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	Tipul evaluării imobilului comercial constă în proprietatea acestora de a genera venit. Articolul 19 din ”Regulamentul cu privire la evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării” aprobat prin H.G. nr. 1303 din 24.11.2004 definește bunurile imobil...
	În procesului de evaluare imobilului cu destinație comercială la primele etape apare necesitate de a determina scopului evaluării acestuia care deseori este tranzacționarea sau aprobarea deciziilor investiționale.
	Factorii care formează prețul mediu sau cel mai apropiat preț de vînzare în cazul tranzacționării bunului în condiții de piață determină valoarea de piață a bunurilor imobile. Cercetarea factorilor de influiență presupune determinarea bunurilor imobil...
	Valoarea de piață a obiectelor comerciale se determină în baza a trei abordări:
	În cazul prezenței a unui număr suficient de date, prioritate se acordă ultimilor două abordări.
	Valoarea de piață a bunurilor imobile se determină datorită factorilor care formează prețul mediu sau cel mai probabil preț de vînzare atunci când tranzacția bunului are loc în condiții de piață. Dacă să examinăm factorilor de influiență aceasta ar pr...
	La determinarea valorii de piață a obiectelor comerciale este necesar de a analiza atît factorii de nivel macroeconomic adică macrofactorii, care influiențează în mod direct valoarea tuturor categoriilor de bunuri imobile cât și factorii ce țin nemijl...
	Microfactorii influiențează în egală măsură valoarea tuturor tipurilor de bunuri imobile și se clasifică în:
	Factorii economici cuprind factori cu caracter general (situația economică generală la nivel local și de întreprindere), factorii cererii (nivelul șomajului, veniturile populației, mărimea plății de arendă, rata dobînzii) și factorii ofertei (numărul ...
	Factorii naturali și de mediu descriul calitatea anturajului bunului imobil și includ caracteristicile climei, seismicitatea, nivelul apelor subterane, zonele de inundații sau zonele alunecărilor de teren, prezența în regiune a obiectelor cu un grad î...
	Factorii sociali reprezintă factorii ce descriu comportamentul cumpărătorului pe piața imobiliară și preferințele acestuia. Acestei categorii de factori i se atribuie prestigiul, situația criminogenă, nivelul de trai al populației, natalitatea și mort...
	Factorii juridici, politici și administrativi precaută reglementările legislații în construcții și în domeniul funciar, controlul din partea statului a mărimii plății de arendă, modului de utilizare a terenurilor și construcțiilor, cadrul urbanistic ș...
	Microfactorii țin nemijlocit de caracteristicile individuale ale bunului imobil și pot fi clasificați în factori obiectivi și subiectivi. Factorii subiectivi sunt determinați de comportamentul concret al vînzătorului, intermediarului sau cumpărătorulu...
	Bunurile imobile comerciale au drept scop de a asigura agenții economici care promovează activitatea de antreprenoriat cu construcții și spații necesare. Din motiv că activitatea economică presupune operarea cu un număr mare de proprietari, bunurile i...
	Legislației în construcții ne permite să delimităm cerințele către bunurile imobile comerciale în trei categorii:cerințe de proiectare, cerințe antiincendiare,cerințe sanitare.
	Cerințele de proiectare au drept scop reglementarea procesului de construcție a clădirilor cu destinație comercială, reieșind din specializarea, clasa, cerințele față de aprovizionare si siguranță a acestora.
	Cerințele sanitare reprezintă un și de reguli impuse de caracterul funcțional al imobilului.
	Cerințele antiincendiare au ca scop normarea unui șir de caracteristici cu scopul de a asigura rezistența și siguranța imobilului în caz de incendiu. Aceste cerințe reglamentează amenajarea incăperilor, calitatea și componența elementelor de finisare,...
	În tabelul 2.2 sunt structurați factorii care influențează  asupra valorii bunurilor imobiliarea și anume factorii economici, factorii sociali și factorii politici, administrativi și juridici. După cum putem observa factorii sociali și factorii politi...
	Tabelul 2.2 Factorii de influiență asupra valorii imobilului la nivel macroeconomic
	Beneficiarul privește bunul imobil din perspectiva investițiilor și a utilității acestuia pentru activitatea pe care o dorește. Din acest motiv unul din cei mai importanți factori esteflexibilitatea bunului imobilși posibilitatea dezvoltării ulterioar...
	Din motiv că imobilul comercial este predestinat activității de antreprenoriat ceia ce înseamnă prezența concomitentă a mai multor persoane în aceiași încăpere, din acest motiv este nevoie de a asigura protecția sanitară cu scopul de a evita cauzarea ...
	Vîrsta și starea reparației determină cheltuielile de readucere a bunului la starea de funcționalitate. Cu toate că majoritatea cumpărărtorilor nu au propria viziune și preferințe asupra aspectului exterior al bunului în sectoarele istorice ale orașul...
	Tipul fațadei și suprafața vizibilăpietonilor influiențează atractivitatea bunului atît pentru și a numărul de consumatori. Deseori modificarea sau reparația fațadei construcției este un proces costisitor.
	Calitatea administrării influiențează veniturile generate de bunul imobil comercial care depind de calitatea gestiunii imobilului.
	Capacitatea de menținere a energie influiențează cheltuielile pe care le suportă viitorul proprietarul bunului. Incapacitatea controlului cheltuielilor de energie și minimizării pierderilor acesteia duc la marirea coeficientului cheltuielilor operațio...
	Stilul constructiv, numărul de nivele și forma caracterizează eficiența utilizării spațiilor și corespunderea cerințelor pieții. Necorespunderea cerințelor pieții diminuiază valoarea bunurilor.
	Suprafața și adîncimea influiențează atît asupra atractivității bunului imobil și a numărului de consumatori cît și asupra corespunderii standartelor dictate de piață.
	Tipul utilizării determinină nivelul cererii la bunuri imobile comerciale și prevede o cerere scăzută pentru bunuri imobile ce dețin grevări ale drepturilor de proprietate sau limitări de proiectare. Grevarea dreptului de proprietate poate genera pier...
	Poziționarea pe linie sau în cadrul centrului comercial caracterizează atractivitatea și unicitatea bunului imobil respectiv majorează veniturile generate de acesta. Acest factor cuprinde atît aplasarea în cadrul străzilor cît și aspectul exterior al ...
	Prezența spațiului în fața sau în spatele bunului imobil poate argumenta destinația comercială a acestuia și preferințele cumpărătorului. Prezența spațiului în fața unui imobil utilizate ca restaurant îi acordă posibilitatea deschiderii unei terase, f...
	Structura clădirii determină posibilitatea lărgirii acesteia sau efectuare construcțiilor adiționale. Acest factor caracterizează potențialul de development al clădirii. Posibilitatea construcției novelelor suplimentare sau a construcțiilor anexe majo...
	Figura 3.2 Cameră Superior Single
	Figura 3.3 Cameră Double Standard
	Figura 3.4 Executive Suite
	Figura 3.5 Cameră Lux
	Figura 3.6 Delux
	Figura 3.7 Double Superior
	Elementele constructive a construcţii evaluate sunt într-o stare tehnică bună. Lucrările de finisare interioară și exterioară au fost efectuate cu materiale de înaltă calitate.
	După renovarea din 1996, hotelul a început să corespundă tuturor standardelor internaționale, iar tot mobilierul și obiectele decorative au fost importate din alte țări, mai ales Iugoslavia. Au urmat renovări în anul 2000, apoi 2014 și 2015 când au fo...

