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RAPORT DE EXPERTIZǍ EXTRAJUDICIARĂ 
 
 

 Capitolul I. INTRODUCERE 

 

ZLATI V MONICA LAURA – CABINET DE EXPERTIZA prin Drd.Ec. Zlati Monica, în calitate de expert 

tehnic judiciar, specializarea Evaluarea Proprietății imobiliare, având autorizația Nr. 67018072014 Seria 

670714103313062014 si expert evaluator tehnic judiciar ANEVAR (E.P.I.), cu experienţă în conducerea  

societăţilor care intermediază  tranzacţii  pe bursă, evidenţă  contabilă, realizare expertize judiciare în domeniul 

evaluarii proprietăților imobiliare, am acceptat misiunea efectuării unui raport de expertiză extrajudiciară, cu 

obiectivele stabilite de beneficiarul acestei lucrări si anume: 

 Servicii de expertiză extrajudiciară in vederea concesionării/închirierii, a terenului aflat in 

proprietatea Industrial Parc SRL in suprafata de 50000 m2 inclusiv constructii de pe teren hala și 

sediul administrativ, pentru Industrial Parc SRL 

Împrejurările si circumstanțele care au determinat solicitarea acestui raport de către beneficiarul 

acestuia, S.C. INDUSTRIAL PARC S.R.L., sunt legate de determinarea valorii de concesionare/închiriere, a 

terenului aflat in proprietatea Industrial Parc SRL in suprafata de 50000 m2 inclusiv constructii de pe teren hala 

și sediul administrativ. 

Acest raport de expertiză extrajudiciară va putea fi folosit de beneficiar acolo unde acesta înțelege că 

este necesar. 

 

Beneficiar  

S.C. INDUSTRIAL PARC SRL, CUI: 15339073 

Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei extrajudiciare este constituit din 

următoarele: 

1.  PLAN GENERAL DE AMPLASAMENT 

2.  PIND_APA-CANAL 

3.  PIND_GAZE 

4.  PIND_RETELE EXTERIOARE 

5.  ACTELE CADASTRALE EXTRAS CF PT INFORMARE 6044 DIN 31.01.2018  CARTE FUNCIARĂ 

NR. 124286  

6.  HOTARAREA AGEA INDUSTRIAL PARC 5/2015 

7. PLANURI TOPO PUSE LA DISPOZIȚIE DE BENEFICIAR 

8. FOTO PARC IND 

9. SURSE ON-LINE PRIVIND TRANZACȚII CU PROPRIETĂȚI SIMILARE 

10. MODULUL GOOGLE MAPS 

  
 

ZLATI V MONICA LAURA – CABINET DE EXPERTIZA 

CIF 33636790 

Domiciliu expert: Galati, Bulevardul Dunarea nr 11 Bl A9, Ap 14, 

CP 800664 

Autorizaţie MJ Nr. 67018072014 Seria 670714103313062014 

Tel 0722/256765  

e-mail sorici_monica@yahoo.com 
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 Capitolul II. DEFINIŢII UTILIZATE ÎN RAPORTUL DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ 

Obiectivul celor mai multe evaluari este sa stabileasca “valoarea de piata” in cazul concesionarii 
terenului în proprietatea Industrial Parc SRL si a imobilelor aflate pe aceasta t.  

Valoarea de piata reprezinta “pretul pe care ar dori vanzatorul sa-l primeasca, dar si pretul pe care ar 
dori cumparatorul sa-l ofere, cu conditia ca nici unul dintre ei sa nu fie supus unei presiuni exceptionale." 
Valoarea de piaţă – suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, 
între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat 
şi în care părţile au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere. 

Abordarea prin piaţă – oferă o indicaţie asupra valorii prin compararea activului subiect, cu active 
identice sau similare, al căror preţ se cunoaşte. 

Data evaluării – data la care se aplică opinia asupra valorii. 
Drepturi imobiliare – toate drepturile, participaţiile şi beneficiile legate de proprietatea imobiliară. 
Proprietate imobiliară – terenul şi toate elementele care sunt o parte naturală a acestuia, de exemplu 

copaci şi minerale, elementele care au fost ataşate terenului, cum ar fi clădirile şi construcţiile de pe 
amplasament şi toate elementele permanent ataşate clădirilor, de exemplu echipamentele mecanice şi 
electrice care asigură funcţionarea unei clădiri, aflate atât în subsol, cât şi deasupra solului. 

 
 

 Capitolul III. DESFǍŞURAREA EXPERTIZEI TEHNICE 

Pentru a răspunde la obiectivul sus menţionat s-au examinat documentele şi actele indicate la 

paragraful privind materialul documentar. 

In conformitate cu actele şi documentele expertizate s-a efectuat verificarea documentelor menţionate 

mai sus, s-a procedat la evaluarea imobilului supus prezentei expertize şi formulăm răspunsul la obiectivul 

stabilit, după cum urmează: 

Expertul în limita cunoştinţelor şi informaţiilor culese, precizează că cele prezentate sunt limitate la 

ipotezele considerate, date de condiţiile limitative specifice datelor prelucrate din documentele care au putut fi 

expertizate, iar opiniile (concluziile) prezentate sunt personale şi nepărtinitoare. Totodată expertul certifică că 

nu are nici un interes, prezent sau de perspectivă, pentru a influenţa instanţa sau pe una din părţile aflate în 

dosarul cauzei. 

Obiectul evaluării:   

Servicii de expertiză extrajudiciară in vederea concesionării/închirierii, a terenului aflat in 

proprietatea Industrial Parc SRL in suprafata de 50000 m2 inclusiv constructii de pe teren hala 

și sediul administrativ, pentru Industrial Parc SRL. 

Prin prezenta vă înaintez Raportul de evaluare, elaborat de subsemnata, cu precizarea că elaborarea 

prezentului raport s-a făcut în următoarele condiţii: 

Scopul evaluării:  

Determinarea valorii de concesiune pentru proprietatea Teren in suprafata de 50000 m2, avand Nr. 

Cadastral: 124286, Carte Funciară nr. 124286; Adresa: Loc. Galați, Calea Prutului, nr. 304, jud. Galați, 

din care Alei de acces betonate pentru trafic greu 8201 m2, spațiu verde 2994 m2, suprafață teren 

liber/neocupat 36771 m2, suprafata construită posturi Trafo 3 buc 86 m2 suprafată construită la sol 

(C1,C2,C3,C4,C5) 1948 m2din care suprafată concesionabilă C1- Pavilion Administrativ cu suprafață 

construită la sol de 500,59 m2 si suprafață totală de 1363,87 m2 si C2- Hală Depozitare, construcție 

cărămidă; suprafața construită la sol – 1.127 m2, avand Nr. Cadastral: 124286 – C1 respectiv 124286 

– C2, Carte Funciară nr. 124286; Adresa: Loc. Galați, Calea Prutului, nr. 304, jud. Galați, imobil aflat 

in prorietatea S.C. INDUSTRIAL PARC SRL, CUI: 15339073. 
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Dreptul de proprietate evaluat:  

Drept deplin asupra imobilului situat in Galați, Calea Prutului, nr. 304, jud. Galați proprietatea imobiliară fiind 

grevata de sarcini in favoarea Primăriei Galați. 

Data evaluării: 05.07.2020 

În corespondenţă cu informaţiile sus menţionate a rezultat valoarea de piață ca valoare adecvată pentru scopul 

declarat. Garantez ca sunt obiectivă şi nu am interes prezent sau în perspectivă în legătură cu proprietatea 

evaluată. Sinteza evaluării prezintă succint datele de baza ale raportului si opinia evaluatorului care astăzi 

05.07.2020, indica, următoarea chirie de piață care este reglementată conceptual de Standardele de evaluare 

obligatorii pentru membrii Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România. 

 

Cursul de schimb valutar afişat de BNR, la data de 05.07.2020 pentru 1 Euro = 4.8378 Lei 

Teren si construcții C1- Pavilion Administrativ si C2- Hală Depozitare, avand Nr. Cadastrale: 

124286; 124286 – C1; respectiv 124286 – C2, Carte Funciară nr. 124286; Adresa: Loc. Galați, 

Calea Prutului, nr. 304, jud. Galați,, imobil aflat in prorietatea S.C. INDUSTRIAL PARC SRL, 

CUI: 15339073 

0,25 euro/mp/luna echivalent a 1,22 lei/mp/luna 

respectiv 

3,03 euro/mp/an echivalent a 14,66 lei/mp/an  

respectiv 

119.002,25 euro/an echivalent a 575.709,06 lei/an 
Valoarea raportată este defalcată pe obiective astfel: 

 

Valoare de concesiune 
Suprafață 

desfășurată m2  
Tarif 

€/mp/lună 
Tarif 

€/mp/an 
Tarif €/an Tarif lei/an 

Suprafață concesionabilă  
teren liber/neocupat  

36.771,00 0,17 2,00 73.542,00 355.781,49 

Suprafață concesionabilă 
C1- Pavilion Administrativ 

Suprafață desfășurată  
1.363,87 1,13 13,50 18.412,25 89.074,76 

Suprafață concesionabilă  
C2- Hală Depozitare 

1.127,00 2,00 24,00 27.048,00 130.852,81 

Total 39.261,87 0,25 3,03 119.002,25 575.709,06 
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III.1.    CERTIFICARE: 

 

 
Subsemnata certific în cunoştinţă de cauză şi cu bună credinţă că:  

 Afirmaţiile declarate de către mine şi cuprinse în prezentul raport sunt adevărate şi corecte. Estimările şi 

concluziile se bazează pe informaţii şi date considerate de către evaluator ca fiind adevărate şi corecte.  

 Analizele, opiniile şi concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele şi concluziile limitative menţionate şi 

sunt analizele, opiniile şi concluziile mele profesionale personale, imparţiale şi nepărtinitoare.  

 Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privinţa proprietăţii care face obiectul prezentului raport 

de evaluare şi nu am nici un interes personal privind părţile implicate în prezenta misiune, excepţie făcând 

rolul menţionat aici.  

 Implicarea mea în această misiune nu este condiţionată de formularea sau prezentarea unui rezultat 

prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destinatarul evaluării şi legat de producerea unui 

eveniment care favorizează cauza clientului în funcţie de opinia mea.  

 Analizele, opiniile şi concluziile mele au fost formulate, la fel ca şi întocmirea acestui raport, în concordanţă 

cu Standardele Internaţionale de Evaluare.  

 Posed cunoştinţele şi experienţa necesare îndeplinirii misiunii în mod competent. Cu excepţia persoanelor 

menţionate în raportul de evaluare, nici o altă persoană nu mi-a acordat asistenţă profesională în vederea 

îndeplinirii acestei misiuni de evaluare. 

 
 

III.2.   DATE GENERALE 

 

III.2.1. Ipoteze semnificative și/sau ipoteze speciale semnificative 

Prezentul raport este întocmit la cererea clientului şi în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o 

terţă persoană fără obţinerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării şi evaluatorului verificator. Nu 

se asumă responsabilitatea faţă de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarului evaluării şi celor care au obţinut 

acordul scris şi nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube 

rezultate în urma deciziilor sau acţiunilor întreprinse pe baza acestui raport. 

Raportul de evaluare îşi păstrează valabilitatea numai în situaţia în care condiţiile de piaţă, reprezentate de factorii 

economici, sociali şi politici, rămân nemodificate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare. 

Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care afectează fie proprietatea evaluată, fie dreptul 

de proprietate asupra acesteia şi care nu sunt cunoscute de către evaluator. În acest sens se precizează că nu au fost 

făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil şi se poate tranzacţiona. 

Există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată şi aceasta este ipotecată. Proprietatea se evaluează pe baza 

premisei că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) şi responsabilă. Se presupune că 

proprietatea în cauză respectă reglementările, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerinţe, valoarea de piață 

va fi afectată. 
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Proprietatea nu a fost expertizată detaliat. Orice informatie este prezentata pentru a ajuta cititorul raportului să vizualizeze 

proprietatea. În cazul în care există documente relevante acestea vor avea prioritate. 

Dacă nu se arată altfel în raport, se înţelege că evaluatorul nu are cunoştinţă asupra stării ascunse sau invizibile a 

proprietăţii (sistemele mecanice şi alte sisteme de funcţionare etc.), sau asupra condiţiilor adverse de mediu (prezenţa 

substanţelor periculoase, substanţelor toxice etc.), care pot majora sau micşora valoarea proprietăţii. Se presupune că 

nu există astfel de condiţii dacă ele nu au fost observate, la data inspecţiei, sau nu au devenit vizibile în perioada efectuării 

analizei obişnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de 

mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietăţii, astfel de informaţii depăşind sfera acestui raport şi/sau calificarea 

evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanţii explicite sau implicite în privinţa stării în care se află proprietatea şi nu este 

responsabil pentru existenţa unor astfel de situaţii şi a eventualelor lor consecinţe şi nici pentru eventualele procese 

tehnice de testare necesare descoperirii lor. 

Evaluatorul obţine informaţii, estimări şi opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care le consideră 

a fi credibile şi evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate şi corecte. Evaluatorul nu îşi asumă responsabilitatea în 

privinţa acurateţei informaţiilor furnizate de terţe părţi. 

Conţinutul acestui raport este confidenţial pentru client şi destinatar şi autorul nu îl va dezvălui unei terţe persoane, cu 

excepţia situaţiilor prevăzute de Standardele Internationale de Evaluare şi/sau atunci când proprietatea a intrat în atenţia 

unui corp judiciar calificat. 

Evaluatorul a fost de acord să-şi asume realizarea misiunii încredinţate de către clientul numit în raport, în scopul utilizării 

precizate de către client şi în scopul precizat în raport. 

Consimţământul scris al evaluatorului şi al evaluatorului verificator (dacă al acestuia din urmă este necesar), trebuie 

obţinut înainte ca oricare parte a raportului de evaluare să poată fi utilizată, în orice scop, de către orice persoană, cu 

excepţia clientului şi a creditorului, sau a altor destinatari ai evaluării care au fost precizaţi în raport. Consimţământul 

scris şi aprobarea trebuie obţinute înainte ca raportul de evaluare (sau oricare parte a sa) să poată fi modificat sau 

transmis unei terţe părţi, inclusiv altor creditori ipotecari, alţii decât clientul sau altor categorii de public, prin prospecte, 

memorii, publicitate, relaţii publice, informaţii, vânzare sau alte mijloace. Raportul de evaluare nu este destinat 

asigurătorului proprietăţii evaluate, iar valoarea prezentată în raportul de evaluare nu are legătură cu valoarea de 

asigurare. 

Inspecția proprietăţii s-a făcut la data de 26.06.2020, orele 12.00. 

La efectuarea inspecției, evaluatorul a fost însotit de reprezentantul beneficiarului. S-a intocmit fişa de inspecţie a 

proprietăţii din care rezultă stadiul actual al clădirilor asa cum a fost prezentat mai sus.  

 

III.2.2. Clientul si destinatarul lucrarii 

Prezentul raport de evaluare se adresează beneficiarului S.C. INDUSTRIAL PARC SRL, CUI: 15339073 

 

III.2.3. Tipul si scopul evaluarii 

A fost supus evaluării dreptul litigios asupra proprietății, confirmat de documentaţiile ataşate prezentului raport 

şi evidenţiate amănunţit la punctul 3.1.  

In cazul prezentului studiu s-a procedat la estimarea valorii de piață în conformitate cu Standardele 

Internaţionale de Evaluare.  

 
 

III.2.4. Baza evaluarii si valoarea estimata 

Baza de evaluare în prezentul raport este dată de Conferința Națională a adoptat, prin Hotărâre, Standardele 
de evaluare a bunurilor editia 2018, obligatorii pentru membrii Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați 
din România1 - Standardele de Evaluare SEV și Ghidurile metodologice de evaluare - Glosar IVS 2018. 

                                                 
1 http://doc.anevar.ro/anevar-valuation-standards-2015.mob.pdf 
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Evaluarea executata conform prezentului raport reprezintă o estimare a valorii de piață a proprietatii asa cum 

aceasta este definita in Standardele de Evaluare. 

Conform standardelor de evaluare: 

Valoarea de piață adecvată este suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbata, la data evaluării, 

intre un cumpărător decis si un vânzător hotărât, intr-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate 

de marketing corespunzătoare, in care părțile implicate au actionat in cunostinta de cauza, prudent si fara 

constrangere. 

 

III.2.5. Responsabilitatea fata de terti 

Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informatiilor furnizate de catre clientul lucrarii, 

corectitudinea si precizia datelor furnizate fiind in resposabilitatea acestuia şi nu se asumă nici o 

responsabilitate dacă rezultatele evaluării sunt viciate de date incomplete sau greşite. 

In conformitate cu uzantele din Romania valorile estimate de catre evaluator sunt valabile la data prezentata 

in raport la care se adauga un interval de timp limitat, timp in care conditiile specifice ale pietei imobiliare nu 

sufera modificari semnificative care pot afecta opiniile estimate.  

 

III.2.6. Clauza de nepublicare 

Raportul de evaluare sau oricare alta referire la acesta nu poate fi publicat si nici inclus intr-un document 

destinat publicitatii fara acordul scris si prealabil al evaluatorului cu specificarea formei si contextului in care va 

apare. Publicarea partiala sau integrala, precum si utilizarea lui de catre alte persoane decat cele mentionate 

in raport, atrage dupa sine incetarea obligatiilor contractuale. 

 

III.2.7. Reglementari si cadru legal 

 Standardele de evaluare a bunurilor obligatorii pentru membrii Asociației Naționale a Evaluatorilor 
Autorizați din România – EDIŢIA 2018  

 SEV 100 - Cadrul general (IVS - Cadru general) 

 SEV 101 - Termenii de referinţă ai evaluării (IVS 101) 

 SEV 102 - Implementare (IVS 102) 

 SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare (IVS 230) 

 SEV 300 - Evaluări pentru raportarea financiară  

 SEV 400 - Verificarea evaluărilor 
 
 Ghidurile metodologice de evaluare ANEVAR  

 GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile  

 (Glosar IVS 2018) 
  

 

III.3.    DESCRIEREA PROPRIETATII 

 

III.3.1. SITUATIA JURIDICA 

 Situatia juridica a imobilului rezida din urmatoarele documente ce atesta drepturi de proprietate> 

Extras de Carte Funciară nr. 6044 din 31.01.2018; 

-Carte Funciară nr. 124286; 

A. Partea I -Descrierea imobilului 

-Teren intravilan:  

Adresa: Loc. Galați, Calea Prutului, nr. 304, jud. Galați; 
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Teren in suprafata de 50000 m2, avand Nr. Cadastral: 124286, Carte Funciară nr. 124286; Adresa: Loc. 

Galați, Calea Prutului, nr. 304, jud. Galați, din care Alei de acces betonate pentru trafic greu 8201 m2, 

spațiu verde 2994 m2, suprafață teren liber/neocupat 36771 m2, suprafata construită posturi Trafo 3 buc 

86 m2 suprafată construită la sol (C1,C2,C3,C4,C5) 1948 m2din care suprafată concesionabilă C1- 

Pavilion Administrativ cu suprafață construită la sol de 500,59 m2 si suprafață totală de 1363,87 m2 si 

C2- Hală Depozitare, construcție cărămidă; suprafața construită la sol – 1.127 m2, avand Nr. Cadastral: 

124286 – C1 respectiv 124286 – C2, Carte Funciară nr. 124286; Adresa: Loc. Galați, Calea Prutului, nr. 

304, jud. Galați, imobil aflat in prorietatea S.C. INDUSTRIAL PARC SRL, CUI: 15339073. 

Dreptul de proprietate evaluat:  

Drept deplin asupra imobilului situat in Galați, Calea Prutului, nr. 304, jud. Galați  

Act notarial nr. Hotărârea nr. 5 din 10.06.2015, AUT. 2722 DIN 12.06.2015 emis de BNP Toderașcu 

Dan; 

Intabulare drept de proprietate, dobândit prin lege, cota actuală 1/1 - INDUSTRIAL PARC SRL, CIF: 

15339073, Referință A1.1; Observație: poziție transcrisă din CF 106396/Galați, înscrisă prin încheierea 

nr. 51250 din 15.06.2015; 

Intabulare drept de proprietate, dobândit prin lege, cota actuală 1/1 - INDUSTRIAL PARC SRL, CIF: 

15339073, Referință A1.2; Observație: poziție transcrisă din CF 106396/Galați, înscrisă prin încheierea 

nr. 51250 din 15.06.2015; 

Intabulare drept de proprietate, dobândit prin lege, cota actuală 1/1 - INDUSTRIAL PARC SRL, CIF: 

15339073, Referință A1.3; Observație: poziție transcrisă din CF 106396/Galați, înscrisă prin încheierea 

nr. 51250 din 15.06.2015; 

Intabulare drept de proprietate, dobândit prin lege, cota actuală 1/1 - INDUSTRIAL PARC SRL, CIF: 

15339073, Referință A1.4; Observație: poziție transcrisă din CF 106396/Galați, înscrisă prin încheierea 

nr. 51250 din 15.06.2015; 

Act notarial nr. încheiere de completare nr. 26 din 20.07.2017 emis de BNP Toderașcu Dan, Referință 

A1; 

Se notează încheiere de completare nr. 26 din 20.07.2017 și îndreptarea eroare material din cuprinsul 

de carte funciară nr. 30685 din 08.05.2017 în sensul că proprietar asupra terenului este INDUSTRIAL 

PARC SRL, Referință A1; 

Sarcini  

Proprietatea imobiliară este grevata de sarcini in favoarea Primăriei Galați. 

 

III.3.2. Tipul proprietăţii, definirea pieţei 

In cazul proprietăţii evaluate, pentru identificarea pieţei sale imobiliare specifice, s-au investigat o serie de 

factori, începând cu tipul proprietăţii. Tipul de proprietate evaluat este cea de Parc Industrial. 

Din punct de vedere al pieţei specifice a imobilelor subiect aceasta este caracterizată prin următoarele trăsături 

definitorii: 

Utilizarea cu preponderenţă (90%) a proprietăţilor imobiliare de acest tip ca şi Parc Industrial 
 

Situaţia parcurilor industriale cu titlu acordat prin Ordin al Ministrului şi Hotărâre a Guvernului la data de 03.07.2018 
Nr. Crt. Denumire Parc/Localizare Cadrul Legal Situatia actuala a 

parcului 
Societatea Administrator/Adresa Suprafata   

(HA) 

1 Parcul Industrial Bucureşti 
- Bolintin, loc. Bolintin 
Deal, jud. Giurgiu 

Ordin MDP nr. 
176/2002 

Operational S.C. „Universal Management” S.R.L. 
Loc. Bucureşti, str. Nanu Muscel nr. 8, 
sector 5, cod 050521 
 

143,00 

2 
Parcul Industrial Moreni , 
loc. Moreni, jud. 
Dâmboviţa 

Ordin MDP nr. 
188/2002  Modificat 
de Ordin MAI NR. 
112/2009 

Operational S.C. „Moreni Parc Industrial” S.A. Loc. 
Moreni, Strada Teiş, nr.16D, Jud. 
Dâmboviţa 

24,71 
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Situaţia parcurilor industriale cu titlu acordat prin Ordin al Ministrului şi Hotărâre a Guvernului la data de 03.07.2018 
Nr. Crt. Denumire Parc/Localizare Cadrul Legal Situatia actuala a 

parcului 
Societatea Administrator/Adresa Suprafata   

(HA) 

3 Parcul Industrial Mija           
loc. I L. CARAGIALE, jud. 
Dâmboviţa 

Ordin MDP nr. 
189/2002 

Operational  S.C.,, Parc Industrial Mija '' S.A. Com I.L 
Caragiale, Sat Mija , DN 72 Cod Postal 
137255 Jud.Dambovita 

82,62 

4 
Parcul Industrial Tetarom 
1 Cluj Napoca        loc. 
Cluj Napoca  jud. Cluj  

Ordin MDP nr. 
319/2002  Modificat 
de Ordin MIRA NR. 
470/2008 

Operational S.C ,,Tetarom 1  ''S.A Cluj Napoca          
(Str. Taietura Turcului nr. 47 Cod Postal 
400221 jud. Cluj , loc. Cluj NAPOCA) 

31,93 

5 
Parcul Industrial Jibou,  
loc. Jibou  jud.Salaj 

Ordin MDP nr. 
320/2002 

Operational  S.C ,,Parc Industrial'' S.R.L Jibou Primria 
Jibou Piata  1 Decembrie 1918 nr 4, Cod 
Postal 455200, Jud Salaj 

22,00 

6 Parcul Industrial Prahova,    
loc. Valenii de Munte  
jud.Prahova 

Ordin MDP nr. 
349/2002 

Operational S.,,Prahova INDUSTRIAL Parc ''S.A 
Valenii de Munte , Strada Berevoiesti nr. 
77-79 , Valenii de Munte, Jud Prahova  

23,47 

7 Parcul Industrial Sibiu - 
Şura Mică loc. Şura Mică, 
jud. Sibiu 

Ordin MDP nr. 
358/2002 

Operational S.C. „Parcuri Industriale Sibiu - Şura 
Mică” S.A Str. Parc Industrial Parcela 10, 
loc.  Şura Mică, Cod Poştal 557270, Jud. 
Sibiu  

98,04 

8 Parcul Industrial Metav – 
Sector 1, Bucureşti  

Ordin MDP nr. 
359/2002 

Operational S.C. „Metav” S.A. 
Loc. Bucureşti, sector 1, Strada Biharia  
nr. 67-77  

16,57 

9 Parcul Industrial Sibiu, loc. 
Şelimbăr, jud. Sibiu 

Ordin MDP nr. 
89/2003 

Operational S.C. „Parcul Industrial Sibiu” S.A. 
Loc. Sibiu, Strada Telefoanelor nr.1, Cod 
Poştal 550160, Jud. Sibiu 

95,40 

10 Parcul Industrial 
Hunedoara, loc. 
Hunedoara, jud. 
Hunedoara 

Ordin MDP nr. 
90/2003 
 
Modificat de  
Ordinul MIRA nr. 
429/2008 

Operational S.C. „Parc Industrial” S.R.L.  
Loc. Hunedoara, DJ 687 nr.2 – Parc 
Industrial, Jud. Hunedoara 

20,35 

11 Parcul Industrial Botoşani,  
loc. Botoşani, jud. 
Botoşani 

Ordin MDP nr. 
170/2003 

Operational S.C. „Electromining” S.A.Loc. Botoşani, 
Strada Calea Naţională nr.6, Jud. 
Botoşani 

12,95 

12 Parcul Industrial Ploieşti ,    
loc. Ploieşti, jud. Prahova 

Ordin MAI nr. 
538/2003 

Operational S.C. „Ploieşti Industrial Parc” S.A. 
Loc. Ploieşti, OP 1, CP 147, Jud. Prahova 

146,27 

13 Parcul Tehnologic şi 
Industrial Giurgiu Nord ,  
loc. Giurgiu, jud. Giurgiu 

Ordin MAI nr. 
576/2003 

Operational S.C. „Parc Tehnologic şi Industrial Giurgiu 
Nord” S.A. 
Loc. Giurgiu, Şoseaua Bucureşti nr.351-
352,  
Jud. Giurgiu  

13,40 

14 Parcul Industrial Mureş,  
jud. Mureş 

Ordin MAI nr. 
110/2004 

Operational S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. 
Loc. Vidrasău, Platforma industrială 
Vidrasău - Ungheni, nr. 1/G, Cod Poştal 
547612,  
Jud. Mureş 

40,90 

15 Parcul Industrial Ceahlău 
Piatra Neamţ, loc. Piatra-
Neamţ, jud. Neamț 

Ordin MAI nr. 
128/2004 

Operational S.C. „Mecanica Ceahlău” S.A. Piatra-
Neamţ 
Loc. Piatra-Neamţ, Strada Dumbravei 
nr.6,  Jud. Neamţ 

10,43 

16 Parcul Industrial Sema – 
Sector 6, Bucureşti 

Ordin MAI nr. 
130/2004 
 
Modificat de  
Ordinul MIRA nr. 
533/2008 

Operational S.C. „Sema Parc” S.A. 
Loc. Bucureşti, sector 6, 
Splaiul Independenţei, nr. 319  

16,93 

17 Parcul Industrial Zărneşti , 
loc. Zărneşti, jud. Braşov 

Ordin MAI nr. 
129/2004 

Operational S.C. „Brem Company” S.A. 
Loc. Zărneşti, Strada Aleea Uzinei, nr. 
1/A, Jud. Braşov 

46,15 

18 Parcul Industrial Pro 
Roman , loc. Braşov, jud. 
Braşov 

Ordin MAI nr. 
255/2004  

Operational S.C. „Pro Roman” S.A. 
Loc. Braşov, Strada Zizinului nr.111, Cod 
Poştal 500407, Jud. Braşov  

104,50 

19 Parcul Industrial Galaţi , 
loc. Galaţi, jud. Galaţi 

Ordin MAI nr. 
396/2004 modificat 
prin Ordinul 
MDRAP nr. 
509/2015 

Operational S.C. „Industrial Parc” S.R.L. Galați 
Loc. Galaţi, Strada Domnească, nr.38, 
Cod Poştal 800008, Jud. Galaţi 

21,80 

20 Parcul Industrial Cugir, 
loc. Cugir, jud. Alba 

Ordin MAI nr. 
490/2005    
modificat de Ordin 
VPMDRAP nr. 
4.971/2018 

Operational S.C. „Parcul Industrial Cugir” S.A.Loc. 
Cugir, Strada Victoriei, nr.8A, Cod Poştal 
515600,Jud. Alba 

6,17 

22 Parcul Industrial Dej , loc. 
Dej, jud. Cluj 

Ordin MAI nr. 
972/2005 

Operaţional S.C. „Arc Parc Industrial” S.R.L. 
Loc. Cluj-Napoca, Strada Henri Coanda 
nr.1, Municipiul Dej, Jud. Cluj 

40,18 
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Situaţia parcurilor industriale cu titlu acordat prin Ordin al Ministrului şi Hotărâre a Guvernului la data de 03.07.2018 
Nr. Crt. Denumire Parc/Localizare Cadrul Legal Situatia actuala a 

parcului 
Societatea Administrator/Adresa Suprafata   

(HA) 

23 Parcul Industrial Mangalia, 
loc. Mangalia, jud. 
Constanţa 

Ordin MAI nr. 
1133/2006 

Operaţional S.C. „Administrarea Parcului Industrial 
Mangalia” S.R.L. 
Loc. Mangalia, Strada Intrarea Portului 
nr.1, CP 32, OP nr.1, Jud. Constanţa 

13,10 

24 Parcul Industrial Tetarom 
2 Cluj - Napoca, loc. Cluj-
Napoca, jud. Cluj 

Ordin MAI nr. 
1152/2006 

Operaţional S.C. „Tetarom 2 ” S.A. 
Loc. Cluj-Napoca, Strada Tăietura 
Turcului nr.47, Cod Poştal 400221, Jud. 
Cluj 

12,00 

25 Parcul Industrial Bumbeşti 
Jiu – Gorj, loc. Bumbeşti - 
Jiu, jud. Gorj 

Ordin MAI nr. 
1218/2006 

Operaţional S.C. „Parc Industrial Gorj” S.A. 
Loc. Bumbeşti-Jiu, Strada Bumbeşti 
nr.462, Cod Poştal 215100, Jud. Gorj 

13,91 

26 Parcul Industrial Craiova,  
loc. Gherceşti, jud. Dolj 

Ordin MAI nr. 
1231/2006 
 
Modificat de 
Ordinul MAI nr. 
62/2012 

Operaţional S.C. „Parc Industrial Craiova” S.A. 
Comuna Gherceşti, Strada Aviatorilor 
nr.10,  
Jud. Dolj 

18,30 

27 Parcul Industrial Prejmer ,  
loc. Prejmer, jud. Braşov  

Ordin MAI nr. 
1244/2006 
 
 
Modificat de  
Ordinul MIRA nr. 
287/2007 
 
 
Modificat de  
Ordinul MIRA nr. 
511/2008 

Operaţional S.C. „Graells & Llonch Administrare Parc 
Industrial” S.A. 
Comuna Prejmer, Strada Mare nr.500, 
Jud. Braşov 

82,36 

28 Parcul Industrial Brazi, 
loc. Brazi, jud. Prahova 

Ordin MAI nr. 
1307/2006 

Operaţional S.C. „Brazi Industrial Parc” S.A.Comuna 
Brazi, Sat Negoieşti, Strada Piatra 
Craiului nr.13, Jud. Prahova 

46,11 

29 Parcul Industrial Braşov,  
loc. Ghimbav, jud. Braşov 

Ordin MIRA 
nr.313/2007 

Operaţional S.C. „ICCO” S.R.L. 
Loc. Braşov, Strada Şcolii nr.8, Cod 
Poştal 500059, Jud. Braşov 

29,00 

30 Parcul Industrial UTA 2 
Arad, loc. Arad, jud. Arad 

Ordin MIRA 
nr.325/2007 

Operaţional  
S.C. „UTA Logistic Park” S.R.L. 
Loc. Arad, Strada Barabas Bela nr. 23, 
Jud. Arad 
 
 
 
 
 
  
 
 

14,58 

31 Parcul Industrial Mediaş,  
loc. Mediaş, jud. Sibiu,  

Ordin MIRA 
nr.343/2007 

Operaţional S.C.„Automecanica Parc Industrial” 
S.R.L. 
Loc. Mediaş, Strada Aurel Vlaicu nr.41, 
Cod Poştal 551041, Jud. Sibiu 

14,36 

32 Parcul Industrial Tetarom 
3,  ( loc. Jucu, jud. Cluj 

Ordin MIRA 
nr.462/2008 

Operaţional S.C. „Tetarom 3 ” S.A. 
Loc. Cluj-Napoca, Strada Tăietura 
Turcului nr.47, Cod Poştal 400221, Jud. 
Cluj 

154,56 

33 Parcul Industrial Răcari ,  
loc. Răcari, jud. 
Dâmboviţa 

Ordin MIRA 
nr.622/2008 

Operaţional SC Avalon Parc Industrial SRL, str. 
Washington nr. 2, sc. A, et. 2, ap. 4, 
sector 1, Bucuresti                          

23,68 

34 Parcul Industrial Oradea, 
loc. Oradea, jud. Bihor 

Ordin MIRA nr. 
685/2008 modificat 
prin Ordin VPM 
MDRAP nr. 
1942/2015 
modificat prin  
Ordin VPM MDRAP 
nr. 902/2016 

Operaţional Societatea Agenţia de Dezvoltare Locală 
Oradea S.A, Str Primariei nr. 3, mun 
Oradea, jud Bihor 

130,02 

35 Parcul Industrial Mizil , 
loc. Mizil, jud. Prahova 

Ordin MAI nr. 
154/2009 
 
Modificat de 
Ordinul MAI nr. 
122/2011 

Operaţional S.C. „Ploieşti Industrial Parc” S.A. 
Loc. Ploieşti, OP 1, CP 147, Jud. Prahova 

31,40 
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Situaţia parcurilor industriale cu titlu acordat prin Ordin al Ministrului şi Hotărâre a Guvernului la data de 03.07.2018 
Nr. Crt. Denumire Parc/Localizare Cadrul Legal Situatia actuala a 

parcului 
Societatea Administrator/Adresa Suprafata   

(HA) 

36 Parcul Industrial Urlaţi,  
loc. Urlaţi, jud. Prahova 

Ordin MAI nr. 
177/2009 

Operaţional S.C. „Ploieşti Industrial Parc” S.A. 
Loc. Ploieşti, OP 1, CP 147, Jud. Prahova 

35,06 

37 Parcul Industrial Allianso 
Business Park - Ariceştii 
Rahtivani , loc. Ariceștii 
Rahtivani, jud. Prahova 

Ordin MAI nr. 
294/2009Modificat 
de Ordinul MDA nr. 
127/2012 

Operaţional S.C. „Allianso Business Park” S.R.L. Sat 
Aricestii Rahtivani, Comuna Aricestii 
Rahtivani, Depozit Logistic C1, Etaj 1, 
cam. 6, jud. Prahova 

253,20 

38 Parcul Industrial WDP 
Ariceștii Rahtivani, loc. 
Ariceștii Rahtivani, jud. 
Prahova 

Ordin MAI nr. 
316/2009 

Operational S.C. „WDP Development RO” S.R.L. 
Loc. Bucureşti, Strada Baia de Aramă 
nr.1, sectorul 2 

25,00 

39 Parcul Industrial Ciorani,  
loc. Ciorani, jud. Prahova, 
DN 1D 148  

Ordin MAI nr. 
141/2010 

Green field S.C. „Ploieşti Industrial Parc” S.A. 
Loc. Ploieşti, OP 1, CP 147, Jud. Prahova 

45,00 

40 Parcul Industrial Priboiu,  
loc. Brăneşti, 
jud.Dâmboviţa 

Ordin MAI nr. 
177/2010 

Operaţional S.C. „Parc Industrial Priboiu” S.A. 
Comuna Brăneşti, Sat Priboiu, Strada 
Aleea Sinaia nr.60, Cod Poştal 137056, 
Jud. Dâmboviţa 

31,92 

41 Parcul Industrial WDP 
Oarja,  loc. Oarja, jud. 
Argeş 

Ordin MAI nr. 
102/2011 

Operaţional S.C. „WDP Development RO” S.R.L. 
Loc. Bucureşti, Strada Baia de Aramă 
nr.1,  sectorul 2, Bucuresti 

22,42 

42 Parcul Industrial Primus 1 
Ariceştii Rahtivani , loc. 
Ariceştii Rahtivani, jud. 
Prahova 

Ordin MAI nr. 
96/2012 

Green field S.C. „Eqino Prest” S.R.L. 
Mun Ploiesti, Str. Crisan nr. 21 (corp A), 
jud. Prahova 
Adresa de corespondenta: Mun. Ploieşti, 
StradaC.D. Gherea nr. 2 C, bl. A, sc. A, 
et. 7, sp. 33, jud Prajova 

28,87 

43 Parcul Industrial Primus 2 
Ariceştii Rahtivani , loc. 
Ariceştii Rahtivani, jud. 
Prahova 

Ordin MAI nr. 
96/2012 

Green field S.C. „Eqino Prest” S.R.L. 
Mun Ploiesti, Str. Crisan nr. 21 (corp A), 
jud. Prahova 
Adresa de corespondenta: Mun. Ploieşti, 
StradaC.D. Gherea nr. 2 C, bl. A, sc. A, 
et. 7, sp. 33, jud Prajova 

81,59 

44 Parcul Industrial Oradea 
II,  loc. Oradea, jud. Bihor 

Ordin MDA nr. 
137/2012 modificat 
prin Ordin MDRAP 
nr. 1.942/2015   
modificat prin Ordin 
VPM MDRAP nr. 
902/2016 

Operaţional Societatea Agenţia de Dezvoltare Locală 
Oradea S.A, Str Primariei nr. 3, mun 
Oradea, jud Bihor 

83,50 

45 Parcul Industrial Turda 1,  
loc. Turda, jud. Cluj 

Ordin MDA nr. 
197/2012, modificat 
prin Ordin MDRAP 
nr. 779/2015 

Operational S.Administrator Arieş Parc Turda S.R.L., 
Str. Campiei nr. 32 B, camera 2, mun. 
Turda, jud. Cluj 

29,30 

46 Parcul Industrial Turda 2, 
loc. Turda, jud. Cluj 

Ordin MDA nr. 
197/2012, modificat 
prin Ordin MDRAP 
nr. 779/2015 

In curs de amenajare S.Administrator Arieş Parc Turda S.R.L.,  
Str. Campiei nr. 32 B, camera 2, mun. 
Turda, jud. Cluj 

20,50 

47 Parcul Industrial Bistrița 
Sud,  loc. Bistrița, jud. 
Bistrița-Năsăud 

Ordin MDA nr. 
262/2012 

Operational S.C. „Business Park Bistrița Sud” S.R.L. 
Loc. Bistriţa, Strada Nicolae Titulescu 
nr.6, Cod Poştal 420044, Jud. Bistrița - 
Năsăud 

30,00 

48 Parcul Industrial HIT 
Hemeiuș,  loc. Hemeiuș, 
jud. Bacău 

Ordin VPM MDRAP  
nr. 1912 / 2013 

Operational S.C. “Parc Industrial HIT” S.R.L. 
Loc. Hemeiuș, Strada Gării nr.100,  Jud. 
Bacău 

10,85 

49 Parcul Industrial Tetarom 
4,  loc. Feleacu, jud. Cluj 

Ordin VPM MDRAP  
nr. 2137 / 2013 

In curs de amenajare S.C. „Tetarom 4 ” S.A. 
Loc. Cluj-Napoca, Strada Tăietura 
Turcului nr.47, Cod Poştal 400221, Jud. 
Cluj 

85,00 

50 Parcul industrial WDP 
Codlea,  loc. Codlea, jud. 
Brașov 

Ordin MDRAP  
nr. 2237 / 2013 

Operational S.C. „WDP Development RO” S.R.L. 
Loc. Bucureşti, Strada Baia de Aramă 
nr.1, sectorul 2, C 

13,00 

51 Parcul Industrial Allianso 
Development Park - 
Aricestii Rahtivani , loc. 
Ariceştii Rahtivani, jud. 
Prahova 

Ordin VPM MDRAP  
nr. 3390 / 2013 

Operational S.C. "Allianso Development Charlotte Six" 
S.R.L., Loc. Ariceştii Rahtivani, str. 
Londra nr. 5, Jud. Prahova 

25,91 

52 Parcul Industrial Plopeni 
,loc. Plopeni, jud. Prahova 

HG nr. 1473/2002 Operational S.C. „Plopeni Industrial Parc” S.A. 
Loc. Plopeni, B-dul Independentei, nr. 4,  
Jud. Prahova 

36,47 

53 Parcul Industrial Metrom 
Braşov, loc. Braşov, jud. 
Braşov 

HG nr. 419/2003 Operational S.C. „Metrom Industrial Parc” S.A. 
Loc. Braşov, Strada Carpaţilor, nr.60, Cod 
Poştal 500269, Jud. Braşov 

6,37 
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Situaţia parcurilor industriale cu titlu acordat prin Ordin al Ministrului şi Hotărâre a Guvernului la data de 03.07.2018 
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(HA) 

54 Parcul Industrial Carfil 
Braşov,  loc. Braşov, jud. 
Braşov 

HG nr. 420/2003 Operational S.C. „Carfil Industrial Parc” S.A.Loc. 
Braşov, Strada Zizinului, nr.119, Cod 
Poştal 500407, Jud. Braşov 

1,87 

55 Parcul Industrial Făgăraş, 
loc. Făgăraş, jud. Braşov 

HG nr. 256/2004 Operational S.C. „Nitroparc” S.R.L. 
Loc. Făgăraş, Strada Republicii nr.3, Cod 
Poştal 505200, Jud. Braşov 
(Primăria Municipiului Făgăraş) 

10,01 

56 Parcul Industrial Victoria , 
loc. Victoria, jud. Braşov 

HG nr. 2407/2004 Green field S.C. „Victoria Parc Industrial” S.R.L. 
Loc. Victoria, Strada Stadionului nr.14, 
Cod Poştal 50570, Jud. Braşov  

5,50 

57 Parcul Industrial Bălceşti – 
Vâlcea , oraş Bălceşti, jud. 
Vâlcea 

Ordin VPM MDRAP  
nr. 3597 / 2013 

În curs de amenajare Societatea "Parc Ind Vâlcea" S.A.  
Str. Regina Maria nr. 13, etaj 2, Localitate 
Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea 

10,00 

58 Parcul Industrial 
Drăgăşani - Vâlcea,  loc. 
Drăgăşani, jud. Vâlcea 

Ordin VPM MDRAP  
nr. 3593 / 2013 

În curs de amenajare Societatea "Parc Ind Vâlcea" S.A.  
Str. Regina Maria nr. 13, etaj 2, Localitate 
Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea 

16,37 

59 Parcul Industrial Slatina, 
Mun. Slatina, jud. Olt 

Ordin  VPM 
MDRAP nr.28/2014 

Operational Societatea Slatina Industrial Parc S.A.,  
Slatina,str. Pitești,nr.19,jud. Olt 

31,25 

60 Parcul Industrial Poieni, 
com. Poieni, jud. Cluj 

Ordin VPM MDRAP 
nr. 720/2014 

In curs de amenajare S.C. Stonextract S.R.L., comuna Poieni, 
sat Poieni, judetul Cluj, strada Principala 
(e60), FN 

5,51 

61 Parcul Industrial IMM 
Slobozia, mun. Slobozia, 
jud. Ialomita 

Ordin MDRAP nr. 
762/2014 

Operational Societatea Platforma Industrială IMM 
Slobozia SRL, Bvd. Cosmunului, nr. 2, 
mun. Slobozia, jud. Ialomiţa 

15 

62 Parcul Industrial 
Bărcăneşti, jud. Prahova 

ORDIN VPM 
MDRAP nr. 
2502/2014 
modificat prin 
ORDIN VPM nr. 
171/2018 

Green field 

Societatea „Ploieşti Industrial Parc” S.A. 
Loc. Ploieşti, OP 1, CP 147, Jud. Prahova 

90,81 

63 Parcul Industrial Artemis 
Sînandrei, jud. Timiş 

Ordin MDRAP nr. 
129/2015 

Operational Societatea Artemis Real Estate S.R.L., 
Timisoara, Splaiul Nistrului, nr. 1 cam. 7 

10,5 

64 Parcul Industrial 
Schwaben Petreşti, 
comuna Petreşti, jud. Satu 
Mare 

Ordin MDRAP nr. 
242/2015 

In curs de amenajare Societatea Schwaben Business Park 
Petreşti S.R.L., strada Principală nr. 1, sat 
Petreşti, comuna Petreşti, jud. Satu Mare 

11,8 

65 Parcul Industrial Câmpia 
Turzii, mun. Câmpia 
Turzii, jud. Cluj 

Ordin  MDRAP nr. 
768/2015 

In curs de amenajare Societatea Parc Industrial Câmpia Turzii 
S.R.L., strada Laminoriştilor nr. 2-4, Mun. 
Câmpia Turzii, jud. Cluj 

5,49 

66 Parcul Industrial High-
Tech Industry Park 
Craiova,  mun. Craiova, 
jud Dolj 

ORDIN MDRAP nr. 
891/2015 
modificat prin  
Ordin VPM MDRAP 
nr. 4750/2018 

In curs de amenajare Societatea High-Tech Industry Park 
Craiova SA, Calea Bucuresti 325C, mun. 
Craiova, jud. Dolj, cod postal 200445  

29,85 

67 Parcul Industrial  Oradea 
III, mun. Oradea, jud. 
Bihor 

ORDIN MDRAP nr. 
892/2015 modificat 
prin Ordin VPM 
MDRAP nr. 
902/2016 

Operational Societatea Agenţia de Dezvoltare Locală 
Oradea S.A, Str Primariei nr. 3, mun 
Oradea, jud Bihor 

17,89 

68 Parcul Industrial Ocna 
Mureş, oraş Ocna Mureş, 
jud. Alba 
 
 

ORDIN MDRAP nr. 
938/2015  

In curs de amenajare Societatea Parc Industrial Ocna Mureş 
SRL, str. Mihai Eminescu nr. 1, oraş 
Ocna Mureş, jud. Alba 

25,67 

69 Parcul Industrial Dibo , sat 
Negoieşti, comuna Brazi, 
jud. Prahova 

ORDIN MDRAP nr. 
256/2015  

Operational Societatea Dibo S.A., str. Piatra Craiului, 
nr. 7, sat Negoieşti, comuna Brazi, judeţul 
Prahova  

17,039 

70 Parcul Industrial 
Miroslava, comuna 
Miroslava, jud. Iaşi 

ORDIN MDRAP 
NR. 350/2015  

In curs de amenajare Societatea Miroslava Industrial Parc 
S.R.L., str. Constantin Langa nr. 93,  
biroul 3 – Primaria comunei Miroslava, 
comuna Miroslava, jud. Iaşi  

46,44 

71 Parcul Industrial Călan, 
oraş Călan, judeţul 
Hunedoara 

ORDIN VPM 
MDRAP nr. 
495/2016  

Operational Societatea Parc Industrial Călan S.R.L., 
str. 1 Decembrie nr. 40, camerele 1, 2, 3 
parter, oraş Călan, judeţul Hunedoara  
Tel.  

46,16 

71 Parcul Industrial Siret, 
oraş Siret, jud. Suceava 

ORDIN VPM 
MDRAP nr. 
768/2016 

Green field  Societatea Industrial Park East European 
Border – S.R.L., str. 28 Noiembrien nr. 1, 
oraş Siret, jud. Suceava  

15,94 

72 
Parcul Industrial Săcele, 
mun. Săcele, jud. Braşov 

ORDIN VPM 
MDRAP nr. 
847/2016 Operational 

Societatea Electroprecizia SA, str 
Parcului nr. 18, mun Săcele, jud Braşov 

18,95 
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Situaţia parcurilor industriale cu titlu acordat prin Ordin al Ministrului şi Hotărâre a Guvernului la data de 03.07.2018 
Nr. Crt. Denumire Parc/Localizare Cadrul Legal Situatia actuala a 

parcului 
Societatea Administrator/Adresa Suprafata   

(HA) 

73 Parcul Industrial 
Giarmata, comuna 
Giarmata, jud. Timiş 

ORDIN VPM 
MDRAP nr. 
2.484/2016 Green field 

Societatea Artemis Real Estate Splaiul 
Nistrului, nr. 1, cam 7, Municipiul 
Timisoara, jud. Timis 

83,44 

74 Parcul Industrial Sfântu 
Gheorghe, mun. Sfântu 
Gheorghe, jud. Covasna 

ORDIN VPM 
MDRAP nr. 
3205/2016 In curs de amenajare 

Societatea Sepsiipar SRL, Str. Oltului nr. 
17, mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, 
520027 

10,7 

75 
Parcul Industrial Sînandrei 
II, comuna Sînandrei, jud. 
Timiş 

ORDIN VPM 
MDRAP nr. 
3245/2016 Operational 

Societatea Banat Park Services SRL, jud. 
Timis, mun Timisoara, str. Episcop 
Augustin Pacha, nr. 1, et. 3, ap. 14, 
camera 2, cod postal 300055 

85,7 

76 Parcul Industrial Tileagd, 
comuna Tileagd, jud 
Bihor, Judeţul Bihor 

ORDIN VPM 
MDRAP nr. 
3246/2016 Green field 

SC Parcuri Industriale Bihor SRL, mun 
Oradea, jud Bihor, str, Gheorghe Dima nr. 
3, etaj. 1 

9,31 

77 
Parcul Industrial Iaşi, 
comuna Leţcani, jud. Iaşi 

ORDIN VPM 
MDRAPFE nr. 
3825/2017 Green field 

Societatea Iaşi Industrial Park – S.R.L., 
Bld. Stefan cel Mare si Sfant nr. 69, 
camera nr. 121, mun Iasi, jud. Iasi 

18,6 

78 
Parcul Industrial Dej – MG 
TEC, mun. Dej, jud Cluj 

ORDIN VPM 
MDRAPFE nr. 
5933/12.09.2017 In curs de amenajare 

Societatea MG TEC Grup S.A. – Str. Văii 
nr. 2, mun. Dej, jud. Cluj 

16,8 

79 Parcul Industrial Cluj 
Innovation Park , mun. 
Cluj-Napoca, jud. Cluj 

ORDIN VPM 
MDRAPFE nr. 
6711/2017 In curs de amenajare 

Societatea Cluj Innovation Park S.A., str. 
F.D. Roosevelt, nr. 2, ap. 16, mun. Cluj-
Napoca, jud. Cluj 

18,01 

80 
Parcul Industrial Ișalnița,  
comuna Ișalnița, jud. Dolj 

ORDIN VPM 
MDRAPFE nr. 
94/2018 Green field 

Societatea Industrial Park Ișalnița S.R.L., 
Platforma Doljchim, tarlaua 24, parcela 
723, comuna Ișalnița, jud. Dolj 

8,24 

  Parcul Industrial OCH 
Slobozia (5,75 ha, mun. 
Slobozia, jud. Ialomița)   

ORDIN VPM 
MDRAP nr. 
4839/2018 

Operațional Societatea Och Logistic AG S.R.L., 
Șoseaua Amara nr. 2, corp C2, mun. 
Slobozia, jud. Ialomița  

5,75 

 

(aspect tratat pe larg la capitolul CMBU = cea mai bună utilizare). O altă utilizare alternativă este cea a spaţiilor 

aministrative,. 

Diferenţele de structură a acestor spaţii conduc la diferenţe de utilitate, în fapt şi de cotaţie. 

 

III.3.3. Identificarea oricăror bunuri mobile sau a altor elemente care nu reprezintă proprietăţi imobiliare 

Nu este cazul 

 

III.3.4. Istoric, incluzând vânzările anterioare şi ofertele sau cotaţiile curente 

O analiză a pieţei imobiliare din România este cea făcută de Revista Valoarea (sept 2019), analiză care este 

prezentată mai jos.  

Prețurile medii de tranzacționare aferente spatiiclor comerciale si industriale 

au cunoscut o ușoară crestere la nivel național (1.4% în cazul caselor și 3.4% 

în cazul terenurilor), comparativ cu perioada smiliară a anului trecut. 

 Oferta competitivă 

Pentru proprietăţile companiei am găsit comparabile în aceeaşi zona, 

existând oferte. Tendința generală pe piața imobiliară este de echilibrare a 

cererii cu oferta. In ceea ce priveşte mediul urban accesul investitorilor este 

limitat la atractivitatea zonei. Valori de inchiriere in piata 3-5 eur/mp (cf 

revista Valoarea) 
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Analiza cererii 

Pe piaţa proprietăţilor imobiliare de la nivelul judeţului Galați se remarcă o usoara crestere in evoluţia preţurilor de 

vânzare /închiriere pe fondul creşterii economice şi facilităţilor oferite de autorităţi.  

Analizând situaţia actuală, se poate formula concluzia că în cazul proprietăţilor evaluate, în zona de amplasare a 

acestora şi dat fiind caracteristicile/tipul acestora, tendinţa pentru perioada imediat următoare este de uşoară 

creştere a preţurilor de vânzare. 

Aceasta creştere va fi cauzata în principal de mediul economic, care va influenţa, în continuare şi activitatea în 

acest domeniu imobiliar. 

Oferta pentru proprietăţi imobiliare similare este ridicata comparativ cu cererea fapt ce conduce la o stagnare a 

tranzacţiilor. 
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III.3.5. Aspecte economico-sociale 

Comisia Europeana si-a iraunatatit estimarile in prognoza de toamna privind cresterea economica Romaniei, 

care va decelera in 2020 cu 10%. 

Bugetul pentru anul in curs a fost fundamentat luand in calcul o crestere a PIB de 2,5%. Estimarile Comisiei 

Nationale de Prognoza indica un regres de 10%,. 

 

III.3.6. Data evaluării, moneda de referinţă şi cursul oficial 

Data evaluarii este 05.07.2020, iar monezile de referinta utilizate in evaluare sunt în LEI și Euro. Cursul oficial 

BNR la data evaluării este 1 EURO = 4.8378 LEI. 

 

III.3.7. Date despre aria de piaţă, vecinătăţi şi amplasare 

 

III.3.7.1. Date despre aria de piaţă 

Aria de piaţă analizată este cea a spaţiilor cu destinaţie de spații industriale dezvoltate in Parcuri Industriale 

pentru care investitorii beneficiază de facilități din mediu urban al jud.Galati   

 Prin HCL 292/2003 sunt prevăzute o serie de facilităti pentru rezidendenţii Parcului Industrial şi anume: 

 Impozitul anual pe clădirile din parcul industrial datorat Consiliului Local Galaţi va fi minim şi anume 
de 0,5% din valoarea de inventar a clădirii (art. 6 Ord. 36/2002); 

 Pentru terenul aferent parcului industrial nu se percep impozite locale societăţilor locatare pe o durată 
de 10 ani (anexa 5, pct.5 Ord. 36/2002) 

 Eliberarea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire în termen de maximum 15 zile (art. 
2, LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991); 

 Sprijinirea  societăţilor  prin  înfiinţarea  de  trasee  de  transport  urban  (stabilirea traseelor solicitate, 
convenţii, etc.) (art. 5, Ordonanţa Guvernului nr.86/2001); 

 Întreprinderile mici şi mijlocii care desfăşoară activităţi în parcul industrial au acces prioritar la 
închirierea sau cumpărarea activelor disponibile (neutilizate) ale societăţilor comerciale şi regiilor 
autonome din subordinea autorităţii locale (art. 12, LEGEA nr. 133/ 1999 şi H.C.L. 88/2002); 

 Închirierea de spaţii ( locuri publice), cu prioritate de timp şi spaţiu, societăţilor care îşi desfăşoară 
activităţile în parcul industrial pentru promovarea produselor şi activităţilor proprii (lit. t, alin. 2, art.38 
LEGEA 215/2001); 

 Reducerea cu 50% a taxei pentru terenurile din municipiul Galaţi închiriate, în vederea realizării 
publicităţii produselor fabricate şi activităţilor desfăşurate în cadrul parcul industrial Galaţi (H.C.L. 
73/2000); 

 Punerea  la  dispoziţie, cu  tarife reduse cu  50%, a panourilor publicitare proprii municipiului Galaţi, în 
vederea realizării publicităţii pentru produsele fabricate şi activităţile desfăşurate în cadrul parcul 
industrial Galaţi, pe o perioadă determinată de maximum 3 luni (lit. f, alin. 2, art.38 LEGEA 215/2001); 

 Reclamă gratuită în ziarul „Informaţia de Galaţi“ (H.C.L. 88/2002).
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III.3.7.2. Date despre vecinătăţi şi amplasare 

Amplasare  

Galațiul este reședința și totodată cel mai mare oraș al județului Galați, județ situat în apropiere de colțul 
celor trei frontiere în Moldova, România. Conform ultimului recensământ din 2011, populatia orașului era de 
249.732, fiind al 8-lea oraș din țară ca număr de locuitori. Este unul dintre cele mai mari centre economice 
din România, respectiv Moldova. Orașul Galați are o istorie încărcată și datorită faptului că este plasat pe 
Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, Canalul Dunăre–Main–Rin. Viața 
economică s-a dezvoltat în jurul Șantierului Naval, Portului Fluvial, în jurul Combinatului Siderurgic Arcelor-
Mittal și a Portului Mineralier.  

 

Geografie 

Municipiul Galati este situat în partea de sud a Moldovei, în Valea Siretului, străbătut de Dunărea. Este situat 
în zona estică a României, în extremitatea sudică a platoului Moldovei, la 45° 27' latitudine nordică și 28° 
02' longitudine estică. Situat pe malul nordic al Dunării, ocupă o suprafață de 246,4 km2, la confluența râurilor 
Siret (la vest) și Prut (la est), lângă Lacul Brateș, la circa. 80 de kilometri de Marea Neagră. Cel mai apropiat 
oraș este Brăila, la doar 15 kilometri spre sud. Galațiul se află la întâlnirea celor 3 provincii istorice ale 
României: Muntenia, Moldova și Dobrogea. Orașul și portul se desfășoară ca un vast amfiteatru cu diferențe 
de nivel de la 3 până la 55 de metri. Orașul se întinde pe trei terase: Valea orașului, cu altitudine între 3 – 7 
m și altele două, trasate aproape în formă de evantai; prima cu o altitudine între 20 – 25 m (nucleul orașului 
medieval, actualmente centrul orașului) și a doua cu altitudini care depășesc 40 m (orașul modern). Viața 
comunităților umane a fost influențată în mod direct de către Dunăre, cel de-al doilea fluviu din Europa ca 
lungime (2.850 km), cu un debit mediu pe acest sector de 6.199 mc/s, după ce primește în amonte apele 
râului Siret cu un debit mediu de 210 mc/s (cel mai mare afluent de pe teritoriul românesc). Fluviul își continua 
drumul spre Marea Neagră după ce primește, în avalul porturilor din Galați, apele râului Prut, cu un debit 
mediu de 86 mc/s. Debitele Dunării au o variație importantă, în funcție de anotimp și an, cu valori maximale 
în luna mai (18.000 - 19.000 mc/s) și minimale in cursul verii (2.000 - 2.450 mc/s). Datorită șenalului adânc 
până în zona orașului Brăila, Dunărea este declarată maritimă. 

 

Climă 

Dat fiind faptul că județul Galați reprezintă o poartă spre nord-est și spre sud-vest, el se găsește sub influența 
maselor de aer continental estice și mai putin sudice, lipsind aproape cu totul influența aerului vestic care 
este oprit de paravanul munților Carpați. Temperatura medie anuală, calculată pe o perioadă de 70 de ani, 
este de 10 grade C. Temperatura medie în timpul verii este de 21,3 grade C. În timpul iernii, deasupra 
județului Galați vin din nord și nord-est mase de aer rece care produc scăderi de temperatură care oscilează 
între 0,2 grade C -3 grade C. Temperatura medie lunară este mai scăzută în ianuarie când are valori de -3 
grade C -4 grade C. Temperatura medie a lunii iulie este de 21,7 grade C. Cea mai mare temperatură 
înregistrată a fost atinsă în august 1904 când termometrele arătau 39,4 grade Celsius, iar minima a fost 
atinsă în februarie 1927 când termometrele au coborât la -28,6 grade Celsius. În timpul anului sunt cca. 210 
zile cu temperaturi de peste 10 grade C. Repartiția anuală a precipitațiilor este neuniformă, cele mai mari 
cantități de apă cad în anotimpul de vară, sub formă de averse. Vântul predominant este Crivățul, care 
reprezintă 29% din frecvența anuală a vânturilor. Al doilea vânt predominant este Austrul, cel din sud, cu o 
frecvență de 16%, bate mai mult vara și este destul de uscat. Pe teritoriul județului mai bate un vânt mai 
puțin cunoscut care aduce ploi și se numește Băltărețul. 
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Hidrografia 

Poziția Galațiului este peninsulară deoarece este înconjurat de ape din 3 părți. Toate aceste artere 
hidrografice prin caracteristicile lor deosebite au contribuit la dezvoltarea portului care a fost într-o anumită 
etapă istorică cel mai mare port al României. 

Dunărea, al doilea mare fluviu al Europei, primul fiind Volga, a constituit unul dintre cele mai traficate drumuri 
ale Europei încă din antichitate când Dunărea se numea Ister. Dunărea produce o deosebită impresie asupra 
călătorului mai ales asupra celui care o vede pentru prima dată. Prezența Dunării reprezintă fără îndoială 
atracția specifică Galați. Însuși marele Kogălniceanu când a văzut pentur prima dată Dunărea a rămas uimit 
și de atunci a avut un interes măreț pentru portul și ținutul Covurluiului. În 1927 se putea urca din Valea 
Orașului către orașul modern prin 14 vaduri. Dunărea este un fluviu cu un curs unic, având adâncimi între 
20 și 36 de metri. Lățimea albiei minore este de 776 metri. Cota cea mai ridicată a Dunării a fost atinsă în 
2010 când digul de protecție din Valea Orașului a început să crape, măsurând 768 de cm, iar cea mai scăzută 
în 1921 când a măsurat 48 de cm. 

Siretul, care izvorăște din Carpații Păduroși ai Ucrainei, este cel mai mare râu interior al țării care străbate 
Moldova de la nord la Sud. Cursul Siretului, "apă cu toane", cum o numește poporul este caracterizat de 
numeroase meandre și o luncă largă acoperită cu zăvoaie. În albie care uneori depășește lățimea de 100 de 
metri apar insule atunci când apele sunt scăzute. Cel mai important afluent al Siretului este Bistrița care, la 
rândul ei, mai colectează alte râuri și pârâuri. 

Prutul, celălalt râu de lângă municipiul Galați, are un debit mediu de 85,5 m/s curgând printre maluri 
asimetrice. Prutul are afluenți mici, cel mai important fiind Horincea, cu afluenții săi Oarba și Lișcov. 

Chineja, un pârâu care curge pe un braț părăsit al Prutul adună apele văilor Băneasa, Covurlui, Frumușița, 
Ijdileni, Slivna, etc. Apele Chinejei se varsă în Lacul Brateș. 

Lacul Cătușa este în vestul orașului, în valea dintre oraș și Combinatul Siderurgic. Împreună cu fosta pădure 
de la marginea Galați, care acum a devenit Cimitirul Sfântul Lazăr forma Centura Verde a Orașului, care 
avea rolul de curățire a aerului. Lacul este folosit pentru deversarea deșeurilor Combinatului Siderurgic, dar 
și pentru antrenamentele kaiaciștilor. În nordul lacului se varsă un mic pârâu. La sud este mărginit de calea 
ferată ce duce spre nodul feroviar Barboși. 

Lacul Brateș se află în zona de nord-este a municipiului Galați. Legătura cu râul Prut s-a realizat prin 
amenajarea văii Ghimia. Trebuie amintit că pâna în 1964 lacul Brateș avea 72 de kilometri pătrați, dar prin 
lucrări suprafața a fost redusă la 24 de kilometri pătrați. 

Demografie 

Conform datelor Recensământului locuințelor și populației din 2011, orașul avea o populație de 249.432 
locuitori. 

Evoluția populației la recensăminte:  

 

  

Economie 
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Poziția geo-strategică a județului Galați, aflat la răscrucea principalelor rute comerciale care traversează 
Europa, de la Est la Vest și de la Nord către Sud, existența celui mai mare complex de porturi fluviale pe 
Dunăre, înalta calificare a forței de muncă reprezintă atuuri demne de atenția potențialilor investitori străini. 
Procesul de restructurare și de privatizare al marilor întreprinderi industriale, comerciale, agricole sau de 
servicii, oferă numeroase oportunități investitorilor, dată fiind viabilitatea demonstrată de capacitatea 
acestora de a-și fi menținut și chiar lărgit piața. Zona Liberă Galați, înființată în 1993, amplasată pe malul 
Dunării la sud-est de orașul Galați constituie un argument în plus pentru atragerea viitorilor investitori în 
această zonă, prin facilitățile fiscale pe care le oferă. Avantajele oferite de amplasamentul Zonei Libere Galați 
(suprafață totală de 137 ha) se constituie în accesul la importantele magistrale de transporturi fluviale 
(canalul Rin - Main - Dunăre), de transporturi feroviare (inclusiv transferul la ecartamentul larg) și rutiere 
precum și în accesul la chei și la instalațiile portuare, poziționarea pe Dunărea maritimă la 80 km de Marea 
Neagră și foarte aproape de frontierele cu Ucraina și Republica Moldova. În Galați se găsește sigurul parc 
de software din România. Parcul de software de la Galați a fost inaugurat în martie 2004 și a avut de la bun 
început un grad de ocupare de 100%. În prezent, în parcul de software Galati lucreaza 500 de angajați 
permanenți plus încă aproape 100 de colaboratori, la un număr de 31 de firme, dintre care patru, Oracle, 
HP, Microsoft și Sun Microsystems, au deschis, împreuna cu Universitatea „Dunărea de Jos”, centre de 
cercetare și dezvoltare. Universitatea „Dunărea de Jos” este singura instituție din regiune care are o facultate 
de calculatoare. 

Ramuri industriale existente 

Industria metalurgică din Galați realizează 55,6% din producția de oțel a României, 55% din cea a producției 
de laminate și 90,4% din producția de tablă și benzi laminate la rece. Mai mult de jumătate din producția 
metalurgică este exportată. 

Industria navală, ramură de mare tradiție în oraș, furnizează flotei fluviale și maritime nave de până la 65.000 
tdw (barje, vrachiere, mineraliere, remorchere, petroliere) și platforme de foraj marin. Galațiul este unul din 
cele mai mari noduri de trafic comercial din România, conectat la principalele coridoare de comunicație 
europeană: pe cale fluvială la Canalul Main-Dunăre care leagă Marea Nordului de Marea Neagră; prin căile 
ferate se asigură transferul de la ecartamentul european către cel folosit în țările ex-sovietice; 

Zona Liberă Galați este un punct strategic în zona de est a orașului, pe teritoriul acesteia întâlnindu-se toate 
căile de comunicație enumerate mai sus: rutier, feroviar mixt ruso-european și naval; are stație de triaj 
Barboși Triaj în satul Movileni. Transportul rutier se realizează printr-o rețea densă de șosele naționale și 
județene. Orașul Galați, amplasat pe malul stâng al Dunării, la 80 km de Delta Dunării, are patru porturi, un 
port pentru transportul de persoane și trei pentru transportul de mărfuri. Galațiul este al doilea port al 
României, cu posibilitate de conectare la Marea Neagră, de la Galați Dunărea fiind maritimă. Prin porturile 
sale se realizează cea mai importantă parte a exportului de cherestea a României. Cel mai important port la 
Dunăre, construit acum 12 decenii, Port Bazinul Nou oferă o serie de servicii: facilități de încărcare, 
descărcare, legare, depozitare pentru bunuri, rulouri, oțel, aluminiu, cherestea, bușteni, cereale, mașini și 
alte încărcături. 

Descrierea si amplasamentul imobilelor evaluate 

 
Spaţiul este amplasat in Zona Libera a oraşului Galaţi 
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Zona Economica Libera Galați 
Bazata pe o  buna localizare și  infrastructura din zona 
oferă opțiuni bune și beneficii pentru 
dezvoltarea industrială. 
 
Zona: 
     Dimensiunea Zonei Libere peste 50 ha 
     Zona este complet împrejmuită și controlată 
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Infrastructurile  pentru  apă,  energie  electrică  și  
comunicare  sunt  deja  existente  pe proprietate 
     2 Drumuri de acces potențiale 
     Cheltuielile de dezvoltare se vor situa în limitele 
costurilor uzuale 
 
Locul de amplasare 
     acces direct la portul interior de Galați 
     situat în imediata apropiere a orașului 
     aproape de o zonă industrială în partea de vest, 
inclusiv șantierul naval uzina metalurgie în nord-vest 
(aproximativ 8 km) 
 
 

 
Transportul 
     conectarea zonei la rețeaua de drumuri rutiere principale 
     accesul în zona este posibil prin drumurile din orașul Galati 
     ambele ecartamente feroviare respectiv cel european și asian există deja în zona 
     Zona are, de asemenea un acces direct la un port intern pe Dunăre 
 
Situația mediului 
Domenii relevante de conflict nu pot fi prevăzute până în prezent 
 
Factorii de localizare 
     Proprietatea se află amplasată în Zona Economica Libera Galați 
     Spaţiile închiriabile ale proprietăţii pot fi închiriate pe o perioadă minimă de 25 de ani 
 
  Proprietea este deţinută de o societate independentă a cărei asociat unic este UAT Galaţi 
     Funcția ca antrepozit este posibilă 
     Drepturile de import și de export sunt asigurate 
 
Facilităţi pentru chiriaşi 
     Cel puţin cele prevăzute de HCL 292 DIN 30.09.2003 
     Protecția investițiilor 

Inspecția proprietăţii s-a făcut la data de 26.06.2020, orele 12.00. 

La efectuarea inspecției, evaluatorul a fost însoțit de reprezentantul beenneficiarului. 

In urma efectuării inspecției, am constatat următoarele:  

- Imobilul a fost inspectat din exteriroul și din interiorul  proprietăţii 

Caracterisici generale: 

Terenul este situat pe malul Dunării, în partea de sud — est a Zonei Libere, fiind amplasat în vecinătatea 

canalului magistral de irigații Lunca (existent în partea de est), a Dunării (din partea de sud) și a UNICOM 

OIL Terminal (din partea de vest). 

Terenul studiat prezintă cote cuprinse Intre + 6,30- +7,01 m (reper cote M. Neagră), și este traversat de 

canale de desecare pentru zona studiată. 

Geomorfologic amplasamentul studiat este situat în Lunca Dunării, care din punct de vedere geologic este 

constituită din depozite cuaternare recente, de natura aluvionară (prafuri, argile, nisipuri). 

Hidrogeologic, zona se caracterizează prin prezența unei pânze de apă freatică, cantonată la adâncimi 

cuprinse între - 1,50 - 4,00 m fata de cota terenului, prezentând variații pe verticala (aproape de suprafața  

terenului), în  funcție de nivelul  apelor Dunării  și  de cantitatea  de precipitații scăzute. 

Tectonic, municipiul Galați este amplasat pe linia de fractură Focșani — Nămoloasa — Galați, fapt ce face 

să se resimtă puternic cutremurele de pământ ce au loc în zona munților Vrancea. Seismic, Galațiul prezintă   
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gradul VIII de intensitate seismică, conform STAS 11100/1/1993, încadrându-se In zona “C” de seismicitate, 

conform normativ P- 100—1982 (cu o perioadă de colț de Tc = 1,5 sec și Ks = 0,20). 

Proprietatea Teren in suprafata de 50000 m2, avand Nr. Cadastral: 124286, Carte Funciară nr. 124286; 

Adresa: Loc. Galați, Calea Prutului, nr. 304, jud. Galați, din care Alei de acces betonate pentru trafic greu 

8201 m2, spațiu verde 2994 m2, suprafață teren liber/neocupat 36771 m2, suprafata construită posturi Trafo 

3 buc 86 m2 suprafată construită la sol (C1,C2,C3,C4,C5) 1948 m2din care suprafată concesionabilă C1- 

Pavilion Administrativ cu suprafață construită la sol de 500,59 m2 si suprafață totală de 1363,87 m2 si C2- 

Hală Depozitare, construcție cărămidă; suprafața construită la sol – 1.127 m2, avand Nr. Cadastral: 124286 

– C1 respectiv 124286 – C2, Carte Funciară nr. 124286; Adresa: Loc. Galați, Calea Prutului, nr. 304, jud. 

Galați, imobil aflat in prorietatea S.C. INDUSTRIAL PARC SRL, CUI: 15339073. 

 

 

 

Valoarea de piaţă/inventar a activelor parcului 

Activele menționate în Anexa 2 a HCL 69/26.02.2015 (F1) reprezentând obiectivul de investiţii 

– Parc Industrial – Zona Liberă Galaţi, în sumă de 18.683.156,69 lei sunt defalcate astfel: 

1. Drumuri si platforme -          4.531.860,03 lei 

2. Cabina poarta -             914.841,89 lei 

3. Gospodăria de apă potabilă şi incendiu -             800.972,35 lei 

4. Reţea de apă potabilă şi incendiu -             554.244,98 lei 

5. Bazin de retenţie staţie de pompare şi canalizare -          1.565.356,44 lei 

6. Reţea de canalizare menajeră şi staţie de pompare -          1.222.386,52 lei 

7. Reţea electrică şi iluminat exterior -          4.057.742,41 lei 

8. Pavilion administrativ -          2.592.480,70 lei 

9. Hală de depozitare -          1.118.538,57 lei 

10. Pod peste canalul de desecare -          1.279.288,67 lei 

11. Pod peste canalul de desecare -          1.245.444,13 lei 

 

 
Fisa imobil C2  
Tip: hala 

Adresa: 
Galaţi, Calea Prutului, 
nr. 304, jud. Galați. 

Localizare (Zona/Cartier): Zona Libera 

Suprafata: 1.127,00 mp 

Utilitati : fara 

Tamplarie: 
ferestre 
PVC+termopan si usa 
intrare metalica 

Loc parcare 
(suprateran/subteran): 

Nu 

Componente nonimobiliare: Nu 

 

Starea tehnica a clădirii este buna  

 

 

Fisa imobil  
Tip: hala 
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Adresa: 
Galaţi, Calea Prutului, 
nr. 304, jud. Galați. 

Localizare (Zona/Cartier): Zona Libera 

Suprafata desfăsurată: 1.363,87 mp 

Utilitati : fara 

Tamplarie: 
ferestre 
PVC+termopan si usa 
intrare metalica 

Loc parcare (suprateran): Da 

Componente nonimobiliare: Nu 

Starea tehnica a clădirii este satisfăcătoare  

 

Zona în care este amplasat imobilul este protejat faţă de fenomenele naturii. Accesul la imobil se face rutier, 

facil direct din strada. La data evaluarii imobilul avea, destinatia rezidenţială. 

 

III.3.9. Tendinţe şi modificări structurale ale principalelor taxe şi impozite 

Tendinţele şi modificările structurale ale principalelor taxe şi impozite pentru anul 2020, sunt cele publicate 

pe site-ul Primăriei. 

 

III.3.10. Studiu de vandabilitate 

Proprietățile analizate se află amplasate în Galati Zona Libera, aferent parc industrial.  

 Transport în comun: nu. 

 Tipuri de drumuri: partial asfaltate; 

 Prezenta utilităţilor: pe proprietate; 

 Apropiere faţă de zone de neplăceri: nu există 

 Apropiere de centrele comerciale: nu 

 Apropiere faţă de zonele de recreere: nu 

 Colectarea gunoiului: o dată pe săptămână; 

 Apropierea de policlinici: nu; 

 Tipul şi intensitatea traficului rutier: redus; 

 Tipul şi intensitatea traficului pietonal: redus; 

  Alte influente: zona nepoluată. 

III.4.    EVALUAREA PROPRIETATII 

 

III.4.1. METODE DE EVALUARE UTILIZATE 

 

Pentru determinarea valorii de piață a fost aplicată o metodă de evaluare, a carri metodologie de aplicare va 

fi prezentata in cadrul lucrarii, si anume:  

● abordarea prin venit - metoda capitalizarii veniturilor 

Conform obiectivului (calculul chiriei de piata) abordarea prin piata si prin cost sunt neaplicabile. 

III.4.2. CEA MAI BUNA UTILIZARE 

Conceptul de cea mai buna utilizare (CMBU) reprezinta alternativa de utilizare a proprietatii selectata din 

diferite variante posibile, care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicarii 

metodelor de evaluare in capitolele urmatoare ale lucrarii. 



23 
 

In cazul proprietăţii evaluate, pentru identificarea pieţei sale imobiliare specifice, s-au investigat o serie de 
factori, începând cu tipul proprietăţii. Tipul de proprietate evaluat este cea de Parc Industrial. 
Din punct de vedere al pieţei specifice a imobilelor subiect aceasta este caracterizată prin următoarele 
trăsături definitorii: 
Utilizarea cu preponderenţă (90%) a proprietăţilor imobiliare de acest tip ca şi Parc Industrial 
(aspect tratat pe larg la capitolul CMBU = cea mai bună utilizare). O 
altă utilizare alternativă este cea a spaţiilor aministrative,. 
Având în vedere cele prezentate anterior, precum şi tipul proprietăţii evaluate, respectiv utilizarea impusă, 
analiza de piaţă va urmări aspecte legate de piaţa specifică (extinsă) a Parcurilor Industriale. 
CMBU este analizată uzual în situaţiile: 

cea mai bună utilizare a terenului considerat liber, 

cea mai bună utilizare a terenului construit. 
CMBU a unei proprietăţi imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii: 

permisibilă legal 

posibila fizic 

fezabilă 

financiar 

care conduce la cea mai mare valoare (maxim productivă) 
Pe baza studiului pieţei imobiliare proprietatea de evaluat urmează a fi analizată pentru cea mai bună 
utilizare în doua ipoteze: 

1.  utilizarea ca teren liber 
2.  utilizarea ca teren oferit spre concesionare 

In opinia evaluatorului, cea mai buna utilizare a terenului aflat în proprietatea aflate în posesia 
INDUSTRIAL PARC SRL Galaţi este cea de Parc Industrial – pepinieră de afaceri 

 
CMBU a terenului liber 
In aceasta ipoteza, terenul se presupune ca este liber şi pot fi identificate utilizări care pot crea valoare 
acestuia. 
În acest caz, evaluatorul începe selecţia proprietăţilor comparabile şi apoi estimează valoarea 
terenului supus evaluării. 
In urma analizei şi identificării proprietăţilor comparabile cat şi identificarea utilizărilor ce pot crea 
valoare, În cazul de fata, se propune compararea valorii terenului ce rezulta în cazul construirii unei 
proprietăţi de producție cu valoarea terenului ce rezulta în cazul închirierii unui spaţiu comercial sau 
administrativ. 

 
Rezultatele sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 
 Spatiu amenajat pentru 

administrație 
Spatiu amenajat pentru 
producție / depozitare 

Localizare jud. Galați jud. Galați 

Zona Libera Zona Libera 

Valoare proprietate, 
EURO 

9.000.000,00 9.000.000,00 

Conditiile pietei Oferta Oferta 

Corectie pentru cond. 
pietei 

-
25% 

-25% 

Pret corectat, EURO 6.750.000,00 6.750.000,00 

Suprafata teren, mp 218000,00 218000,00 

Suprafata utila 25000,00 218000,00 

Regim inaltime Parter Parter 

Estimarea valorilor 
constructiei 

Fisa nr. 60, Matrix Rom, 
sept.2020 

Abordarea prin capitalizarea 
veniturilor 

Cost constructie, EURO 25000mp * 244,74 E =  



24 
 

6.256.250,00 

Cost constructie net 6.256.250  

VBP  218000 x 0,1E/mp x 12 luni = 

261.600,00 

Cheltuieli exploatare 10%  26.160,00 

VNE  235.440,00 

Rata de capitalizare  4% 

Valoare constructie 
EURO 

 5886000 

Valoare teren, EURO 6750000-6256250= 6750000-5886000E= 

493.750 864.000,00 

Suprafata teren, mp 218000 218000 

Valoare EURO, 1 mp 
teren 

2,26 3,96 
 

 
 

PRECIZARI: 
Analizând datele obţinute se observa ca valoarea terenului (reziduala) este mai mare în cazul 
închirierii terenului pentru producătorii industriali, iar opinia evaluatorului este ca CMBU a 
terenului liber este: teren oferit spre închiriere în scop industrial productiv. 
In concluzie, opinia evaluatorului în cea ce priveşte CMBU este ca aceasta este de teren oferit 
spre închiriere în scop industrial productiv. 

4.3  ABORDAREA PRIN VENIT. METODA CAPITALIZARII VENITURILOR 

In cadrul acestei abordari se cuantifica valoarea prezenta (actualizata) a beneficiilor viitoare anticipate aduse 

proprietarului, obtinute din exploatarea imobilului.  

S-a utilizat metoda bazata pe capitalizarea veniturilor. Aceasta presupune ca un imobil, in functie de 

caracteristicile sale constructive si de localizare, constituie un potential venit pe termen indelungat prin inchiriere, 

renta etc. Cu alte cuvinte, imobilul are o valoare de randament. 

Elementele necesare calculului valorii imobilului sunt :  

Venitul brut potential VBP – veniturile anuale obtinute din inchirierea imobilului ; 

Grad de ocupare - s-a considerat un grad de ocupare de 100% 

Venitul brut efectiv VBE – veniturile anuale obtinute din inchirierea imobilului dupa amendarea VBP cu gradul de 

ocupare 

Cheltuielile de exploatare sunt formate din cheltuieli FIXE (Taxe proprietate, Asigurare) si cheltuieli VARIABILE 

Rata de capitalizare c reprezinta relatia dintre castig si valoare, relatie acceptata pe piata si rezultata dintr-o 

analiza a vanzarilor, respectiv a chiriilor pentru proprietati comparabile. Astfel, rata de capitalizare luata in 

considerare, din motive legate de diminuarea riscului utilizatorului, a fost considerata de 6.8%, conform calcul; 

Venitul net din exploatare VNE – venitul rezultat din deducerea cheltuielilor de exploatare din venitul brut 

potential; 

Formula de calcul este:  V = VNE / c, iar ipotezele si calcule utilizate sunt prezentate in. 

Pentru aplicarea acestei tehnici, evaluatorul analizeaza ofertele de inchiriere comparabile, pentru a determina 

daca acestea au caracteristici inferioare, superioare sau similare fata de proprietatea evaluata.  

Aplicarea metodei a fost facilitata de informatiile furnizate de site-uri web specializate care prezinta informatii 

privind oferte de proprietati imobiliare comparabile, in zona analizata. 
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PREZENTAREA OFERTELOR DE CONCESIONARE COMPARABILE PENTRU TEREN SI CONSTRUCTII 
 
PREZENTAREA OFERTELORCOMPARABILE PENTRU TEREN 
Comparabila A 

 
 

Comparabila B 

 
Comparabila C 
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PREZENTAREA OFERTELORCOMPARABILE PENTRU HALA INDUSTRIALA 
Comparabila A 

 
Comparabila B 
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Comparabila C 

 

 
 
 



28 
 

PREZENTAREA OFERTELORCOMPARABILE PENTRU PAVILION ADMINISTRATIV 
https://www.proprietati-industriale.ro/proprietati/vest/sanandrei-industrial-park 

 
https://www.proprietati-industriale.ro/proprietati/vest/wdp-parc-industrial-timisoara 

 
 

CALCULUL RATEI DE CAPITALIZARE 

          

          

          
COMPARABILE 

 
A B C 

Chirie lunara solicitata   5000 1500 3750 

Venit Brut Potential (EUR/an)   60.000 18.000 45.000 

Grad de neocupare @VBP 10% 6000 1800 4500 

Venit Brut Efectiv (EUR/an)   54.000 16.200 40.500 

Cheltuieli aferente proprietarului @VBE 10% 5400 1620 4050 

Venit Net din Exploatare (EUR/an)   48.600 14.580 36.450 

          

Valoarea solicitata a  proprietatii (EUR)    590.000 215.000 480.000 

Negociere oferta 5% 560.500 204.250 456.000 

Rata de capitalizare (%)   8,2 6,8 7,6 

Rata de capitalizare selectata (comp B) 
 

6,8% 

Rata de capitalizare = VNE/ V         

Se alege rata de capitalizare: 6,8%       

 

https://www.proprietati-industriale.ro/proprietati/vest/sanandrei-industrial-park
https://www.proprietati-industriale.ro/proprietati/vest/wdp-parc-industrial-timisoara
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CALCULUL VALORII DE CONCESIONARE PENTRU TEREN SI CONSTRUCTII 
 

CALCULUL VALORII DE CONCESIONARE PENTRU TEREN 
ABORDAREA PRIN VENIT- METODA CAPITALIZARII DIRECTE (TEREN) 

Venit brut potential  VBP  73.542 

Suprafata inchiriabila/utila ( mp)   36.771 

Chirie neta €/mp/an   2 

Chirie neta €/mp/luna   0,167 

Chirie neta €/luna   6.128,5 

Chirie neta €/an   73.542 

Alte venituri   0 

Grad de ocupare (%)  100 

Venit brut efectiv  VBE - €  73.542 

Cheltuieli de exploatare - €   8.800 

FIXE   7.500 

Taxe proprietate   4.500 

Asigurare   3.000 

VARIABILE   1.300 

Management   1.300 

Cheltuieli de renovare   0 

Fond Rulment   0 

VENIT NET DIN EXPLOATARE  (VNE) - €   63.442 

RATA DE CAPITALIZARE (%)   6,8% 

VALOARE PRIN CAPITALIZARE DIRECTA (EURO)   935.530 

VALOARE PRIN ABORDAREA PRIN VENIT 
Euro      936.000 €  

Lei  4.528.181 lei  

 
CALCULUL VALORII DE CONCESIONARE PENTRU CONSTRUCTII 
ABORDAREA PRIN VENIT- METODA CAPITALIZARII DIRECTE (HALA) 

Venit brut potential  VBP  27.048 

Suprafata inchiriabila/utila ( mp)   1.127 

Chirie neta €/mp/an   24 

Chirie neta  €/mp/luna   2,0 

Chirie neta €/luna   2.254,0 

Chirie neta €/an   27.048 

Alte venituri   0 

Grad de ocupare (%)  100 

Venit brut efectiv  VBE -  €  27.048 

Cheltuieli de exploatare  -  €   9.100 

FIXE   6.900 

Taxe proprietate   3.900 

Asigurare   3.000 

VARIABILE   2.200 

Management   2.200 

Cheltuieli de renovare   0 

Fond Rulment   0 

VENIT NET DIN EXPLOATARE  (VNE)  €   15.748 

RATA DE CAPITALIZARE (%)   6,8% 

VALOARE PRIN CAPITALIZARE DIRECTA (€)   232.224 

VALOARE PRIN ABORDAREA PRIN VENIT 
Euro      232.000 €  

Lei  1.122.370 lei  
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ABORDAREA PRIN VENIT- METODA CAPITALIZARII DIRECTE (Pavilion Administrativ) 

Venit brut potential  VBP  18.412 

Suprafata inchiriabila/utila ( mp)   1.364 

Chirie brută  €/mp/luna   7,5 

Dezafectări funcționale (Reducerea chiriei brute)   -85,0% 

Chirie neta  €/mp/an   13,50 

Chirie neta  €/mp/luna   1,1 

Chirie neta  €/luna   1.534,4 

Chirie neta  €/an   18.412 

Alte venituri   0 

Grad de ocupare (%)  100 

Venit brut efectiv  VBE -  €  18.412 

Cheltuieli de exploatare -  €   4.750 

FIXE   3.750 

Taxe proprietate   2.250 

Asigurare   1.500 

VARIABILE   1.000 

Management   1.000 

Cheltuieli de renovare   0 

Fond Rulment   0 

VENIT NET DIN EXPLOATARE  (VNE) - €   12.662 

RATA DE CAPITALIZARE (%)   6,8% 

VALOARE PRIN CAPITALIZARE DIRECTA (EURO)   186.720 

VALOARE PRIN ABORDAREA PRIN VENIT 
Euro      187.000 €  

Lei     904.669 lei  

 
 
 
 

5.    RECONCILIEREA VALORILOR 

 

Evaluatorul utilizează două criterii de reconciliere pentru a formula o estimare a valorii finale semnificativă, 
argumentată şi credibilă. Aplicarea adecvată a abordărilor, acurateţea informaţiilor şi a calculelor, precum şi 
cantitatea şi suficienţa datelor prezentate în raport sunt corelate cu problema specifică a evaluării. 
Reconcilierea necesită un raţionament profesional şi o analiză atentă a logicii procedurilor din care rezultă 
fiecare valoare. 
Adecvarea 
Adecvarea unei abordări cu destinaţia propusă a evaluării este corelată direct cu tipul de proprietate. 
Având în vedere că scopul evaluării este de a Determinarea valorii juste în vederea raportării financiar, 
evaluatorul consideră că de primă importanţă va fi probabil metoda activului net corectat. 
Precizia 
Precizia unei evaluări se apreciază prin încrederea evaluatorului în acurateţea informaţiilor şi a ajustărilor 
efectuate pentru fiecare proprietate comparabilă analizată. 
Având în vedere credibilitatea mai redusă a informaţiilor ce stau la baza estimării veniturilor şi cheltuielilor, 
precum şi a ratei de capitalizare selectate deoarece aceste informaţii nu au putut fi verificate din mai multe 
surse independente, evaluatorul are mai multă încredere în acurateţea informaţiilor utilizate în abordarea 
prin cost decât prin cealaltă abordare.  
Cantitatea informaţiilor 
Adecvarea şi precizia afectează calitatea şi relevanţa valorii rezultate prin evaluare. Chiar şi informaţiile 
precise şi adecvate pot fi afectate de insuficienţa informaţiilor din piaţă. 
În cadrul reconcilierii valorilor obţinute, evaluatorul a reexaminat întregul proces de evaluare pentru a verifica 
inconsecvenţele dintre abordările utilizate, cea mai bună utilizare pe care se bazează fiecare abordare, 
valoarea de piaţă estimată în fiecare abordare şi drepturile de proprietate evaluate. 
Ţinând cont de scopul evaluarii si anume  
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Determinarea valorii chiriei de piață pentru hala industriala aflat în posesia INDUSTRIAL PARC SRL 

Galaţi în vederea închirierii pe perioade scurte de timp, în opinia evaluatorului rezulta ca valoarea cea 

mai relevanta a activului este data de. 

Abordarea prin venit – Metoda capitalizarii venitului pentru 

estimarea valorii de concesiune  

119.002,25 euro/an echivalent a 575.709,06 lei/an  

Sinteza evaluării prezintă succint datele de baza ale raportului si opinia evaluatorului care astăzi 05.07.2020, 

indica, următoarea valoare de piață care este reglementată conceptual de Standardele de evaluare 

obligatorii pentru membrii Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România. 

Cursul de schimb valutar afişat de BNR, la data de 05.07.2020 pentru 1 Euro = 4.8378 Lei 

Teren si construcții C1- Pavilion Administrativ si C2- Hală Depozitare, avand Nr. Cadastrale: 

124286; 124286 – C1; respectiv 124286 – C2, Carte Funciară nr. 124286; Adresa: Loc. 

Galați, Calea Prutului, nr. 304, jud. Galați,, imobil aflat in prorietatea S.C. INDUSTRIAL PARC 

SRL, CUI: 15339073 

0,25 euro/mp/luna echivalent a 1,22 lei/mp/luna 

respectiv 

3,03 euro/mp/an echivalent a 14,66 lei/mp/an  

respectiv 

119.002,25 euro/an echivalent a 575.709,06 lei/an 
Valoarea raportată este defalcată pe obiective astfel: 

 

Valoare de concesiune 
Suprafață 

desfășurată m2  
Tarif 

€/mp/lună 
Tarif 

€/mp/an 
Tarif €/an Tarif lei/an 

Suprafață concesionabilă  
teren liber/neocupat  

36.771,00 0,17 2,00 73.542,00 355.781,49 

Suprafață concesionabilă 
C1- Pavilion Administrativ 

Suprafață desfășurată  
1.363,87 1,13 13,50 18.412,25 89.074,76 

Suprafață concesionabilă  
C2- Hală Depozitare 

1.127,00 2,00 24,00 27.048,00 130.852,81 

Total 39.261,87 0,25 3,03 119.002,25 575.709,06 

 

Capitolul VI.CONCLUZII 

 

In conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în introducerea şi cuprinsul 

prezentului raport de expertiză judiciară formulăm următoarele răspunsuri la obiectivul fixat: 

 

Obiectiv: 

1. Servicii de expertiză extrajudiciară in vederea concesionării/închirierii, a terenului aflat 
in proprietatea Industrial Parc SRL in suprafata de 50000 m2 inclusiv constructii de pe 
teren hala și sediul administrativ, pentru Industrial Parc SRL. 
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Răspuns: 

Pentru a răspunde la obiectivul sus menţionat s-au examinat documentele şi actele indicate la 

paragraful privind materialul documentar. 

In conformitate cu actele şi documentele expertizate s-a efectuat verificarea documentelor 

menţionate mai sus, s-a procedat la evaluarea imobilului supus prezentei expertize şi formulăm răspunsul la 

obiectivul stabilit, după cum urmează: 

 

Evaluarea imobilului: 

În opinia expertului evaluator tehnic judiciar Zlati Monica Laura valoarea de concesiune pentru Teren 

si construcții C1- Pavilion Administrativ si C2- Hală Depozitare, avand Nr. Cadastrale: 124286; 124286 – C1; 

respectiv 124286 – C2, Carte Funciară nr. 124286; Adresa: Loc. Galați, Calea Prutului, nr. 304, jud. Galați,, 

imobil aflat in prorietatea S.C. INDUSTRIAL PARC SRL, CUI: 15339073, este de  3,03 euro/mp/an echivalent 

a 14,66 lei/mp/an respectiv 119.002,25 euro/an echivalent a 575.709,06 lei/an (conversie curs valutar 

conform cotaţie BNR 05.07.2020: 1 Euro = 4.8378 lei), 
 

 

Prezentul raport s-a întocmit în  2 (doua) exemplare trimise la  beneficiar la data redactarii raportului 

 

 

ZLATI MONICA LAURA 
EXPERT EVALUATOR ANEVAR EPI: Legitimație nr. 17710/2020 
EXPERT TEHNIC JUDICIAR: Nr. 67018072014 Seria 670714103313062014  
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ANEXE 
 

 Anexa nr. 1:  Acte privind proprietatea si inspectia proprietății 

 Anexa nr. 2:  Fotografii cu apartamentul expertizat și zona de amplasare 
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