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	Condiții Prima Casă
	Confirmarea dezinteresării și calificării evaluatorului
	3.2 Analiza pieții imobilelor locative
	3.3 Procesul de evaluare. Determinarea valorii de piață și a valorii de lichidare
	Figura 3.6 Localizarea obiectului evaluării
	Sursa: [28]
	Caracteristica generală şi tehnică a bunului imobil locativ supus evaluării, este prezentată în următoarele tabele 3.2.
	Tabelul 3.2 Caracteristica generală și tehnică a obiectului evaluării
	Etapa II. Determinarea valorii construcţiei considerate noi (valoarea de reconstituire sau de înlocuire).
	Valoarea de înlocuire reprezintă suma cheltuielilor totale necesare pentru a construi un obiect cu o utilitate echivalentă cu cea a obiectului evaluării, calculată în baza preţurilor de piaţă, existente la data evaluării, cu aplicarea materialelor şi ...
	Costul construcţiei, reprezintă totalitatea cheltuielilor legate nemijlocit de construcţia obiectului. Se determină prin metoda comparaţiilor unitare, care presupune analiza comparativă a unităţilor ce caracterizează calităţile de consum ale o...
	Etapa III. Estimarea deprecierii acumulate, ca fiind suma uzurii fizice, a deprecierii funcţionale şi a deprecierii economice.
	Deprecierea acumulată reprezintă reducerea calităţilor de consum ale bunului imobil din punct de vedere al cumpărătorului potenţial şi se manifestă prin diminuarea valorii bunului în urma acţiunii diferitor factori. Această formă de depreciere se dete...
	Metoda segregării constă în examinarea detaliată a tuturor formelor deprecierii: uzura fizică recuperabilă şi nerecuperabilă, deprecierea funcţională recuperabilă şi nerecuperabilă şi deprecierea economică. Deprecierea acumulată se determină prin însu...
	Uzura fizică reprezintă o reducere a valorii bunului imobil care se datorează deteriorării lui sub influenţa factorului timpului şi altor factori externi (factorii fizici, chimici, exploatarea incorectă a clădirii, întreţinerea nesatisfăcătoare a cons...
	Metoda respectivă se aplică în două etape:
	1. se va determina uzura fizică a fiecărui element constructiv;
	2. se va determina uzura fizică a construcţiei întregi după formula.
	Uzura fizică recuperabilă reprezintă deprecierea înlăturarea căreia este posibilă din punct de vedere fizic şi eficientă din punct de vedere economic și include cheltuielile legate de înlăturarea elementelor deprecierii în urma căreia valoarea bunului...
	Pentru a estima valoarea de piaţă a obiectului evaluat prin metoda comparativă, acesta a fost comparat cu trei imobile analogice și în dependență de factorii amplasării și caracteristicile fizice s-au efectuat ajustările corespunzătoare.
	Rata de capitalizare o determinăm conform formulei(
	CCO ( COG : VBE (  8321 lei : 83210 lei   ( 0,1
	MVBE ( P : VBE (  988 396 lei : 83210 ( 11,87

	VBE – venitul brut efectiv
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