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	INTRODUCERE
	Actualitatea temei. Procesul de formare a relaţiilor comerciale în economia Republicii Moldova este legat, în mare măsură, de dezvoltarea pieţei imobiliare comerciale (de producere, depozite, de comerţ, administrative şi alte edificii şi încăperi). Pe...
	Particularităţile imobilului ca marfă sunt următoarele:

	La primele etape ale procesului de evaluare imobilului cu destinaţie comercială apare necesitate determinării scopului evaluării care deseori reprezintă tranzacţionarea sau aprobarea deciziilor investiţionale.
	Determinarea valorii de piaţă a obiectelor comerciale se efectuează în baza a trei abordări: analizei comparative a vînzărilor, abordarea veniturilor şi abordarea prin costuri. În cazul prezenţei a unui număr suficient de date prioritate se acordă ult...
	Valoare de piaţă a bunurilor imobile este determinată de factorii care formează preţul mediu sau cel mai probabil preţ de vînzare în cazul tranzacţionării bunului în condiţii de piaţă. Analiza factorilor de influienţă precaută determinarea corespunder...
	În cadrul determinării valorii de piaţă a obiectelor comerciale necesită a fianaliza şi atît factorii de nivel macroeconomic, macrofactorii, care influienţează valoarea tuturor categoriilor de bunuri imobile cît şifactorii ce ţin nemijlocit pe bunul i...
	Microfactorii (factorii externi) influienţează în aceeaşi măsură valoarea tuturor tipurilor de bunuri imobile şi se clasifică în:
	 Factori economici;
	 Factori juridici, administrativi şi politici;
	 Factori sociali;
	 Factori naturali şi de mediu.
	Factorii economici cuprind factori de nivel general (situaţia economică generală, la nivel local, la nivel de întreprindere), factorii cererii (nivelul şomajului, veniturile populaţiei, mărimea plăţii de arendă, rata dobînzii) şi factorii ofertei (num...
	Factorii juridici, politici şi administrativi precaută reglementările legislaţii în construcţii şi în domeniul funciar, controlul din partea statului a mărimii plăţii de arendă, modului de utilizarea terenurilor şi construcţiilor, cadrul urbanistic şi...
	Factorii sociali reprezintă factorii ce descriu comportamentul cumpărătorului pe piaţa imobiliară şi preferinţele acestuia. Acestei categorii de factorii se atribuie prestigiul, situaţia criminogenă, nivelul de trai al populaţiei, natalitatea şi morta...
	Factorii naturali şi de mediu descriul calitatea anturajului bunului imobil şi includ caracteristicile climei, seismicitatea, nivelul apelor subterane, zonele de inundaţii sau zonele alunecărilor de teren, prezenţa înregiunea obiectelor cu un grad în ...
	Microfactorii (factori interni) ţin nemijlocit de caracteristicile individualeale bunului imobil şi pot fi clasifica şi în factori obiectivi şi subiectivi. Factorii subiectivi sunt determinaţi de comportamentul concret al vînzătorului, intermediarului...
	Bunurile imobile comerciale au destinaţia de a asigura agenţii economici care promovează activitatea de antreprenoriat cu necesarul de spaţii şi construcţii. Deoarece activitatea economică presupune operarea cu un număr mare de consumatori bunurile im...
	Analiza legislaţiei în construcţii permite de limitarea cerinţelor către bunurile imobile comerciale în trei categorii: cerinţe de proiectare, cerinţe sanitare şi cerinţe antiincendiare.
	Cerinţele de proiectare au ca scop reglementarea procesului de construcţie a clădirilor cu destinaţie comercială, reieşind din specializarea, clasa, cerinţele faţă de aprovizionare şi siguranţă a acestora. [6]
	Cerinţele antiincendiare au ca scop normarea unui şir de caracteristici cu scopul de a asigura rezistenţa şi siguranţa imobilului în caz de incendiu. Aceste cerinţe reglamentează amenajarea incăperilor, calitatea şi componenţa elementelor de finisare,...
	Cerinţele sanitare reprezintă un şir de reguli impuse de caracterul funcţionalal imobilului.
	Deoarece imobilul comercial este predestinat activităţii de antreprenoriat ce presupune prezenţa concomitentă a mai multor persoane într-o încăpere este necesar de a asigura protecţia sanitară cu scopul de a evita cauza reada unelor sănătăţii consumat...
	Formarea preţurilor în baza interacţiunii cererii şi ofertei face posibilă existenţa unui grup de factori de preferinţele consumatorului.
	Consumatorul priveşte bunul imobil din perspectiva investiţiilor şi a utilităţii bunului pentru activitatea pe care o promovează.
	Din această cauză unul din cei mai importanţi factori este posibilitatea dezvoltării ulterioarea construcţiei şi flexibilitatea bunului imobil.
	• Vârsta şi starea reparaţiei;
	• Tipul faţadei şi suprafaţa vizibilă pietonilor;
	• Calitatea administrării;
	• Capacitatea de menţinerea energiei;
	• Stilul constructiv;
	• Adâncimea;
	• Tipul utilizării;
	• Poziţionarea;
	• Prezenţa spaţiului liber în cadrul hotarelor terenului;
	• Structura clădirii, posibilitatea dezvoltării.[15]
	Vârsta şi starea reparaţie determină cheltuielile dereaducerea bunului la starea de funcţionalitate. Cu toate că majoritatea cumpărărtorilor nu au propria viziune şi preferinţe asupra aspectului exterior al bunului în sectoarele istorice ale oraşului ...
	Tipul faţadei şi suprafaţa vizibilă pietonilor influienţează atractivitatea bunulu iatît pentru şi a numărul de consumatori. Deseori modific area sau reparaţia faţadei construcţiei este un proces costisitor.
	Calitatea administrării influienţează veniturile generate de bunul imobil comercial care depind de calitate a gestiunii imobilului.
	Capacitatea de menţinerea energie influienţează cheltuielile pe care le suportă viitorul proprietarul bunului. In capacitatea controlului cheltuielilor deenergie şi minimizării pierderilor acesteia duc la marirea coeficientului cheltuielilor operaiona...
	Stilul constructiv, numărul de nivele şi forma caracterizează eficienţa utilizării spaţiilor şi corespunderea cerinţelor pieţii. Necorespunderea cerinţelor pieţii diminuiază valoarea bunurilor.[15]
	Suprafaţa şi adincimea influienţează atît asupra atractivităţii bunului imobil şi a numărului de consumatori cît şi asupra corespunderii standartelor dictate de piaţă.
	Tipul utilizării determină nivelul cererii la bunuri imobile comerciale şi prevede o cerere scăzută pentru bunuri imobile ce deţin grevări ale drepturilor de proprietate sau limitări de proiectare. Grevarea dreptulu de proprietate poat egenera pierder...
	Poziţionarea pe linie sau în cadrul centrului comercial caracterizează atractivitatea şi unicitatea bunului imobil respectiv majorează veniturile generate de acesta. Acest factor cuprinde atît aplasare în cadrul străzilor cît şi aspectul exterioral bu...
	Prezenţa spaţiului în faţa sau în spatele bunului imobil poate argumenta destinaţia comercială a acestuia şi preferinţele cumpărătorului. Prezenţa spaţiului în faţa unui imobil utilizate dă posibilitatea deschiderii unei terase, factori ce măreşte val...
	Structura clădirii determină posibilitatea lărgirii acesteia sau efectuare construcţiilor adiţionale. Acest factor caracterizează potenţialul de development al clădirii. Posibilitatea construcţiei novelelor suplimentare sau a construcţiilor anexe majo...
	Suprafaţa şi adincimea influienţează atît asupra atractivităţii bunului imobil şi a numărului de consumatori cît şi asupra corespunderii standartelor dictate de piaţă.
	Tipul utilizării determină nivelul cererii la bunuri imobile comerciale şi prevede o cerere scăzută pentru bunuri imobile ce deţin grevări ale drepturilor de proprietate sau limitări de proiectare. Grevarea dreptulu de proprietate poat egenera pierder...
	Poziţionarea pe linie sau în cadrul centrului comercial caracterizează atractivitatea şi unicitatea bunului imobil respectiv majorează veniturile generate de acesta. Acest factor cuprinde atît aplasare în cadrul străzilor cît şi aspectul exterioral bu...
	Tabelul 2.2 Caracteristica factorilor de influență asupra bunurilor imobile
	Analiza pieţii reprezintă o importantă etapă a procesului de evaluare a bunurilor imobile. Fiecare tip de imobil implică anumite particularităţi în dezvoltarea pieţii, obiect al tranzacţiilor pe care îl reprezintă. Pieţa bunurilor imobile comerciale î...
	În rezultatul inspectării şi studiului dosarului cadastral al bunului imobil cu destinaţie comercială supus evaluării a fost efectuată descrierea caracteristicilor acestuia (tabelul 3.2).
	În majoritatea cazurilor determinarea valorii bunului imobil evaluat se efectuiază prin aplicarea a trei abordări: abordarea veniturilor, metoda vînzărilor comparabile şi abordarea costurilor ce determinarea valorii bunului imobil prin trei căi, fieca...
	În cazul selectării metodelor se ţine cont de scopul evaluării, tipul valorii determinate, cantitatea şi calitatea datelor de pe piaţă cît la nivel individual pentru obiectul evaluării atît şi la general. În urma analizei condiţiilor de aplicabilitate...
	Determinarea valorii bunului imobil evaluat prin metoda cheltuielilor
	Metoda chelutielilor 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.
	Procesul de determinare a valorii de piaţă prin abordarea costurilor este constituit din următoareleetape:
	a) determinarea valorii de piaţă a terenului fiind considerat liber şi disponibil pentru cea mai  bună şi eficientă utilizare;
	b) determinarea valorii construcţiei considerate noi (valoarea de reconstituire sau de înlocuire). În valoarea construcţiei considerate noi sînt incluse cheltuielile legate nemijlocit de construcţie, costurile indirecte şi beneficiul investitorului;
	c) estimarea deprecierii acumulate, ca fiind suma uzurii fizice (recuperabilă şi nerecuperabilă); deprecierii funcţionale (recuperabilă şi nerecuperabilă) şi deprecierii economice;
	d) estimarea valorii de reconstituire sau de înlocuire, ţinînd cont de mărimea deprecierii acumulate;
	e) estimarea valorii de piaţă a bunului imobil ca fiind suma valorii de piaţă a terenului şi valorii de reconstituire sau de înlocuire a construcţiilor.[6]
	Formula generală de determinare a valorii bunului imobil prin metoda cheltuielilor formula 3.1:
	V = ,V-t. + (,V-c. – D)                                                   (3.1)
	Unde:  V - valoarea de piaţa bunului imobil;
	Vt  - valoarea de piaţă a terenului ester reglementata de reglamentul provizoru;
	Vc  - valoarea de reconstituire a construcţiei evaluate;
	D  - deprecierea acumulată. [6]
	Valoarea de piaţă a terenului  fiind considerat liber şi disponibil pentru cea mai bună şi eficientă utilizare se va determina prin metoda comparaţiei directe, care exte utilizată pentru determinarea valorii terenurilor cu construcţii şi terenurilor f...
	A fost efectuata analiza petii de oferata terenurillor destunate constructlor comerciale in orasul Falesti sic entre rainale vecin, informatia este plasata in anexa 3.
	Datele privind ofertele terenurile analogice sunt prezentate în tabelul 3.3.
	Estimarea valorii terenului destinat construcţiei amplasat în or.Fălești, str.Mihai Eminescu, 1d
	Argumentarea mărimii corecţiilor efectuate:
	Corecţia la dreptul de proprietate: toate terenurile au dreptul deplin de proprietate coeficientul ajustării fiind considerat 1,0.
	Tabelul 3.4 Determinarea valorii terenului prin metoda comparaţiei directe
	Corecţia la condiţiile de finanţare: ofertele celor trei terenuri analogice sînt expuse în condiţii de piaţă, coeficientul ajustări fiind considerat 1,0
	Corecţia la condițiile de vânzare: în cadrul metodei sunt utilizate prețurile de ofertă a bunurilor analogic. Conform datelor Cadastrului prețul de ofertă diferă de prețul de piață în limitele 10 – 50%. Reieșind din analiza segmentul de piață în care ...
	Corecţia la condiţiile pieţii: Analizând piaţa terenurilor destinate construcţiilor nu au fost identificate modificări considerabile ale preţurilor în perioada lunii mai al anului 2018, coeficientul ajustării fiind considerat 1,0.
	Corecţia la amplasare: Bunul imobil analogic 1 este amplasat în centru orașului ca şi bunul imobil evaluat în condiţiile identice, corecţia – 1,00. Obiectul analogic 2 este amplasat la pereferia orașului unde prețurile sunt mai mici cu 10%, corecţia –...
	Corecţia la forma terenurilor: Forma terenului analogic 1 este neregulată, identic cu terenul evaluat, corecția va fi 1,00. Forma terenurilor 2 și trei este regulată, corecția va fi 0,95.
	Corecţia la drumul de acces: Atât terenurile analogice cât şi cel evaluat sunt situate pe drumuri de acces su înveliş rigid, coeficientul ajustării fiind considerat 1,0.
	Corecţia la accesibilitatea transportului: Atît terenurile analogice cît şi cel evaluat sunt situate pe drumuri de acces sporit al traficului, coeficientul ajustării fiind considerat 1,0.
	Pentru determinarea valorii de reconstituire a obiectului evaluării se va aplica metoda comparaţiilor unitare care se bazează pe analiza comparativă a unităţilor ce caracterizează calităţile de consum ale obiectului (1 metru cub al volumului fizic al ...
	Costul unităţii de comparaţie va fi determinat în baza  ” Culegerilor indicilor comasați ai valorii de reconstituire a clădirilor şi construcţiilor pentru reevaluarea mijloacelor fixe” (ICVR) , culegerea 33, tablul 5 (anexa 7).

