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� Prestarea serviciilor de evaluare credibile şi
corecte, pentru proprietăţile agricole, presupune
ca evaluatorul să posede cunoştinţe solide şi să
poată înţelege elementele
� FIZICE,

� Prestarea serviciilor de evaluare credibile şi
corecte, pentru proprietăţile agricole, presupune
ca evaluatorul să posede cunoştinţe solide şi să
poată înţelege elementele
� FIZICE,� FIZICE,
� ECONOMICE SI
� SOCIALE,

� care afectează capacitatea de producţie a 
terenurilor agricole şi valoarea mărfurilor produse
pe acestea.

� FIZICE,
� ECONOMICE SI
� SOCIALE,

� care afectează capacitatea de producţie a 
terenurilor agricole şi valoarea mărfurilor produse
pe acestea.
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� CaracteristicileCaracteristicileCaracteristicileCaracteristicile fizicefizicefizicefizice şişişişi economiceeconomiceeconomiceeconomice ale ale ale ale 
terenurilorterenurilorterenurilorterenurilor agricoleagricoleagricoleagricole suntsuntsuntsunt diferitediferitediferitediferite, ca grad de , ca grad de , ca grad de , ca grad de 
importanţăimportanţăimportanţăimportanţă, de , de , de , de celecelecelecele ale ale ale ale mediilormediilormediilormediilor neagricoleneagricoleneagricoleneagricole sausausausau
urbane.urbane.urbane.urbane.
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� SolurileSolurileSolurileSolurile din din din din mediulmediulmediulmediul urban urban urban urban trebuietrebuietrebuietrebuie săsăsăsă poatăpoatăpoatăpoată
suportasuportasuportasuporta amenajărileamenajărileamenajărileamenajările şişişişi construcţiileconstrucţiileconstrucţiileconstrucţiile care care care care suntsuntsuntsunt
amplasateamplasateamplasateamplasate pepepepe acesteacesteacesteaceste terenuriterenuriterenuriterenuri. . . . ÎnÎnÎnÎn cazulcazulcazulcazul
proprietăţilorproprietăţilorproprietăţilorproprietăţilor agricoleagricoleagricoleagricole, , , , terenulterenulterenulterenul esteesteesteeste principalulprincipalulprincipalulprincipalul
agent de agent de agent de agent de producţieproducţieproducţieproducţie, , , , variindvariindvariindvariind înînînîn capacitateacapacitateacapacitateacapacitatea sasasasa de de de de 
a produce o a produce o a produce o a produce o anumităanumităanumităanumită cantitatecantitatecantitatecantitate dintrdintrdintrdintr----o o o o anumităanumităanumităanumită
clasăclasăclasăclasă de de de de mărfurmărfurmărfurmărfuriiii



CATEGORII DE FOLOSINŢĂ A TERENURILOR AGRICOLE

�� --AArabil            rabil            A                 A                 
--VVii                 ii                 V                 V                 
--LLivezi              ivezi              L                 L                 
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--LLivezi              ivezi              L                 L                 
--PPăşuni  ăşuni  P                 P                 
--FFâneţe  âneţe  F                 F                 
--PPăduri şi alte terenuri cu ăduri şi alte terenuri cu 

vegetaţie forestieră     vegetaţie forestieră     PDPD



METODELEMETODELEMETODELEMETODELE PRIMAREPRIMAREPRIMAREPRIMARE DE DE DE DE EVALUAREEVALUAREEVALUAREEVALUARE A A A A TERENULUITERENULUITERENULUITERENULUI

Evaluarea proprietatilor din agricultura, silvicultura si industria alimentara - 29 octombrie 2011, Craiova – Elemente care 
influenteaza valoarea terenurilor agricole, autor Mihail BOJINCA

� 1.... Tehnica comparaţiei vânzărilor 

� 2. Capitalizarea rentei funciare (ARENDEI(ARENDEI(ARENDEI(ARENDEI)
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� 2 Tehnica parcelării şi dezvoltării 
� 3 Repartizarea (alocarea)
� 4 Extracţia (prin scădere) 
� 5 Tehnica reziduală a terenului 
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TEHNICATEHNICATEHNICATEHNICA COMPARAŢIEICOMPARAŢIEICOMPARAŢIEICOMPARAŢIEI VÂNZĂRILORVÂNZĂRILORVÂNZĂRILORVÂNZĂRILOR

� evaluarea terenului implică o comparaţie directă a 
terenului evaluat cu loturile similare loturile similare loturile similare loturile similare de teren 
pentru care există informaţii disponibile asupra 
tranzacţiilor de piaţă recente. 
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tranzacţiilor de piaţă recente. 

� Deşi vânzările sunt cele mai importante, analizaanalizaanalizaanaliza
cotaţiilor şi ofertelor de preţ pentru loturi similare, 
care concurează cu proprietatea evaluată, poate 
aduce o contribuţie la o mai bună înţelegere a 
pieţei.
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CAPITALIZAREACAPITALIZAREACAPITALIZAREACAPITALIZAREA RENTEIRENTEIRENTEIRENTEI FUNCIAREFUNCIAREFUNCIAREFUNCIARE

� Dacă terenul este capabil să genereze în mod 
independent rentă funciară (ARENDA), această 
rentă poate fi capitalizată într-o indicaţie de 
valoare de piaţă atunci când există suficiente 
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valoare de piaţă atunci când există suficiente 
informaţii de piaţă. 

� Trebuie acordată atenţie în folosirea termenilor 
şi condiţiilor speciale ale rentei funciare care 
pot să nu fie reprezentative pe anumite pieţe
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CAPITALIZAREACAPITALIZAREACAPITALIZAREACAPITALIZAREA RENTEIRENTEIRENTEIRENTEI FUNCIAREFUNCIAREFUNCIAREFUNCIARE
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� Fluxul de venit asociat cu proprietatea 
agricolă va fluctua de la un an la altul, 
în funcţie de:
tipul de agricultură utilizat, 
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� tipul de agricultură utilizat, 
� mărfurile produse şi 
� natura ciclică a pieţelor de mărfuri



CAPITALIZAREACAPITALIZAREACAPITALIZAREACAPITALIZAREA RENTEIRENTEIRENTEIRENTEI FUNCIAREFUNCIAREFUNCIAREFUNCIARE

� În evaluarea proprietăţilor agricole, aspectele 
fizice şi de mediu ale proprietăţii au o 
importanţă specială. Acestea includ 
caracteristici precum:
climat, 
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� climat, 
� tipurile de sol şi capacitatea lor de producţie,
� disponibilitatea sau absenţa apei pentru 

irigare, şi
� capacitatea de hrănire/dezvoltare a 

animalelor vii



Mihail BOJINCAStudii de caz evaluare teren

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITULUIABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITULUIABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITULUIABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITULUI

�Analiza datelor privind 
cheltuielile şi veniturilecheltuielile şi veniturilecheltuielile şi veniturilecheltuielile şi veniturile aferente 
unei proprieteţi constituie 
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unei proprieteţi constituie 
punctul de plecare în aplicarea 
metodelor bazate pe venit în 
evaluare.



Mihail BOJINCAStudii de caz evaluare teren

FORMULA GENERALA

venitul net din exploatarevenitul net din exploatarevenitul net din exploatarevenitul net din exploatare

Valoarea= Valoarea= Valoarea= Valoarea= ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Valoarea= Valoarea= Valoarea= Valoarea= ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

rata de capitalizare generalărata de capitalizare generalărata de capitalizare generalărata de capitalizare generală



Mihail BOJINCAStudii de caz evaluare teren

EVALUAREAEVALUAREAEVALUAREAEVALUAREA TERENULUITERENULUITERENULUITERENULUI PRINPRINPRINPRIN
CAPITALIZAREACAPITALIZAREACAPITALIZAREACAPITALIZAREA RENTEIRENTEIRENTEIRENTEI FUNCIAREFUNCIAREFUNCIAREFUNCIARE

�Stabilirea rentei funciare pentru Stabilirea rentei funciare pentru Stabilirea rentei funciare pentru Stabilirea rentei funciare pentru 
terenurile agricole are la bază terenurile agricole are la bază terenurile agricole are la bază terenurile agricole are la bază 
potenţialul de producţie al solului, potenţialul de producţie al solului, potenţialul de producţie al solului, potenţialul de producţie al solului, 
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stabilit după nota de bonitare în stabilit după nota de bonitare în stabilit după nota de bonitare în stabilit după nota de bonitare în 
condiţii naturale, pentru folosinţa condiţii naturale, pentru folosinţa condiţii naturale, pentru folosinţa condiţii naturale, pentru folosinţa 
arabil, şi calculat pentru cultura grâuarabil, şi calculat pentru cultura grâuarabil, şi calculat pentru cultura grâuarabil, şi calculat pentru cultura grâu. . . . 



FACTORI EXTERNI

� Factorii externi, care trebuie luaţi în considerare, sunt:
� disponibilitatea şi caracterul adecvat al instalaţiilor necesare 

pentru:
– depozitare, 
– procesare şi 
– transport. 
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– transport. 
� Importanţa relativă a acestor factori va fi diferită, în funcţie 

de tipul de agricultură pentru care proprietatea este 
corespunzătoare sau pentru care este utilizată. 

� Evaluatorul trebuie să ţină cont atât de factorii interni, cât şi 
de cei externi pentru determinarea clasei de utilizare 
agricolă în care proprietatea se poate încadra cel mai bine.



CMBU
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� Rămânând la definiţia valorii de piaţă, ar trebui 
efectuată întotdeauna o analiză a celei mai bune 
utilizări a proprietăţii:

� 1) pentru a garanta că va fi utilizată în continuare, 
din punct de vedere agricol, mai ales când se 
dovedeşte că o altă sistematizare a terenului, de 
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dovedeşte că o altă sistematizare a terenului, de 
exemplu o subdivizare cu ocazia creşterii 
expansiunii urbane/suburbane, ar putea fi mai 
indicată şi 

� 2) pentru de a stabili dacă utilizarea agricolă 
specifică trebuie continuată



VENIT STABILIZAT
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� Estimarea venitului stabilizat al 
proprietăţii agricole trebuie să se 
bazeze pe tipurile de recoltă şi pe 
ciclurile din aria de piaţă.

� Fluxul de numerar pentru proprietăţile 
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� Fluxul de numerar pentru proprietăţile 
agricole este o funcţie atât a ciclului de 
producţie, urmat în cadrul proprietăţii, cât şi 
a forţelor ciclice cum sunt pieţele de mărfuri. 

� Evaluarea proprietăţii trebuie să se bazeze pe 
venitul stabilizat care corespunde ciclurilor 
de producţie practicate în regiunea în care se 
află proprietatea.
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DOTARI
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� Utilizarea agricolă a proprietăţii poate solicita 
amenajări, construcţii şi instalaţii importante, de 
exemplu: hambare, silozuri, instalaţii pentru 
prelucrarea laptelui. Valoarea acestora trebuie să se 
bazeze pe contribuţia lor la valoarea totală a 
proprietăţii, indiferent de costul lor sau o altă 
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proprietăţii, indiferent de costul lor sau o altă 
măsură a valorii lor.

� În mod normal, astfel de amenajări şi construcţii au 
o valoare de utilizare, de exemplu valoarea lor de 
contribuţie la întreprindere/entitate. 

� In cazul în care poate fi cerută o alocare a valorii 
între active, o astfel de alocare nu trebuie 
considerată ca un indiciu al valorii individuale a 
acestora, luate ca active separate.
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FORME DE EXPLOATATII
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TOTAL
17 PARCELE

50 HA

2,5 
HA
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VALOARE 
SPECIALĂ
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S=5600 HAS=5600 HAS=5600 HAS=5600 HA
27 ZONE27 ZONE27 ZONE27 ZONE
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S=0,79 HaS=0,79 HaS=0,79 HaS=0,79 Ha
D= 7843 mD= 7843 mD= 7843 mD= 7843 m

S=34,97 HaS=34,97 HaS=34,97 HaS=34,97 Ha
D=1498 mD=1498 mD=1498 mD=1498 m

27 ZONE27 ZONE27 ZONE27 ZONE



COSTURI SUPLIMENTARE CU DEPLASAREA

Suprafata

parcela

Parcurs

in camp

Distanta 

de ferma

ha m m/dus

1.500 7.000
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1.500 7.000

1 1.667     64% 89%

2 3.333     47% 81%

5 8.333     26% 63%

10 16.667     15% 46%

50 83.333     3% 14%
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S=20 haS=20 haS=20 haS=20 ha
Băltire = 35%Băltire = 35%Băltire = 35%Băltire = 35%

Grad de incoltire= 60%Grad de incoltire= 60%Grad de incoltire= 60%Grad de incoltire= 60%
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S=18 haS=18 haS=18 haS=18 ha
Băltire=0Băltire=0Băltire=0Băltire=0
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S=3 HA 
TRIANGULATIE

-25%

S=4,5 HA 
Baza mica >4 m

S=1,2 HA
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S=1,2 HA
TRIANGULATIE 

-3%
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Autor: Mihail BOJINCĂ
mbojinca@yahoo.com
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