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	Vp=Ca*K1*K2....*Kn± Pd.sup,               (2.4)
	K1,2 ... n - factori de corecție care iau în considerare diferențele în valori ale parametrilor;
	 Raportul de evaluare este valabil numai integral şi în scopurile indicate în el;
	 Evaluatorul presupune lipsa oricăror factori ascunşi care influenţează valoarea şi starea proprietăţii. De asemenea, nu poartă răspundere pentru existenţa unor asemeni factori ascunşi nici pentru necesitatea elucidării lor;
	 Evaluatorul nu poartă răspundere pentru descrierea juridică a dreptului asupra proprietăţii evaluate sau pentru chestiunile ce ţin de examinarea dreptului de proprietate. Dreptul de proprietate al bunului imobil evaluat se consideră autentic. Propri...
	 Datele obţinute de evaluator şi care se cuprind în raport se consideră veridice. Totodată, evaluatorul nu poate să garanteze veridicitatea absolută a informaţiei, de aceea pentru toate datele se indică sursa de informaţie;
	 Informaţia rezultantă evaluării este strict confidenţială şi poate fi oferită numai în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;
	 Părerea evaluatorului referitor la valoarea proprietăţii este valabilă numai la data evaluării, evaluatorul nu îşi asumă răspunderea privind schimbarea factorilor economici, juridici, legislativi şi altor factori care pot interveni după data evaluăr...
	 Raportul de evaluare conţine opinia profesională a evaluatorului referitor la valoarea bunului imobil, nu reprezintă garanţia că bunul imobil va fi comercializat în mod obligatoriu la preţul indicat.[1,2]


	3.2 Procesul evaluării
	3.3     Abordări ale valorii
	Determinarea valorii obiectului evaluării conform abordării prin piață
	Tabelul 3.2 Determinării valorii de piaţă conform abordării prin piață
	Determinarea valorii obiectului conform abordării prin cost:
	Abordarea prin cost constă în estimarea valorii de piaţă a obiectului evaluării ca totalitatea cheltuielilor necesare pentru crearea lui în starea curentă sau reproducerea calităţilor lui de consum.
	Abordarea costurilor reprezină un set de metode de evaluare a valorii obiectului de evaluare, bazată pe determinarea costurilor necesare pentru reproducerea sau înlocuirea subiectului evaluării, luând în considerare deprecierea și uzura morală. Costu...
	Abordarea prin cost se aplică la evaluarea unităţii de transport reutilate, rare şi exclusive precum şi la corectarea costului autovehiculului care are difirite defecte neînsemnate sau lipsesc unele elemente de la complectaţia de bază. Calculul costu...
	Pentru evaluarea unităţii de transport prin abordarea cheltuielilor în primul rînd se calculează costul unui obiect analogic nou, apoi corectat, luînd în consideraţie uzura fizică, precum şi eliminarea deteriorărilor prin reparaţie sau schimb de piesă.
	Vi = P0 x (1-U)
	Unde:
	Vi – valoarea de piaţă a UT, lei;
	P0 – pretul autovehiculului nou;
	U – uzura autovehiculului conform tabelului coeficienților de uzură.
	Uzura fizică a mijlocului de transport va fi determinată cu ajutorul coeficienţilor de uzură pentru autovehicule a căror masa totală maximă autorizată nu depăşeşte 3,5 t şi  pentru cele a căror număr de locuri pe scaune nu este mai mare de 9. [1,4,14]
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