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	I.  ASPECTELE  JURIDICE ŞI METODOLOGICE ALE  EVALUĂRII BUNURILOR IMOBILE ÎN SCOPUL IMPOZITĂRII ÎN REPUBLICA MOLDOVA
	2. PRACTICA INTERNAŢIONALĂ A EVALUĂRII BUNURILOR IMOBILE ÎN SCOPUL IMPOZITĂRII
	2.1 Sistemul de evaluare  a bunurilor imobile din România
	2.2 Sistemul de evaluare a bunurilor  imobile din Republica Belorus
	2.3 Practica internaţională în domeniul evaluării bunurilor imobile în scopul impozitării
	3. EVALUAREA BUNULUI IMOBIL COMERCIAL AMPLASAT ÎN OR. CHIŞINĂU, STR. M. KOGÂLNICEANU, 6
	3.1 Definirea misiunii de evaluare
	Evaluarea bunului imobil comercial, amplasat în mun.Chişinău, str. M.Kogâlniceanu, 6,  este efectuată în baza contractului din 12 aprilie 2018 de efectuare a raportului de evaluare.
	Beneficiarul evaluării şi proprietarul obiectului evaluării: beneficiarul - „Hotel Flamingo” S.R.L, proprietarul obiectului evaluării – d-ul XXX, c/p YYYYYYY.
	Obiectul evaluării: construcţie comercială, prestarea serviciilor (nr. cad. 0100208.181.01) şi terenul aferent (nr. cad. 0100208.181), situate pe adresa: mun. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu, 6.
	Scopul evaluării: determinarea valorii de piaţă pentru întroducerea în capitalul statutar al „Hotel Flamingo” S.R.L.
	Data evaluării: 17 aprilie 2018.
	Cursul valutar BNM la data evaluării – 20,2274 lei pentru 1 EURO.
	Noţiunea de valoare de piaţă a proprietăţii – suma estimată pentru care un obiect al evaluării poate fi schimbat la data evaluării între un cumpărător hotărât să cumpere şi un vânzător hotărât să vândă, după un marketing adecvat, într-o tranzacţie lib...
	Tipul valorii estimative – valoarea de piaţă a proprietăţii este determinată în conformitate cu Legea «Despre activitatea de evaluare» nr. 989-XV din 18 aprilie 2002 şi «Regulamentul provizoriu privind evaluarea bunurilor imobiliare», aprobat prin Hot...
	Bazele metodice.
	Prezenta lucrare a fost îndeplinită în conformitate cu actelele normative, ce reglementează practica evaluării profesionale:
	- Legea cu privire la activitatea de evaluare nr. 989-XV din 18 aprilie 2002.
	- Regulamentul provizoriu privind evaluarea bunurilor imobiliare, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 958 din 4 august 2003.
	Procesul evaluării a fost concretizat după studierea situaţiei de evaluare, familiarizarea cu obiectul supus evaluării, colectarea şi analiza datelor iniţiale.
	Determinarea valorii de piaţă a obiectului dat include următoarele etape:
	Colectarea datelor generale şi analiza lor: la această etapă au fost analizate datele, factorii caracteristici ce influenţează valoarea de piaţă a obiectului.
	Colectarea datelor speciale şi analiza lor:  la etapa dată a fost adunată informaţia detaliată referitoare atât la obiectul evaluării cât şi la alte obiecte confruntate lui, recent vândute sau propuse spre vânzare. Colectarea datelor a fost efectuată ...
	Aplicarea metodelor de evaluare a obiectului: pentru determinarea valorii de piaţă a obiectului au fost aplicate trei metode: metoda cheltuielilor, metoda analizei comparative a vânzărilor şi metoda veniturilor.
	Pregătirea raportului asupra evaluării: la etapa dată toate rezultatele, obţinute în etapele precedente, sunt cumulate şi expuse sub formă de raport real.
	Sursele de informaţie şi literatura întrebuinţată.
	Pe parcursul cercetării s-a întrebuinţat literatură normativă şi ghizi în domeniul construcţiilor, datele Internet, literatură specială despre evaluare etc.:
	-  culegerile Indicilor valorii de reconstituire a construcţiilor (1969), nr. 28
	- coeficienţii de ajustare a preţurilor în baza datelor Biroulului Naţional de Statistică al Republicii Moldova.
	Documentele prezentate de beneficiar:
	1. Proces verbal de recepţie finală nr. 18 din 19.10.2017.
	2. Proces verbal de recepţie finală nr. 405-i din 06.04.2007.
	3. Titlu de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 0100208181 din 18.12.2008.
	4. Planurile tehnice.
	Terminologia utilizată:
	Evaluare – procesul de determinare a valorii proprietăţii la o dată concretă, ţinând cont de factorii fizici, economici, sociali etc., ce au influenţă asupra valorii.
	Evaluator – persoană fizică binevăzută, ce activează în baza licenţei, cu studii superioare corespunzătoare, posedând certificat calificativ de evaluator, o experienţă de lucru suficientă în domeniul evaluării, un nivel profesional înalt, competent în...
	Data evaluării proprietăţii – data la care a fost efectuată evaluarea proprietăţii.
	Raport de evaluare – documentul ce conţine descrierea obiectului evaluării şi calculul valorii, întocmite de către evaluator în formă scrisă sau electronică la finele procesului de determinare a valorii obiectului evaluării.
	Serviciu de evaluare a proprietăţii – rezultatul  interacţiunii evaluatorului şi a beneficiarului, dar şi activitatea individuală a evaluatorului în conformitate cu obiectivele evaluării proprietăţii.
	Etica evaluatorului – totalitatea  normelor etice şi de conduită a evaluatorului în cadrul desfăşurării procedurii de evaluare a proprietăţii.
	Documentele de calificare:
	1. Licenţa №038452 din 24.07.2016, eliberată de Camera de Licenţiere.
	2. Certificat de calificare a evaluatorului bunurilor imobile, seria EI–IX, №1111 din 14.09.2017, eliberat de Agenţia de stat Relaţii Funciare şi Cadastru.
	Elementele constructive a construcţii evaluate sunt într-o stare tehnică bună. Lucrările de finisare interioară şi exterioară au fost efectuate cu materiale de înaltă calitate.
	În timpul de faţă sub influienţa factorilor politici şi economici piaţa imobiliară din municipiul Chişinău şi în special segmentul bunurilor imobile comerciale se caracterizează printr-o stabilitate a preţurilor. Printre principalii factori care afect...
	3.3 Aplicarea metodelor de evaluare
	Factorii de influienţă asupra valorii de piaţă a obiectului evaluării

	22.CИНЯК, Н. Мировая практика налогообложения недвижимости и особенности формирования концепции налога на недвижимость в Беларуси. В: Недвижимость Белоруссии, 2002.09.23 nr.37. http://www.nb.by/publikacii-prochee/*138/ accesat la 15.03.2018;

