot de teren și riscul unor dezastre naturale (cutremure, inundatii). Se iau in considerație 
capacitatea și disponibilitatea utilitatilor publice (canalizare, apa, linie de transport energie 
electrica, gaze, agent termic).  

 
3. Fezabila financiar – utilizarile care au  indeplinit criteriile permise legal și posibile fizic, sunt  
analizate, mai  departe pentru a determina daca ar  produce un venit care sa acopere cheltuielile 
de exploatare, obligatiile financiare și  amortizarea capitalului.  

 
4. Maxim productivă – dintre utilizarile fezabile financiar, cea mai buna utilizare este acea utilizare 
care conduce la cea mai mare valoare reziduală a terenului, în concordanță cu rata de fructificare a 
capitalului cerută pe piață pentru aceea utilizare. 
 
Cea mai bună utilizare este analizată uzual în una din următoarele situaţii: 
 

o cea mai bună utilizare a terenului liber 
o cea mai bună utilizare a terenului construit. 
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5.1 CEA MAI BUNA UTILIZARE A TERENULUI CONSIDERAT LIBER  

CMBU a terenului considerat liber presupune ca terenul este liber sau poate fi eliberat prin 
demolarea constructiilor. Aproape orice cladire poate fi demolata și aceasta se face atunci cand ea 
nu mai adauga valoare terenului. CMBU a terenului considerat liber trebuie sa tina cont de 
utilizarea actuala și de toate utilizările potențiale. Având in vedere specificul proprietății studiate 
Cea mai bună utilizare a terenului este in ipoteza terenului construit. 
 

5.2 CEA MAI BUNA UTILIZARE A PROPRIETATII CONSTRUITE 

CMBU a terenului construit este legata de utilizarea ce ar trebui data unei proprietati imobiliare 
prin constructiile ce-i apartin. CMBU a terenului construit identifica utilizarea proprietatii 
imobiliare care va asigura cea mai inalta fructificare a capitalului investit. 

 
In urma analizei CMBU a terenului considerat liber am ajuns la concluzia ca aceasta este pentru 
teren construit. Având in vedere restricțiile impuse de PUG ul local singurele funcțiuni permise 
pentru construcții sunt cele de spații comerciale.  
Din datele prezentate anterior, prin prisma criteriilor care definesc notiunea de CMBU, se deduc 
urmatoarele concluzii: 

o este permisa legal și  
o posibila fizic conform studiilor, proiectelor și avizelor care sustin aceasta utilizare 

comercială; 
o este fezabila financiar deoarece venitul produs acopera cheltuielile de exploatare ale 

proprietarului; 
o este maxim productiva nefiind permisă, probabilă și fundamentată adecvat o altă utilizare. 

 
Practic, ţinând cont de tipul clădirii şi de amplasarea acesteia, cea mai bună alternativă posibilă 
pentru proprietatea evaluată este cea de proprietate imobiliară mixtă – comercială la subsol și 
parter si administrativă la etaj si mansardă.  
 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  36 | 117 
 

  

 

6 PARTEA A SASEA – EVALUAREA PROPRIETĂȚII 

Exista doua abordari ce pot fi folosite pentru a estima valoarea de piata a unei proprietati 
imobiliare: abordarea prin piata și abordarea prin venit. 
 
Mai jos sunt prezentate explicatii privind aceste abordari.  
 

6.1  ESTIMAREA VALORII TERENULUI 

Avand in vedere amplasamentul terenului in zona ultracentrală, istorică a municipiului Sibiu, zonă 
integral dezvoltată, nedispunand de terenuri libere disponibile spre tranzacționare si cu 
posivbilitati limitate de reconversie a altor terenuri dezvoltate, evaluarea terenului nu a fost 
aplicată distinct in prezentul raport de evaluare din lispă de informații transparente si credibile. 
 

6.2  ABORDAREA PRIN PIATA  

Abordarea prin piata (comparatia directa sau comparatia vanzarilor) se bazeaza pe comparatia 
directa a proprietatii analizate cu alte proprietati comparabile, care au fost tranzactionate recent 
sau care sunt oferite pe piata la momentul evaluarii. Aceasta abordare este bazata pe principiul 
substitutiei, care precizeaza faptul ca un comparator prudent nu va plati pentru o proprietate mai 
mult decat pretul unei proprietati cu utilitate similara in conditii de piata similare.  
Pentru realizarea abordarii s-a utilizat analiza pe perechi de date. Informatiile privind vanzarile 
comparabile sunt corectate pentru a reflecta diferențele intre fiecare proprietate comparabila si 
proprietatea de evaluat. Elementele de comparatie includ: informatiei, suprafata, data 
vanzarii/ofertei, localizare, suprafete, vechime constructie, finisaje, elemente constructive, utilitati 
etc. 
Studiind piata imobiliara s-au selectat cateva valori de tranzactionare / oferte pentru imobile 
similare, amplasate in aceeasi zona, aparute in publicatiile imobiliare cele mai raspandite /internet 
/sau altele. 
In grila datelor de piata, au fost preluate, sintetizate si utilizate toate informatiile culese pentru 
comparatie, care sa justifice ajustarile operate asupra pretului de vanzare al fiecarei proprietati 
similare comparabile. 
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Grila datelor de piață: 

1 2 3

0 Pret ( euro) 590.000 € 1.000.000 € 1.100.000 €

Tipul comparabilei ofertă ofertă ofertă

1 Drept de proprietate transmis: Deplin simi lar similar similar

2 Conditi i  de finantare De piata simi lar similar similar

4 Conditi i  de vanzare Independent simi lar similar similar

5

Cheltuieli  imediat urmatoare dupa 

cumparare Nu simi lar similar similar

6 Condiţi i  de piata: apr.21 curent curent curent

7 Adresa

Sibiu, Str. Piata Mica, Nr. 

11, jud. Sibiu

Orasul de Jos Teatrul 

Gong
Calea Dumbravii Str. A.D. Xenopol

8 Localizare: Ultracentral Central Central Ultracentral

9 Caracteristici fizice

Termoficare proprie CT si sobe pe gaz nu - sobe pe gaze CT proprie CT proprie

Finisaje medii medii  mai slabe medii medii mai bune

Anul constructiei 1867 simi lar 2008 similar

Vitrină nu nu nu nu

Arie utila 1.360,80 mp 360 mp 732 mp 650 mp

10 Cea ma buna util izare: comercial/ administrativ comercial/administrati

v

administrativ comercial/administrativ

Pret / mp (EURO) 1.639 eur/mp 1.366 eur/mp 1.692 eur/mp

11 Caracteristici economice normale similar similar simi lar

12 Componente non-imobiliare nu similar similar similar

Nr crt. Criterii şi elemente de comparaţie: Proprietatea de evaluat:
Proprietati comparabile comparaţie

 
 
Grila de comparații: 

Element de comparatie Proprietatea 
subiect 

Comparabila C1  Comparabila 
C2 

Comparabila C3 

Identificare proprietate Sibiu, Str. 
Piata Mica, Nr. 
11, jud. Sibiu 

Orasul de Jos Teatrul 
Gong 

Calea 
Dumbravii 

Str. A.D. Xenopol 

Localizare Ultracentral Central Central Ultracentral 

Pret vanzare euro/mp   1.639 eur/mp 1.366 eur/mp 1.692 eur/mp 

Justificare ajustări 
În vederea întocmirii grilei de comparații au fost selectate comparabile similare cu 
proprietatea evalaută situate în apropiere acesteia. 

TIP COMPARABILA         

Tipul tranzactiei   ofertă ofertă ofertă 

Ajustare unitara sau 
procentuala 

  
-10% -5% -10% 

Ajustare totala pentru tipul 
comparabilei 

  -160 -70 -170 

Pret de vanzare ajustat   1.480 1.300 1.520 

Justificare ajustări 
Au fost ajustate toate comparabilele pentru oferta cu -5% - -10% mentionate de catre 
reprezentantii agentiilor imobiliare ca fiind marja de negociere uzuală. 

DREPT DE PROPRIETATE 
TRANSMIS 

        

Drept de proprietate 
transferat 

Deplin similar similar similar 

Ajustare unitara sau 
procentuala 

  0% 0% 
0% 

Ajustare totala pentru 
dreptul de proprietate 
transmis 

  0 0 0 
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Pret ajustat   1.480 1.300 1.520 

Justificare ajustări Nu au fost necesare ajustări, comparabilele au drepuri de proprietate integrale. 

CONDITII DE FINANTARE         

Conditii de finantare De piata  similar similar similar 

Ajustare unitara sau 
procentuala 

  0% 0% 
0% 

Ajustare totala conditii de 
finantare 

  0 0 0 

Pret ajustat   1.480 1.300 1.520 

Justificare ajustări 
Nu au fost necesare ajustări, comparabilele fiind oferite spre tranzacționare în condiții 
de finanțare de piață - cash. 

CONDITII DE VANZARE         

Conditii de vanzare Independent similar similar similar 

Ajustare unitara sau 
procentuala 

  0% 0% 
0% 

Ajustare totala conditii de 
vanzare 

  0 0 0 

Pret ajustat   1.480 1.300 1.520 

Justificare ajustări 
Nu au fost necesare ajustări, comparabilele fiind oferite spre tranzacționare în condiții 
independente de vânzare. 

CHELTUIELI IMEDIAT 
URMATOARE DUPA 
CUMPARARE 

        

Cheltuieli imediat 
urmatoare dupa 
cumparare - investitii de 
adecvare, finalizare, 
finisare 

Nu similar similar similar 

Ajustare unitara    0% 0% 0% 

Ajustare totala cheltuieli 
imediat dupa cumparare 

  0 0 0 

Pret ajustat   1.480 1.300 1.520 

Justificare ajustări 
Nu au fost necesare ajustări, comparabilele oferite spre vânzare nu necesita reparatii 
ulterioare. 

CONDITII DE PIATA         

Conditii de piata ( timpul ) apr.21 curent curent curent 

Ajustare procentuala   0% 0% 0% 

Ajustare totala conditii de 
piata 

  0 0 0 

Pret ajustat   1.480 1.300 1.520 

Justificare ajustări 
Nu au fost necesare ajustări, comparabilele fiind oferite spre tranzacționare în condiții 
normale de piață fiind recent oferite spre vânzare. 

LOCALIZARE         

Localizare 
Sibiu, Str. 

Piata Mica, Nr. 
11, jud. Sibiu 

Orasul de Jos Teatrul 
Gong 

Calea 
Dumbravii 

Str. A.D. Xenopol 

Ajustare procentuala   5% 15% 0% 

Ajustare totala localizare   70 200 0 
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Pret ajustat   1.550 1.500 1.520 

Justificare ajustări 
S-au aplicat ajustari comparabilelor C1 si C2  pentru localizare considerata inferioara 
comparativ cu proprietatea evaluata, luandu-se in considerare distanta fata de centrul 
orasului si a pincetlor de interes importante. 

CARACTERISTICI FIZICE         

Utilitati ( en el / apa / 
canalizare / gaz metan / 
termoficare oras / aer 
conditionat / alte)  si Acces 

da / da / da / 
da/ da / da / 

nu; 

da / da / da / da / nu / 
nu / nu; 

da / da / da / 
da / nu / nu / 

nu;  

da / da / da / da / nu / 
nu / nu;  

Ajustare unitara sau 
procentuala 

  0% 0% 0% 

Ajustare totala utilitati   0 0 0 

Pret ajustat   1.550 1.500 1.520 

Justificare ajustări Nu au fost necesare ajustări, comparabilele dispun de utilități pe amplasament.  

Termoficare proprie CT si sobe pe 
gaz 

nu - sobe pe gaze CT proprie CT proprie 

Ajustare unitara sau 
procentuala 

  2% 0% 0% 

Ajustare totala termoficare 
proprie 

  30 0 0 

Pret ajustat   1.580 1.500 1.520 

Justificare ajustări 
S-au aplicat ajustari comparabileC1 pentru ofertarea spre vanzare cu sobe pe gaz, 
proprietatea evaluata dispune de CT si sobe de tercota pe gaz. 

Finisaje medii medii mai slabe medii medii mai bune 

Ajustare unitara sau 
procentuala 

  6% 0% -3% 

Ajustare totala finisaje   100 0 -50 

Pret ajustat   1.680 1.500 1.470 

Justificare ajustări 
S-au aplicat ajustari comparabilelor C1 si C3 pentru finisajele de care dispun, 
proprietatea evaliuata dispune de finisaje medii la data evaluarii. 

Vechime - an constructie 1867 similar 2008 similar 

Ajustare unitara sau 
procentuala 

  0% -10% 0% 

Ajustare totala vechime   0 -150 0 

Pret ajustat   1.680 1.350 1.470 

Justificare ajustări 
S-au aplicat ajustări comparabilei C2  pentru vechimea si starea tehncia, comparativ cu 
proprietatea evaluată. 

Aria utila 1.360,80 mp 360 mp 732 mp 650 mp 

Ajustare procentuala S+P+E+M -25% -20% -20% 

Ajustare totala   -420 -270 -294 

Pret ajustat   1.260 1.080 1.180 

Justificare ajustări 
 S-au aplicat ajustări  tuturor comparabilelor pentru diferența de suprafață, stiut fiind 
faptul ca pretul variaza invers proportional cu dimensiunea. 

Vitrină 
nu nu nu  nu 

Ajustare unitara   0% 0% 0% 

Corectie totala pivnita   0 0 0 
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Pret ajustat   1.260 1.080 1.180 

Justificare ajustări Nu au fost necesare ajustari. 

Caracteristici economice normale similar similar similar 

Ajustare unitara   0% 0% 0% 

Ajustare totala 
caracteristici economice 

  0 0 0 

Pret ajustat   1.260 1.080 1.180 

Justificare ajustări 
Nu au fost necesare ajustări, comparabilele fiind ofertate spre vânzare în condiții 
economice normale. 

Componente non-
imobiliare ale valorii 

nu similar similar similar 

Ajustare unitara   0% 0% 0% 

Ajustare totala 
componente non-
imobiliare 

  0 0 0 

Pret ajustat   1.260 1.080 1.180 

Justificare ajustări Nu au fost necesare ajustari. 

Utilizare ( zonare)  - cea 
mai buna utilizare 

comercial/ 
administrativ 

comercial/administrativ administrativ comercial/administrativ 

Ajustare unitara   0% 5% 0% 

Ajustare totala cea mai 
buna utilizare 

  0 54 0 

Pret ajustat   1.260 1.130 1.180 

Justificare ajustări S-au aplicat ajusatri comparabilei C2 pentru utilizare administrativ. 

PRET FINAL   1.260 1.130 1.180 

Ajustare totala neta 
absoluta ( euro) 

  220 166 344 

Ajustare totala neta (%)   15% 13% 23% 

Ajustare totala bruta 
absoluta (euro) 

  620 674 344 

Ajustare totala bruta (%)   42% 52% 23% 

  
A fost selectată comparabila C3 având ajustările brute cele mai mici. 

Opinie 

1.180 euro/mp 5.800 ron 

1.605.700 euro 7.895.000 ron 

    Curs 4,9168 

  Data 08.apr.21 

 
Rezultatul abordării prin comparații este așadar: 
   

Vcomp = 1.605.700 EURO, echivalent 7.895.000 RON 
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6.3 ABORDAREA PRIN VENIT  

Abordarea prin venit constă în metodele pe care un evaluator le utilizează pentru a analiza 
capacitatea proprietăţii subiect de a genera venituri şi pentru a transforma aceste venituri într-o 
indicaţie asupra valorii acestei proprietăţi. 
Abordarea prin venit este aplicabilă oricărei proprietăţi imobiliare care generează venit la data 
evaluării sau care are acest potenţial în contextul pieţei (proprietăţi vacante sau ocupate de 
proprietar). 
Se bazeaza pe principiul ca, pentru a achizitiona o proprietate imobiliara, un investitor mediu nu va 
plati pentru ea mai mult decat valoarea actualizata a beneficiilor pe care le va incasa pentru 
perioada de detinere ca investitie a proprietatii respective. 
 
Evaluarea se realizează, de regulă, utilizând venitul net din exploatare. 
Venitul net din exploatare se estimează pornind de la venitul brut potenţial şi venitul brut efectiv. 
Venitul brut potențial ( VBP ) reprezintă venitul total generat de proprietatea imobiliara, in 
condiţii de utilizare maxima, înainte de scăderea cheltuielilor de exploatare. 
Venitul brut efectiv ( VBE) reprezintă venitul anticipat din toate formele de exploatare a 
proprietăţii imobiliare, ajustat cu pierderi aferente gradului de neocupare. 
Venitul net din exploatare – venitul net anticipat, rezultat după deducerea tuturor cheltuielilor de 
exploatare, dar înainte de scăderea amortizării si a serviciului datoriei aferent creditului ipotecar. 
Cheltuieli de exploatare – cuprind toate cheltuielile necesare pentru menținerea proprietăţii in 
condiţii normale de funcționare si de generare a veniturilor estimate. Cuprind : 

- cheltuielile fixe - trebuie plătite indiferent daca proprietatea este ocupata complet sau 

numai parțial; 

- cheltuieli variabile – se modifica in funcție de gradul de utilizare sau de volumul serviciilor 

prestate; 

- alocarea pentru înlocuiri – alocare pentru înlocuirea periodica a unor componente ale 

clădirii care se deteriorează fizic intr-o perioada mai mica decât clădirea 

Rata totala de capitalizare – reflecta raportul dintre venitul net anual din exploatare si prețul sau 
valoarea totala a proprietăţii imobiliare. 
 
Având in vedere caracteristicile fizice ale proprietăţii precum si zona in care aceasta este situata, 
consideram ca aceasta poate fi închiriata unor potențiali chiriași pentru spatii industriale. 
 
Capitalizarea directă constă în împărţirea venitului stabilizat, dintr-un singur an, cu o rată de 
capitalizare corespunzătoare. 
 
Determinarea valorii (prin capitalizarea directa) se face cu formula:  

− V = VNE * (1/c), unde: 
* c  = rata totala de capitalizare   
* VNE = venit net  anual 

Cuantumul chiriei se bazeaza pe informatiile de piata sintetizate la capitolul Analizei Pietei 
Imobiliare.  
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Rezultatul abordării prin venit este așadar: 
 
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU data evaluării

SUPRAFAŢA TOTALĂ (mpAd) 08.apr.21

SUPRAFAŢA de CALCUL (mpAu) 1.360,80 mp curs EURO

SUPRAFAŢĂ PARCELĂ TEREN aferent TOTAL 4,9168

Abordare prin capitalizarea veniturilor Componente Capitalizare Venituri

COMPONENŢĂ

Arie 

utilă

mp

CHIRIE 

LUNARA 

eur/mp

VBP 

euro

Grad de 

ocupare

VBE 

euro

Impozit

1,7%

@cost

Asigurare

0,2%

@cost

Alte cheltuieli

2% @VBE

Costuri 

conversie

Rata de 

capitalizare 

neta

CONTRIBUTIE 

VALORICA

Subsol 306,09 mp 5 € 18.365 € 85% 15.611 € 1.249 147 € 312 € 0 € 9% 154.475 €

Parter 365,69 mp 15 € 65.824 € 90% 59.242 € 1.492 176 € 1.185 € 0 € 9% 626.550 €

Etaj 359,55 mp 12 € 51.775 € 85% 44.009 € 1.467 173 € 880 € 0 € 9% 460.993 €

Mansarda 329,47 mp 7 € 27.675 € 80% 22.140 € 1.344 158 € 443 € 0 € 9% 224.392 €

Total 1.360,80 mp 1.466.000 €

ÎN AFARA EXPLOATĂRII

Teren mp € 0,00 0 €

VALOARE DE PIAŢĂ ESTIMATĂ 08.apr.21 ESTIMAT 1.466.000 €

ESTIMAT 7.208.000 RON

Suprafete

 
 
Nr Crt Denumire Supraf mp CIB eur/mp CIB eur PIF Varsta Depr. GEV 500 Depr abs CIN

1 Subsol 306,09 479,96 146.911 1867 154 50% 73455 73.455

2 Parter 365,69 479,96 175.517 1867 154 50% 87758 87.758

3 Etaj 359,55 479,96 172.570 1867 154 50% 86285 86.285

4 Mansarda 329,47 479,96 158.132 1867 154 50% 79066 79.066  

 
 

Vvenit:  1.466.000 EURO echivalent 7.208.000 RON 
 

6.4 ABORDAREA PRIN COST 

Pentru a putea aplica aceasta abordare, trebuie parcursi urmatorii pasi: 
 

1) Estimarea valorii de piata a terenului; 
2) Estimarea costului de inlocuire brut al construcțiilor; 
3) Estimarea deprecierii totale a cladirilor; 
4) Estimarea costului de inlocuire net a cladirilor; 
5) Estimarea valorii de piata a cladirilor prin adaugarea valorii terenului la costul de inlocuire net a 
cladirii. 
 
Scopul abordarii prin cost este stabilirea valorii de piata a proprietatii prin estimarea costurilor de 
achizitionare a terenului (valoarea de piata a terenului) si de construire a unei noi proprietati, cu  
aceeasi utilitate, sau de adaptare a unei proprietati vechi la aceeasi utilizare, fara costuri legate de 
 timpul de constructie / adaptare. Costul terenului se adauga la costul total al constructiei. Daca 
este cazul, in mod uzual la costurile de constructie se adauga si stimulentul/profitul promotorului 
imobiliar.   
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In cazul unei proprietati vechi pentru estimarea unei valori care sa reflecte aproximativ valoarea 
de piata, se scad apoi sume reprezentand cuantificarea diferitelor forme de depreciere: depreciere 
fizica, depreciere functionala (tehnologica) si depreciere economica (externa). 

 
Proprietatea analizata. Piata fiecarui tip de proprietate consta in acele entitati care pot beneficia 
de cea mai buna utilizare a unei anumite proprietati si, astfel, sunt dispusi sa plateasca un pret 
competitiv. In cele mai multe cazuri, pentru orice proprietate, piata este reprezentata de un grup 
bine definit de persoane sau entitati financiare. Evaluarea din acest raport incearca sa redea 
analiza pe care un potential cumparator o va folosi in mod probabil. 

 
Costul de înlocuire brut este costul estimat pentru a construi, la preţurile curente de la data 
evaluării a unei clădiri cu utilitate echivalentă cu cea a clădirii evaluate, folosind materiale 
moderne, normative, arhitectură şi planuri actualizate. Cheltuielile ce sunt aferente direct 
construirii clădirilor sunt numite costuri directe, iar cele aferente indirect sunt numite costuri 
indirecte. Diferenţa între costul de construire şi valoarea proprietăţii imobiliare după terminare, 
reprezintă profitul promotorului, care trebuie corelat cu informaţiile de pe piaţă. 
Metodele de estimare a costului sunt:  
1) metoda comparaţiilor unitare,  
2) metoda costurilor segregate  
3) metoda devizelor 

 
Această abordare a fost aplicată doar cu titlu informativ, ca o a treia verificare a rezultatelor 
obținute prin metodele de piață, deoarece este imposibil de cuantificat credibil valoarea de 
piață a terenului din zona. ( vezi cap. evaluare terenului). 
Rezultatul acestei metode vine sa sustină rezultatele obținute prin celelalte două metode fiind 
1.450.500 EUR, fără a lua in calcul contribuția terenului. 
 

UZF 

struct

UZF_

anvel

UZF_

finis

UZF

_ins

50% 22% 8% 20% % absolut % absolut
Pen 

Util
% absolut

1 Subsol 1867 474 2485,33 1.177.323 5.788.663 60% 50% 75% 75% 62% 3.588.971 0% 0 0,00 9,0% 0 2.199.692 447.383

2 Pa rter 1867 509 2485,33 1.265.652 6.222.957 60% 50% 75% 75% 62% 3.858.233 0% 0 0,00 9,0% 0 2.364.724 480.948

3 Eta j 1867 497 2485,33 1.236.300 6.078.640 60% 50% 75% 75% 62% 3.768.757 0% 0 0,00 9,0% 0 2.309.883 469.794

4 Ma nsarda 1867 442 312,01 137.816 677.613 60% 50% 75% 75% 62% 420.120 0% 0 0,00 9,0% 0 257.493 52.370

7.131.800 1.450.500

5 Teren 526 mp eur/mp

7.131.800 1.450.500

CIN

ron 

CIN 

euro 

TOTAL

TOTAL CONSTRUCTII

CIN ron

Uzura fizica 

nerecuperabila 

Depreciere 

functionala

Depreciere din cauze 

externeNr 

crt.
Denumire Data PIF 

Ad

mp

CIB 

euro/mp
CIB euro
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Denumire şi adresă obiectiv: Muzeu

Suprafaţa construită la sol Sc (mp) = 509,3

Suprafaţa desfaşurat construită Sdc (mp) = 1.480,4

Denumire Simbol SC E/mp

Coef 

manopera/

transport

Coeficient 

de 

actualizare

COST (CU TVA) COST (fara TVA)

Infrastructuta - 1.480,40 747,10 1,0000 1,1454 1.266.820 1.064.555

Suprastructura - 1.480,40 479,00 1,0000 1,6633 1.179.465 991.147

Invelitoare - 611,10 141,20 1,0000 1,3161 113.563 95.431

Fatada - 1.480,40 168,80 1,0000 1,7446 435.961 366.354

Finisaj - 1.480,40 858,10 1,0000 1,5115 1.920.106 1.613.534

Instalatie electrica - 1.480,40 29,60 1,0000 1,4527 63.657 53.493

Instalatie incalzire - 1.480,40 19,70 1,0000 1,7212 50.197 42.182

Instalatie sanitara - 1.480,40 10,50 1,0000 1,4409 22.398 18.822

4.378.338 3.679.275

curs Schiopu 4,28 lei E/mp 2.958 2.485

Catalog Schiopu pag 51 diferentă curs valutar 0,8705

Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU

Data evaluării:08.04.2021

TOTAL

 
 

Denumire şi adresă obiectiv: Mansarda

Suprafaţa construită la sol Sc (mp) = 441,7

Suprafaţa desfaşurat construită Sdc (mp) = 441,7

Denumire Simbol SC E/mp

Coef 

manopera/

transport

Coeficient 

de 

actualizare

COST (CU TVA) COST (fara TVA)

Structura 7ZIDCAR30M 441,70 79,90 1,0000 1,5186 53.594 44.662

Finisaj FOMANS 441,70 142,10 1,0000 1,6845 105.730 88.108

Instalatii electrice ELINGR 441,70 19,20 1,0000 1,7231 14.613 12.177

Instalatii de incalzire INCCONV 441,70 26,40 1,0000 1,3374 15.595 12.996

Instalatii sanitare LAVWC 1,00 332,90 1,0000 1,3594 453 377

165.379 137.816

curs Schiopu 4,28 lei E/mp 374 312

Catalog Schiopu pag 36 diferentă curs valutar 0,8705

Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU

Data evaluării: 08.04.2021

TOTAL
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7 PARTEA A SASEA – EVALUAREA PROPRIETĂȚII 

7.1 ANALIZA REZULTATELOR 

Adecvarea, precizia şi cantitatea informaţiilor utilizate în evaluare sunt criteriile pe baza cărora 
evaluatorul formulează o concluzie finală, clară și bine fundamentată asupra valorii proprietăţii 
subiect. 
În urma aplicării abordărilor în evaluare prezentate în raport, au fost obținute următoarele valori: 
 
Abordarea prin piata:    1.605.700 euro 
Abordarea prin venit:    1.466.000 euro 
 
Criteriile care stau la baza reconcilierii sunt: 

1. Adecvarea - unei abordări cu utilizarea propusă a evaluarii. Având în vedere tipul imobilului 
cea mai pretabilă abordare este prin venit, având în vedere numărul mai mic de tranzacții 
al proprietăţilor similare pe de o parte şi faptul că piaţa inchirerilor unor astfel de 
proprietăţi este mai activă pe de altă parte. 

2. Precizia – se apreciază acuratețea informațiilor analizate. Din analiza de piață, acuratețea 
informațiilor privind inchirierile este mai precisă decât în cazul vanzarilor care sunt mai 
putin active. Referitor la abordarea prin cost, deşi aceasta este mai precisă având in vedere 
vârsta mică a construcţiilor această abordare nu reflectă cu exactitate percepţia 
participanţilor la piaţă privind preţul de transfer. 

3. Cantitatea informațiilor. Informațiile privind inchirierile sunt mult mai numeroase având în 
vedere că spațiul evaluat este un spațiu pretabil pentru utilizare comercială, preferat in 
majoritatea cazurilor la inchiriere inaintea vanzarii. 

 

7.2 CONCLUZIA ASUPRA VALORII  

Având în vedere rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și 
informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor și pe de altă parte, scopul evaluării și 
caracteristicile proprietății imobiliare, valoarea estimată pentru proprietatea în discutie va trebui 
să țină seama de valoarea rezultată în urma abordării prin venit. 

Astfel: 

Valoare de piață = 1.466.000 euro, respectiv 7.208.000 lei  
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8 ANEXE 
8.1  FOTOGRAFII 
 

Vedere exterioara 

  

  
Parter   
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Subsol 
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Etaj 
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Mansarda 
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DATE DE PIAȚĂ 

Oferte vânzare: 
Comp 1: 

https://www.storia.ro/ro/oferta/spatiu-comercial-in-zona-ultracentrala-investitie-100-IDiv72.html 
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Comp 2: 

https://www.storia.ro/ro/oferta/cladire-birouri-calea-dumbravii-732-mp-IDgYMl.html 
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Comp 3:  

https://www.storia.ro/ro/oferta/spatiu-comercial-in-centrul-istoric-sibiu-zona-de-top-IDmowC.html#37a1c8df81 

 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  58 | 117 
 

  

 

 

 

 
 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  59 | 117 
 

  

 

Alte oferte – vânzare spații comerciale 
https://www.storia.ro/oferta/spatiu-de-birouri-in-zona-centrala-banatului-IDizH6.html 
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https://www.storia.ro/oferta/spatiu-comercial-zona-centrala-sibiu-IDkts3.html 
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https://www.storia.ro/oferta/spatiu-comercial-126mp-zona-hipodrom-ii-IDfY7I.html 
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Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  69 | 117 
 

  

 

 
 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  70 | 117 
 

  

 

https://www.storia.ro/oferta/spatiu-comercial-strand-bihorului-IDl7Aq.html 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  71 | 117 
 

  

 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  72 | 117 
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https://www.storia.ro/oferta/spatiu-comercial-230-mp-utili-zona-cu-vad-IDixwg.html 

 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  74 | 117 
 

  

 

 
 

https://www.storia.ro/oferta/spatiu-birouri-215mp-zona-strand-IDfS0o.html 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  75 | 117 
 

  

 

 

 
https://www.storia.ro/oferta/spaiu-comercial-zona-piaa-cluj-IDfTCX.html 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  76 | 117 
 

  

 

 

 
https://www.storia.ro/oferta/spatiu-comercial-136-mp-utili-imobil-nou-calea-dumbravii-IDiA0H.html 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  77 | 117 
 

  

 

 

 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  78 | 117 
 

  

 

https://www.olx.ro/oferta/spatiu-comercial-in-sibiu-pe-sos-alba-iulia-270-mp-utili-comision-0-ID93KgN.html#5319ea60aa 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  79 | 117 
 

  

 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  80 | 117 
 

  

 

https://www.storia.ro/oferta/cladire-birouri-calea-poplacii-IDkk80.html 

 

 
 

 

 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  81 | 117 
 

  

 

 
 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  82 | 117 
 

  

 

https://www.storia.ro/oferta/spatiu-de-birouri-sibiu-IDdFMY.html 

 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  83 | 117 
 

  

 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  84 | 117 
 

  

 

https://www.storia.ro/oferta/spatiu-de-vanzare-in-sibiu-zona-centrala-361-mp-IDdksr.html 

 

  



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  85 | 117 
 

  

 

https://www.storia.ro/oferta/spaii-comerciale-de-vnzare-n-sibiu-zona-turnior-IDiavw.html 

 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  86 | 117 
 

  

 

 
 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  87 | 117 
 

  

 

https://www.storia.ro/oferta/spatiu-comercial-de-vanzare-zona-centrala-IDk2Sn.html 

 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  88 | 117 
 

  

 

https://www.storia.ro/oferta/spatiu-comercial-str-doamna-stanca-IDk15G.html 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  89 | 117 
 

  

 

 
 

 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  90 | 117 
 

  

 

https://www.storia.ro/oferta/spatii-de-birouri-de-vnzare-de-la-900-euro-mp-IDho8n.html 

 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  91 | 117 
 

  

 

https://www.storia.ro/oferta/spaiu-comercial-204-mpu-nou-IDfSqI.html 

 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  92 | 117 
 

  

 

https://www.storia.ro/oferta/proprietar-spatiu-comercial-cu-acordul-notarial-al-tuturor-locatarilor-IDk2pa.html 

 

 
 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  93 | 117 
 

  

 

https://www.storia.ro/oferta/spatiu-comercial-nou-100-mp-finisat-la-cheie-parter-cl-cisnadiei-IDhOq2.html 

 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  94 | 117 
 

  

 

https://www.storia.ro/oferta/spatii-birouri-zona-hipodrom-2-IDfY61.html 

 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  95 | 117 
 

  

 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  96 | 117 
 

  

 

Centralizator spații comerciale – chirii 
Localizare mp Chirie Chirie/mp

Ultracentral  - Nicolae Balcescu 77 3.500 45,5

Strand 120 2.400 20,0

Bulevardul Victoriei 150 1.200 8,0

Str Lunga - Piata Cibin 40 900 22,5

Calea Dumbravii 216 2.400 11,1

Bulevardul Victoriei 25 500 20,0

Str Rennes - Bdul Victoriei 200 1.200 12,0

Calea Dumbravii 375 5.625 15,0

Ultracentral  - Nicolae Balcescu 45 550 12,2  
 

https://www.storia.ro/ro/oferta/ultracentral-spatiu-comercial-de-inchiriat-in-sibiu-zona-piata-mare-IDmNOM.html#bbf212c416 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  97 | 117 
 

  

 

 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  98 | 117 
 

  

 

https://www.storia.ro/ro/oferta/spatiu-comercial-central-IDgi9G.html#8c7507c32b 

 

 
https://www.storia.ro/ro/oferta/exclusivitate-spatiu-comercial-de-inchiriat-60-mp-utili-hotel-ramada-IDmaCT.html#158d531bae 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  99 | 117 
 

  

 

 
https://www.storia.ro/inchiriere/spatiu-

comercial/sibiu/sibiu/sibiu/?utm_source=google&utm_medium=cpc&campaign=&gclid=Cj0KCQjwyN-

DBhCDARIsAFOELTnO9qquv5CiAaqkiF0gOtyNnieO1shTc5H8gl_fawABrPeoV3Al_ucaAsKEEALw_wcB&page=3 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  100 | 117 
 

  

 

 

 

 
https://www.storia.ro/inchiriere/birou/sibiu/sibiu/sibiu/q-ultracentral/?search%5Bdescription%5D=1 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  101 | 117 
 

  

 

https://www.olx.ro/oferta/spatiu-comercial-nicolae-balcescu-cu-vitrina-la-strada-IDdt8g5.html#2f95f50e8b 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  102 | 117 
 

  

 

https://www.storia.ro/oferta/spatiu-comercial-cu-vitrina-strand-120mp-2400e-IDa0Kw.html 

 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  103 | 117 
 

  

 

https://www.storia.ro/oferta/spatiu-birouri-comercial-190-mp-teren-30-mp-central-IDhr0m.html 

 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  104 | 117 
 

  

 

https://www.olx.ro/oferta/spatiu-comercial-stradal-40-mp-str-lunga-IDdWtb4.html#74eba846c8;promoted 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  105 | 117 
 

  

 

https://www.storia.ro/oferta/spatiu-comercial-birouri-cabinete-medicale-calea-dumbravii-sibiu-IDjQKO.html 

 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  106 | 117 
 

  

 

https://www.olx.ro/oferta/inchiriez-spatiu-comercial-b-dul-victoriei-nr-27-IDdYXRT.html#6bcc68b335 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  107 | 117 
 

  

 

https://www.storia.ro/oferta/sp-birouri-comercial-200-mp-renovat-central-rennes-victoriei-ID9G9b.html 

 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  108 | 117 
 

  

 

https://www.storia.ro/oferta/spatiu-comercial-birouri-80mp-zona-mihai-viteazul-IDk8of.html 

 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  109 | 117 
 

  

 

https://www.storia.ro/oferta/spatiu-comercial-birouri-375mp-parcare-calea-dumbravii-IDjCPJ.html 

 

 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  110 | 117 
 

  

 

https://www.olx.ro/oferta/inchiriez-spatiu-comercial-nicolae-balcescu-IDdUJiW.html#d4ad850a96 

 
 

 
 

 

 

 
 
 



Raport de evaluare: Construcții de locuințe cu destinația Muzeul Franz Binder - Sibiu, Str. Piata Mică 11 
Proprietar: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 
Utilizator: FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SIBIU 

 
Intocmit de: AA+CONSULTING SRL prin Cercel Horia Silviu leg. 11277 

 

P a g i n a  111 | 117 
 

  

 

8.2 PREZENTAREA EVALUATORULUI 

AA+Consulting SRL, reprezentată de HORIA SILVIU CERCEL in calitate de asociat unic și administrator, a fost 
înființată in anul 2004 având ca principal obiect de activitate desfășurarea de servicii de evaluare si 
consultanță in domeniul proprietăților imobiliare, bunurilor mobile si întreprinderilor. Începând cu anul 
2011 societatea a fost recunoscută ca membru corporativ ANEVAR deținând certificatul cu numărul 0080. 
 
Activitatea de baza este evaluarea proprietățiilor imobiliare, a bunurilor mobile si a întreprinderilor 
precum si consultanta in întocmirea de studii de fezabilitate, planuri de afaceri, accesări fonduri europene, 
principalii beneficiari ai serviciilor oferite fiind atât persoanele fizice cat si companiile si investitori pe piața 
locala şi regionala. 
 
In prezent, atât compania este agreată pentru întocmirea rapoartelor de evaluare la diverse instituții 
financiar bancare la nivel local si regional (Banca Comercială Feroviară, Banca Românească, BRD, CEC 
BANK, CITI BANK, Credit Agricole BANK, EXIM BANK, LEUMI BANK, PATRIA BANK, UNICREDIT BANK). 
 
Calitatea serviciilor oferite este susținută de înalta calificare si experiență a personalului precum si de 
aprofundata cunoaștere a pieței locale specifice. Acestea au fost dobândite prin participarea la numeroase 
cursuri si seminarii de specialitate și totodată in urma intocmitrii și supervizării a numeroase rapoarte de 
evaluare pentru diverse tipuri de proprietăți imobiliare și bunuri mobile aparținând principalilor clienți 
corporativi, destinate principalelor societăți bancare prezente in zona. 
 
Prin echipa proprie formata din experți evaluatori membrii titulari si acreditați ANEVAR, oferim o gama 
vasta de servicii de evaluare si consultanta personalizate conform cerințelor fiecărui client atât la nivel local 
cat si național. 
 
Serviciile oferite sunt împărțite in două categorii principale – evaluare si expertize extrajudiciare. 
  
Activitatea de evaluare și consultanță este structurata pe trei domenii principale - evaluări proprietăți 
imobiliare, evaluări bunuri mobile si echipamente precum si evaluări întreprinderi. In funcție de destinația 
si scopul rapoartelor de evaluare acestea se împart in: 
- Evaluări pentru garantarea împrumuturilor – garanție bancare. 
- Evaluări de active pentru înscrierea in situațiile financiare ale societăților comerciale. 
- Evaluări de active pentru stabilirea aportului in natura la capitalul social. 
- Evaluări ale proprietăților pentru informarea clienților (vânzători sau investitori) in scopul luării unor 
decizii de management. 
- Evaluări ale clădirilor si bunurilor pentru asigurare. 
- Evaluări pentru soluționarea litigiilor, respectiv pentru stabilirea bazelor de despăgubire. 
- Studii oportunitate - analiza celei mai bune utilizări. 
- Evaluări proiecte de investiții si monitorizare a fazelor acestora. 
  
Activitatea de expertiza extrajudiciara cuprinde: 
- Expertizare construcții si evaluare proprietăți imobiliare. 
- Consultanta in domeniul expertizelor judiciare in construcții (partaje, moșteniri, achiziție/vânzare imobile). 
- Evaluări imobiliare in dosare de executare. 
- Evaluări imobiliare pentru autoritatea tutelara. 
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