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REZUMATUL FAPTELOR PRINCIPALE ŞI AL CONCLUZIILOR 

Scopul evaluării: Estimarea valorii echitabile a acțiunilor aferente companiei 

CONSTRUCȚII BIHOR S.A., în scopul retragerii acestora de la 

tranzacționare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori Bucuresti 

(BVB). 

Delistarea companiei se va realiza conform dispozitiilor art. 60, lit. c) 

din Legea 24/2017 si conform prevederilor Regulamentulului A.S.F. 

nr. 5/2018, art. 115. In anul 2020 a fost emis Regulamentul nr. 

1/16.01.2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului 

Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de 

instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. 

Subiectul evaluării: Întreg capitalul propriu al companiei Construcții Bihor S.A., cu sediul 

social în Oradea, str. Berzei, nr. 4, jud. Bihor, având CUI 73126 și 

număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J5/275/1991. 

Activitatea companiei 
analizate: 

Societatea comercială Construcții Bihor S.A. are ca și obiect de 

activitate principal “Lucrari de construcții a cladirilor rezidentiale si 

nerezidentiale”, conform cod CAEN 4120. 

Instrucțiunile evaluării: Conform contractului DRS nr. 172 / 05.04.2022 

Premisele evaluării: Compania a fost evaluată în ipoteza respectării principiului 

continuităţii activităţii. 

Tipul valorii utilizate: Valoarea echitabilă aşa cum este ea definită în Standardele de 

Evaluare a Bunurilor, emise de ANEVAR, ediția 2022, ce sunt în 

acord cu IVS (International Valuation Standards) – ediția 2021, SEV 

104 - Tipuri ale valorii (paragraful 50), și anume: ”prețul estimat 

pentru transferul unui activ sau a unei datorii între părți identificate, 

aflate în cunoștință de cauză și hotărâte, preț care reflectă interesele 

acelor părți”. 

Data evaluării: 31.12.2021 

Ipoteze semnificative şi 
ipoteze speciale 
semnificative: 

Principalele ipoteze semnificative şi ipoteze speciale semnificative 

de care s-a ţinut seama în elaborarea prezentului raport de evaluare 

sunt detaliate în subcapitolul 1.9.  

Concluziile evaluării: 
Valoarea echitabilă a unei acţiuni aparţinând societatii Construcții 

Bihor S.A., estimată în conformitate cu Standardele de Evaluare a 

Bunurilor, ediția 2022, este 14,2007 lei / acţiune. Valoarea echitabila 

a capitalului asociatilor aparţinând Construcții Bihor S.A. este de 

14.885.000 lei, echivalent a 3.008.000 euro. 

Opinia prezentată reprezintă valoarea cumulată a profiturilor 

actualizate disponibile după ce au fost achitate toate obligațiile non-

financiare (cheltuieli operaționale, impozit pe profit, necesarul de 
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capital de lucru, investiții menite să păstreze activele într-o stare 

adecvată desfășurării activității curente), din care au fost deduse 

datoriile financiare. Suplimentar, s-a avut în vedere valoarea 

activelor în exces (neoperaționale, ce nu contribuie la activitatea de 

bază a companiei), a disponibilului bănesc și a altor active curente 

neincluse în capitalul de lucru. 

Cererea de delistare este invocată în baza art. 60, lit. c) din Legea 

24/2017. Conform acestui text de lege, “Valorile mobiliare admise la 

tranzacţionare pe o piaţă reglementată sunt retrase de la 

tranzacţionare ca urmare a hotărârii adunării generale extraordinare 

a acţionarilor de retragere de la tranzacţionare, cu îndeplinirea 

condiţiilor stabilite prin reglementările A.S.F.” 

Conform regulamentului ASF, preţul plătit de un emitent acţionarului 

care îşi exercită dreptul de a se retrage din societate este stabilit de 

un evaluator independent înregistrat la A.S.F. şi în conformitate cu 

standardele internaţionale de evaluare. 

Societatea este tranzacționată pe piața de capital, iar în astfel de 

situații care intră sub incidența reglementărilor ASF, în evaluarea în 

vederea delistării, nu se aplică discount-uri pentru lipsa de control, 

respectiv pentru lipsa de lichiditate/vandabilitate. O situație 

particulară de acest gen este prevăzută și în Standardele de 

evaluare a bunurilor, editia 2022, GHID DE EVALUARE – GEV 600 

- Evaluarea întreprinderii, art. 64, Particularități: ”În cazul evaluării 

acțiunilor emise de o întreprindere, realizată pentru retragerea de la 

tranzacționare a acesteia, nu se aplică discounturi pentru lipsa de 

control, respectiv pentru lipsa de lichiditate/vandabilitate”. 

Concluziile procesului de evaluare: 

Opinia evaluatorului este prezentată pe larg în cadrul capitolului 3 – Evaluarea Societății, unde am ținut cont 

de prevederile Standardelor de Evaluare a Bunurilor emise de ANEVAR și de toate informațiile cunoscute de 

noi la data realizării raportului de evaluare. 

Metodele de evaluare recomandate de Standardele de Evaluare (SEV) emise de ANEVAR sunt: 

✓ Abordarea prin venit – reprezintă o cale generală de estimare a valorii unei întreprinderi, participații 

sau linii de activitate prin folosirea uneia sau mai multor metode prin care valoarea este estimată prin 

convertirea beneficiilor anticipate în valoare a capitalului. 

✓ Abordarea prin piață - o cale generală de estimare a valorii unei întreprinderi, participații sau linii de 

activitate prin folosirea uneia sau mai multor metode care compară subiectul evaluat cu alte 

întreprinderi similare, participații sau linii de activitate similare care au fost vândute.  

✓ Abordarea bazată pe active – metodă de estimare a valorii unei întreprinderi, participații sau linii de 

activitate utilizând metode bazate pe valoarea de piață a activelor individuale ale întreprinderii minus 

datoriile. 
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Abordarea prin venit (Metoda Fluxurilor Financiare Actualizate - “DCF” sau “Discounted Cash Flows”) a fost 

utilizată în vederea estimării valorii echitabile a capitalurilor proprii Construcții Bihor S.A., fiind cea mai 

adecvată întrucât surprinde aportul tuturor activelor deținute, corporale și necorporale (bază imobiliară, 

echipamente, capital de lucru, bază de clienți, angajați, etc.). În aplicarea acestei abordări am utilizat 

previziunile managementului pentru a surprinde evoluția viitoare așteptată a societății dar și o serie de date 

de piață prin care am verificat rezonabilitatea lor. În consecință, considerăm că rezultatul metodei fluxurilor 

financiare actualizate este cel mai reprezentativ pentru scopul prezentei evaluări. 

Abordarea prin piață a fost aplicată în vederea verificării opiniei emise în baza abordării prin venit. În acest caz, 

gradul de acuratețe al abordării prin piață este mai mic comparabil cu cel obținut prin abordarea prin venit întrucât 

pe piețele de capital din Europa, inclusiv Romania, a fost identificat un număr limitat de companii listate având 

obiect de activitate comparabil. 

Dintre cele trei abordări, nu am aplicat abordarea prin cost (abordarea bazata pe active), întrucât SEV emise 

de ANEVAR recomandă utilizarea acestei abordări doar în cazul start-up-urilor sau unde principiul continuității 

activității nu este respectat; în cazul prezentului proces de evaluare nici una dintre cele două condiții nu este 

respectată, astfel abordarea pe bază de active nu este utilizată. 

Cu stimă, 

DARIAN DRS S.A. 
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1. TERMENII DE REFERINȚĂ AI EVALUĂRII 

1.1. Identificarea şi competenţa evaluatorului 

Evaluarea expusă în prezentul raport a fost realizată de către DARIAN DRS SA1, și nu s-a primit asistență 

semnificativă din partea niciunei alte persoane, în afara celor identificate mai jos: 

• etapele procesului de evaluare au fost conduse de către Mihaela Luția, cu legitimația ANEVAR nr. 17944 
si de către Anca Isailă, cu legitimatia ANEVAR nr. 19247; 

• respectarea procedurilor interne de calitate ale companiei DARIAN DRS S.A., a fost verificată de către 
Codău Ciprian Crăciun. 

Evaluatorul deține calificarea și competența de a realiza prezenta evaluare, aspect care poate fi verificat de părțile 
interesate în Tabloul Asociației (http://nou.anevar.ro/pagini/tabloul-asociatiei). 

Afirmațiile prezentate și susținute în acest raport sunt adevărate și corecte; analizele, opiniile și concluziile 
prezentate sunt limitate numai de ipotezele (inclusiv cele speciale) considerate și sunt analizele, opiniile și 
concluziile personale ale Evaluatorului, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional. În derularea întregului 
proces al evaluării care a dus la opinia raportată, evaluatorul nu a fost constrâns sau influențat în niciun fel. Suma 
reprezentând plata pentru realizarea prezentului raport nu are nicio legătură cu declararea în raport a unei 
anumite valori (din evaluare) sau interval de valori care să favorizeze vreuna din părțile interesate și nu este 
influențată de apariția unui eveniment ulterior. Evaluatorul nu are niciun interes prezent sau de perspectivă în 
proprietatea care face obiectul prezentului raport de evaluare și niciun interes sau influenţă legată de părţile 
implicate. Astfel evaluatorul a putut oferi o valoare obiectivă și imparțială. 

1.2. Identificarea clientului și a oricăror alți utilizatori desemnați 

În conformitate cu contractul și datele înregistrate în baza de date proprie a Evaluatorului, prezentul raport de 
evaluare se poate utiliza exclusiv de către societatea comercială Construcții Bihor S.A., în calitate de Client și 
Destinatar, și conține informații adecvate doar necesităților ei. 

Evaluatorul nu va transmite copii ale prezentului raport sau părți din acesta, niciunei terțe părți, dacă aceasta nu 
a fost desemnată în scris ca posibil utilizator, și nici nu poate fi făcut responsabil pentru eventuale prejudicii 
produse părților în drept în cazul în care un terț ar deține și utiliza o astfel de copie. Responsabilitatea 
Evaluatorului este doar față de utilizatorii desemnați și nu poate fi extinsă față de niciun terț. 

1.3. Scopul evaluării 

Prezentul raport de evaluare va fi utilizat exclusiv în vederea respectării prevederilor contractuale, așa cum sunt 

ele stipulate în cadrul contractului de prestări servicii nr. 172 / 05.04.2022. 

Scopul evaluării este estimarea valorii echitabile a acțiunilor aferente companiei Construcții Bihor S.A, pentru 

retragerea acestora de la tranzactionare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Delistarea 

companiei se va realiza conform dispozitiilor art. 60, lit. c) din Legea 24/2017 si conform prevederilor 

Regulamentulului A.S.F. nr. 5/2018, art. 115. 

Raportul de evaluare nu va putea fi utilizat pentru niciun alt scop decât cel declarat; evaluatorul nu își asumă 

responsabilitatea niciodată și în nicio altă circumstanță sau context în care raportul de evaluare ar putea fi utilizat.  

1.4. Identificarea activului sau datoriei supuse evaluării 

În conformitate cu contractul și datele înregistrate în baza de date proprie a Evaluatorului, obiectul evaluării se 

referă la întreg capitalul propriu al companiei Construcții Bihor S.A. având CUI 73126 și număr de înregistrare la 

Registrul Comerțului: J5/275/1991. Societatea comercială Construcții Bihor S.A. are sediul social in Oradea, str. 

Berzei, nr. 4, jud. Bihor. 

 
1 DARIAN DRS SA, împreună cu evaluatorii identificați, sunt denumiți generic în cadrul raportului „Evaluatorul”. 

http://nou.anevar.ro/pagini/tabloul-asociatiei
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1.5. Tipul valorii utilizate 

Este esențial ca tipul (sau tipurile) valorii să fie adecvate termenilor de referință și scopului evaluării, deoarece 

tipul valorii poate influența sau dicta selectarea metodelor de evaluare, a datelor de intrare și a ipotezelor și în 

final concluzia evaluatorului asupra valorii. 

Cererea de delistare este invocată în baza art. 60, lit. c) din Legea 24/2017 si conform prevederilor 

Regulamentulului A.S.F. nr. 5/2018, art. 115. Conform acestui text de lege, “Valorile mobiliare admise la 

tranzacţionare pe o piaţă reglementată sunt retrase de la tranzacţionare ca urmare a hotărârii adunării generale 

extraordinare a acţionarilor de retragere de la tranzacţionare, cu îndeplinirea condiţiilor stabilite prin 

reglementările A.S.F.” 

Conform regulamentului ASF, preţul plătit de un emitent acţionarului care îşi exercită dreptul de a se retrage din 

societate este stabilit de un evaluator independent înregistrat la A.S.F. şi în conformitate cu standardele 

internaţionale de evaluare. 

În acest context, tipul valorii adecvat termenilor de referință și scopului evaluării, este valoarea echitabilă. Conform 

Standardelor de evaluare a bunurilor, editia 2022, SEV 104 - Tipuri ale valorii (paragraful 50), definita si în IVS2 – 

Valoarea echitabilă: 

”Valoarea echitabilă este prețul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii între părți 

identificate, aflate în cunoștință de cauză și hotărâte, preț care reflectă interesele acelor părți”. 

Valoarea echitabilă cere estimarea prețului care este just pentru ambele părți specifice, identificate, luând în 

considerare avantajele sau dezavantajele pe care fiecare parte le va obține din tranzacție. 

Această valoare, de regulă, datorită volatilității condițiilor de piață, are valabilitate limitată la data evaluării și nu 

va putea fi atinsă în cazul unei eventuale incapacități de plată viitoare când, atât condițiile pieței cât și situațiile 

de vânzare pot diferi față de acest moment. 

Raportul de evaluare este valabil în condiţiile economice, fiscale, juridice şi politice de la data întocmirii sale. Dacă 

aceste condiţii se vor modifica concluziile acestui raport îşi pot pierde valabilitatea. 

Conform nivelului de încredere al evaluatorului în precizia rezultatelor, expresia numerică a indicației finale asupra 

valorii de piață a fost rotunjită la mii de lei întregi. Suplimentar, s-a făcut și conversia valorii în euro, la un curs de 

4,9481 LEI pentru un EURO, valabil pentru data de 31.12.2021, rezultatul fiind rotunjit. Valabilitatea exprimării 

valorii în cele două monede, precum și echilibrul între acestea, sunt valabile la momentul exprimării opiniei, 

evoluția ulterioară a valorii putând fi diferită în cele două monede. 

1.6. Data evaluării 

Concluzia asupra valorii recomandată ca opinie finală în acest raport a fost determinată în contextul condițiilor 

pieței specifice din perioada Decembrie 2021; data evaluării este 31.12.2021;  rata de schimb valutar valabilă la 

aceasta dată este de 4,9481 lei pentru 1 euro.  

1.7. Natura și amploarea activităților evaluatorului și oricare limitări ale acestora 

Cu ocazia demarării procesului de evaluare, ce este sinonim cu discuțiile preliminare purtate cu managementul 

companiei, evaluatorul a avut asigurat acces la situațiile financiare ale companiei și la alte elemente de natură să 

influențeze procesul de evaluare. 

 
2 IVS - International Valuation Standard 
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1.8. Natura și sursa informațiilor pe care se bazează evaluatorul 

A. Informații primite de la client 

• Informații certe 

o Situațiile financiare aferente perioadei 2016 – 2020 si situtiile financiare in curs de auditare 
pentru anul 2021; 

o Balantele de verificare – sintetica si analitica la 31.12.2021;   
o Impartirea in functie vechime a clientilor si furnizorilor si detalierea conturilor 151, 401, 408, 

409, 411, 419, 461,462, 471, 473, 5121,7588; 
o Registrul mijloacelor fixe la 31.12.2021; 
o Situatia in care este surprinsa defalcarea veniturilor si ponderea lor in CA pentru perioada 

2015 – 31.12.2021 – conform situatiilor financiare puse la dispozitia Evaluatorului; 
o Situatia veniturilor din chirii obtinute de catre Construcții Bihor S.A.; 
o Date cu privire la suprafață pentru imobilele importante din patrimoniul Construcții Bihor S.A.; 
o Bugetul de venituri si cheltuieli estimat de catre personalul specializat din cadrul companiei 

Construcții Bihor S.A. pentru anii 2022 – 2026.   
o informații centralizate în cadrul chestionarului transmis cu privire la: 

▪ activitatea operațională a companiei 
▪ activitatea comercială a companiei 
▪ situația juridică a companiei și a patrimoniului său 
▪ situația patrimonială 
▪ active în exploatare/în afara exploatării 

                    Responsabilitatea pentru aceste informaţii revine integral Clientului. 

• Informații pe care se bazează concluzia asupra valorii: 
o Elemente de venituri și cheltuieli previzionate aferente companiei analizate, pornind de la 

datele furnizate de către managementul companiei. 
o Orice date relevante a căror considerare poate influența rezultatul metodelor aplicate. 

Aceste informații au fost asumate de Evaluator în urma comparării cu cele rezultate din cercetarea 
pieței; pentru diferențe semnificative au fost aplicate ajustări. 

B. Informații colectate de evaluator 

• Date cu privire la evoluția jucătorilor din sectorul în care își desfășoară activitatea compania evaluată 

coroborat cu evoluția pieței în ansamblu ei; 

• Date cu privire la situația jucătorilor din piață (marje EBITDA, Cifra de Afaceri, Capital de lucru, 

Cheltuiala cu amortizarea etc.); 

• Date cu privire la situația și evoluția economiei naționale si date cu privire la industria specifică, în 
care operează întreprinderea; 

• Date necesare pentru estimarea ratei de actualizare - preluate din baza de date Duff & Phelps, 

respectiv din studiile profesorului A. Damodaran; 

• Date cu privire la concurenți și întreprinderi comparabile (cifră de afaceri, indicatori de profitabilitate 
și rentabilitate, rate de creștere, capital de lucru net etc.).  

Sursele de date utilizate sunt:  Kroll Cost of Capital Navigator (www.kroll.com), A. Damodaran 
(http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/), TP Catalyst Database (www.tpcatalyst.bvdinfo.com), 
Capital IQ Database (www.capitaliq.spglobal.com), Business Valuation Resources 
(www.bvresources.com); 

• Bibliografia de specialitate privind metodologia de evaluare aplicată; 

• Legislația aplicabilă ținând cont de scopul evaluării; 

• Standardele de Evaluare a Bunurilor 2022. 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
http://www.capitaliq.spglobal.com/
http://www.bvresources.com/
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Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informaţiile și documentele pe care le-a avut la dispoziţie, fiind 

posibilă existența şi a altor informaţii sau documente de care evaluatorul nu avea cunoştinţă.  

Evaluatorul a obţinut informaţii, opinii, estimări din surse considerate a fi corecte şi de încredere, dar nu se asumă 

nicio responsabilitate în cazul în care acestea s-ar dovedi a fi incorecte. 

1.9. Ipoteze semnificative şi ipoteze speciale semnificative 

Valoarea opinată în raportul de evaluare este estimată în condiţiile realizării ipotezelor care urmează şi în mod 
special în ipoteza în care situaţiile la care se face referire mai jos nu generează niciun fel de restricţii în afara 
celor arătate expres pe parcursul raportului şi a căror impact este expres scris că a fost luat în considerare. Dacă 
se va demonstra că cel puţin una din ipotezele sub care este realizat raportul şi care sunt detaliate în cele ce 
urmează nu este valabilă, valoarea estimată este invalidată. 

Principalele ipoteze de care s-a ţinut seama în elaborarea prezentului raport de evaluare sunt următoarele: 

Ipoteze semnificative: 

✓ Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informaţiile şi documentele furnizate de către reprezentanţii 
Construcții Bihor S.A. prin personalul specializat. Informațiile furnizate sunt referitoare la situaţia 
patrimonial-economică a companiei şi au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigaţii 
suplimentare. Dreptul de proprietate asupra partilor sociale este considerat valabil şi marketabil. 

✓ Informaţiile furnizate de terţe părţi sunt considerate de încredere dar nu li se acordă garanţii pentru 
acurateţe. 

✓ Se presupune că amplasamentele se conformează tuturor reglementărilor şi restricţiilor de zonare şi 
utilizare, în afara cazului în care a fost identificată o non-conformitate, descrisă şi luată în considerare în 
prezentul raport. 

✓ Evaluatorul nu a realizat o inspecție a imobilizărilor corporale aflate în exploatare. Nu am realizat o analiză 
a clădirilor, nici nu am inspectat acele părţi care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, acestea fiind 
considerate în stare tehnică bună. Nu ne putem exprima opinia asupra stării tehnice a părţilor 
neinspectate şi acest raport nu trebuie înţeles că ar valida integritatea structurii sau sistemului clădirilor.  

✓ Din informaţiile deţinute de către evaluator, nu există niciun indiciu privind existenţa unor contaminări 
naturale sau chimice la data evaluării care afectează valoarea proprietăţilor analizate sau proprietăţilor 
vecine. Evaluatorul nu are cunoştinţă de efectuarea unor inspecţii sau a unor rapoarte care să indice 
prezenţa contaminanţilor sau materialelor periculoase. Valorile sunt estimate în ipoteza că nu există aşa 
ceva. Dacă se va stabili ulterior că există contaminări pe orice proprietate sau pe oricare alt teren vecin 
sau că au fost sau sunt puse în funcţiune mijloace care ar putea să contamineze, aceasta ar putea duce 
la diminuarea valorii raportate. 

✓ Nu am realizat niciun fel de investigaţie pentru stabilirea existenţei contaminanţilor. Se presupune că nu 
există condiţii ascunse sau neaparente ale proprietăţii imobiliare şi a utilajelor, solulului, sau structurii 
care să influenţeze valoarea. Evaluatorul nu-şi asumă nicio responsabilitate pentru asemenea condiţii 
sau pentru obţinerea studiilor necesare pentru a le descoperi. 

✓ Situaţia actuală a companiei evaluate şi scopul prezentei evaluări au stat la baza selectării metodelor de 
evaluare pentru estimarea valorii de piață. 

✓ Analiza situaţiilor financiare ale societăţii comerciale supuse evaluării în cadrul prezentului raport, nu 
presupune că noi am efectuat un audit, revizie limitată sau due-diligence pentru această societate. Nu 
ne asumăm nicio responsabilitate cu privire la integralitatea, corectitudinea sau exactitatea oricărei 
informaţii financiare primite de la societate sau în numele acesteia. 

✓ Valoarea de piață estimată este valabilă la data evaluării. Întrucât piaţa, condiţiile de piaţă se pot schimba, 
valoarea estimată poate fi incorectă sau necorespunzătoare la un alt moment. 

✓ S-a presupus că legislaţia în vigoare se va menţine şi nu au fost luate în calcul eventuale modificări care 
pot să apară în perioada următoare. 

✓ Intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia. 
✓ Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanţă sau să depună 
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mărturie în instanţă relativ la societatea în chestiune. 
✓ Nici prezentul raport, nici părţi ale sale (în special concluzii referitoare la valori, identitatea evaluatorului) 

nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul prealabil al părţilor amintite în anexă. 
✓ Orice valori estimate în raport se aplică întregii societăţi şi orice divizare sau distribuire a valorii pe 

interese fracţionate va invalida valoarea estimată, în afara cazului în care o astfel de distribuire a fost 
prevăzută în raport. 

✓ Raportul de evaluare este valabil în condiţiile economice, fiscale, juridice şi politice de la data întocmirii 
sale. Dacă aceste condiţii se vor modifica concluziile acestui raport îşi pot pierde valabilitatea. 

✓ Prezentul raport de evaluare nu reprezintă inventarierea bunurilor mobile, evaluarea a fost realizată 
exclusiv pe baza listei și a informațiilor primite de la reprezentanții clientului/proprietarului. 

✓ Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informaţiile pe care le-a avut la dispoziţie, putând exista 
şi alte informaţii de care evaluatorul nu avea cunoştinţă. Orice neconcordanțe apărute, din acest motiv 
sau din neîndeplinirea ipotezelor luate în calcul, impun reanalizarea evaluării și, dacă este cazul, a 
cuantificării valorice a  diferențelor. 

✓ Bugetul de venituri și cheltuieli pentru perioada 2022-2026 a fost realizat de managementul întreprinderii 
și verificat de evaluator cu informații din piață; acesta stă la baza previziunilor folosite. 

Ipoteze speciale semnificative: 

✓ Nu este cazul. 

1.10. Restricții de utilizare, difuzare sau publicare 

Raportul de evaluare, în totalitate sau pe părți, sau oricare altă referire la acesta, nu poate fi publicat, nici inclus 
într-un document destinat publicităţii fără acordul scris şi prealabil al evaluatorului cu specificarea formei şi 
contextului în care urmează să apară. Publicarea, parţială sau integrală, precum şi utilizarea lui de către alte 
persoane decât cele la care s-au făcut referiri anterior, atrage după sine încetarea obligaţiilor contractuale. De 
asemenea, intrarea în posesia unui terţ a unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia. 

1.11. Declararea conformității evaluării cu SEV 

Standardele generale: 

• Definițiile și conceptele pe care se bazează acest raport sunt cele din SEV 100 – Cadru general (IVS 

– Cadru general) respectiv 104 - Tipuri ale valorii (IVS 104); 

• Misiunea de evaluare a fost definită în conformitate cu prevederile SEV 101 – Termenii de referință 

ai evaluării (IVS 101) și condusă în acord cu prevederile SEV 102 - Documentare și conformare (IVS 

102); 

• Prezentul raport de evaluare este întocmit cu respectarea cerințelor SEV 103 – Raportare (IVS 103) 

respectiv SEV 105 - Abordări și metode de evaluare; 

Standardele pentru active: 

• Obiectul evaluării fiind o întreprindere (capitalurile proprii ale societății Construcții Bihor S.A.), 
procesul de evaluare a ținut cont și de prevederile SEV 230 – Drepturi asupra proprietății imobiliare 
(IVS 400), GEV 630 – Evaluarea bunurilor imobile, SEV 200 – Întreprinderi și participații la 
întreprinderi (IVS 200), GEV 600 – Evaluarea întreprinderii. 

Conform prevederilor contractuale și a instrucțiunilor evaluării, nu a fost necesară abaterea de la niciunul din 
standardele respective.  

1.12. Tipul raportului 

Raportul de evaluare este unul narativ, detaliat, întocmit în conformitate cu SEV 103 și cuprinde, pe lângă termenii 

de referință, descrierea tuturor datelor, faptelor, analizelor, calculelor și judecăților relevante pe care s-a bazat 

opinia privitoare la indicația asupra valorii raportate, nefiind necesară nicio excludere sau abatere de la respectivul 

Standard. 
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2. PREZENTAREA DATELOR – ANALIZA DIAGNOSTIC 

2.1. Prezentare generală 

Denumirea societății: Construcții Bihor S.A.; 

Sediul societății: localitatea Oradea, str. Berzei, nr. 4, județul Bihor; 

Număr de înregistrare la Registrul Comerţului: J5/275/1991;  

Cod unic de înregistrare: 73126; 

Societatea comercială Construcții Bihor S.A. are ca și obiect de activitate principal “Lucrari de construcții a 
cladirilor rezidentiale si nerezidentiale”, conform cod CAEN 4120. 

Alte obiecte de activitate – cele care sunt efectiv realizate aditional obiectului de activitate principal sunt: 

o 0812 – Extracția pietrișului și nisipului 

o 2363 – Fabricarea betonului 

o 6820 – Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing  

Construcții Bihor S.A. oferă o gamă largă de servicii din sfera construcțiilor civile și industriale: 

➢ Societatea dispune de logistică performantă pentru desfășurarea în bune condiții și în parametri 

optimi a serviciilor necesare în activitatea de construcții și vânzări betoane. Societatea are in 

proprietate un parc auto care beneficiaza de toate utilajele necesare bunei desfasurari a activitatii de 

construcții si vânzări betoane.   

➢ Activitatea de producție betoane, mortare și prefabricate din beton simplu și armat.  

➢ Activitatea de exploatare și sortare a agregatelor minerale de balastieră.  

➢ Suplimentar, societatea Construcții Bihor deține în portofoliu și un laborator de analize și 

încercări în construcții (grad II). 

Laboratorul este autorizat pe următoarele profiluri: 

o AR (armături de rezistență din OB, sârmă sau plase sudate); 

o BBABP (beton, beton armat și beton precomprimat); 

o GTF (geotehnică și teren de fundare); 

o MBM (materiale pentru betoane și mortare); 

o MTZ (mortare pentru tencuieli și zidării); 

o ZP (zidărie și prereți). 

Dotarea tehnică a societății asigură realizarea activităților amintite anterior, la termene și în condiții de calitate, pe 

întreaga rază de acoperire a lor, dar conform datelor regasite in raportul administratorului la 31.12.2021, este 

absolut necesara modernizarea capacitatilor vechi existente, si achizitionarea unor echipamente pentru lucrari in 

infrastructura. 

Personalul din cadrul societății este specializat în execuția activitatilor realizate de catre companie, având 

experiența tehnică, disponibilitate profesionala și vechimea necesare în vederea realizării tuturor categoriilor de 

lucrări de construcții menționate anterior. Metodele utilizate la execuția lucrărilor sunt în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, cu normativele tehnice și cu procedurile tehnice de execuție.  

În cadrul companiei, Departamentul de Achiziții și cel Juridic, subordonate directorului general, au rolul de a 

întocmi documentația pentru licitațiile organizate de diferite administrații locale sau județene, dar și de a încheia 

contracte cu alți clienți (persoane juridice). 
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2.2. Diagnosticul juridic  

2.2.1.1. Surse 

Prezentarea aspectelor juridice şi a tuturor aspectelor menționate în întregul raport au la bază documentele şi 

informaţiile puse la dispoziţie de către Construcții Bihor S.A. prin conducerea societăţii, directorii de funcţiuni şi 

persoane autorizate din compartimentele de specialitate ale societăţii. 

2.2.1.2. Forma juridică 

Constructii Bihor este o societate comercială care funcționează conform legislației aplicabile pe teritoriul României 
și anume Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, fiind organizată ca societate pe actiuni (SA).  

2.2.1.3. Proprietarii companiei 

Capitalul social subscris este varsat in totalitate iar structura actionariatului la data de 31.12.2021 este 
urmatoarea: 

Nume actionar 
Numar de 

actiuni 
Cota din 

capitalul social 
Valoare capital 

social (lei) 

Ghilea Gavrila 635,216 60.6014% 1,905,648 

Oviserga Prest SRL, loc. Oradea, jud. Bihor 254,850 24.3134% 764,550 

Alti actionari 121,024 11.5460% 363,072 

STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU 
ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI, loc. Bucuresti, Sector 1 

37,097 3.5392% 111,291 

TOTAL 1,048,187 100% 3,144,561 

Capitalul social subscris si varsat este in suma de 3.144.561 lei la 31.12.2021, alocat unui numar de 1.048.187 
actiuni cu o valoare nominala de 3 lei/actiune. 

2.2.1.4. Dreptul de proprietate asupra terenului, clădirilor și echipamentelor 

La 31.12.2021 în patrimoniul companiei se găsesc imobilizari corporale de tipul terenurilor si constructiilor, 

instalatiilor tehnice si masinilor, altor utilaje si mobilier cu o valoare neta contabila de 17.853.926 lei. 

Conform informațiilor primite de la reprezentanții clientului, societatea deține întreg dreptul de proprietate asupra 
imobilizărilor corporale (terenuri, construcții și echipamente) regăsite în evidențele sale contabile. 

Din analiza realizată de noi împreună cu reprezentanții societății am încadrat aceste imobilizări ca fiind active 
operaționale (necesare și utilizate în activitatea curentă a societății).  

In activitatea de construcții și vânzări betoane, societatea foloseste urmatoarele active din patrimoniul ei: 

excavator cu picon și cupă, automacara AMT 12,5 T, automacara HIDROM 18 T, pompă pentru turnat beton 34 

m, pompă pentru turnat beton 36 m, incărcător 0,8 mc, autobetoniere 5 mc, autobetoniere 7 mc, autobetoniere 9 

mc, autobetoniere 10 mc, autobasculante 40 T, autotrailer 35 T, vibrocompactor de 8 T, vibrocompactor de 13 T. 

In desfasurarea activitatii de producție betoane, mortare și prefabricate din beton simplu și armat, societatea 

utilizeaza statia de betoane Nicolina, care se găsește în Oradea, str. Uzinelor, nr. 3 (în zona industrială între 

Fabrica de zahăr și UAMT).  

Pentru desfasurarea activitatii de producție betoane, mortare și prefabricate din beton simplu și armat societatea 

este dotată cu utilajele tehnologice specifice cu performanțe de vârf în domeniu, care asigură realizarea 

produselor la indici calitativi superiori. De asemenea, in patrimoniul companiei exista o stație modernă LIEBHERR 

importata din Germania cu o capacitate de 100 mc/oră, care dispune si de rețete, dozare, cântărire computerizată, 

generare de rapoarte și grafice. Se utilizează aditivi de ultimă generație pentru obținerea de mărci și calități 

superioare de betoane în stare proaspătă. La spălarea stației și a transportoarelor, colectarea apelor uzate se 

face în bazine speciale și filtrarea lor se face cu respectarea normelor ecologice și de protecție a mediului 

înconjurător. 
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Construcții Bihor S.A. oferă prin stația de betoane Nicolina prețuri deosebit de atractive și competitive. Programul 

de funcționare al stației este flexibil, în funcție de necesitățile beneficarilor și cumpărătorilor. Pentru clienții fideli 

sau la cantități mari de betoane comandate se încheie contracte și se acordă bonusuri, discounturi și reduceri 

substanțiale. 

Pentru desfasurarea activitatii de exploatare și sortare a agregatelor minerale de balastieră, firma deține în 

proprietate balastiera situata în localitatea Borș, pentru productia proprie de agregate betoane și mortare. În unele 

situații, agregatele și produsele de balastieră în surplus se comercializează. În acest ritm de exploatare 

zăcământul existent asigură rezerve pentru minimum 10 ani. Agregatele sortate și spălate produse în cadrul 

subunității sunt calitative și competitive. Conținutul de părți levigabile (corpuri străine) se încadrează în prevederile 

standardelor în vigoare. Astfel prin sorturile de nisip de 0 - 3 și pietriș 15 - 30 mm se asigură realizarea betoanelor 

de bună calitate, precum și a mărcilor superioare. Agregatele Construcții Bihor S.A. au cel mal redus conținut de 

sodă și sunt recomandate în mod deosebit pentru tencuieli fine și mortare. 

La comercializare se asigură transport la cerere. Stația de sortare se situează la ieșirea din localitatea Borș la 

aprox. 12 km de Oradea, (pe partea dreaptă, exact înainte de PCTF Borș). 

Societatea Construcții Bihor deține în portofoliu si un Laborator de analize și încercări în construcții (grad II). 

Activitatile companiei se desfasoara: 

- In constructiile aflate pe santierele unde sunt lucrarile beneficiarilor; 

- La statia de betoane situata in Oradea, Str. Uzinelor, Nr. 2; 

- La statia de sortare situata in Comuna Bors, Str. Borsului, Nr. 155/D; 

- La depozitul central de materiale de constructii situat in Oradea, Str. Razboieni, Nr. 85;  

- La caminul de garsoniere (fost camin de nefamilisti)  situat in Oradea, Aluminei 37/A, in regim de motel, 

44 camere (camere duble la parter, etaj I, II si III sau garsoniere la etaj IV); 

- In atelierul de tâmplărie situat in Oradea, Str. Berzei, Nr. 5 (sectie auxiliara care produce doar pentru 

lucrarile companiei). 

Conform informatiilor furnizate de catre reprezentantii clientului, societatea Construcții Bihor S.A. deține în Oradea 
următoarele active imobiliare:  

Locatia Nr.CF Nr. cad. Suprafata-mp Teren liber 
Teren 

ocupat 
constructii 

STATUS TIP 

ORADEA, 
UZINELOR, Nr. 3 

151131 151131 4,900.00 4,533.00 367.00 in exploatare intravilan 

(statia de betoane, 
cantar, birouri + 1 

hala inchiriata) 

201304 5165/20 38,457.00 31,501.50 6,955.50 in exploatare intravilan 

202913 5185/9 353.00 353.00 0.00 in exploatare intravilan 

 202914 5181/5 34.00 34.00 0.00 in exploatare intravilan 
 202915 5183/29 872.00 872.00 0.00 in exploatare intravilan 
 202917 4127/8 177.00 177.00 0.00 in exploatare intravilan 
 202919 4129/46 1,513.00 1,513.00 0.00 in exploatare intravilan 
 202918 4138/9 16.00 16.00 0.00 in exploatare intravilan 
 159586 7162 5,151.00 2,948.00 2,203.00 in exploatare intravilan 

Total locatie   51,473.00 41,947.50 9,525.50   

ORADEA, 
RAZBOIENI, nr.85 

162239 162239 43,192.00 38,364.00 4,828.00 in exploatare intravilan 

 158421 8195 617.00 339.00 278.00 in exploatare intravilan 
 158426 8196 583.00 241.00 342.00 in exploatare intravilan 
 156491 156491 170.00 103.00 67.00 in exploatare intravilan 
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Locatia Nr.CF Nr. cad. Suprafata-mp Teren liber 
Teren 

ocupat 
constructii 

STATUS TIP 

Total locatie   44,562.00 39,047.00 5,515.00   

ORADEA, BERZEI, 
nr. 3-5 

176504 176504 2,028.00 1,339.00 689.00 in exploatare intravilan 

(atelier 
tamplarie+spatii 

depozitare, birouri 
proprii, spatii 

inchiriate la terti) 

205948  309.00 100.20 208.80 in exploatare intravilan 

205948  415.60 134.70 280.90 in exploatare intravilan 

205948  535.20 173.60 361.60 in exploatare intravilan 

 205948  1,413.20 458.20 955.00 in exploatare intravilan 

 157873 157873 3,985.00 3,985.00 0.00 in exploatare intravilan 

 205786 205786 600.00 600.00 0.00 in exploatare intravilan 

Total locatie   9,286.00 6,790.70 2,495.30   

ORADEA, 
ALUMINEI, nr. 37A 

– motel/camin 
153418 541-C1 273.00 0.00 273.00 in exploatare intravilan 

        

ORADEA, ION 
BOGDAN nr. 38 

158417 158417 18,926.00 17,593.00 1,333.00 in exploatare intravilan 

ORADEA, ION 
BOGDAN nr. 38 

201047 201047 10,993.00 9,769.00 1,224.00 in exploatare intravilan 

Total locatie   29,919.00 27,362.00 2,557.00   

ORADEA, Berzei, 
nr. 4 – sediul 

societatii 
151948-C1-U1 34/1/A 326.00 326.00 0.00 in exploatare intravilan 

        

ORADEA, FACLIEI 
25C 

151784 151784 4,101.00 4,101.00 0.00 in exploatare intravilan 

        

Locatia: ORADEA, 
DRUMUL 

SANTAULUI 
(extravilan) 

160651 160651 29,325.00 29,325.00 0.00 in exploatare extravilan 

teren agricol, avem 
notificare de 
expropiere in 

vederea constuirii 
unui drum de 
interes public 

160780 160780 40,707.00 40,707.00 0.00 in exploatare extravilan 

160829 160829 21,013.00 21,013.00 0.00 in exploatare extravilan 

Total locatie   91,045.00 91,045.00 0.00   

ORADEA, Traian 
Lalescu nr.39 
(apartament 3 

camere) 

151439/C1/U1  17.00 0.00 17.00 in exploatare intravilan 

Total suprafata   231,002 210,619.2 20,382.8   

Total suprafata 
EXTRAVILAN 

  91,045 91,045 0.00   

Total suprafata 
INTRAVILAN 

  139,957 119,574.2 20,382.8   
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Societatea are in patrimoniu si urmatoarele active imobiliare, acestea nefiind localizate in Oradea: 

Locatia Nr.CF Nr. cad. 
Suprafata-

mp 
Teren liber 

Teren 
ocupat 

constructii 
STATUS TIP TEREN 

Bors 59113 59113 288,776.00 288,776.00  in exploatare extravilan 

Balastiera 
Bors si terenul 

aferent 
exploatarii 

62118 62118 20,001.00 20,001.00  in exploatare extravilan 

59104 59104 6,582.00 6,175.00 407 in exploatare intravilan 

59105 59105 100.00 100.00  in exploatare intravilan 

 62107 62107 9,300.00 9,300.00  in exploatare extravilan 

 62033 62033 2,000.00 2,000.00  in exploatare extravilan 

 62034 62034 2,000.00 2,000.00  in exploatare extravilan 

 62035 62035 1,000.00 1,000.00  in exploatare extravilan 

 62036 62036 1,000.00 1,000.00  in exploatare extravilan 

 62032 62032 1,000.00 1,000.00  in exploatare extravilan 

 62031 1000 1,000.00 1,000.00  in exploatare extravilan 

 62045 62045 2,000.00 2,000.00  in exploatare extravilan 

 62079 62079 10,000.00 10,000.00  in exploatare extravilan 

 62064 62064 1,469.00 1,469.00  in exploatare extravilan 

        

Nojorid(Livada) 
CF 3358 Girisu de 

Cris/ CF 51299 
1966/105 5,058.00 5,058.00  in exploatare intravilan 

teren ingradit 
si inchiriat 

CF 58190 1966/107 1,632.00 1,632.00  in exploatare intravilan 

 1966/109 16,981.00 16,981.00  in exploatare intravilan 

TOTAL   369,899.00 369,492.00 407.00   

Societatea nu a realizat reevaluari ale mijloacelor fixe din patrimoniul ei in ultimii 10 ani, aceasta mergand pe 
tratament contabil alternativ “cost istoric”. 

2.2.1.5. Active în afara exploatarii  

Conform chestionarului de evaluare completat de catre reprezentantii clientului, in patrimoniul companiei nu se 

gasesc active redundante (neutilizate și care pot fi valorificate prin vânzare fără a fi afectată activitatea 

operațională a societății). 

2.2.1.6. Contracte de închiriere 

Activitatea operațională a societății, coroborat cu baza materială de producție (active imobile și mobile) implică 
încheierea în baza unor contracte de închiriere a unor proprietati imobiliare si bunuri mobile din patrimoniul său 
către terti, după cum urmează:  

Nr. 
crt. 

Locatia Obiectiv CHIRIAS 
Data finalizarii 
contractului 

Suprafata 
inchiriata-

mp- 

Tarif 
EUR/mp  

Chirie lunara 
(euro) 

1 Berzei nr.4 Birouri AQUA CONS SRL 01/04/2023 107 3 321 

2 Berzei nr.4 Birouri 
TIRLA CONCEPT 

CONSULTING SRL 
01/03/2023 34 3 102 

3 Berzei nr.4 Birouri ARTLINESIM SRL 01/03/2023 40 3 120 

4 Berzei nr.4 Birou LINE ART MEDIA SRL 01/01/2023 20 3 60 

5 Berzei nr.4 Birou OVISERGA PREST SRL 01/02/2023 12.42 4 49.68 

6 Uzinelor nr.3 Hala OVISERGA PREST SRL 01/02/2023 600 1 600 

7 Uzinelor nr.3 Hala PREFIN ITALIA SRL 01/11/2025 
CF:159586 
+ 1000 mp 

teren 

 5000 
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Nr. 
crt. 

Locatia Obiectiv CHIRIAS 
Data finalizarii 
contractului 

Suprafata 
inchiriata-

mp- 

Tarif 
EUR/mp  

Chirie lunara 
(euro) 

8 Uzinelor nr.3 Antena ORANGE ROMANIA 22/05/2027 100  500 

9 Berzei nr.3 Cantina LONG MA SRL 31/12/2022 1163  4000 

10 Berzei nr.3 
Birouri + 

hala 
SARAMOB SRL 01/02/2023   100 

11 Berzei nr.3 easy box 
DELIVERY  SOLUTIONS 

S.A. 

1 an 
cu prelungire 

tacita 

  120 

12 Ciheiului nr.35 easy box 
DELIVERY  SOLUTIONS 

S.A. 

1 an 
cu prelungire 

tacita 

  120 

13 Berzei nr.5 Atelier BORSEMPRE SRL 01/10/2022 55 3 165 

14 Berzei nr.5 Birou START TAXI 2002 SA 18/02/2023 14  50 

15 Berzei nr.5 Dispecerat START DISP SRL 18/02/2023 35  250 

16 Berzei nr.5 Atelier KISS  IOSIF I.I. 01/09/2022 24 3 72 

17 Razboieni 85 platforma PRO RECICLARE SRL 01/09/2022 1200 0.5 600 

18 Razboieni 85 

Hala + 
birou LILROM GAS BAVARIA 

SRL 
01/03/2023 

334  1000 

sopron 200  

19 Razboieni 85 

Birou 

STINGPROT SRL 

 14.6 4 58.4 

Atelier 01/06/2022 136 2 272 

Birou  16 3 48 

20 Razboieni 85 
depozit MEXIWEB PROJECT 

SRL 
01/03/2023 

72 2 144 

Birou 109 3 327 

21 Razboieni 85 Depozit Asociatia "PALIMAR" 01/07/2022 150 2 300 

22 Razboieni 85 Birouri DEVEGA SRL 01/02/2023 100 1 100 

23 Razboieni 85 platforma 
DEVEGA LOGISTICS 

SRL 
13/03/2023 100 1 100 

24 Razboieni 85 Atelier DEMIAN LEONTIN PFA 01/10/2022 42 2 84 

25 Razboieni 85 Atelier POPA VASILE ADRIAN 15/01/2023 19 2 38 

26 Razboieni 85 
Hala 

productie 
ROLUSI SRL 31/07/2022 125 2 250 

27 Razboieni 85 
Hala 

depozitare 
NM ELECTRO SRL 01/06/2022 270 2 540 

28 Ion Bogdan 38 platforma CARNIROM SRL 21/09/2022 60 2 120 

29 Ion Bogdan 38 Atelier PFA OPRIS IAN 01/03/2022 105 2 210 

30 Ion Bogdan 38 Atelier 
GRG GLOBAL TRANS 

SRL 
01/10/2022 48 2 96 

31 Ion Bogdan 38 Depozit 
GAELLA DECORATION 

SRL 
01/09/2022 43 3 129 

32 Ion Bogdan 39 Depozit DOJUR TRIA SRL 01/07/2022 15  50 

33 Ion Bogdan 38 Atelier FRITZ CAR SRL 01/10/2022 125 2 250 

34 Ion Bogdan 39 Arhiva TEHNOMET SRL 01/02/2022 12.5 3 37.5 

35 Ion Bogdan 38 Atelier 
DETAIL & COSMETICS 

4 CARS SRL 
01/08/2022 58 2 116 

36 Ion Bogdan 39 Atelier 
MITOC GHEORGHE 

VALENTIN 
01/05/2022 55 3 165 

37 Ion Bogdan 40 Atelier 
MARIAN TEODOR-
TRANDAFIR PFA 

01/12/2022 80 2 160 

38 Aluminei nr.37 apartament BOZANTAN  ELZA 01/08/2022   84 
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Nr. 
crt. 

Locatia Obiectiv CHIRIAS 
Data finalizarii 
contractului 

Suprafata 
inchiriata-

mp- 

Tarif 
EUR/mp  

Chirie lunara 
(euro) 

39 
Livada de Bihor si 
terenuri Santaului 

ferma 
BALERCA C. COSTEL 

PFA 
01/05/2022   303 

40 Bors antena RCS & RDS SA  100  392 

41 Aluminei nr.37 antena RCS & RDS SA  20  250 

TOTAL EUR/luna 17,854 

TOTAL EUR/an 214,243 

TOTAL LEI/AN 1,060,503 

In cazul contractelor mentionate anterior entitatea are calitatea de locator.  

Compania nu închiriaza de la terti active. 

2.2.1.7. Contracte de împrumut. Bunuri gajate sau ipotecate  

Societatea a angajat un numar de trei credite pe contract cu perioada de rambursare pana in anul 2023.  

Conform situatiilor financiare de la 31.12.2021, societatea are credite bancare de 6.800.000 lei, din care 
4.533.333 sunt credite bancare pe termen scurt si 2.266.667 lei sunt credite bancare pe termen lung.  

De asemenea, societatea are si datorii pentru leasing financiar in suma de 2.963.528 lei din care 883.294 lei sunt 
pe termen scurt si 2.080.234 lei sunt pe termen lung. Datoriile de leasing reprezinta datorii in valuta (8 finantari) 
pentru achizitii contractate in leasing financiar. Dobanda platita pentru leasing in exercitiul financiar al anului 2021 
a fost de 64.879 lei iar in 2020 a fost de 57.943 lei. 

La sfarsitul exercitiului financiar al anului 2021 valoarea contabila a activelor gajate bancilor pentru credit si 
scrisori de garantii bancare este de 5.417.435 lei. Valorile brute ale activelor gajate sunt de 10.281.488 lei. Valorile 
brute ale achizitiilor in sistem de leasing financiar sunt de 4.696.513 lei iar valorile nete sunt de 3.337.487 lei. 
Amortizarea aferenta drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing este de 776.889 lei. 

Conform informatiilor furnizate in cadrul chestionarului de evaluare transmis, urmatoarele bunuri din patrimoniul 
companiei au fost gajate sau ipotecate: 

Denumire Imobil Rang Ipoteca 
Val Initiala 

Credit 
Valuta 

Sold credit la 
31.12.2021 

Imobil Razboieni 85, Oradea, CF 162239, CF 
156491, CF 158421 

I (BT) 3.000.000 EURO 654.628 euro 

Imobil Ion Bogdan, Oradea, CF 158417 I (BT) 3.000.000 EURO 654.628 euro 

Imobil Uzinelor 2, Oradea, CF I (BT) 3.000.000 EURO 654.628 euro 

Imobil, sediu administrativ, Berzei 4, Oradea I (BRD) 2.000.000 EURO 134.623 euro 

Imobil, camin nefamilisti, Aluminei 37/A, Oradea I (BRD) 2.000.000 EURO 134.623 euro 

Soldul creditelor se refera la partea non-cash, utilizata sub forma de scrisori de garantie (de participare la licitatii 

sau de buna executie). 

2.2.1.8. Participaţii şi alte imobilizări financiare 

La 31.12.2021 societatea detine titluri de participare in valoare bruta de 146.733 lei in urmatoarele societati: 

• Conor S.R.L. Oradea, str. Berzei, nr. 4 - cota detinuta fiind de 52,75%; societatea Conor S.R.L. este 
fara activitate iar detinerea aceasta a fost provizionata integral; nu exista sanse de încasare de 
dividende, societatea nemaiavand activitate. 

• un numar de 4.650 actiuni a 0,1 lei/actiune, in valoare totala de 465 lei, la First Bank SA (fosta 
Piraeus Bank); detinerile companiei provin din detinerea de actiuni la Eurom Bank care a fost 
preluata/absorbita de Leumi Bank S.A., care la randu-i a fost obsorbita de First Bank). 

La 31.12.2021 valoarea contabila a titlurilor de participare este de 465 lei, conform situatiilor financiare puse la 

dispozitia Evaluatorului.  
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2.2.1.9. Licenţe, brevete, mărci, proprietăţi intelectuale 

Compania prin specificul său de activitate nu deține active necorporale (mărci, brevete, licențe), altele decât cele 
utilizate în activitatea administrativ contabilă (programe și licențe software). La data evaluarii valoarea activelor 
necorporale din patrimoniul companiei este de 0 lei, programele si licentele software fiind complet amortizate. 

2.2.1.10. Litigii  

La momentul evaluării societatea este angrenată într-o serie de acțiuni juridice în care are calitatea de 
pârât/reclamant. Probabilitate de soluționare favorabilă a acestor acțiuni este medie, dar ele în ansamblul lor nu 
se răsfrâng în mod negativ asupra activității operaționale a societății. În cele ce urmează prezentăm o situație 
centralizată cu privire la acestea: 

➢ Societatea a fost parte intr-un litigiu avand obiect de rectificare carte funciara, in calitate de reclamanta, 
cu Mercur S.A. pentru un imobil in suprafata de 6.100 mp situati in Oradea (Dosu Garii Iosia) notati in CF 
10226 Sintandrei pentru care a fost emis certificat de atestare a dreptului de proprietate in favoarea 
ambelor parti. In baza certificatului de atestare a dreptului de proprietate BH 0025 din 13.02.1996 emis 
cf. HG 834/1991, acest imobil a fost cuprins in capitalul social inainte de privatizare la o valoare de 21.434 
(echivalentul a 8.574 actiuni). 
Intrucat instanta a respins prin hotarare irevocabila exceptia invocata de societate privind legalitatea 
Certificatului de astestare a dreptului de proprietate emis pentru Mercur S.A. Oradea, care este in 
lichidare si au fost demarate alte proceduri in vederea intabularii dreptului de proprietate asupra acestui 
activ, facandu-se in prezent demersuri topografice pentru identificarea posibilitatii fructificarii dreptului de 
proprietate asupra acestui imobil. In masura in care societatea va fi in imposibilitatea intabularii activului 
se vor demara procedurile de scoatere din activ si diminuarea capitalului social implicit a participatiei 
AAAS.  
Societatea este in imposibilitatea de a-si intabula dreptul de proprietate pentru suprafata de 544 mp teren 
situat in Oradea str. Hora Coriolan (Dosul Garii) care au fost cuprinsi in Certificatul de atestare a dreptului 
de proprietate BH 0025 din 13.02.1996. Valoarea cu care este cuprins in capitalul social este de 1.915 
lei (echivalentul a 638 actiuni). 

➢ In exercitiul 2007 societatea a fost actionata in instanta de catre CMC Carbunari avand ca pretentii plata 
sumei de 206.901 lei cu titlu de pret neachitat plus penalitati, pentru marfa neconforma. Obligatia de plata 
nu este cuprinsa in bilantul societatii dar societatea a constituit provizion pentru penalitati si cheltuieli de 
judecata de 184.004 lei. In anul 2009 CMC Carbunari a executat suma de 249.788 lei. In urma apelului 
promovat de catre societate Curtea de Apel a casat sentinta care dadea castig de cauza CMC Carbunari 
si societatea a castigat la Inalta Curte de Casatie si Justitie recursul inaintat de CMC Carbunari, sentinta 
fiind irevocabila. In 2013 CMC Carbunari a solicitat deschiderea procedurii insolventei. Creanta de 
249.788 este provizionata. Cauza de faliment a societatii CMC Carbunari – dosar 1/100/2013 este pe 
rolul Tribunalului Maramures cu termen la 15.06.2022. 

Sintetic, litigiile in care este implicata societatea subiect, conform informatiilor primite din partea reprezentantilor 

clientului sunt: 

Nr. 
Dosar 

Instanta 
Obiectul 
dosarului 

Partile in proces si 
calitatea 

procesuala 

Stadiul 
dosarului 

 

Termen 
 

Detalii despre dosar 

5552/111/2013 
Tribunalul 

Bihor 
7.758 lei 

CIAC Oradea-
creditor 

Fond 28.04.2022 Faliment inscrisi in tabel; 

63/271/2022 
Judecatoria 

Oradea 
348.847 ADI Tamaseu Fond 11.04.2022  

1/100/2013 
Tribunalul 

Maramures 
252.172 lei 

CMC Baia Mare-
creditor 

Fond 15.06.2022 
Insolventa; inscrisi in 

tabel; 

1177/111/2016 
Tribunalul 

Bihor 
29.076,13 DJTS Bihor Fond 18.05.2022 

Actiune reconventionala 
C Bihor 68.688,90 lei 

Pentru situatiile care ar putea afecta patrimoniul societatii sunt constituite provizioane si deprecieri de active de 

11.997.684 lei.  
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Din rațiuni prudențiale în cadrul prezentului proces de evaluare nu am avut în vedere sumele aferente litigiilor 

comerciale întrucât la data evaluării este dificil de cuantificat orizontul de încasare, respectiv valoarea concretă a 

sumelor ce urmează a fi recuperate odată cu deciziile judecătorești irevocabile. 

2.2.1.11. Situația provizioanelor 

La 31.12.2021 în patrimoniul companiei se găsesc provizioane în suma de 10.511.813 lei; acestea au fost 

constituite pentru situatiile care ar putea afecta patrimoniul societatii.  

Prezentam sintetic, conform informatiilor furnizate de catre reprezentantii clientului, provizioanele constituite de 

catre societatea subiect la 31.12.2021: 

Denumirea provizionului *) 
Sold la inceputul 

exercitiului 
financiar 

Transferuri **)  
Sold la sfarsitul 

exercitiului financiar in cont din cont 

0 1 2 3 4 = 1+2-3 

Provizioane pentru garantii acordate clientilor 3.258.566 2.772.117 1.329.641 4.701.042 

Provizioane pentru litigii 2.497.825 1.225.937 0 3.723.762 

Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli 1.474.352 1.663.304 1.050.657 2.086.999 
TOTAL  7.230.743 5.661.358 2.380.298 10.511.803 

2.2.1.12. Asigurări 

In patrimoniul companiei se găsesc cheltuieli cu primele de asigurare (ct. 613) în suma de 220,747 lei, dupa cum 
urmeaza: 

Cont Denumire Total sold C 

613. CHEL CU PRIME ASIGUR 220,747 

613.1. CPA IND. 4,290 

613.3. CPA ACTIV.AUXILIARA 187,170 

613.4. CPA COMERT 9,357 

613.6. CPA SANTIER 9,503 

613.7. CPA ADMINISTRATIE 10,427 

Nu dispunem de alte informatii cu privire la asigurarile detinute de catre compania subiect. 

2.2.1.13. Situaţia autorizatiilor de functionare 

Romania se afla in prezent intr-o perioada de rapida armonizare a legislatiei de mediu cu legislatia europeana in 
vigoare. La 31 decembrie 2021, societatea nu considera costurile asociate cu problemele mediului inconjurator 
ca fiind semnificative si ca urmare nu a inregistrat nici un provizion referitor la costuri anticipate, inclusiv taxe 
legale si de consultant, studii, proiectare si implementare a planurilor de remediere a problemelor de mediu.  

Pentru conformarea cu cerintele legale in domeniul protectiei mediului, societatea a implementat si certificat un 
Sistem de Management de Mediu in conformitate cu standardul SR EN ISO9001.  

Constructii Bihor S.A. detine in prezent Autorizatie de Mediu si Autorizatie de Gospodarire a Apelor valabila in 
perioada 2020 – 2024 respectiv in perioada 2020 – 2022.  

Societatea a obtinut de la ANRM licenta de concesiune a activitatii miniere de exploatare pentru lucrari autorizate 
de exploatare nisip si pietris in perimetrul de exploatare Bors Nord, judetul Bihor valabila pana in anul 2023.  

Nu dispunem de alte informatii cu privire la autorizatiile detinute de catre compania subiect. 

2.3. Diagnosticul operaţional 

2.3.1.1.  Istoricul societății comerciale 

Societatea comercială Construcții Bihor S.A. a fost înființată în anul 1991 prin transformarea in baza legii 15/1990 a 

fostului Trust de Antrepriza Generala de Constructii Montaj Bihor (T.A.G.C.M. Bihor) in societate pe actiuni cu sediul 

social in Oradea, str. Berzei, nr. 4. 
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Obiectul de activitate al societatii cuprinde activitati de extractia pietrisului si nisipului, de productie industriala in 

domeniul constructiilor (betoane si mortare, elemente de tamplarie) executari de lucrari de constructii - montaj si 

servicii in sectorul contrucțiilor, comerț cu materiale de contrucții. Obiectul de baza al activitatii conform clasificarii 

CAEN consta in lucrari de contructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale. 

2.3.1.2. Principalele activităţi şi rezultate ale activităţilor 

Construcții Bihor S.A. este specializată atât pe execuţia fundaţiilor şi structurilor de rezistenţă, cât şi pe lucrări de 

finisaje, prin structura organizatorică, are capacitatea de a executa lucrări de complexitate maximă. 

Prezentam in cele ce urmeaza câteva dintre proiectele în curs de realizare sau finalizate ale companiei subiect, 

regasite pe pagina web a acesteia3:  

➢ Parcarea din strada George Barițiu Oradea – proiect finalizat 

Noua parcare, cu acces atât dinspre strada George Barițiu, cât și dinspre strada Academiei are o 

suprafață utilă totală de 7.733 metri pătrați și este formată din două corpuri de clădire, din care unul 

destinat locurilor de parcare în sine și unul cu birouri. 

➢ Parcarea subterană "Independenței" – proiect finalizat 

Parcarea Independenței este o construcție pe trei niveluri subterane, fiind prevăzută cu 460 de locuri, 

fiind prima parcare cu trei niveluri subterane realizată în România pe albia unui râu. 

Suprafața terenului pe care este construită parcarea este de 4.956 mp, în timp ce suprafața desfășurată 

este de 14.158 mp. La fiecare nivel sunt prevăzute 4 rampe, două centrale, două laterale. Circulația este 

într-un singur sens, existând două rampe de acces și alte două de evacuare, ceea ce permite intrarea și 

ieșirea a două mașini în același timp. Accesul pietonilor va fi posibil prin intermediul a trei scări, două 

spre strada Independenței, iar una spre Crișul Repede. 

Parcarea Independenţei este prevăzută cu 4 stații de încărcare electrică și 6 locuri de parcare pentru 

persoane cu dizabilități. Înălţimea maximă a vehiculelor care pot intra în parcare este de 2,10 metri. 

➢ Parcare supraetajată Spitalul Municipal „dr. Gavril Curteanu” Oradea – proiect finalizat 

Primăria Oradea a derulat un proiect în valoare totală de peste 12 mil. lei (circa 2,9 mil. euro) ce a 

prevazut construcţia în municipiu a unei parcări supraetajate. 

➢ Parcarea Tribunalului Oradea – proiect finalizat 

Construcţia are trei etaje, subsol, demisol şi terasă şi are în total 457 de locuri de parcare. De asemenea, 

clădirea are şi un modul de spaţii comerciale pe circa 1.000 mp situat spre strada Franz Schubert. 

Parcarea supraetajată are intrări şi ieşiri atât dinspre strada Tribunalului cât şi dinspre strada Gheorghe 

Dima, Oradea. 

➢ Pod Mareșal C-tin Prezan Oradea – proiect finalizat 

Structura principală de rezistență pe două pile, deschiderea între pile de 50 de metri. Lungimea efectivă 

a podului, 80 de metri. Garanția de execuție este de 50 de ani. 

➢ Calea Armatei Române Oradea – modernizare drum – proiect finalizat 

➢ Victoria Rezidential 

Noul proiect VICTORIA REZIDENȚIAL - ORADEA este amplasat într-o zonă rezidențială complet nouă, 

în apropiere de McDonald's Nufărul. 

Situat la intersectia străzilor "Ciheiului" cu "Liszt Ferenc", aproape de zone comerciale, market-uri, 

cafenele sau restaurante tip fast-food, proiectul oferă pe lângă poziționarea excelentă și căi de acces 

multiple și rapide. 

Conform proiectului, ansamblul rezidential Victoria presupune constructia a 6 blocuri. In baza datelor 

 
3 https://www.constructiibihor.ro/proiectele-noastre.html  

https://www.constructiibihor.ro/proiectele-noastre.html
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furnizate de catre reprezentantii clientului, primele doua blocuri (A1 si A2) sunt integral vandute (72 

apartamente/bloc), blocul A3 se va receptiona si valorifica in anul 2022 (compania are precontracte 

pentru 72 apartamente din 72), blocul A4 si B se vor vinde in 2023 (A4 precontractat 71 din 72 de 

apartamente, B 70 din 72 apartamente sunt precontractate) iar ultimul bloc, A5 se va finaliza si vinde in 

2024 (precontractate 31 de apartamente din 70). Dupa 2024 societatatea nu va mai avea unitati locative 

disponibile. 

➢ Baza sportivă „Luceafărul Felix” Sânmartin – proiect finalizat 

➢ Pod Crișul Repede Girișul de Criș – proiect finalizat 

➢ Centrul NATO Oradea – proiect finalizat 

➢ LUKOIL Averescu Oradea – proiect finalizat 

➢ Parc Barcăului Oradea – proiect finalizat 

➢ Casa Județeană de Pensii Oradea – proiect finalizat 

➢ ROMPETROL Războieni Oradea – proiect finalizat 

➢ Campus universitar Oradea – proiect finalizat 

Campusul universitar cu o suprafaţă totală de 144.000 mp, este unul din cele mai cochete campusuri 

universitare din România. 

➢ ERA Shopping Park Oradea – proiect finalizat 

➢ Terminal de pasageri Aeroportul Oradea – proiect finalizat 

Terminalul de pasageri are o suprafata de 2.925 metri patrati, cu destinatia plecari si sosiri curse interne 

si sosiri curse externe, in timp ce terminalul existent va asigura plecarile in cursele internationale.  

Alte proiecte existente in portofoliul de lucrări a companiei sunt: 

➢ Proiectare și execuție Complex multifuncțional cu parcaje supraetajate, zona Tribunalului Bihor 

➢ Execuție sediu Direcția Județeană Arhivele Naționale - Bihor 

➢ Execuție reabilitare, modernizare și extindere sediu I.J.P. Bihor 

➢ Execuție case familiale ANL - zona str. Branului 

➢ Realizare acces str. Făcliei - str. Dragoș Vodă 

➢ Realizare infrastructură utilități publice în Parcul Industrial EUROBUSINESS Oradea - Etapa 1 

➢ Execuție lucrări construcții stația de transformare 110/20kV Parc Industrial EUROBUSINESS Oradea 

➢ Execuție lucrări construcții Hala Maestro Trading 

➢ Reconversie funcțională Sinagoga Ortodoxă HINECH NEORIM Oradea 

➢ Reparații curente la clădiri Aeroportul Oradea 

➢ Execuție depozit carburanți Aeroportul Oradea 

➢ Platformă balastată Parc Industrial 

➢ Execuție termosistem clădiri Aeroportul Oradea 

➢ Execuție hală ANVIS Satu-Mare 

➢ Execuție stație preepurare Parcul Industrial EUROBUSINESS Oradea 

➢ Execuție magazin Eurolevirom 

➢ Execuție bloc locuințe P+9, str. Dragoș Vodă, Oradea 

➢ Execuție hală 4D și magazin de prezentare ARA - Valea lui Mihai 

➢ Execuție hală 3D ARA - Valea lui Mihai 

➢ Execuție lucrări reparații piste și căi de rulare Aeroportul Oradea 

➢ Execuție lucrări construcții CET Oradea 

➢ Execuție stație carburanți Lukoil (Calea Clujului și str. Nufărului) 

➢ Execuție teren de antrenament Stadionul „Iuliu Bodola” Oradea 



Darian DRS S.A.                                                                                                                Raport de evaluare – Construcții Bihor S.A. 

DARIAN DRS S.A. Pagina 22 

 

➢ Execuție teren sintetic Stadionul „Iuliu Bodola” Oradea 

➢ Execuție modernizare str. Berzei 

➢ Execuție magazin Artima (actual Carrefour Express - Parcul Copiilor) 

➢ Execuție lucrări de construcții Selgros Nufărul 

➢ Execuție lucrări de amenajare Parcul Copiilor 

➢ Execuție lucrări de construcții corp clădire Penitenciarul Oradea 

➢ Execuție lucrări de modernizare Pavilionul A Poliția Oradea 

➢ Execuție sediu Alpha Bank Oradea 

➢ Execuție hala Tiger Amira Oradea 

2.3.1.3. Principalele activitati desfasurate de catre societatea subiect 

Sintetic, principalele activitati desfasurate de catre societatea subiect sunt prezentate mai jos: 

1. Lucrari de Constructii rezidentiale si nerezidentiale - activitatea de baza, societatea a realizat in ultimii 

ani mai multe parcari subterane sau supraterane in Municipiul Oradea; de asemenea, s-au realizat si 

constructii de tip hale industriale. 

2. Dezvoltare imobiliara - din 2018 societatea a inceput un proiect imobiliar constand intr-un ansamblu de 6 

blocuri de locuinte colective, 430 apartamente si spatii comerciale la parter. Proiectul a fost dezvoltat pe un 

teren aflat in proprietatea societatii, 3 blocuri fiind finalizate (2 integral vandute, al 3-lea in curs de vanzare). 

Celelalte 3 blocuri sunt in faze diferite de construire, finalizarea ultimului bloc urmand sa aiba loc in 2023, in 

a 2-a jumatate a anului. 

3. Statie de betoane - statia a existat ca o necesitate specifica obiectivului companiei. Aprox 70% din productia 

de betoane este livrata catre terti, diferenta fiind consum propriu; pe langa betonul obtinut se presteaza si 

servicii. 

4. Statie de sortare - statia de sortare este amplasata in Bors, iar produsele obtinute sunt utilizate in proportie 

covarsitoare pentru statia de betoane. 

5. Inchiriere imobile - societatea inchiriaza tertilor cladirile si/sau terenurile din Oradea, Str. Razboieni si Ion 

Bogdan. 

6. Comerț - societatea are un depozit de materiale de construcții fiind utilizat pentru depozitarea materialelor 

necesare activitatii de constructii a societatii, insa ocazional aici se realizează vanzari de materiale. 

7. Camin Aluminei - este vorba despre o cladire, fost bloc de nefamilisti care a fost convertit in camere/spatii 

de cazare pentru muncitori, subcontractori, inchiriindu-se cele 56 de camere (48 duble cu grup sanitar comun 

pe hol, 8 garsoniere cu grup sanitar propriu, 2 magazii, 4 grupuri sanitare/dusuri si 4 oficii). 

2.3.1.4. Evolutia cifrei de afaceri si a veniturilor din exploatare 

Cifra de afaceri neta cuprinde productia si serviciile vandute mai putin impozitele si provine din: 

 

➢ Produsele realizate de societate si valorificate catre clienti sunt specifice sectorului de constructii - 

betoane si mortare. 
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➢ Prestarile de servicii constau in lucrari in constructii - o proportie semnificativa din total venituri din 

servicii, transporturi si prestatii cu utilaje in constructii (restul de 2 - 3% din total venituri din servicii). 

➢ In veniturile din vanzarea marfurilor sunt cuprinse veniturile rezultate din vanzarea materialelor 

specifice sectorului de constructii. 

➢ Alte venituri se compun din veniturile din productia stocata, veniturile din productia imobilizata, venituri 

din subventii, alte venituri din exploatare (cedarea activelor; despagubiri din penalitati, alte venituri). 

In alte venituri o parte semnificativa reprezinta decontari interne intre sectoarele unitatii (transport 

materiale la locul desfasurarii activitatii si prestatii transport si utilaje). 

In anul 2018 cresterea anuala a cifrei de afaceri si a profitului net nu au fost realizate. Cifra de afaceri a scazut 

cu 6.514.793 lei (18,9%) si profitul net a scazut cu 6.38%. Lipsa investitiilor in economie a avut impact negativ 

asupra cifrei de afaceri si implicit a rezultatului financiar. Totodata, in exercitiul financiar 2018 societatea a 

demarat un proiect imobiliar constand intr-un numar de 432 unitati, iar venituri aferente cifrei de afaceri au 

fost preconizate pentru exercitiul financiar al anului 2019; obiectivul a fost diversificarea treptata a activitatii. 

In anul 2020 produsele realizate de societate si valorificate catre clienti sunt specifice domeniului de constructii - 

betoane si mortare (10.99 mil lei), cu 51% peste nivelul exercitiului anterior si 31.99% (21,46 mil lei), si reprezinta 

venituri din valorificarea unitatilor locative executate de societate in calitate de dezvoltator imobiliar.  

Cifra de afaceri neta provenita din constructii este cu 20,76% mai mare decat in exercitiul anterior iar impreuna 

cu veniturile din activitatea de dezvoltator reprezinta 79,63% din cifra de afaceri totala. 

In anul 2021 cresterea anuala a CA si a profitului net au fost realizate; desi CA a scazut cu cca. 141 mii lei 

(0,21%) profitul net a crescut cu cca. 81% fata de anul precedent. In exercitiul financiar 2018 societatea a demarat 

un proiect imobiliar constand intr-un numar de 432 unitati locative repartizat in 6 tronsoane. In exercitiul 2020 a 

fost finalizat al doilea tronson (72 unitati locative), receptionat si valorificat in 2021, reprezentand cca. 34% din 

CA (cca. 23 mil lei). Veniturile din exploatare s-au mentinut relativ la acelasi nivel, din acestea cca. 22 mil lei 

reprezinta venituri din stocarea costurilor aferente tronsonului 3 si etapei a doua, care se vor regasi in cifra de 

afaceri a exercitiilor viitoare. Obiectivul acestei investitii a fost diversificarea treptata a activitatii societatii. 

2.3.1.1. Dinamica investiţiilor în ultimii ani 

Investițiile efectuate în perioada 2016 – 2021 si scopul acestora sunt prezentate in urmatorul tabel: 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Valoarea 
investitiilor (lei) 

1.721.948 1.507.601 1.932.760 1.774.712 3.943.890 1.957.338 

Lista 

cu principalele 

active 

achizitionate 

1. Macara 

mobila 

Liebherr 

2. compactor 

3. alte 

echipamente 

tehnologice 

1. Teren Oradea 

3985 mp (terenul de 

sub atelierul de 

tamplarie) 

1. transformator 

electric 

2. Mijloace de 

transport - 2 

autoturisme 

1. excavator 

2. incarcator 

frontal 

3. autocamion 

1. autopompa 

beton 

2. autobetoniera 

3. placa 

compactoare 

4. tronson hala 

metalica, Uzinelor 3 

1. incarcator 

frontal Volvo 

2. pod rulant 

3. sistem 

supraveghere 

4. masina de filetat 

5. mijloace de 

transport - 2 

autoturisme 

Lista cu 

principalele 

proprietăţi 

modernizate 

 

1. amenajare 

Depozit Velenta 

2. Amenajare hala 

statie de betoane 

3. Reconditionare 

pompa SAPA 
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2.3.1.2. Mentenanța și întreţinere – organizare si program 

Mentenanța se realizează conform producatorilor și constă în mentenanță preventivă (periodic conform fiecărui 

tip de activ în parte) respectiv corectivă (ca urmare a unor incidente).  

2.3.1.3. Activitatea de aprovizionare 

Activitatea de aprovizionare are un rol vital în cadrul societății, furnizorii fiind cei de care depinde exercitarea 
activității principale a companiei. 

Societatea se aprovizionează cu materiale în mare parte de la furnizori români, excepție în situațiile în care este 

nevoie de materiale mai deosebite și atunci se apelează la achiziționarea din surse externe. Din informațiile 

furnizate, principalii furnizori ai companiei Constructii Bihor S.A. sunt prezentați în tabelul de mai jos: 

Nr.Crt. Denumire furnizor Rulaj achizitii 2021 Descriere servicii 

1 HOLCIM RO 7.038.340 Ciment, tp 45 z 

2 INTERTRANSCOM 3.069.734 FIER, 30-60 ZILE 

3 OVISERGA 2.795.763 confectii metalice, prestare servicii 60-90 Z 

4 MADLEV CONS 2.474.562 PREST SERVICII, SUBCONTRACTOR, 15-45 ZILE 

5 MOL ROMANIA 2.291.393 COMBUSTIBIL, 45 ZILE 

6 NETIQ SOLUTIONS 1.928.414 LUCRARI INSTAL ELECTRICE 30 ZILE 

7 ROMSTAL IMEX 1.821.546 ELEMENTE INSTALATII, 60 ZILE 

8 PARDVEST SRL 1.365.588 LUCRARI PARDOSELI 45-60 ZILE 

9 ADEPLAST 1.350.794 MORTAR, ADEZIVI,POLISTIREN, 60 Z 

10 MURUROUA 1.245.731 SERVICII PAZA, CURATENIE, 15 Z 

In patrimoniul companiei nu exista stocuri fara miscare, aceasta  se aprovizioneaza doar cu materialele necesare 

lucrarilor. 

2.3.1.4. Dotări. Capacităţi de producţie instalate  

Dotări 

Activitatea principala consta in lucrari de constructii (inclusiv constructia de unitati locative) care a reprezentat in 

2021 aprox 85% din cifra de afaceri anuala, societatea dispunand de personal calificat de specialitate, de utilajele 

necesare specifice activitatii. 

Statia de betoane este Liebherr si desi nu e de ultima generatie este in parametri buni de functionare. Compania 

dispune de autoutilitare de transport beton si autopompa pentru turnare si dispune de asemenea si de un laborator 

de verificari betoane atat pentru companie cat si pentru terti. 

In ceea ce priveste statia de sortare – aceasta este relativ veche si uzata, necesitand reparatii repetate, insa 

asigura o mare parte din necesarul de balast pentru productia betonului, consumul specific  pentru diverse lucrari. 

In ceea ce priveste cladirile din Razboieni si Ion Bogdan, ar fi nevoie de lucrari de imbunatire si amenajare 

insa compania le valorifica prin inchiriere in forma existenta, pentru imbunatatirea cash-flow-ului societatii. 

Capacităţi de producţie instalate 

Activitatea s-a desfasurat in capacitatile de productie existente realizandu-se o imbunatatire a conditiilor de 
munca constand in reabilitari si modernizari ale capacitatilor existente si dotari cu echipamente specifice activitatii. 
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Productia fizica a betoanelor a crescut in 2020 cu cca. 25% fata de perioada precedenta si valoric cu cca. 27%. 

Influentele de crestere de pret au fost de 2,35%. Cresterea se datoreaza dezvoltarii imobiliare incepute de 

Constructii Bihor in anul 2018, care a constat intr-un ansamblu de 6 blocuri de locuinte colective, 430 apartamente 

si spatii comerciale la parter.  

Productia fizica la betoane a scazut cu cca. 20% in anul 2021 fata de perioada precedenta si valoric cu 20,80%. 

Conform raportului administratorului la 31.12.2021, este absolut necesara modernizarea capacitatilor vechi 

existente, si achizitionarea unor echipamente pentru lucrari in infrastructura. 

2.4. Aspecte comerciale 

2.4.1.1. Tendinte si reglementari ale pietei 

Activitatea Constructii Bihor S.A. se supune regulilor din domeniul constructiilor, avand fluctuatii majore de 

productie in functie de conditiile meteo (perioada de iarna si conditii meteo nefavorabile) cat si tinand cont de 

evolutia pietei constructiilor. Productivitatea Constructii Bihor S.A. este sezoniera, compania desfasurand in lunile 

de iarna o activitate redusa sau oprind aproape complet lucrarile. Varful activitatii companiei subiect este in 

sezoanele de primavara si vara.  

Pe piata constructiilor este o neincredere in luarea unor decizii privind eventuale investitii si dezvoltarea de noi 

afaceri cat si imposibilitatea emiterii unor previziuni cu privire la evolutia pietei constructiilor cat si a ramurilor ce 

depind de ea. 

Marile provocari ale industriei constructiilor sunt cele legate de evolutia preturilor, schimbarea politicilor nationale 

si incercarile de a gasi echilibrul in ceea ce inseamna achizitia de lucrari, gestionarea lor si cuantificarea riscurilor 

existente pe piata. 

In prezent compania lucreaza in general pe proiecte unde beneficiare sunt administratiile centrale sau locale, 

lucrari de infrastructura. 

2.4.1.1. Analiza cererii pentru serviciile furnizate de catre compania subiect 

Pentru activitatea de constructii, principalele aspecte comerciale sunt legate de necesitatea societatii de a genera 

plus valoare tinand cont de experienta acumulata, de resursele disponibile. In ultima perioada exista o cerere 

foarte mare pe piata constructiilor, in mod deosebit pe lucrarile de infrastructura. Aceasta activitate genereaza o 

mare parte din cifra de afaceri si este activitatea de baza a societatii. Activitatea de constructii este o activitate 

fluctuanta si comporta anumite riscuri fapt ce impune societatii un comportament prudent in dezvoltare si investitii. 

Activitatea companiei este impactata si de dinamica preturilor la combustibili si cresterea costurilor salariale in 

functie de evolutia lor pe piata. 

2.4.1.2. Piaţa pe care activează societatea comercială 

Piata pe care Constructii Bihor S.A. isi promoveaza produsele este preponderent locala si se imparte in doua 

categorii:  

• piata produselor pentru contructii 

• piata lucrarilor de constructii montaj 

Compania este localizata in Nord – Vestul tarii si deserveste clienti locali; aria de desfasurare a companiei este 
Oradea si localitatile limitrofe. In domeniul constructiilor, principalii clienti sunt unitatile administrativ teritoriale 
(UAT-urile).  

Societatea este un constructor specializat in parcari publice, aceasta a realizat 4 parcari in Oradea - Rogerius, 
de langa Tribunal Bihor, Independetei si Baritiu iar conform informatiilor primite din partea reprezentantilor 
clientului, societatea depinde de lucrarile publice disponibile. 
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Principalii factori care influenteaza activitatea societatii sunt legati de schimbarile politice care genereaza blocarea 

investitiilor, de cresterile preturilor la materiale si de instabilitatea pietei muncii din Romania. 

Avand in vedere ca societatea este producator direct de betoane, mortare, produse de balastiera, riscul de piata 

al societatii este diminuat. 

2.4.1.3. Principalii concurenti şi atuurile acestora pe piaţă 

Conform reprezentantilor clientului, principalii jucatori din piata sunt grupul Gavela, grupul Selina si compania 
Constructii Erbasu.  

Principalele atuuri ale concurentilor sunt urmatoarele: 

- Grupul Gavela (Drumuri Orasenesti) – au si statie de asfalt, au gama mai vasta de servicii decat a 
societatii subiect 

- Grupul Selina (Trameco, Drum Asfalt, Drumuri Bihor) – baza materiala buna, au si statie de asfalt si au 
o gama de servicii mai vasta decat a societatii subiect (drumuri, lucrari hidro) 

2.4.1.4. Structura clienţilor 

Ca si structura, clientii sunt in mare parte autoritati locale sau centrale ale statului, autoritati care deruleaza diverse 

investitii pentru dezvoltarea infrastructurii, modernizarii, reparatii la constructii existente. 

Principalul client al societatii subiect este Primaria Municipiului Oradea si/sau societatile din subordinea acesteia. 

Exista o dependenta fata de lucrarile scoase la licitatie de Primaria Oradea.  

Compania a executat si lucrari civile catre terti (persoane juridice) insa valoarea acestora este mult mai redusa 

decat lucrarile de anvergura efectuate pentru beneficiarul Primaria Oradea sau societatile detinute/subordonate. 

Cele mai importante lucrari sunt: Parcarea Rogerius, Parcarea din spatele Tribunalului Oradea, Parcarea 

Independentei (subterana, sub nivelul apei,),  Parcarea VOINTA/Baritiu, Coridor Verde Barcaului. 

2.4.1.5. Politica de preț 

Bazandu-ne pe ultimele licitatii finalizate, preturile companiei au fost mai ridicate decat ale concurentei.  

Pretul produselor societatii au la baza costurile de productie si devizele de lucrari. 

Datorita cresterii preturilor la materiile prime si materiale, la energie si a deprecierii monedei nationale, se 

actioneaza continuu in gasirea de solutii pentru diminuarea costurilor de productie, astfel incat societatea sa-si 

atinga obiectivele din strategia de dezvoltare si sa asigure o crestere salariala care sa permina stabilitatea fortei 

de munca.  

In stabilirea preturilor lucrarilor, societatea tine cont si de eventualele riscuri generate de complexitatea lucrarilor.  

2.4.1.6. Aria de desfacere 

Aria de desfacere a societatii este judetul Bihor. 

2.4.1.7. Activitatea de marketing şi promovare 

Obiectivele activitatii de marketing sunt:  

- asigurarea unui portofoliu de comenzi, lucrari si contracte care sa asigure acoperirea capacitatilor de productie 
ale societatii si stabilitatea fortei de munca 

2.4.1.8. Analiza pieţei 

Obiectivul principal al acestei etape este estimarea pieței întreprinderii și a poziției întreprinderii pe piață. În cadrul 

acestui diagnostic analizăm elementele de la nivelul județului Bihor. De asemenea, vom prezenta elementele 

care reprezintă factori de influență asupra pieței și a poziției pe piață a întreprinderii. 
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Scurta analiza macroeconomică la nivelul Romaniei 

Conform Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) România a traversat criza Covid-19 mai 

bine decât se estima iniţial, cu o contracţie a PIB-ului de 3,9% în 2020. Pe ansamblu, consumul privat a avut cel 

mai semnificativ declin în 2020, de 4,9%, în timp ce investiţiile care s-au menţinut şi îmbunătăţirea exporturilor au 

avut o contribuţie pozitiva la creştere.  

In T1/2021 economia României a crescut spectaculos depăşind toate aşteptările, cu o creştere de 2,8% faţă de 

T4/2020, care a fost un trimestru foarte bun. Comparativ cu T1/2020, în primele trei luni din 2021, PIB-ul a scăzut 

cu 0,2% pe seria brută şi nu a înregistrat nicio modificare pe seria ajustată sezonier, arată datele semnal privind 

evoluţia PIB în primele trei luni din 2021, publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). 

În primul trimestru Europa a fost pe minus, în principal din cauza măsurilor mai dure de lockdown la care au 

recurs guvernele din Germania, Italia, Franţa, Spania, Marea Britanie pentru a controla al doilea val de Covid. 

Peste acest lucru s-a interpus criza globală de aprovizionare, şi nu în ultimul rând criza semiconductorilor şi a 

cipurilor, care dă peste cap în principal industria auto. România a făcut faţă valului trei de COVID-19 fără să 

închidă economia, ceea ce a făcut ca industria să crească, iar consumul să meargă înainte.  

Conform proiecției actualizate a Băncii Mondiale, economia României va crește cu 6% în anul 2021, după ce 

prognoza din Martie era de 4,3%. Estimarea în creștere vine după ce și Fondul Monetar Internațional (FMI) și-a 

îmbunătățit proiecțiile referitoare la evoluția economiei României, estimând un avans de 7% iar BRD și BCR au 

revizuit și ele în creștere datele privind evoluția PIB-ului, rata de creștere apropiindu-se de 7%. Prognoza Comisiei 

Europene arată o creştere a economiei României cu 5,1% în 2021 şi cu 4,9% în 2022. Pentru 2022, Facilitatea 

de Revenire şi Rezilienţă ar urma să dea un impuls semnificativ investiţiilor, în timp ce consumul privat şi 

îmbunătăţirea exporturilor ar putea să se traducă într-o creştere economică de până la 5%. Principalul risc în jos 

la adresa acestor prognoze are legătură cu evoluţia pandemiei. 

Avansul economiei româneşti în anul 2021 ar urma să fie superior celui înregistrat pe ansamblu de regiunea 

Europei şi Asiei Centrale (3,9%), însă Banca Mondială avertizează că, la nivel regional, riscurile rămân ridicate, 

având în vedere ritmul lent al campaniei de vaccinare, incertitudinea politică şi tensiunile geopolitice. 

La nivel global, Banca Mondială şi-a îmbunătăţit prognoza de creştere pentru acest an cu 1,5 puncte procentuale, 

până la 5,6%, ceea ce înseamnă că economia mondială va înregistra cea mai puternică creştere din ultimii 80 de 

ani. Cu toate acestea, instituţia financiară internaţională avertizează că multe ţări, în special cele sărace, sunt 

lăsate în urmă şi vor avea nevoie de mai mulţi ani pentru a reveni la nivelul de dinaintea pandemiei. 

Cheia puterii de creditare a Romaniei este economia sa relativ mare si diversificata, cu un potential de crestere 

economica pe termen mediu de aproximativ 4% - una dintre cele mai ridicate din Europa Centrala si de Est (CEE). 

Romania are clustere de excelenta in tehnologia informatiei si comunicatiilor si in alte industrii. Gratie unui capital 

uman de inalta calitate, tara atrage companii straine cu un angajament de lunga durata.  

Principalele provocari pentru conditiile de creditare ale Romaniei includ dezechilibrele macroeconomice in 

crestere si deficitele fiscale si de cont curent (determinate de politicile prociclice din trecut), alaturi de o pondere 

ridicata a cheltuielilor publice rigide (pensii, salarii). Cu toate acestea, economia Romaniei ar putea reveni, 

beneficiind de cererea interna si de atragerea treptata si cu succes a fondurilor UE din pachetul NextGen (adoptat 

de Romania prin PNRR). Prin oportunitățile de redresare și reziliență ale Uniunii Europene, din instrumentul 

„UrmătoareaGenerațieUE” (NextGenerationEU), România a conturat planul său de reforme și modernizare pentru 

cele 29,2 miliarde euro. 
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Analiza macroeconomică a județului Bihor 

Această analiză vizează mediul în care întreprinderea își desfășoară activitatea și se concentrează asupra forțelor 

politice, economice, socio-culturale și tehnologice care au influență asupra acesteia. Intrucat compania subiect 

își desfășoară cu preponderenta activitatea in judetul Bihor, vom prezenta în continuare si informații cu 28xecuti 

la situația infrastructurii din acest judet. 

Judeţul Bihor se afla în partea de nord-vest a României fiind marginit la est de judeţele Cluj, Alba, Salaj; la nord 

de judeţul Satu Mare; la sud de judeţul Arad si la vest de Ungaria. Judetul Bihor are o suprafaţa de 7.539 km2 – 

respectiv 3,2% din teritoriul Romaniei si o populaţie de 617.827 locuitori (populaţia după domiciliu la data de 

01.01.2018, date provizorii). 

In ceea ce priveste împărţirea administrativ-teritorială, judeţul Bihor are 101 UAT-uri, grupate astfel: 10 oraşe (din 

care 4 municipii: Oradea, Salonta, Beiuş şi Marghita), 18 localităţi suburbane şi, în mediul rural, 91 comune (cu 

430 sate) – în total 458 de localităţi distincte. Distribuția pe medii de locuire este unitară cu 49,1% din populația 

județului locuind în mediul urban și 50,8% din populația județului locuind în mediul rural. 

Reşedinţa de judeţ a jud. Bihor este municipiul Oradea, cu 221.796 locuitori (populaţia după domiciliu la data de 

01.01.2018, date provizorii), mare centru cultural, economic şi comercial de importanţă europeană.  

In ceea ce priveste economia judeţului Bihor, aceasta  se caracterizează printr-o dezvoltare continuă a tuturor 

ramurilor. În producţia industrială, concentrată îndeosebi în municipiul Oradea, ponderea cea mai ridicată o au 

ramurile industriei uşoare (încălţăminte şi confecţii), alimentară, urmate de industria energetică şi construcţii de 

maşini, metalurgia neferoasă – inclusiv extracţia, industria chimică, exploatarea şi prelucrarea lemnului (Oradea, 

Beiuş). Bine dezvoltată este şi industria materialelor de construcţii în special în zona Aleşd. 

Indicatori macroeconomici 

Economia Județului Bihor se caracterizează printr-o mare diversitate a activităților şi serviciilor oferite, avand o 

pondere însemnată în economia națională. Județul dispune de forță de muncă cu calificare relativ înaltă, printre 

altele datorită existenței unei rețele dezvoltate de instituții de învățământ, de cercetare științifică și dezvoltare 

tehnologică (în județ există patru universități). 

Datele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP)4 din februarie 2021 indicau o rată de creștere anuală 

compusă de circa 4,6% pentru economia județului Bihor în perioada 2021-2024. In perioada respectivă PIB-ul 

era prognozat să crească într-un ritm similar cu cel al regiunii Nord-Vest, din care județul face parte. 

În ceea ce privește forța de muncă, CNSP estima o creștere anuală medie compusă pentru numărul mediu de 

salariați de 1,7% în 2021-2024, ajungând la 173,3 mii persoane în ultimul an de estimare. Rata șomajului se 

așteaptă să scadă în 2022 față de 2021, de la 2,2% la 1,1% și să rămână constantă ulterior, până în 2024. Astfel, 

județul Bihor ar avea a doua cea mai mică rată a șomajului între județele din regiunea Nord-Vest, după Cluj. 

In județul Bihor câștigul salarial mediu brut ar urma să crească între 2021 și 2024 în medie cu 6% pe an până la 

5.197 lei la finalul perioadei, având un ritm inferior celui al regiunii (6,6%), dar similar celui așteptat la nivel 

național. Tabelul de mai jos prezintă estimările CNSP, Institutul Național de Statistică (anul 2019): 

Județul Bihor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Numărul mediu de salariați (mii persoane) 165,2 161,9 162,9 166,3 169,9 173,3 

Rata șomajului înregistrat la sf. anului (%) 1,4 2,3 2,2 1,1 1,1 1,1 

Câștigul salarial mediu brut (lei/salariat) 3.874 4.115 4.304 4.580 4.888 5.197 

 
4 https://cnp.ro/wp-content/uploads/2021/07/PROGNOZA_2020_2024_in_profil_teritorial.pdf 

https://cnp.ro/wp-content/uploads/2021/07/PROGNOZA_2020_2024_in_profil_teritorial.pdf
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În tabelul următor prezentăm informații suplimentare cu privire la forța de muncă în județul Bihor, mai exact 
structura acesteia în funcție de ramurile de activitate. 

Județul Bihor 2018 2019 2020 

Efectivul salariaților (persoane), din care: 175.795 175.373 174.175 

Agricultură, silvicultură și pescuit 3.750 3.922 3.836 

Industrie și construcții 74.434 72.551 71.618 

Servicii 97.611 98.900 98.721 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

Graficul de mai jos ilustrează evoluția câștigului salarial nominal mediu brut lunar în județul Bihor, în regiunea 

Nord-Vest, precum și la nivel național în perioada 2008-2020. Se constată o oarecare amplificare care s-a produs 

în ultimii ani în ceea ce privește decalajul dintre județul Bihor, pe de o parte, regiunea din care face parte, și media 

națională, pe de altă parte. 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Aspecte generale ale segmentului lucrărilor de construcții de drumuri și poduri 

Infrastructura de transport se numără printre elementele cele mai importante ale competitivității economice 

naționale sau regionale, alături de regimul fiscal, de infrastructura tehnologică şi de cercetare sau de nivelul de 

pregătire al forței de muncă. Dezvoltarea economică determină o creștere a nevoilor de transport, determinând o 

presiune suplimentară înspre infrastructura existentă.  

Potențialul de dezvoltare al unei regiuni este cu atât mai mare cu cât acea regiune dispune de o infrastructură de 

transport mai modernă. O astfel de rețea de drumuri facilitează reducerea timpului de deplasare spre diferite 

destinații, sporind accesibilitatea în regiune. Transportul este facilitatorul cheie pentru cele patru libertăţi de 

mișcare care definesc Piaţa Unică – persoane, bunuri, servicii și capital. 

Lipsa unei infrastructuri de transport adecvate poate sufoca dezvoltarea iar economia națională/regională 

stagnează sau chiar înregistrează un regres. Accesul dificil (măsurat în timp şi cost) spre zonele cu funcțiuni 

economice, rezidențiale sau de agrement ale unei regiuni face ca acea regiune să fie mai puțin atractivă atât 

pentru mediul de afaceri, cât şi pentru populație. Costurile mari de transport al mărfurilor (fie că vorbim de materii 

prime, semifabricate sau de produse finite) şi deplasarea în condiții dificile a persoanelor într-o anumită zonă sunt 

factori ce descurajează investițiile economice și conduc la declinul treptat al acelei zone. 

Investitiile in infrastructura transporturilor impulsioneaza creșterea economica, creează bunastare și locuri de 

muncă și favorizează accesibilitatea geografică, comerțul și mobilitatea persoanelor. Sectorul construcțiilor, 

industria materialelor de construcții, industria metalurgică, industria producătoare de mașini şi utilaje pentru 
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construcții, turismul, transportul auto și serviciile de proiectare sunt domeniile economice care au cel mai mult de 

câștigat în urma investițiilor în infrastructură.  

Administrarea drumurilor județene este asigurată de către consiliile județene, iar a drumurilor de interes local, de 

către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora. Administrarea drumurilor private se face de către 

deținătorii acestora.  

Pentru mai buna conectare a regiunilor și diferitelor zone la drumurile naționale și europene și diminuarea timpului 

de acces la aceste drumuri este necesară extinderea și modernizarea rețelelor de drumuri județene și locale. 

Dezvoltarea acestor rețele de drumuri poate asigura atât dezvoltarea relațiilor de cooperare economică între 

regiuni și/sau între localități, concomitent cu mobilitatea populației și a forței de muncă favorizând apariția și 

înflorirea piețelor regionale ale muncii. Rețeaua regională de transport este importantă pentru dezvoltarea 

turismului și susține dezvoltarea centrelor urbane care polarizează dezvoltarea economică regională.  

Cererea şi oferta pe piață lucrărilor de construcții de drumuri se întâlnesc în cadrul procedurilor de licitații publice, 

mecanismul de funcționare a acestei piețe fiind cel al licitației.  

Pe piață lucrărilor de construcții de drumuri lucrările sunt încredințate de către autoritățile contractante în urma 

derulării unor proceduri de achiziție publică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Fiecare licitație 

constituie o piață distinctă, unde concurența se manifestă în momentul derulării procedurii de licitație.  

Întrucât întreprinderile pot derula în același timp mai multe contracte de execuție de lucrări sau se pot prezenta 

în același timp la mai multe licitații, acestea trebuie să dispună de resursele necesare (forța de muncă, utilaje, 

materii prime şi materiale) realizării tuturor acestor lucrări. Faptul că o întreprindere nu dispune de utilajele 

necesare (în proprietate sau închiriate) pentru realizarea tuturor lucrărilor în care este angajată sau pentru care 

a depus ofertă poate conduce la disfuncționalități ale pieței, prin întârzieri în executarea lucrărilor şi implicit, 

creșterea costurilor acestora.  

Preturile, pe piața lucrărilor de construcții de drumuri, se formează pe baza raportului dintre cererea şi oferta de 

astfel de lucrări, în cadrul procedurilor de achiziții publice, respectiv în cadrul raporturilor dintre 

beneficiari/constructori care nu se supun legislației privind achizițiile publice (antreprenor/subcontractor sau 

deținător privat de infrastructură rutieră/constructor). 

Analiza realizată la nivelul pieței lucrărilor de construcții de drumuri a reliefat faptul că întreprinderile active pe 

această piață au tendința de a efectua lucrări de construcții de drumuri în regiunea unde au sediul social. Această 

tendință este motivată de necesitatea eficientizării costurilor prin reducerea cheltuielilor cu transportul materiilor 

prime şi materialelor, deplasarea forței de muncă, închirierea de utilaje specifice etc.  

Compania poate desfasura activitati si in alte judete decat cel in care îsi are sediul, daca se angajeaza / liciteaza 

contracte in acestea și practică subcontractarea cu terțe părți pentru realizarea lucrărilor. 

Conform standardelor și normelor rutiere, durata de exploatare normală a drumurilor județene (între două reparații 

capitale) este cuprinsă între 4 – 16 ani, în funcție de intensitatea traficului rutier.  

Analizele de piată centralizate arată că condițiile actuale de degradare structurală sunt foarte avansate iar peste 

70% din lungimea drumurilor au o durată de exploatare depașită. Astfel, la finele anului 2020, doar circa 30,1% 

din drumurile publice naționale erau în stare bună sau excelentă, în creștere cu circa 10% față de anul 2019, dar 

în scădere cu 7% față de evoluția 2017-2018. 

 

Segmentul lucrărilor de construcții de drumuri și poduri la nivelul judetului Bihor 
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O analiză în profil teritorial a infrastructurii rutiere relevă faptul că, în anul 2020, lungimea totală a drumurilor din 

județul Bihor a fost de 3005 km. Această cifră înseamnă 23,35% din lungimea totală a drumurilor din Regiunea 

Nord-Vest și respectiv 3,46% din totalul drumurilor la nivel național. La nivelul Regiunii Nord-Vest, judeţul Bihor 

deţine cea mai lungă reţea de drumuri.  

La nivelul județului Bihor rețeaua de drumuri naționale însumează peste 537 km, iar cea județeană se extinde pe 

o lungime de aprox. 1013 km. Din totalul drumurilor de 3.005 km doar 832 km sunt modernizați până în acest 

moment, ceea ce reprezintă un procent de 27,68%. Rețeaua de drumuri comunale totalizează circa 1462 km, 

fiind inclusă în mare parte în proiectele de modernizare prin PNDL (I și II). Starea generală a infrastructurii rutiere 

județene este una relativ bună. 

Drumurile naţionale şi europene care trec prin jud. Bihor sunt: DN1, DN76, DN79, E60, E79, şi E671. Din 3.005 

km de drum, 537 km sunt drumuri naţionale (inclusiv europene): Drumuri europene: E60 – dinspre Ungaria, face 

legătura cu Oradea-Cluj-Brasov şi capitala ţării Bucureşti (Borş – Oradea – Oşorhei – Tileagd – Borod); E671 – 

Oradea-Arad-Timişoara (Avram Iancu – Ciumeghiu – Salonta – Oradea – Biharia – Săcuieni – Cherechiu – Tarcea 

– Valea lui Mihai – Curtuişeni); E79 – Oradea-Deva (Oradea – Hidişelu de Sus – Drăgeşti – Sâmbăta – Răbăcani 

– Beiuş – Ştei). Alte drumuri naţionale includ: DN 1 (Bucureşti – Oradea – Ungaria); DN 19 (Oradea – Satu Mare 

– Sighetu Marmaţiei); DN 75 (Lunca – Nucet – jud. Alba); DN 76 (Oradea – Beiuş); DN 79 (Oradea – Arad) 

Cele mai importante drumuri care străbat județul Bihor sunt drumurile europene, dar cu mai mare preponderență 

E60 (Bors-Oradea-Oșorhei) și E79 (Oradea – Sînmartin) drumuri care fac legătura cu Ungaria. 

In ceea ce priveste evoluția în timp a infrastructurii rutiere, la nivel județean nu se înregistrează creșteri 

semnificative in ultimii ani având în vedere ca în anul 2020 se constata o creșterea de aproximativ 1% față de 

anul 2010. Se remarcă în același interval de timp un nivel scăzut al cresterii infrastructurii rutiere comparativ cu 

media regiunii Nord-Vest care a fost de 4,40% și cu media națională de 5,34%. Mai trebuie amintit faptul ca 

densitatea drumurilor publice în județ este de 39,83 km/ 100km2, fiind superioară valorii regionale, dar și față de 

cea națională de 36,4 km/ 100km2.  

In cele ce urmează prezentam harta fizico-geografică și administrativă a județului Bihor care surpinde și 

principalele elemente de infrastructura rutieră a județului: 
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Proiectele privind modernizarea unor sectoare de drum județean la nivelul județului Bihor în anii 2016 – 

2020  

Începând cu anul 2016, in judetul Bihor au fost finalizate urmatoarele proiecte importante de infrastructură rutieră, 

valoarea investițiilor depășind 22 milioane euro:  

• DJ 709 de la limita de județ (Arad) -Talpoș (3,61 km) 

• DJ 795A Husasău de Tinca – Mierlău – DJ 768 (6,95km) 

• DJ 108I Bucea – Bulz – Bratca – Vadu Crișului (4,79 km) 

• DJ 792A Beliu – Tinca – Leș (42,71 km) 

• DJ 768A Căpâlna – Ginta – DJ 768 (14 km) 

Aceste drumuri au fost modernizate prin programul de investiții al Consiliului Județean Bihor. Ulterior, printr-un 

alt program s-a reușit asfaltarea a aproape 50 de drumuri în toate zonele județului Bihor. In anul 2019, s-a așezat 

covor asfaltic nou pe 142,12 kilometri de drum județean; câteva exemple ar fi urmatoarele: 

• Tileagd – Țețchea – Vadu Crișului, 

• Beiuș – Căbești 

• Inand – Sântandrei 

• Vintere – Holod – Rîpa – Tinca 
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• Holod – Lăzăreni – Calea Mare 

• Voivozi – Pădurea Neagră – DN1A (spre Aleșd) 

• Tăuteu – Popești 

• Păulești – Derna – Popești – Suplacu de Barcău 

• Oșorhei – Alparea – Copăcel 

• Oradea – Paleu – Cetariu – Cauaceu 

• Oradea – Săldăbagiu de Munte – Paleu. 

În ciuda situației de criză declanșată de pandemia COVID-19, la nivelul Consiliului Județean Bihor lucrările de 

investiții nu au fost oprite, din contra, au fost realizate noi lucrări. În Septembrie 2020, la nivelul Consiliului 

Județean Bihor, existau nu mai puțin de 11 obiective de investiții în valoare de peste 80 milioane euro. Este vorba 

despre: 

• DJ 767D în localitatea Vârciorog (2,1 km) 

• DJ 767A – Uileacu de Criș (DN1) – Bălaia – Burzuc – Sârbi (DN19E) (21,89 km) 

• DJ 767B din DN76 – Tășad – Copăcel – Șerghiș – până DJ 767 (19,7 km) 

• DJ 767 Dobrești – Vârciorog (16,56 km) 

• DJ 795A Oșand – Șumugiu (4,34 km) 

• Remeți – DJ 108 K Valea Drăganului, parte a Drumului Apusenilor. 

Situatia proiectelor privind investitiile pentru modernizarea unor sectoare de drum judetean la nivelul 

judetului Bihor in anii urmatori 

Până la finele anului 2022, in judetul Bihor se vor termina de modernizat urmatoarele drumuri: 

• DJ797A Bicaciu – Ianoșda (5,32 km) 

• DJ 767 din DN 76 (Sâmbăta) – Dobrești și DJ 767 C Dobrești – Luncasprie – DJ764 (20,96 km) 

• DJ 764 Beiuș – Roșia – Aștileu – Aleșd (33,65 km) 

• DJ 764A Beiuș – Stâna de Vale – Remeți – DJ 108 J (43,37 km) 

• DJ 768A Șoimi – Suplacu de Tinca – Căpâlna (8 km) 

• DJ 795 Salonta – Tinca (23,32 km) 

• DJ 767D Vârciorog – Călățea (8,40 km). 

Conform informatiilor colectate, Consiliul Judetean Bihor doreste ca in perioada 2020 – 2024 toată rețeaua de 

drumuri județene, adică aproape 900 km, să fie reabilitată și modernizată. De asemenea, CJ Bihor vrea să 

demareze proiecte noi de dezvoltare, în special cu finanțare din fondurile europene. Este vorba despre 

modernizarea a 155 kilometri de drumuri cu o valoare de 109 milioane euro.  

CJ Bihor isi propune realizarea unui drum major nou de 21,4 km, în regim de drum expres cu patru benzi, care 

să scurteze distanța și timpii de deplasare între Oșorhei, Sânmartin și Nojorid. Valoarea lucrării este de peste 

55,6 milioane euro. 

In cele ce urmeaza prezentam alte proiecte de infrastructura anuntate la nivelul judetului Bihor pentru anul 2022: 

• Un prim proiect de infrastructură a fost demarat la data de 16.12.2021 prin lansarea procedurii de licitație 

publică prin platforma Sistemului Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP). Scopul lucrării este de creea o 

centuă ocolitoare între Sânmartin și Stațiunea Băile Felix, asigurând o cale sigură și rapidă. Șoseaua va 

avea o lungime de 5,7 km. Termenul de depunere al ofertelor este de 17.02.2022 iar valoare estimată a 

acestui proiect este prevăzută în intervalul 155 milioane lei și 170 milioane lei. Finanțarea va fi asigurată 

din fonduri europene (POIM). 
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• Centura Sântandrei și Centura Nojorid reprezintă o viitoare lucrare de drumuri care va avea o lungime 

de 4,9 km , respectiv 8,3 km. Valoarea totală pentru realizarea celor două centuri este de 130 milioane 

lei. 

• Centura Beiuș reprezintă un proiect de infrastructură supus licitației publice în luna noiembrie a anului 

2021, cu o durată de executare a lucrărilor de 18 luni. Valoare lucrării supusă licitației este dată sub forma 

de interval (317 milioane lei – 330 milioane lei). Lungimea traseului este de aproximaticv 7,3 km iar ca si 

gard de dificultate este unul complx/dificil. 

In continuare prezentam lucrările de investiții finanțate de Consiliul Județean Bihor pe rețeaua de drumuri 

județene, în perioada 2021 – 2023: 

• Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ 792 A; 

• Modernizare DJ767B DN76 Tăşad Copăcel Serghiş DJ767; 

• Reabilitare și Modernizare DJ 767A Uileacu de Criș – Bălaia – Burzuc – Sârbi; 

• Reabilitare și modernizare DJ 767 Dobresti – Vârciorog; 

• Reabilitare și modernizare DJ 764 Beiuș – Roșia – Aștileu – Aleșd; 

• Reabilitare și modernizare DJ 767: DN76 – Dobrești – DJ767C, DJ767-Luncasprie – DJ764; 

• Modernizare DJ 768A Șoimi – Suplacu de Tinca – Căpâlna; 

• Modernizare DJ 797A Bicaciu – Ianoșda; 

• Modernizare DJ 795 A Oșand – Șumugiu; 

• Reabilitare si modernizare DJ 795 Salonta – Tinca; 

• Modernizare DJ 767 D Vârciorog – Călățea; 

• Amenajare intersecție și lucrări de scugere a apelor pe DJ 108I; 

• Reabilitare DJ 795 A Șumugiu – Mierlău; 

• Reabilitare DJ 190G Almașu Mare – limită județ Sălaj; 

• Pod pe DJ 764H Nimăiești; 

• Podete pe DJ 767 Vârciorog; 

• Reparatii pod pe DJ 764 D în Bratca. 

Surse importante de finanțare a proiectelor de infrastructură 

În cele ce urmează vom prezenta trei surse importante de finanțare a proiectelor de infrastructură. 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR)  

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR) a fost un program prin care s-au acordat fonduri 

nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a 

spaţiului rural din România. 

Prin PNDR au fost finantate 14 măsuri de dezvoltare rurală  cu o alocare financiara de 9,363 mld Euro din care 

8,015 mld FEADR și 1,347 mld contribuție națională. 

PNDR (finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) susține dezvoltarea strategică a spațiului 

rural prin abordarea strategică a următoarelor obiective: 

• OS1 Restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole 

• OS2 Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice 

• OS3 Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii şi 

serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale (P6) 

Prin programul PNDL, la nivelul judetului Bihor, s-au aflat/se afla in derulare la data evaluarii, un numar de 102 

proiecte, avand in total o finantare de cca. 290,5 milioane de lei (aprox. 58 de milioane de euro).   
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Obiectivele de investiţii au fost variate, printre acestea fiind remarcate urmatoarele: 

• DRUMURI FORESTIERE NOI ALE EPISCOPIEI ROMANE UNITE CU ROMA, GRECO-CATOLICE, DE 

ORADEA: L=9,00 KM – suma alocata fiind de 6.987.750 lei; 

• IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZA, PRIN MODERNIZAREA DRUMULUI 

COMUNAL DC 170 SI A UNOR STRAZI DE INTERES LOCAL PE TERITORIUL COMUNELOR AUSEU 

SI VADU CRISULUI – suma alocata fiind de 8.119.690 lei; 

• MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN ADI Bistra-Barcau – suma alocata fiind de 

13.276.415 lei; 

• REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DRUMURILOR ȘI STRĂZILOR DIN A.D.I. VALEA IERULUI, 

JUDEȚUL BIHOR – suma alocata fiind de 10.856.139 lei; 

• REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DRUMURILOR ȘI STRĂZILOR DIN A.D.I. REGIO BH NORD, 

JUDEȚUL BIHOR – suma alocata fiind de 13.215.265 lei; 

• MODERNIZAREA DRUMURILOR SI STRAZILOR DIN ADI CRISUL NEGRU, JUDETUL BIHOR– suma 

alocata fiind de 9.078.000 lei; 

• MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI STRAZI IN COMUNA POMEZEU, JUDETUL BIHOR – 

suma alocata fiind de 4.520.630 lei; 

• IMBUNATATIRE INFRASTRUCTURA APA SI APA UZATA IN COMUNA BULZ, JUDETUL BIHOR – 

suma alocata fiind de 6.580.138 lei; 

• IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA GEPIU, JUDETUL BIHOR – suma 

alocata fiind de 4.539.000 lei; 

• CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA AVRAM IANCU JUDETUL 

BIHOR- suma alocata fiind de 2.251.939 lei. 

Informatii privind cele 102 proiecte aflate in derulare (dintre care o parte este posibil sa se fi finalizat), finantate 

prin programul PNDR se pot gasi prin accesare urmatorului link: https://www.guvernarepsd.ro/masuri-realizate-

in-judetul-bihor/. 

Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) 

O importantă sursă de fonduri aflată la dispoziția autorităților locale în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere, 
dar nu numai, o reprezintă Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL). 

Acesta are drept obiectiv general „echiparea unităților administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, 
de infrastructură educațională, de sănătate și de mediu, sportivă, social-culturală și turistică, administrativă și de 
acces la căile de comunicație, […] pentru creșterea accesabilității la resurse și a calității vieții pentru toți locuitorii 
României”5. 

Obiectivele de investiții eligibile sunt cele care se încadrează în următoarele categorii: 

• sisteme de alimentare cu apă şi stații de tratare a apei; 

• sisteme de canalizare şi stații de epurare a apelor uzate; 

• unități de învățământ preuniversitar; 

• unități sanitare; 

• drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri 

județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul 

localităților; 

 
5 https://oportunitati-ue.gov.ro/programul-national-de-dezvoltare-locala-pndl/ 

https://www.guvernarepsd.ro/masuri-realizate-in-judetul-bihor/
https://www.guvernarepsd.ro/masuri-realizate-in-judetul-bihor/
https://oportunitati-ue.gov.ro/programul-national-de-dezvoltare-locala-pndl/
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• poduri, podețe sau punți pietonale; 

• obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncționale, teatre; 

• baze sportive; 

• sedii ale instituțiilor publice ale autorităților administrației publice locale, precum şi a instituțiilor publice 

din subordinea acestora; 

• infrastructura turistică dezvoltată de autoritățile publice locale ca instrument de punere în valoare a 

potențialului turistic local; 

• sisteme de iluminat public stradal, cu prioritate în mediul rural; 

• rețele de distribuție a energiei electrice; 

• sisteme de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale. 

Prin acest program, între 2015 și 2020 au fost semnate contracte pentru 11.753 de proiecte, dintre care 4.511 în 
PNDL 1 și 7.242 în PNDL 2, însumând circa 50 de miliarde de lei. Comunele au primit aproximativ 72%, iar 
consiliile județene 15%. 

După cum reiese și din graficul de mai jos, fondurile alocate prin acest program au finanțat în principal drumurile 
și străzile comunale (39,5%), proiecte de canalizare (15,1%) și drumuri județene (13,3%). 

 

Este important de menționat faptul că, după cum reiese din aceeași analiză6 realizată de Expert Forum (EFOR), 

la nivel național, „trei sferturi din proceduri au fost realizate prin procedură simplificată, un sfert prin cerere de 

ofertă, restul fiind realizate prin procedură simplificată proprie, licitație deschisă și negociere fără publicare 

prealabilă.” Aceasta este una dintre mai multe vulnerabilități asociate programului identificate de EFOR. Faptul 

că predomină achizițiile cu până la două oferte ar fi un alt aspect important de menționat, însă trebuie remarcat 

faptul că ar putea indica și reticența unor companii în a participa la proceduri de achiziție finanțate prin PNDL, din 

cauza „instabilității” asociate programului. 

În ceea ce privește județul Bihor, acesta a primit cele mai multe fonduri în perioada menționată, respectiv 

aproximativ 1,58 miliarde de lei pentru 363 de proiecte. Alocarea medie a fost de de 4,4 milioane de lei. 

Prin programul PNDL l si ll sunt in piata proiecte in derulare la nivelul jud. Bihor cu finantare in suma de 973,3 

milioane de lei; totodata, prin acelasi program au fost contractate proiecte in suma de 547,4 milioane de lei.  

 

 
6 https://expertforum.ro/raport-cum-reparam-pndl/ 

https://expertforum.ro/raport-cum-reparam-pndl/
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Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) 

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este programul prin care România accesează fonduri din 

partea Uniunii Europene, prin cadrul financiar temporar #NextGenerationEU (NGEU). Mecanismul de Redresare 

și Reziliență constituie cea mai mare parte din cele circa 807 miliarde euro (în prețuri curente, adică aproximativ 

750 de miliarde de euro la prețurile din 2018) puși la dispoziție statelor membre de către UE, respectiv aproape 

724 miliarde euro (în prețuri curente). Printre obiectivele mecanismului se numără sprijinirea investițiilor și a 

reformelor care consolidează din punct de vedere economic și social țările membre UE, cu accent pe 

sustenabilitate. 

Prin Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR), României i-au fost alocate 29,2 miliarde de euro, din care 

circa 14,25 miliarde sunt sub formă de granturi (fonduri nerambursabile), iar restul, de circa 14,94 miliarde de 

euro vor fi împrumuturi. Atragerea și gestionarea eficientă a fondurilor europene în infrastructură (aproape 8 

miliarde de euro, respectiv 27% din Planul Național de Redresare și Reziliență) pot reprezenta motorul ciclului de 

creștere economică post-pandemică sustenabilă din România. 

În ceea ce privește infrastructura rutieră, PNRR menționează date care indică calitatea slabă a acesteia. Astfel, 

România ocupă ultima poziție în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de kilometri de autostradă la 

suta de mii de locuitori. De asemenea, densitatea de autostrăzi a țării este printre cele mai mici la nivel european. 

Acestea pot constitui premisele unei dezvoltări substanțiale în anii care urmează, cu toate că există mai mulți 

factori pot determina dinamica dezvoltării acestei categorii de infrastructură: de la aspecte de natură legală, la 

cele de ordin birocratic și, inclusiv, deficitul de forță de muncă, toate acestea pot îngreuna ritmul de dezvoltare a 

infrastructurii rutiere, în general, și în special a rețelei de autostrăzi. 

Conform PNRR, regiunea Moldovei urmează să beneficieze de investiții considerabile, menționându-se 
finanțarea autostrăzilor A7 și A8 care urmează să lege această parte a țării de București și de Vest, favorizând 
un nivel mai înalt al investițiilor și astfel apariția mai multor locuri de muncă bine plătite. PNRR urmează să 
finanțeze construcția a 429 km de autostradă, termenul de implementare a investițiilor fiind 30 iunie 2026. 

Planul are în vedere și îmbunătățirea fondului construit din mai multe puncte de vedere, cum ar fi: eficiența 
energetică, consolidarea seismică, reducerea riscului la incendiu, tranziția către clădiri verzi și inteligente. 

In luna noiembrie a anului 2021 s-a aprobat si planul “Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Județului 
Bihor 2021-2027”.  

Piața lucrărilor de construcții în județul Bihor și la nivel național  

Valoarea lucrărilor de construcții din România a crescut în medie cu 22% pe an între 2017 și 2020, ajungând la 

aproximativ 127 miliarde de lei. Cea mai mare parte dintre acestea au reprezentat-o construcțiile noi și reparațiile 

capitale, ponderea acestora crescând pe parcursul perioadei analizate, de la 80% în 2017 la 83% în 2020. 
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Volumul lucrărilor de construcții, ca serie brută, a scăzut pe total cu 0,6% în 2021 față de 2020. Lucrările de 

reparații capitale și curente au înregistrat scăderi de 20,6%, respectiv de 8,2%, în timp ce lucrările de construcții 

noi au urcat cu 5,9%. 

Din perspectiva destinației construcțiilor, lucrările de clădiri rezidențiale au crescut cu 23,1%, iar clădirile 

nerezidențiale și construcțiile inginerești au avut parte de scăderi de 10,5%, respectiv de 4,6%. 

Obiectivele de investiții din județul Bihor sunt variate, printre acestea fiind remarcate următoarele: 

• „Înființarea Parcului Științific și Tehnologic Bihor” este unul dintre cele mai importante proiecte în derulare, 

urmând a fi finalizat la jumătatea anului 2023. Obiectivul general al proiectului este crearea unei 

infrastructuri de inovare și transfer tehnologic în județul Bihor. Proiectul constă în construirea și dotarea 

unei clădiri cu regim de înălțime P+2E și o suprafață desfășurată de 5.417,78 mp, cu destinația de Parc 

Științific și Tehnologic. Totodată, va fi amenajată o parcare de 63 de locuri pentru autoturisme, dintre 

care două destinate persoanelor cu handicap locomotor. Va fi instalat și un rastel pentru biciclete. 

Valoarea totală a proiectului este de 32,98 milioane lei, din care 32,48 milioane lei este aportul U.A.T. 

Județul Bihor, iar 500 mii lei al Universității Oradea. Din suma aferentă Consiliului Județean Bihor, 

contribuția proprie este de 51,82% (16,83 milioane lei), restul fiind fonduri nerambursabile. 

• Restaurarea și punerea în valoare a castelului Zichy, monument istoric din comuna Diosig cu o valoare 

estimată de 2,26 milioane. Proiectul a fost alocat la data de 7 februarie 2022 către Proiect Invest SRL 

Gherta Mică, cu o valoare ofertată de către aceasta de 3,7 mil lei. Restaurarea și punerea in valoare a 

castelului Zichy a fost selectată pentru finanțare din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare 

Rurală prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. 

• Modernizare și dotare cămin cultural în localitatea Brădet, comuna Buntești – suma alocată este de 479,8 

mii lei. 

• Modernizarea, renovarea și dotarea căminului cultural în Sat Roșiori, comuna Roșior – suma alocată este 

de 1,77 milioane lei; 

• Modernizare, renovare și dotare cămine culturale în comuna Măgești: Cămin Cultural Josani și Cămin 

Cultural Dobricionești – suma alocată este de 1,5 milioane lei; 

• Modernizare, reabilitare și dotare Cămin Cultural în Comuna Sînmartin, localitatea Băile Felix – suma 

alocată este de 2,3 milioane lei. 

Lucrări de reabilitare a clădirilor prin PNRR 

Prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), se alocă suma de 26,8 milioane de euro aferentă 

județului Bihor pentru creșterea eficienței energetice, atât a clădirilor publice, cât și a celor private. Aceasta va 

include și reabilitarea a 15 blocuri (13 blocuri de pe strada Dimitrie Cantemir și două blocuri de pe strada 

Lugojului). 

Lucrări de construcții în stadiu incipient sau la stadiul de proiect 

• Două proiecte importante pentru Aeroportul Internațional Oradea, finanțate prin fonduri europene, sunt 

următoarele: 

o „Creșterea gradului de siguranță și securitate la Aeroportul Oradea” – în valoare de 72,3 milioane 

lei, inclusiv TVA; proiectul este în desfășurare; 

o „Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Oradea”, în valoare de 

132,8 milioane lei, inclusiv TVA; contractul pentru acest proiect urmează a fi semnat. 

 

 



Darian DRS S.A.                                                                                                                Raport de evaluare – Construcții Bihor S.A. 

DARIAN DRS S.A. Pagina 39 

 

• În aprilie 2022 debutează lucrările la un alt proiect major în cadrul aeroportului, mai exact Terminalul 

Cargo al Aeroportului Internațional Oradea. În perioada 2 - 15 mai se va realiza racordul dintre pista 

aeroportului și noua cale de rulare destinată accesului aeronavelor, parte a proiectului CTPark Oradea 

Cargo Terminal; 

• Reabilitarea Policlinicii Mari – valoarea lucrărilor este de aproximativ 30 de milioane de lei, plus TVA, iar 

durata de execuție este de 31 de luni începând din aprilie 2022; 

• Centrul Cultural Multifuncțional cu o valoare totală investițională de circa 15 milioane de euro, urmând ca 

până la finalul lunii septembrie proiectul tehnic să fie realizat cu o valoare de 390 mii de euro, echivalentul 

a 2,6% din valoarea totală investițională a proiectului; 

• Depou de tramvaie. Acest proiect va fi depus spre finanțare prin Programul Operațional Regional Nord-

Vest, cu o valoare totală investițională de 125,5 mil de lei. Având ca scop modernizarea și alinierea la 

noile standarde specifice activitaților și operațiilor de revizii, întreținere și reparații tramvaie de 

performanță. 

Autorizațiile de construire 

Din punctul de vedere al autorizațiilor de construire pentru clădiri, în județul Bihor acestea au avut, în medie, o 

creștere de 11% pe an între 2016 și 2021, semnificativ peste rata de creștere anuală medie de la nivel național, 

de 5% în aceeași perioadă.  

Astfel, în anul 2021 în județul Bihor s-au eliberat 2.157 autorizații de construire, în creștere cu 35% față de anul 

precedent, iar la nivel național acestea au însumat 58.728 (+22% YoY). 

În Bihor cele mai multe autorizații, aproximativ 86,6%, au fost eliberate pentru construcția de clădiri rezidențiale, 

în timp ce alte clădiri au reprezentat 11,7%, acestea fiind urmate de clădirile pentru comerț, (0,8%), hoteluri și 

clădiri similare (0,6%) și clădiri administrative (0,3%). Ponderile acestor categorii sunt similare cu cele de la nivel 

național. 

 

În ceea ce privește suprafața utilă totală a clădirilor din Bihor pentru care s-au eliberat autorizații de construire, 

aceasta a crescut în medie cu 11% pe an în aceeași perioadă (2016 – 2021), în același ritm cu numărul de 

autorizații. Suprafața utilă totală aferentă construcțiilor autorizate în 2021 în județul Bihor a fost de 608,9 mii de 

metri pătrați. 
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Piața lucrărilor de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 

Conform topfirme.com, în județul Bihor activează 1.278 companii cu acest obiect de activitate, cifra de afaceri 
cumulată a acestora fiind de 1,3 miliarde de lei. Acestea au, în total, în jur de 6.000 de angajați, adică aproximativ 
5.31% din totalul angajaților din județ. 

Compania subiect ocupă locul trei între companiile cu sediul în județul Bihor care au ca principal obiect de 
activitate „Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale” (CAEN 4120), după cifra de afaceri. 
Primele două locuri sunt ocupate de Compania de Construcții Rezidențiale AG SRL și Dumexim SRL, cu afaceri 
de 101 milioane lei, respectiv 73 milioane lei în 2020. 

Perspectivele industriei construcției la nivel național și asupra județului Bihor 

Prognozele de toamnă a CNSP indică o creștere brută de 0,3% a volumului lucrărilor de construcții în 2021, 
dinamica fiind estimată să se accentueze în 2022, când ar putea fi înregistrată o majorare de 9%, dar și în anii 
următori: +11,2% în 2023, +9,2% în 2024 și +7,5% în 2025. Pe elemente de structură, producția din construcții 
va înregistra în 2022 majorări pe toate segmentele, respectiv +7,7% la construcțiile noi, +13% la lucările de 
reparații capitale și +11,3% la cele de întreținere și reparații curente. În 2022, construcțiile de clădiri sunt estimate 
să crească cu 8,4% (+10,9% rezidențiale și +5,9% nerezidențial) în timp ce construcțiile înginerești ar urma să 
crească cu 9,8%. Scenariul pe termen mediu, 2022-2025, consideră o accelerare a economiei, având ca ipoteză 
centrală impactul pozitiv al fondurilor europene ce vor fi obținute prin Planul Național de redresare și Reziliență. 

2.5. Resurse umane 

2.5.1.1. Consiliul de administratie 

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație format din trei administratori. Conform datelor 
furnizate in cadrul chestionarului de evaluare transmis, administratorii companiei sunt următorii: 

Nume Funcţie 

1. Ghilea Gavrila 

2. Ghilea Ovidiu 

3. Ghilea Victoria 

Presedinte 

Vicepresedinte 

Membru in CA 

2.5.1.2. Componenta conducerii executive 

Conducerea executiva a companiei este asigurata dupa cum urmeaza: 

Nume Funcţie 
Domeniu de 
specialitate 

Vârsta (ani) 
Vechime în 
muncă (ani) 

Vechime în 
funcţia prezentă 

1. Vasile Baintan 

2. Florian Blaga 

3. Felicia Laczi 

Director General 

Inginer Sef 

Director Economic 

Inginer 

Inginer 

Economist 

59 ani 

58 ani 

68 ani 

36 ani 

35 ani 

45 ani 

10 ani 

2 ani 

23 ani 

2.5.1.3. Componenţa Comisiei de cenzori 

Auditorul financiar este EVALEX SA, Targu Mures. 

2.5.1.4. Componenta AGA 

Din perspectivă organizațională și decizională toate deciziile de interes ale societății sunt luate de către Adunarea 
Generală a Acționarilor (AGA). Structura acționariatului la data de 31.12.2021 este următoarea: 

Numele Cota deţinută (%) 

1.GHILEA GAVRILA 
2.OVISERGA PREST SRL 

3.STATUL ROMAN PRIN A.A.A.S 
4. PERSOANE FIZICE 

5. PERS JURIDICE 

60.6014 
24.3134 
3.5392 

11.4106 
0.1355 
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2.5.1.5. Personalul  

Evoluţia numărului total de personal in perioada 2015 – 2021: 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nr. total de personal 201 197 195 169 182 192 

Compania recrutează și angajează personal în funcție de necesități, în vederea desfășurării în bune condiții a 

activității, conform obiectului de activitate al societății.  

Structura de personal actuala in functie de mai multe criterii este urmatoarea: 

o cu studii superioare: 30 

o calificati: 136 

o necalificati: 36 

o personal direct productiv: 154 din 202 angajati 

o 16 femei si 186 barbati 

2.5.1.6. Politica de salarizare 

Salariul brut minim este de 3.000 lei, salariul brut maxim este de 11.200 lei iar salariul brut mediu este de 3.564 

lei. Compania acorda spor de weekend si spor de ore suplimentare.  

2.5.1.7. Sindicate 

Nu este cazul. 

2.5.1.8. Conflicte de muncă 

Nu este cazul. 

2.6. Diagnosticul financiar 

Analiza economico-financiară a societății Constructii Bihor S.A. reprezintă un studiu metodologic al situației și 

evoluției societății comerciale, sub aspectul structurii financiare și a rentabilității, plecând de la bilanț, contul de 

rezultate, anexele la acestea, corespunzătoare anilor 2016 – 2021, puse la dispoziție de către conducerea 

societății. 

La efectuarea analizei s-au avut în vedere exclusiv documentele de evidență contabilă ale Constructii Bihor S.A. 

În acest context prezenta analiză își propune să surprindă principalele aspecte ale afacerii societății comerc iale 

Constructii Bihor S.A. din punct de vedere economico-financiar, să interpreteze evoluția acestora și să sesizeze 

tendințele pe care se poate încadra evoluția viitoare.  

Un instrument important al analizei financiare îl constituie analiza indicatorilor care reprezintă raportul dintre două 

posturi sau grupe fie din bilanț, fie din contul de profit și pierdere, fie unul din bilanț și altul din contul de profit și 

pierdere. 

2.6.1.1. Analiza bilanțului patrimonial 

În continuare sunt prezentate sintetic situaţiile financiare aferente perioadei analizate: 
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Analiza posturilor bilanțiere a scos în evidență următoarele: 

• Imobilizările necorporale sunt nesemnificative, fiind reprezentate în principal de licențe software. Ponderea 

imobilizarilor necorporale in total activ este sub 1% in perioada 2015 – 2019 iar in anii 2020 si 2021 valoarea 

acestora este 0 lei intrucat sunt complet amortizate. 

• În perioada analizată, imobilizările corporale sunt angrenate pe un trend general de crestere usoara, fiind 

influențat de nivelul investițiilor realizate. Compania nu a realizat o reevaluare a imobilizarilor corporale in 

ultimii 10 ani, aceasta a mers pe tratament contabil alternativ “cost istoric”. Terenurile, amenajarile de terenuri 

si constructiile au o valoare de 13.012.711 lei la data evaluarii. Principalele active imobiliare din patrimoniul 

companiei sunt reprezentate de statia de betoane –  situata in Oradea, Str. Uzinelor nr 2, statia de sortare – 

situata in Comuna Bors, Str Borsului nr 155/D, depozitul central de materiale de constructii – situat in Oradea, 

Str Razboieni, nr 85; un camin de garsoniere (fost camin de nefamilisti)  - situat in Oradea, Aluminei 37/A, in 

regim de motel, 44 camere (camera duble la parter, etaj I, II si III sau garsoniere la etaj IV) si un atelier 

tamplarie – situat in Oradea, Str Berzei nr 5 (sectie auxiliara, produce doar pentru lucrarile companiei). 

Utilajele si alte echipamente si instalatii au o valoare neta contabila de cca. 4,8 milioane de lei la data 

evaluarii. Conform informatiilor furnizate de catre reprezentantii clientului, un numar de 228 pozitii de mijloace 

fixe, cu o valoare de 19.459.492 lei sunt complet amortizate la 31.12.2021, acestea fiind inca in folosinta. In 

baza celor declarate in cadrul raportului administratorului la 31.12.2021, este absolut necesara modernizarea 

capacitatilor vechi existente, si achizitionarea unor echipamente pentru lucrari in infrastructura. 

La data evaluării ponderea imobilizărilor corporale în totalul imobilizărilor este de 19%. 

• Imobilizările financiare reprezintă titluri de participare in urmatoarele societati: Conor S.R.L. Oradea, str. 

Berzei, nr. 4 - cota detinuta fiind de 52,75% si un numar de 4.650 actiuni la Leumi Bank in valoare de 465 

lei. Pe parcursul anilor 2015 – 2020 valoarea contabila a titlurilor de participare este de 96.289 lei, 

deprecierea inregistrata fiind de 50.444 lei. In anul 2021 valoarea contabila a titlurilor de participare este de 

465 lei, deprecierea inregistrata fiind de 146.268 lei. 

• Nivelul stocurilor reflectă variații de la o perioadă la alta, fiind influențat de volumul lucrărilor în care societatea 

este angrenată. Procentual, stocurile reprezinta 5-12% in total activ in perioada 2015 – 2017, fiind 22% in 

total activ in anul 2018, si intre 30 – 33% in total activ in in anii 2019- 2021. Nivelul mai ridicat al stocurilor in 

total activ in  ultimii 3 ani de analiza se datoreaza faptului ca in anul 2018 societatea subiect a demarat un 

proiect imobiliar de anvergura, constand intr-un ansamblu de 6 blocuri de locuinte colective, 430 apartamente 

si spatii comerciale la parter. Proiectul a fost dezvoltat pe un teren proprietatea societatii, 3 blocuri fiind 

finalizate (2 integral vandute, al 3-lea in curs de vanzare). Celelalte 3 blocuri sunt in faze diferite de construire, 

finalizarea ultimului bloc urmand sa aiba loc in 2023, in a 2-a jumatate a anului. 

• Nivelul creanțelor înregistreaza fluctuatii, în acord cu evoluția business-ului. In perioada 2015 – 2017 

ponderea creantelor in total activ a fost de peste 40% iar in perioada 2018 – 2021 ponderea creantelor in 

total activ a fost cuprinsa intre 25 – 39%. Conform notelor la situatiile financiare aferente perioadei 2015 – 

2021, puse la dispozitia evaluatorului, in anii 2015 – 2017 si 2019 – 2021 societatea inregistreaza creante 

cu termen de lichiditate de peste un an, acestea fiind conforme termenilor contractelor in constructii care 

prevand un termen de incasare intre 1 – 3 ani. Diminuarea procentuala a acestui indicator se datoreaza 

faptului ca societatea a dezvoltat un ansamblu rezidential incepand cu anul 2018 iar clientii companiei au 

devenit si persoanele fizice, anterior principalii clienti fiind autoritatile locale din jud. Bihor care dispun de 

fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii locale.  

• Nivelul lichiditatilor este cuprins intre 6 – 10% pe parcursul anilor 2017 – 2020, fiind 23% in anul 2015, 31% 

in anul 2016 respectiv 21% in anul 2021. Ponderea ridicata a lichiditatilor in anumiti ani analizati se datoreaza 

tipologiei proiectelor de contructii din portofoliul societatii subiect.   
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Prezentam mai jos schematic evolutia structurii patrimoniale a companiei pe parcursul anilor 2015 – 2021 respectiv, 

in detaliu, structura patrimoniala a companiei la 31.12.2021: 

 

 

În ceea ce priveşte structura de finanţare se constată următoarele: 

• Compania se finanțează atat din datorii pe termen scurt cat si din datorii pe termen lung. Activitatea 

companiei este susţinută, în prezent, atat din surse proprii cat si din surse imprumutate. Compania a 

contractat de-a lungul anilor o serie de credite de la banci. Datoriile financiare vin să susțină activele fixe 

și activitatea operațională în general. In situatiile financiare ale companiei se gasesc atat datorii financiare pe 

termen lung cand si datorii financiare pe termen scurt. Societatea a angajat un numar de trei credite pe 

contract cu perioada de rambursare pana in anul 2023. Conform situatiilor financiare de la 31.12.2021, 

societatea are credite bancare de 6.800.000 lei, din care 4.533.333 sunt credite bancare pe termen scurt si 

2.266.667 lei sunt credite bancare pe termen lung. De asemenea, societatea are si datorii pentru leasing 

financiar in suma de 2.963.528 lei din care 883.294 lei sunt pe termen scurt si 2.080.234 lei sunt pe termen 

lung. Datoriile de leasing reprezinta datorii in valuta (8 finantari) pentru achizitii contractate in leasing 

financiar. Dobanda platita pentru leasing in exercitiul financiar al anului 2021 a fost de 64.879 lei iar in 2020 

a fost de 57.943 lei.  

• Ponderea datoriilor comerciale în total pasiv este cuprinsa intre 7 – 15% in perioada 2015 – 2018 respectiv 

intre 31 – 36% in perioada 2019 - 2021. Cresterea datoriilor comerciale in ultimii 3 ani de analiza se datoreaza 
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faptului ca in anul 2018 societatea subiect a demarat un proiect imobiliar de anvergura, constand intr-un 

ansamblu de 6 blocuri de locuinte colective, 430 apartamente si spatii comerciale la parter. 

• Compania are inregistrate in situatiile financiare si alte datorii pe termen scurt si pe termen lung (salarii, 

contributii la stat, TVA, alte taxe etc), ponderea acestora fiind cuprinsa intre 10 - 12% in anii 2015 – 2018 

respectiv 8% pe parcursul ultimilor trei ani de analiza. 

• Capitalurile proprii ale firmei au inregistrat cresteri in perioada 2015 – 2021, datorita diversificarii 

activitatilor derulate in cadrul societatii. Principalele elemente care s-au modificat in cadrul capitalurilor 

proprii sunt reprezentate de rezerve care au crescut treptat respectiv de rezultatul curent care inregistra 

valori cuprinse intre 400 – 530 mii lei in perioada 2015 – 2019 si a crescut la cca. 2,07 mil lei in anul 2020 

respetiv 3,7 mil lei la 31.12.2021. Rezultatul curent a crescut intrucat incepand cu anul 2020 au fost 

consemnate in evidentele contabile veniturile din valorificarea unitatilor locative executate de societate in 

calitate de dezvoltator imobiliar. 

Prezentam in cele ce urmeaza schematic evolutia structurii de finantare pe parcursul anilor 2015 – 2021 respectiv 

structura de finantare in detaliu la 31.12.2021: 
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2.6.1.2. Indicatorii de structura 

Indicatori de structura bilanțieră 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Rata activelor imobilizate 28% 21% 30% 36% 26% 22% 19% 

Rata activelor circulante 71% 79% 70% 64% 73% 78% 81% 

Rata stabilității financiare 62% 52% 63% 66% 63% 61% 62% 

Rata autonomiei financiare globale 47% 35% 51% 61% 45% 37% 37% 

Rata globală de îndatorare 42% 53% 36% 31% 49% 51% 52% 

Levier financiar 28% 72% 33% 11% 13% 36% 19% 

În tabelul anterior sunt prezentate ca structură elementele componente ale bilanţului societăţii. Analiza ponderii 

şi evoluţiei celor două grupe mari de active, activele imobilizate şi activele circulante precum şi structura de 

finanţare reflectă situaţia actuală din societate. Prezentăm în continuare analiza pe fiecare indicator: 

➢    Rata activelor imobilizate (active imobilizate/active totale) – indică ponderea acestei categorii de 
active în activul total al întreprinderii. Nivelul acestui indicator variază în funcție de industria din care face 
parte întreprinderea și specificul activității sale. Întreprinderile din industrie au o rată mai mare a activelor 
imobilizate iar cele de comerț sau servicii o rată mai mică. In cazul companiei subiect valoarea 
indicatorului este cuprinsa intre 19 – 30% pe parcursul perioadei analizate, exceptie face anul 2018 cand 
indicatorul a inregistrat o pondere de 36% deoarece totalul activului a scazul la cca. 48,2 mil lei, datorita 
diminuarii activelor circulante. Media acestui indicator, regasita in piata cu ajutorul TP Catalyst, aplicata 
esantionului compus din companiile concurente ale Constructii Bihor, este de 23% in anul 2020. 

➢    Rata activelor circulante (active circulante/ active totale) – indică ponderea acestei categorii de active 
în activul total al întreprinderii. Nivelul acestui indicator variază în funcție de industria din care face parte 
întreprinderea și specificul activității sale. Întreprinderile din industrie au o rată mai mică a activelor 
imobilizate iar cele de comerț sau servicii o rată mai mare (stocuri și creanțe). In cazul companiei subiect 
valoarea indicatorului este cuprinsa intre 70 – 81% pe parcursul perioadei analizate, exceptie face anul 
2018 cand indicatorul a inregistrat o pondere de 64% deoarece totalul activului a scazul la cca. 48,2 mil 
lei, datorita diminuarii activelor circulante. Activele circulante s-au diminuat in acest an datorita demararii 
proiectului imobiliar Victoria Rezidential, care a dus la diminuarea creantelor comerciale. Media acestui 
indicator, regasita in piata cu ajutorul TP Catalyst, aplicata esantionului compus din companiile 
concurente ale Constructii Bihor, este de 77% in anul 2020. 

➢ Rata stabilității financiare (capitaluri permanente / total pasiv). Capitalurile permanente (angajate) 
sunt sursele de finanțare pe termen lung (datorii financiare și capital propriu). Capitalurile permanente au 
rolul de a finanța atât activele imobilizate, cât și fondul de rulment. Un nivel scăzut al acestui indicator 
poate pune în pericol activitatea firmei, fiind nevoie de atragerea de surse de finanțare pe termen scurt. 
Valoarea indicatorului este cuprinsa intre 61 – 66% pe parcursul anilor 2015 – 2021, exceptie face anul 
2015 cand indicatorul a inregistrat  o valoare de 52%.  

➢ Rata autonomiei financiare globale (capital propriu / total pasiv). Un nivel al acestui indicator, cuprins 
între 30-60%, este considerat satisfăcător pentru asigurarea echilibrului financiar. In cazul companiei 
subiect indicatorul inregistreaza fluctuatii, fiind cuprins intre 35 – 61% pe parcursul anilor 2015 – 2021. 
Media acestui indicator, regasita in piata cu ajutorul TP Catalyst, aplicata esantionului compus din 
companiile concurente ale Constructii Bihor, este de 29% in anul 2020. 

➢    Rata globală de îndatorare (datorii totale / total pasiv). Acesta este un indicator al gradului de 
îndatorare și cuprinde atât datoriile financiare cât și pe cele din exploatare. Pe parcursul ultimilor trei ani 
de analiza este curpins intre 49 - 52%.   

➢    Datorii Financiare / capitaluri proprii (levier financiar) evaluează poziția datoriilor financiare ale  
companiei în raport cu capitalul propriu. Levierul financiar poate duce la creșterea rentabilității financiare 
a întreprinderii dar și la un risc financiar mai ridicat. Pe parcursul anilor a avut o evolutie aleatoare, in 
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functie de creditele contractate de catre compania subiect. Vom prezenta mai jos schematic o evolutie a 
indicatorului in perioada 2015 – 2021: 

 

2.6.1.3. Analiza lichidității, a echilibrului financiar și a indicatorilor de gestiune 

Indicatori de gestiune 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Lichiditatea imediată 0,9 0,9 0,4 0,4 0,2 0,3 0,8 

Lichiditatea rapidă 2,5 2,1 2,4 1,6 1,3 1,8 1,7 

Lichiditatea curentă 2,7 2,2 2,9 2,5 2,3 2,9 3,0 

Durata de rotaţie a stocurilor 23,5 26,0 54,4 97,1 135,2 114,7 146,8 

Durata de rotatie a 
creanțelor comerciale 

146,0 248,5 216,8 131,3 134,8 147,9 103,3 

Durata de rotatie a datoriilor 
comerciale 

61,6 88,4 31,9 62,3 144,0 118,1 153,0 

Capital de lucru net / 
venituri operaționale 

7% 9% 51% 44% 26% 26% 39% 

Viteza de rotaţie a activelor circulante reprezintă un indicator de eficienţă care reflectă schimbările intervenite în 
activitatea întreprinderii (în special în activitatea de exploatare: modificarea procesului de aprovizionare şi 
producţie, reducerea costurilor, scurtarea ciclului de producţie şi a perioadei de desfacere şi încasare a producţiei 
etc.). Volumul activelor circulante depinde de doi factori, şi anume: cifra de afaceri şi viteza de rotaţie a activelor 
circulante. Cu cât activele circulante vor parcurge mai repede fiecare stadiu al rotaţiei capitalului, cu atât viteza 
de rotaţie va fi mai mare, iar nevoia de fond de rulment mai mica pentru un volum dat al activitatii, respectiv al 
cifrei de afaceri. 

Indicatorii ce reflectă lichiditatea companiei oferă informaţii despre bunurile la care întreprinderea poate să facă 
apel pentru a plăti datoriile pe termen scurt. 

Din analiza gradului de utilizare al elementelor patrimoniale se pot trage următoarele concluzii: 

✓ Lichiditatea imediată: exprimă capacitatea companiei de a-şi onora obligaţiile pe termen scurt utilizând 

numai numerarul. Se consideră că nivelul acestei rate este normal intre 0,2 si 0,3. In cazul companiei 

subiect doar in anii 2019 si 2020 valoarea acestui indicator se află in intervalul teoretic standard, in restul 

anilor de analiza valoarea indicatorului fiinf peste acest nivel. Valoarea medie regasita in piata pentru 

acest indicator, calculata folosind datele din peer-grupul realizat, reprezentat de companii comparabile 

cu subiectul, este de 0,1 in anul 2020.   
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✓ Lichiditatea rapidă: exprimă capacitatea companiei de a-şi onora obligaţiile pe termen scurt utilizând 
numerarul și încasând creanțele în sold. Acest indicator ia în considerare doar acele elemente de activ 
disponibile imediat, ce pot fi utilizate pentru a îndeplini obligaţiile pe termen scurt. Se elimina din calcul 
activele mai puţin lichide, cum ar fi elementele de stocuri sau cheltuielile plătite în avans, în consecinţă 
în cazul în care indicatorul are o valoare scăzută arată o dependenţă crescută a activelor curente faţă de 
stocuri. Lichiditatea rapidă a companiei este cuprinsa intre 1,3 si 2,5 in perioada 2015 – 2021. Fluctuatiile 
se datoreaza cresterii creantelor comerciale odata cu dezvoltarea business-ului. Creantele reprezinta 
principalul activ curent de-a lungul perioadei si avand in vedere specificul companiei sunt justificate 
valorile acestui indicator. Valoarea medie regasita in piata pentru acest indicator, calculata folosind datele 
din peer-grupul realizat, reprezentat de companii comparabile cu subiectul, este de 0,8 in anul 2020.   

✓ Lichiditatea curentă: exprimă capacitatea companiei de a-şi onora obligaţiile pe termen scurt utilizând 
toate activele circulante: numerar, creanțe, stocuri. Este cel mai utilizat indicator de măsurare a 
solvabilităţii pe termen scurt a companiei: cu cât acest indicator este mai mare cu atât compania este mai 
lichidă. Cu toate acestea, un exces de active circulante peste datorii curente nu înseamnă neapărat că 
datoriile pot fi plătite cu promptitudine. În cazul în care activele circulante conțin o proporție mare a 
stocurilor sau a unor creanțe incerte greu colectabile, sau stocuri nevandabile, va avea loc o încetinire a 
fluxurilor de numerar. Ca urmare, lichiditatea curentă ar trebui să fie analizată împreună cu natura și 
proporția diferitelor tipuri de active circulante, natura datoriilor curente, natura fluxurilor de numerar, cu 
așteptările viitoare și natura activității în sine. Echilibrul între datoriile pe termen scurt și cele pe termen 
lung ar trebui, de asemenea, luat în considerare: unele companii preferă să refinanțeze datoria pe termen 
scurt, în timp ce alții preferă să se finanțeze pe termen lung. Un mix între datoriile pe termen scurt și lung 
va afecta lichiditatea curentă. Lichiditatea curentă și alți indicatori similari de solvabilitate sunt indicatori-
cheie pentru multe companii. Concomitent cu îmbunătățirea stocului și managementul inventarului 
(aprovizionări "just in time", pe baza de organizare CRM, etc.), companiile tind să dezvolte politici de 
management financiar agresive care conduc la un nivel mai ridicat al creditorilor comerciali și un control 
mai redus asupra debitorilor comerciali. În ceea ce privește compania evaluată, nivelul lichidității curente 
este cuprins intre 2,2 si 3 in analizata. La data evaluării, lichiditatea curentă a companiei este de 1.7 si 
indică faptul că datoriile curente pot fi acoperite din activele curente deoarece nivelul activelor curente 
este mai mare decât nivelul datoriilor curente. Valoarea medie regasita in piata pentru acest indicator, 
calculata folosind datele din peer-grupul realizat, reprezentat de companii comparabile cu subiectul, este 
de 1,2 in anul 2020.   

Vom prezenta mai jos schematic o evolutie a indicatorilor de lichiditate in perioada 2015 – 2021: 

 

0.9 0.9

0.4 0.4
0.2

0.3

0.8

2.5

2.1

2.4

1.6

1.3

1.8 1.7

2.7

2.2

2.9

2.5
2.3

2.9
3.0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Indicatori de lichiditate

Lichiditate imediată Lichiditate rapidă Lichiditatea curenta



Darian DRS S.A.                                                                                                                Raport de evaluare – Construcții Bihor S.A. 

DARIAN DRS S.A. Pagina 49 

 

✓ Durata de rotaţie a stocurilor: această rată reflectă perioada de timp necesară bunului produs sau 

serviciului prestat să treacă de la element de inventar la cifră de afaceri, în consecinţă evaluează eficienţa 

managementului operaţional. Se poate observa că gestiunea stocurilor a suferit variații semnificative de-

a lungul perioadei de analiza, pe masura ce business-ul si-a diversificat activitatile. La data evaluarii 

valoarea indicatorului este de 146 zile si este influențata de tipologia lucrărilor realizate și volumul 

acestora. 

✓ Durata de rotaţie a creanţelor: reflectă intervalul de timp în care facturile emise de către companie sunt 

achitate de clienţi. Cu cât facturile sunt achitate mai repede, cu atât necesarul de capital de lucru este 

mai mic. Astfel, se poate observa o scadere a duratei de incasare a creantelor de la 248 de zile in anul 

2016 la 147 zile la finalul anului 2020 respectiv 103 zile la data evaluarii. Scaderea semnificativa a 

indictaorului se datoreaza diversificarii business-ului Constructii Bihor prin dezvoltarea ansamblului 

rezidential Victoria, prin aceasta dezvoltare compania a adus in portofoliul sau clienti persoane fizice.   

✓ Durata de rotație a furnizorilor: reflectă numărul mediu de zile în care se onorează obligațiile de plată 

către furnizori și alți creditori comerciali. Interesul companiei ar fi ca rotația furnizorilor să fie cât mai lungă, 

cu condiția de a nu presupune costuri prea mari. Valorile extreme ale acestui indicator exprimă un semnal 

pentru neplata furnizorilor, ceea ce reprezintă un risc de alterare a relațiilor cu aceștia, dar și implicit un 

risc de faliment. O creștere a nivelului acestui indicator de la o perioadă la alta, reprezintă o diminuare a 

capitalului de lucru și a free cash flow-ului disponibil, compania dispunând de mai puține resurse 

financiare pentru acoperirea nevoilor curente. La nivelul companiei, durata de rotație a datoriilor către 

furnizori a avut o evoluție in crestere, in ultimii trei ani de analiza fiind cuprinsa intre 118 – 154 de zile iar 

anterior dezvoltarii ansamblului Victoria de catre companie, in perioada 2015 – 2018 valoarea 

indicatorului a fost cuprinsa intre 30 - 80 zile, in functie de tipologia lucrarilor realizate in fiecare an. 

Vom prezenta mai jos schematic o evolutie a duratelor de rotatie a activelor circulante in perioada 2015 – 2021: 
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✓ Capital de lucru net / Cifra de afaceri: exprimă capacitatea firmei de a asigura nevoia de finanțare a 
capitalului de lucru net prin veniturile realizate. In cazul companiei subiect a fost consemnat un nivel 
diferit al capitalului de lucru in fiecare an, in functie de tipologia de lucrari realizate de catre companie 
anual. Media regasita in piata pentru acest indicator, calculata pentru o perioada de 5 ani, in cazul 
companiilor din cadrul esantionului realizat de catre evaluator este de cca. 26%.   

2.6.1.4. Analiza performanțelor financiare 

În tabelul următor sunt reliefate evoluţiile principalelor categorii de venituri şi cheltuieli: 
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În urma analizei posturilor de venituri şi cheltuieli cu precădere pentru ultima perioadă analizată, am extras 

următoarele concluzii: 

✓ Cifra de afaceri netă a companiei este generată din producția vândută (servicii prestate) si veniturile din 
vanzarea marfurilor. Produsele realizate de societate si valorificate catre clienti sunt specifice sectorului 
de constructii - betoane si mortare. Prestarile de servicii constau in lucrari in constructii (o proportie 
semnificativa din total venituri din servicii), transporturi si prestatii cu utilaje in constructii (restul de 2 - 3% 
din total venituri din servicii). In veniturile din vanzarea marfurilor sunt cuprinse veniturile rezultate din 
vanzarea materialelor specifice sectorului de constructii. Compania obtine si alte venituri din exploatare, 
acestea fiind compuse din veniturile din productia stocata, veniturile din productia imobilizata, venituri din 
subventii, alte venituri din exploatare (cedarea activelor; despagubiri din penalitati, alte venituri). In alte 
venituri o parte semnificativa reprezinta decontari interne intre sectoarele unitatii (transport materiale la 
locul desfasurarii activitatii si prestatii transport si utilaje). 

✓ Principalele cheltuieli din exploatare sunt cheltuielile cu marfurile, ponderea acestor cheltuieli in total 

venituri fiind cuprinsa intre 32 – 45% pe parcursul anilor 2016 – 2021.  

✓ A doua categorie de cheltuieli ca si pondere in veniturile din exploatare sunt cele cu lucrarile si serviciile 

executate de catre terti. Acestea sunt relativ constante, regăsindu-se de regulă în intervalul 22 – 34% din 

total venituri din exploatare.   

✓ Următoarea categorie importantă de cheltuieli este cea cu personalul, necesar in desfășurarea 

activităților principale ale companiei în parametrii optimi. Ponderea a cheltuielilor cu personalul în total 

cifra de afaceri, la data evaluării este de 16% fiind în scadere cu 2 p.p. față de întreg anul 2020.  

✓ Celelalte cheltuieli au ponderi relativ mici in total Cifră de Afaceri, între 0 - 2%. 

Vom prezenta mai jos schematic o evolutie a veniturilor si cheltuielilor in perioada 2015 – 2021: 
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2.6.1.5. Indicatori de profitabilitate şi rentabilitate 

În ceea ce priveşte capacitatea companiei de a produce profit menţionăm următoarele: 

Indicatori de profitabilitate 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Rentabilitatea activelor 1% 1% 1% 1% 1% 2% 4% 

Rentabilitatea financiară 2% 2% 2% 1% 2% 6% 10% 

Rentabilitatea capitalului 
angajat 

3% 3% 3% 3% 2% 7% 11% 

Rentabilitatea capitalului 
investit 

3% 2% 3% 2% 2% 6% 10% 

Marja EBITDA 4% 6% 6% 5% 4% 6% 9% 

Marja EBIT 2% 3% 3% 2% 1% 4% 6% 

Marja netă 1% 1% 1% 1% 1% 3% 5% 

Indicatorii de rentabilitate reflectă următoarele: 

• Rentabilitatea activelor: reprezintă eficacitatea utilizării activelor companiei și este un indicator relevant 

al competitivității. În cazul sectoarelor cu ciclul operațional mare, randamentul activelor este atribuit cu 

marje de profit mai mari. Valori mici ale acestui indicator sugerează în general investiții neproductive sau 

supradimensionate, ce nu lucrează la capacitate maximă și nu pot produce suficient profit. Se poate 

observa o imbunatire a acestui indicator la 2% la finalul anului 2020 respectiv la 4% la data evaluarii, 

31.12.2021. Valoarea medie regasita in piata pentru acest indicator, calculata folosind datele din peer-

grupul realizat, reprezentat de companii comparabile cu subiectul, este de 3% in anul 2020.   

• Rentabilitatea capitalurilor proprii: arată profitul net generat de fiecare unitate monetară investită de 

către acționari sub forma de capitaluri. Valorile mari ale acestui indicator arată o profitabilitate crescută 

ce maximizează rezultatele resimțite de acționari ca urmare a investiției realizate. Creșterea acestui 

indicator în condițiile de menținere ale aceluiași capital reprezintă un semnal pozitiv pentru investitori. 

Companiile cu un grad mare de îndatorare tind să obțină o rentabilitate mai mare a capitalurilor proprii, 

însă dezavantajul constă în riscul mare pe care îl dă dependența ridicată față de creditori. In cazul 
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companiei subiect se observa o mentinere a indicatorului intre 1 – 2% in perioada 2015 – 2019 si o 

imbunatatire la 6% respectiv 10% in ultimii 2 ani de analiza. Valoarea medie regasita in piata pentru acest 

indicator, calculata folosind datele din peer-grupul realizat, reprezentat de companii comparabile cu 

subiectul, este de 13% in anul 2020.   

• Rentabilitatea capitalurilor angajate (permanente): exprimă profitul operațional după impozitare 

(NOPAT)  realizat de întreprindere pe unitatea de capital permanent utilizat (capital propriu și datorii 

financiare pe termen lung). Valoarea medie regasita in piata pentru acest indicator, calculata folosind 

datele din peer-grupul realizat, reprezentat de companii comparabile cu subiectul, este de 12% in anul 

2020. 

• Rentabilitatea capitalurilor investite: exprimă profitul operațional după impozitare (NOPAT) realizat de 

întreprindere pe unitatea de capital investit utilizat (capital propriu și datorii financiare). Acest indicator 

reprezintă capacitatea companiei de a-și aloca eficient capitalul în investiții profitabile. O rentabilitate mai 

mică decât costul capitalului atras, conduce la concluzia că profitul generat de resursele atrase este mai 

mic comprativ cu costul lor.  

Vom prezenta mai jos schematic o evolutie a ratelor de rentabilitate in perioada 2015 – 2021: 
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piata pentru acest indicator, calculata folosind datele din peer-grupul realizat, reprezentat de companii 

comparabile cu subiectul, este de 3,1% in anul 2020. 

• Marja netă: exprimă profitabilitatea întreprinderii după plata impozitului pe profit. Marja neta a fost 1% 

pe parcursul anilor 2015 – 2019, fiind 3% in anul 2020 si 5% in anul 2021. Valoarea medie regasita in 

piata pentru acest indicator, calculata folosind datele din peer-grupul realizat, reprezentat de companii 

comparabile cu subiectul, este de 2,9% in anul 2020. 

Vom prezenta mai jos schematic o evolutie a marjelor de profit in perioada 2015 – 2021: 
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2.7. ANALIZA SWOT   

Scopul analizei SWOT este sa evidenţieze concluziile, analizele mediului intern din care rezultă punctele tari 

(Strengths) şi punctele slabe (Weaknesses) şi concluziile analizei mediului extern concretizate în expunerea 

oportunităţilor (Opportunities) şi a riscurilor (Threats). 

Punctele tari ale unei firme sunt acele avantaje pe care aceasta le deţine comparativ cu alte firme din ramură sau 

cu alte firme din localitate. Punctele slabe reprezintă acele părţi nesatisfăcătoare ale activităţii societăţii, în 

comparaţie cu firme similare din ramură sau firme din regiune.  

Oportunităţile pe care mediul extern le prezintă pentru o anumită firmă sunt acele date ale mediului care pot 

contribui la dezvoltarea activităţii firmei şi pot avea influenţe pozitive asupra acesteia. Riscurile sau pericolele 

mediului extern sunt acele aspecte ale mediului în care evoluează firma care pot influenţa negativ activitatea 

acesteia. 

ANALIZA MEDIULUI INTERN  

PUNCTE TARI: 

+ Societatea comerciala Constructii Bihor S.A. a fost infiintata in anul 1991 prin transformarea in baza legii 

15/1990 a fostului Trust de Antrepriza Generala de Constructii Montaj Bihor (T.A.G.C.M. Bihor) in 

societate pe actiuni. In acest context, conducerea societăţii are experienţa necesară dezvoltării activităţii 

societăţii. 

+ Construcții Bihor S.A. oferă o gamă largă de servicii din sfera construcțiilor civile și industriale, iar de-a 

lungul celor 30 de ani de activitate societatea subiect a fost angrenata intr-o varietate de proiecte. 

Principalele activitati desfasurate de companie sunt: lucrari de constructii rezidentiale si nerezidentiale - 

activitatea de baza, dezvoltare imobiliara, productie si sortare betoane, comert cu materiale de 

constructii, inchirieri a unor active din patrimoniul sau; obiectivul companiei de-a lungul anilor a fost 

diversificarea treptata a activitatii societatii. 

+ Personalul din cadrul societății este specializat în execuția activitatilor realizate de catre companie, având 

experiența tehnică, disponibilitate profesionala și vechimea necesare în vederea realizării tuturor 

categoriilor de lucrări de construcții menționate anterior. Metodele utilizate la execuția lucrărilor sunt în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu normativele tehnice și cu procedurile tehnice de 

execuție. 

+ Portofoliu relativ constant de clienţi; ca si structura, clientii sunt in mare parte autoritati locale sau centrale 

ale statului, autoritati care deruleaza diverse investitii pentru dezvoltarea infrastructurii, modernizarii, 

reparatii la constructii existente. 

+ Rate de lichiditate și solvabilitate bune. 

+ Avand in vedere ca societatea este producator direct de betoane, mortare, produse de balastiera, riscul 

de piata al societatii este diminuat. 

PUNCTE SLABE: 

- Activele mobile si imobile din patrimoniul Constructii Bihor sunt învechite, o mare parte din acestea fiind 

complet amortizate. Conform raportului administratorului aferent anului 2021, este absolut necesara 

modernizarea capacitatilor vechi existente si achizitionarea unor echipamente pentru lucrari in 

infrastructura. 
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ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

OPORTUNITĂŢI: 

✓ Conform datelor colectate de catre evaluator, în anul 2020, lungimea totală a drumurilor din județul Bihor 

este de 3005 km din care doar 832 km sunt modernizați, ceea ce reprezintă un procent de 27,68%. In 

acest context, avand in vedere si sursele importante de finanțare a proiectelor de infrastructură – PNDR, 

PNDL l si ll si PNRR – putem constata ca exista o oportunitate semnificativa pentru serviciile oferite de 

catre compania subiect, generata de cererea existenta in piata pentru acestea.  

✓ Analizele de piată centralizate arată că condițiile actuale de degradare structurală sunt foarte avansate 

in Romania, iar peste 70% din lungimea drumurilor au o durată de exploatare depașită. Astfel, la finele 

anului 2020, doar circa 30,1% din drumurile publice naționale erau în stare bună sau excelentă, în 

creștere cu circa 10% față de anul 2019, dar în scădere cu 7% față de evoluția 2017-2018. Avand in 

vedere acest aspect, estimăm o cerere ridicată în segmentul în care activeaza compania in urmatorii ani.  

✓ Conform informatilor primite din partea reprezentantilor clientului, coroborat cu analizele de piata realizate 

de catre Evaluator, vor fi scoase la licitatie de catre Municipiul Oradea mai multe lucrari publice de tipul 

celor executate anterior de catre societatea subiect, care ar putea fi accesate de catre aceasta. 

✓ Creșterea investițiilor și dezvoltarea activelor companiei pentru a satisface cererea crescută pentru 

serviciile desfasurate de catre companie. 

✓ Dezvoltarea de parteneriate cu diverse companii. 

RISCURI: 

❖ Lipsă de transparență în legiferare și întreținerea controalelor în zone de risc7. 

❖ Marile provocari ale industriei in care activeaza compania subiect sunt cele legate de evolutia preturilor, 

schimbarea politicilor nationale si incercarile de a gasi echilibrul in ceea ce inseamna achizitia de lucrari, 

gestionarea lor si cuantificarea riscurilor existente pe piata. 

❖ Companiile concurente au o gama mai variata de servicii decat a societatii subiect (drumuri, lucrari hidro), 

dispunand de statii de asfalt si baze materiale mai buna.  

❖ Concurența prin preț din partea competitorilor deja existenți la nivel național; intensificarea concurenței 

duce la diminuarea marjelor de profitabilitate, ceea ce ar putea afecta potențialul de dezvoltare al 

companiei. 

❖ Climatul politic instabil ce are repercursiuni asupra cursului, ratelor de dobânda şi indirect asupra 

performanţei companiei. 

❖ Amenințările potențial grave reprezentate de pandemii precum cea actuală (COVID - 19). 

 

 

 

 

 

 
7 https://www2.deloitte.com/ro/ro/pages/about-deloitte/articles/expertii-deloitte-criza-a-accelerat-digitalizarea-dar-incertitudinea-si-lipsa-de-transparenta-vor-afecta-in-

continuare-mediul-de-afaceri-urmeaza-informatizarea-administratiei-fiscale-si-intensificarea-controalelor-in-zone-de-risc.html 

https://www2.deloitte.com/ro/ro/pages/about-deloitte/articles/expertii-deloitte-criza-a-accelerat-digitalizarea-dar-incertitudinea-si-lipsa-de-transparenta-vor-afecta-in-continuare-mediul-de-afaceri-urmeaza-informatizarea-administratiei-fiscale-si-intensificarea-controalelor-in-zone-de-risc.html
https://www2.deloitte.com/ro/ro/pages/about-deloitte/articles/expertii-deloitte-criza-a-accelerat-digitalizarea-dar-incertitudinea-si-lipsa-de-transparenta-vor-afecta-in-continuare-mediul-de-afaceri-urmeaza-informatizarea-administratiei-fiscale-si-intensificarea-controalelor-in-zone-de-risc.html
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3. EVALUAREA SOCIETĂŢII 

Abordările recomandate de către Standardele de Evaluare a Bunurilor - ediția 2022, ce sunt în acord cu IVS 

(International Valuation Standards) – ediția 2021, pentru evaluarea capitalului propriu al unei entități sunt:  

✓ Abordarea prin venit – reprezintă o cale generală de estimare a valorii unei întreprinderi, participații sau 

linii de activitate prin folosirea uneia sau mai multor metode prin care valoarea este estimată prin 

convertirea beneficiilor anticipate în valoare a capitalului. 

✓ Abordarea prin piață - o cale generală de estimare a valorii unei întreprinderi, participații sau linii de 

activitate prin folosirea uneia sau mai multor metode care compară subiectul evaluat cu alte întreprinderi 

similare, participații sau linii de activitate similare care au fost vândute.  

✓ Abordarea bazată pe active – metodă de estimare a valorii unei întreprinderi, participații sau linii de 

activitate utilizând metode bazate pe valoarea de piață a activelor individuale ale întreprinderii minus 

datoriile. 

Abordarea prin venit (Metoda Fluxurilor Financiare Actualizate - “DCF” sau “Discounted Cash Flows”) a fost 

utilizată în vederea estimării valorii echitabile a capitalurilor proprii Construcții Bihor S.A., fiind cea mai adecvată 

întrucât surprinde aportul tuturor activelor deținute, corporale și necorporale (bază imobiliară, echipamente, 

capital de lucru, bază de clienți, angajați, etc.). În aplicarea acestei abordări am utilizat previziunile 

managementului pentru a surprinde evoluția viitoare așteptată a societății dar și o serie de date de piață prin care 

am verificat rezonabilitatea lor. În consecință, considerăm că rezultatul metodei fluxurilor financiare actualizate 

este cel mai reprezentativ pentru scopul prezentei evaluări. 

Abordarea prin piață a fost aplicată în vederea verificării opiniei emise în baza abordării prin venit. În acest caz, gradul 

de acuratețe al abordării prin piață este mai mic comparabil cu cel obținut prin abordarea prin venit întrucât pe piețele 

de capital din Europa, inclusiv Romania, a fost identificat un număr limitat de companii listate având obiect de activitate 

comparabil.  

Dintre cele trei abordări, nu am aplicat abordarea prin cost (abordarea bazata pe active), întrucât SEV emise de 

ANEVAR recomandă utilizarea acestei abordări doar în cazul start-up-urilor sau unde principiul continuității 

activității nu este respectat; în cazul prezentului proces de evaluare nici una dintre cele două condiții nu este 

respectată, astfel abordarea pe bază de active nu este utilizată. 

3.1. ABORDAREA PRIN VENIT 

Presupune estimarea valorii companiei pe baza câştigurilor viitoare (free cash flow) de care ar putea dispune 

acţionarii actuali în ipoteza continuităţii activităţii. Metoda se bazează ca şi concept pe însumarea câştigurilor 

actualizate aferente atât perioadei de previziune explicite cât şi a celei non-explicite, valori care sunt obţinute prin 

previzionarea rezultatelor financiare având în vedere toate informaţiile de care dispune managementul şi 

acţionarul majoritar al companiei la data evaluării. Prin această abordare va fi recunoscută şi valoarea aportului 

elementelor necorporale neidentificabile distinct (brand, goodwill sau badwill) de care nu se poate ţine seama în 

cadrul Abordării pe bază de active. 

Cele două metode înscrise în această abordare sunt: 

• Metoda cash flow-ului net actualizat 

• Metoda capitalizării venitului. 

S-a aplicat metoda cash flow-ului net actualizat, pentru a surprinde atât impactul evoluției pieţei specifice, cât și 

alinierea activităţii companiei pe un trend de stabilitate în ceea ce privește evoluția Cifrei de Afaceri. 
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Metoda de evaluare prin actualizarea fluxurilor financiare de disponibilităţi libere de obligaţii (discounted cash-

flow - DCF) se bazează pe capacitatea activităţii de a genera fluxuri pozitive de disponibilităţi care în final rămân 

la dispoziţia investitorilor. 

Paşii principali ai aplicării metodei sunt următorii: 

✓ Fundamentarea previziunilor veniturilor şi cheltuielilor 

✓ Estimarea ratei de actualizare 

✓ Estimarea fluxurilor financiare la dispoziţia investitorilor pe o perioadă explicită  

✓ Estimarea valorii reziduale 

✓ Actualizarea fluxurilor financiare şi a valorii reziduale 

✓ Adăugarea activelor neoperaţionale (în afara exploatării) 

✓ Obţinerea valorii capitalului acţionarilor după deducerea valorii datoriilor financiare nete 

Previziunile financiare s-au realizat pornind de la: 

• Informatiile puse la dispoziție de către managementul companiei pentru perioada 2022 –  2026;  

• Valoarea contractelor de constructii existente in cadrul companiei la data evaluarii, 31.12.2021, impreuna 

cu suma decontata pentru fiecare proiect in parte si informatii cu privire la veniturile care se estimeaza 

ca se vor obtine din celelalte linii de activitate existente in cadrul companiei (vanzari betoane, vanzari 

agregate, comert, prestatii auto, utilaje si laborator, venituri din chirii etc.).  

• Informațiile identificate ce privesc indicatori economici de bază ai principalilor concurenți (cifra de afaceri, 

marja EBITDA, nivelul capitalului de lucru, etc.). 

In scopul estimării valorii echitabile a pachetului de actiuni Construcții Bihor S.A. am considerat ca fiind relevantă 

utilizarea unor informații din cadrul bugetului previzionat de către personalul specializat din cadrul companiei. 

Input-urile societății în ceea ce privește bugetul de venituri și cheltuieli implementat au vizat: 

• Cifra de afaceri previzionata pentru anii 2022 – 2026, compusa din veniturile din lucrari in constructii, 

veniturile din vanzarea betoanelor, veniturile din vanzarea unitatile locative si veniturile din alte activitati 

(comert, prestatii auto, utilaje si laborator, venituri din chirii etc.);  

• Informatii cu privire la veniturile din productia stocata/ lucrarile in curs de executie pentru perioada 2022 

– 2026 si veniturile din alte activitati (veniturile din productia imobilizata, veniturile din subventii, alte 

venituri (cedarea activelor; despagubiri din penalitati,etc.); 

• Informatii privind cheltuielile din exploatare (cheltuieli materiale, cu personalul, cu energia si apa, cu tertii 

etc.) pentru perioada 2022 – 2026;  

• Alte elemente furnizate de catre personalul specializat din cadrul companiei subiect sunt: informatii 

privind cheltuielile cu amortizarea pentru perioada 2022 – 2026, informatii cu privire la ajustările privind 

provizioanele pentru perioada 2022 – 2026, estimari cu privire la capitalul de lucru aferent anului 2022. 

Input-urile evaluatorului au vizat: 

• Analiza istorică (anii 2015 – 2021) a veniturilor realizate de societate; ne-am axat pe analiza cifrei de 

afaceri obtinuta din activitatea de exploatare a CONSTRUCȚII BIHOR S.A.; 

• Analiza marjelor operaționale EBITDA identificate în piață pentru principalii concurenti ai CONSTRUCȚII 

BIHOR S.A.; 

• Analiza capitalului de lucru net identificat în piață pentru sectorul în care activează compania subiect, 

indicatorii find calculați pentru perioada 2012 – 2020 (pentru anul 2021 nu sunt încă disponibile informații 
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publice), pentru societatile similare ca si profil cu societatea subiect si care își desfășoară activitatea în 

acelasi sector în care activează aceasta;  

• Analiza sectorului de lucrari de constructii: drumuri si poduri, cladiri rezidentiale si nerezidentiale, 

edilitare, precum si mecanizare in constructii; in acest sens am analizat gradul de absorbtie a pietei, 

cererea existenta in piata pentru serviciile desfasurate de catre compania subiect si analiza infrastructurii 

rutiere la nivelul judetului Bihor;  

• Analiza datelor macroeconomice și estimarea inflației pe termen lung; 

• Identificarea lichiditatilor aflate în patrimoniul companiei, a creanțelor față de entitățile din grup și afiliate, 

împreuna cu identificarea datoriilor financiare pe termen scurt si pe termen lung si a altor datorii pe termen 

lung, la data evaluarii, 31.12.2021;  

• Identificarea activelor in afara exploatarii si determinarea valorii de piață a acestora; 

• Estimarea valorii investitiilor de tip CAPEX pentru perioada 2022 – 2026 + VT;  

• Informatii disponibile public privind datele necesare de intrare pentru estimarea costului capitalului investit 

în cadrul modelului CAPM: rata de baza fara risc, beta pentru sector, nivelul tinta al indicatorului Datorii/ 

Capitaluri proprii pentru sector, prima de risc a pietei. 

Istoricul Societății coroborat cu previziunile realizate de aceasta și datele de piață regăsite pentru alte companii 
similare au reprezentat o verificare cu privire la potențiala evoluție pe termen lung a Societății. 

Menționăm faptul că bugetul de venituri și cheltuieli utilizat în cadrul procesului de evaluare a fost discutat și agreat 

de client. 

Premisele aplicării metodei sunt: 

• Elementele de venituri și cheltuieli au fost reflectate în moneda RON.  

• Durata previziunii explicite de 5 ani a presupus că după această perioadă evoluția afacerii se va încadra 

pe o tendință de cvasi menținere, cu o creștere anuală perpetuă de aproximativ 3% (echivalent cu nivelul 

așteptat al inflației la lei pe termen lung). 

• Rezultatele acestei abordări sunt valabile sub rezerva, specifică, de neîndeplinire ale unor elemente luate 

în calcul, din motive imposibil a fi avute în vedere la momentul evaluării. 

3.1.1. Fundamentarea previziunilor veniturilor şi cheltuielilor 

Bugetul de venituri şi cheltuieli 

Pentru o mai buna intelegere, vom detalia în cele ce urmeaza premisele in baza carora a fost realizat de catre 

reprezentantii clientului bugetul previzionat, pentru perioada 2022 – 2025, si principalele elemente estimate de 

catre evaluator si cuprinse in bugetul previzionat, pentru perioada 2026 respectiv in perpetuitate. 

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru perioada 2022 – 2025, estimat pe baza input-urilor societatii subiect: 

Previziunea veniturilor din exploatare 

Cifra de afaceri previzionata pentru anul 2022 a fost estimata in baza proiectelor in curs de executie, in care este 

angrenata societatea la 31.12.2021, acestea fiind:  

• Alimentare cu apa Tileagd;  

• Reparatii Cinema Transilvania;  

• Ansamblu rezidential Victoria – Bloc A2;  

• Ansamblu rezidential Victoria – Bloc A3; 

• Amenajare Parc si spatii publice Parc Tineretului;  

• Constructii locuinte de serviciu personal ferma zootehnica;  
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• Lucrari constructii hala Optimedia;  

• Platforma hala Aluminiu – Optimedia;  

• Platforma parcare Optimedia;  

• Hala Infoliere Optimedia;  

• Reabilitarea Judecatoriei Carei – Ministerul Justitiei 

Compania estimeaza o scadere a cifrei de afaceri incepand cu anul 2023, pentru activitatea de contructii, datorata 

in principal faptului ca vor fi mai putine lucrari scoase la licitatie de UAT (Oradea si localitatile limitrofe -  aria de 

desfacere a societatii fiind judetul Bihor). Compania Constructii Bihor S.A. a avut in portofoliu in ultimii sai ani de 

activitate constructia de parcari publice; compania a realizat patru parcari in Oradea: Parcarea din strada George 

Barițiu Oradea, Parcarea subterană "Independenței", Parcare supraetajată Spitalul Municipal „dr. Gavril 

Curteanu” Oradea si Parcarea Tribunalului Oradea iar conform informatiilor primite din partea reprezentantilor 

clientului, compania depinde de lucrarile publice disponibile.  

In ceea ce priveste activitatea statiei de betoane, compania a previzionat o cifra de afaceri relativ constanta in 

perioada 2022 - 2026, intrucat Constructii Bihor S.A. livreaza la terti si utilizeaza betonul pentru consum propriu. 

In baza celor comunicate de catre reprezentantii clientului, in ceea ce priveste activitatea de balastiera, societatea 

produce in special pentru lucrarile sale si vinde si la terti, dar cantitati mici.   

Compania obtine si venituri din activitatea de închiriere imobile pe care le-a considerat constante.  

In ceea ce priveste activitatea de dezvoltator imobiliar, societatea are la data evaluarii in curs de dezvoltare un 

ansamblu rezidential, numit Victoria, localizat in Oradea, pe Str. Chiheiului, Nr. 35, iar in proiect sunt prevazute 6 

blocuri, primele 2 blocuri (A1 si A2) sunt integral vandute (72 apartamente/bloc), blocul A3 se va receptiona si 

valorifica in anul 2022 (compania are precontracte pentru 72 de apartamente din 72), blocul A4 si B se vor vinde 

in 2023 (A4 precontractat 71 din 72 de apartamente, B 70 din 72 apartamente sunt precontractate) iar ultimul 

bloc, A5 se va finaliza si vinde in 2024 (precontractate 31 de apartamente din 70). Dupa 2024 societatea nu 

estimează că va mai avea unitati locative disponibile, ritmul de precontractare al ultimului bloc (A5) fiind mult mai 

redus față de celalalte blocuri. 

In cele ce urmeaza prezentam cifra de afaceri generata de toate activitatile din cadrul companiei în perioada 2022 

– 2025 : 

Indicatori 2022 2023 2024 2025 

Cifra de afaceri 59.900.000 73.000.000 49.000.000 24.000.000 

santier 20.000.000 10.000.000 13.000.000 14.500.000 

statie betoane 7.500.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 

vanzare unitati locative 25.000.000 53.373.150 25.500.000 0 

alte activitati 7.400.000 2.626.850 3.500.000 2.500.000 

          

Venituri din productia stocata/lucrari in curs 8.200.000 -15.000.000 8.000.000 8.000.000 

Venituri af stocurilor/productie in curs 5.200.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

venituri aferente  lucrarilor in curs  3.000.000 -20.000.000 3.000.000 3.000.000 

          

Alte venituri 4.200.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

          

TOTAL VENITURI 72.300.000 62.000.000 61.000.000 36.000.000 
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In veniturile totale din activitatea operationala a CONSTRUCȚII BIHOR S.A. pentru perioada 2022 – 2026 au fost 
cuprinse si veniturile din productia stocata / lucrari in curs si venituri din alte activitati (cedarea activelor; 
despagubiri din penalitati,etc), cele din urma fiind previzionate in acord cu istoricul.  

Previziunea cheltuielilor din exploatare 

Cheltuielile operationale aferente perioadei 2022 – 2025 au fost estimate de catre personalul specializat din cadrul 

companiei Constructii Bihor S.A. Reprezentantii clientului au tinut cont in estimarile realizate cu privire la 

cheltuielile din exploatare de evolutiile externe/geo-politice si interne, de inflatie, de crestere excesiva a preturilor 

la materialele de constructii si scaderea puterii de cumparare a populatiei.  Activitatea de dezvoltator imobiliar a 

companiei este impactata si de criza de fier, de cresterile succesive a preturilor materialelor de constructii, de 

cresterile preturilor la energie si gaz. 

In cele ce urmeaza prezentam cheltuielile din exploatare estimate de catre reprezentantii companiei Constructii 

Bihor S.A. pentru perioada 2022 - 2025: 

Indicatori 2022 2023 2024 2025 

Cheltuieli din exploatare 70.368.656 60.905.000 60.295.000 35.320.000 

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 respectiv in perpetuitate, estimat pe baza input-urilor 
evaluatorului 

Previziunea veniturilor din exploatare 

Construcții Bihor S.A. este specializata pe mai multe sectoare de activitate, însă realizeaza cu preponderenta 
lucrari de constructii: cladiri rezidentiale si nerezidentiale, edilitare, drumuri si poduri etc. 

Considerând specificul activității companiei, vedem relevant sa subliniem cateva aspecte cu privire la industria 
din care face parte societatea subiect respectiv cateva aspecte cu privire la potentialul zonei în care își desfășoară 
această activitate (judetul Bihor): 

➢ In urma analizei de piață realizate am constatat că investitiile în infrastructura transporturilor 
impulsioneaza creșterea economica, creează bunastare și locuri de muncă și favorizează accesibilitatea 
geografică, comerțul și mobilitatea persoanelor. Sectorul construcțiilor, industria materialelor de 
construcții, industria metalurgică, industria producătoare de mașini şi utilaje pentru construcții, turismul, 
transportul auto și serviciile de proiectare sunt domeniile economice care au cel mai mult de câștigat în 
urma investițiilor în infrastructură.  

➢ O analiză în profil teritorial a infrastructurii rutiere relevă faptul că, în anul 2020, lungimea totală a 
drumurilor din județul Bihor a fost de 3005 km. Din totalul drumurilor de 3.005 km doar 832 km sunt 
modernizați, ceea ce reprezintă un procent de 27,68%.  

➢ Conform informatiilor colectate, Consiliul Judetean Bihor doreste ca in perioada 2020 – 2024 toată 
rețeaua de drumuri județene, adică aproape 900 km, să fie reabilitată și modernizată. De asemenea, CJ 
Bihor vrea să demareze proiecte noi de dezvoltare, în special cu finanțare din fondurile europene. Este 
vorba despre modernizarea a 155 kilometri de drumuri cu o valoare de 109 milioane euro.  

➢ În ceea ce privește infrastructura rutieră, PNRR menționează date care indică calitatea slabă a acesteia. 
Astfel, România ocupă ultima poziție în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de kilometri de 
autostradă la suta de mii de locuitori. De asemenea, densitatea de autostrăzi a țării este printre cele mai 
mici la nivel european. Acestea pot constitui premisele unei dezvoltări substanțiale în anii care urmează. 
PNRR urmează să finanțeze construcția a 429 km de autostradă, termenul de implementare a investițiilor 
fiind 30 iunie 2026. 

➢ Conform datelor colectate de catre Evaluator, exista mai multe lucrarile de constructii scoase la licitatie 
de catre unitatile administrativ teritoriale, o documentatie detaliata cu privire la acestea fiind regasita in 
cadrul raportului, in capitolul – 2.4.1.8 Analiza pieţei. 

Conform datelor furnizate de catre reprezentantii clientului coroborat cu datele colectate de catre evaluator, exista 

o concurență puternică pe lucrarile de constructii scoase la licitatie de catre unitatile administrativ teritoriale, iar 
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lucrarile propuse pentru a fi realizate in Oradea au atras multi constructori, inclusiv din alte orase. In acest context, 

vedem rezonabila scaderea treptata a cifrei de afaceri începand cu anul 2026 respectiv în perpetuitate, pe 

premisa ca volumul lucrarilor vor scădea, iar concurenta se va mentine la un nivel ridicat.   

Previziunile veniturilor din exploatare pentru perioada 2026 respectiv in perpetuitate, s-au realizat avand in vedere 

potentialul regasit  in piata pentru industria in care își desfășoară societatea subiect activitatea, prezentat succint 

anterior. Veniturile din exploatare pentru anul 2026 au fost estimate în crestere cu 3% fata de veniturile din 

exploatare estimate de catre personalul specializat din cadrul companiei subiect pentru anul 2025. Cresterea de 

3% este echivalenta cu nivelul asteptat al inflației la lei pe termen lung, tinand cont de fluctuatia istorica a inflatiei 

la lei în ultimii ani. In perpetuitate s-a considerat de asemenea relevanta o crestere a veniturilor din exploatare cu 

3% față de nivelul estimat de catre evaluator pentru anul 2026.  

Previziunea cheltuielilor 

Cheltuielile totale din exploatare pentru anul 2026 respectiv în perpetuitate s-au estimat prin diferența între totalul 

veniturilor operationale estimate pentru anul 2026 respectiv în perpetuitate si profitul operational din exploatare 

(EBITDA) estimat pentru perioada 2026 respectiv în perpetuitate. 

Estimarea profitului operational din exploatare (EBITDA) pentru anul 2026 respectiv în perpetuitate se bazeaza 

pe estimarea marjei operationala din exploatare (marja EBITDA) aferenta acestei perioade. 

Marja operationala din exploatare (marja EBITDA) de 6,5%, considerata relevanta pentru anul 2026 respectiv în 

perioada de previziune non-explicită, a fost estimată la nivelul mediu regăsit în piață al marjei EBITDA, pentru 

companii similare ca profil și obiect de activitate. In cele ce urmeaza prezentam intervalele medii regasite în piață 

pentru marja EBITDA: 

 

 

 

 
Companiile similare ca profil si obiect de activitate, considerate relevante pentru analiza marjei EBITDA sunt 

urmatoarele: Construcții Erbașu SA, Drumuri orășenești SA, Drumuri Bihor SA, Trameco SA, Dumexim SRL, Igna 

Construct SRL, Costa V.O.C. Impex SRL, Flodor Transcom SRL, Senera S.A., Conpila SRL. 

Am ales companiile mentionate anterior întrucât analiza realizată la nivelul pieței lucrărilor de construcții de 
drumuri a reliefat faptul că întreprinderile active pe această piață au tendința de a efectua lucrări de construcții de 
drumuri în regiunea unde au sediul social. Această tendință este motivată de necesitatea eficientizării costurilor 
prin reducerea cheltuielilor cu transportul materiilor prime şi materialelor, deplasarea forței de muncă, închirierea 
de utilaje specifice etc.  

Pornind de la totalul veniturilor operationale estimate si estimarea marjelor profitului înainte de a scădea 
amortizarea, dobânzile și cheltuielile cu impozitul pe profit (EBITDA) aferente anului 2026 respectiv in 
perpetuitate, am estimat cheltuielile operationale aferente companiei subiect pentru acesta perioada dupa cum 
urmeaza: 

An 2026 VT 

Total venituri operaționale  37.080.000 38.200.000 

Total cheltuieli operaţionale 34.670.000 35.710.000 

EBITDA 2.410.000 2.490.000 

Rată EBITDA - % in CA 6,5% 6,5% 

In cele ce urmeaza prezentam bugetul de venituri si cheltuieli previzionat aferent perioadei 2022 – 2026 + VT: 

  TP Catalyst Bureau van Dijk 

  EBITDA/TV (2016-2020) - concurentii directi 

  Average 

Quartile 1 4.0% 

Median 6.5% 

Quartile 3 8.6% 



Darian DRS S.A.                                                                                                                                                                                                                   Raport de evaluare – Construcții Bihor S.A. 

DARIAN DRS S.A. Pagina 63 

 



Darian DRS S.A.                                                                                                                Raport de evaluare – Construcții Bihor S.A. 

DARIAN DRS S.A. Pagina 64 

 

Activitatea investiţională 

In perioada 2022 – 2026 investitiile de tip CAPEX au fost estimate de către evaluator la nivelul cheltuielilor cu 
amortizarea estimate de catre reprezentantii clientului pentru acesta perioada. Conform datelor furnizate de 
managementul societății, este absolut necesară modernizarea capacitatilor vechi existente si achizitionarea unor 
echipamente pentru lucrari in infrastructura. Avand in vedere cele mentionate anterior, coroborat cu informatiile 
furnizate de catre reprezentantii clientului cu privire la nivelul cheltuielilor cu amortizarea, s-a considerat relevant 
un nivel anual al investitiilor de tip CAPEX în sumă de 1.900.000 lei in anul 2022 respectiv 2.100.000 lei în anii 
2022 - 2026. Investitiile de tip CAPEX au fost estimate astfel incat sa se realizeze menținerea activelor la un nivel 
operațional optim, nivel care asigură păstrarea activelor în starea și randamentul necesar susținerii evoluției 
preconizate a Cifrei de Afaceri. 

Variaţia capitalului de lucru 

În cadrul procesului de evaluare, în estimarea capitalului de lucru net și a variației sale, s-au considerat relevante 
situațiile financiare puse la dispoziția evaluatorului de către reprezentanții clientului. Astfel, considerăm ca fiind 
relevant pentru perioada 2022 – 2026 respectiv în perpetuitate un nivel al capitalului de lucru de 44,8% din cifra 
de afaceri, estimat ca mediana capitalulului de lucru net în CA aferent anilor 2015 – 2021. În cele ce urmează 
prezentăm sintetic capitalul de lucru estimat pentru fiecare an de previziune: 

Capital de lucru (lei) 2022 2023 2024 2025 2026 Perpetuitate 

Capital de lucru 32.398.500 27.782.946 27.334.834 16.132.033 16.615.994 17.117.880 

% CA 44,8% 44,8% 44,8% 44,8% 44,8% 44,8% 

In cele ce urmeaza prezentam sintetic sumele care nu au fost incluse in capitalul de lucru net (Working Capital 
net) estimat pentru perioada 2015 – 2021: 

Active circulante și datorii curente ce nu 
au fost incluse in CLN (lei) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Lichidități și investiții pe termen scurt 13.772.158 25.175.108 4.939.939 4.825.129 4.304.611 7.922.108 19.869.923 

Sume datorate instituțiilor de credit 2.080.000 11.474.429 6.398.474 3.206.473 1.333.333 4.533.333 4.533.333 

Datorii pentru leasing financiar 333.326 559.812 582.612 585.173 789.044 712.296 883.294 

3.1.2. Estimarea ratei de actualizare 

Estimarea ratei de actualizare (WACC - Weighted Average Cost of Capital) este realizată pe baza costului 
capitalului propriu și al capitalului împrumutat (datoriile financiare), ca o medie ponderată a acestora. Ponderile 
sunt cele reprezentate de fiecare sursă de finanțare în total capital investit. 

WACC = Ke * E/(D+E) + Kd * D/(D+E) * (1-) 

Ke – costul capitalului propriu 
Kd – costul datoriei (rata nominală a dobânzii) 
E – valoarea de piață a capitalului propriu 
D – valoarea de piață a datoriei  

 − cota de impozitare 

Estimarea Costului Capitalului Propriu (Cost of Equity) 

Costul capitalului propriu este estimat cu ajutorul modelului CAPM (Capital Assets Pricing Model), care face o 
corelație între riscul activului evaluat și riscul pieței de capital în ansamblu. Relaţia de calcul pentru estimarea 
costului capitalului propriu prin modelul CAPM este: 

Ke = Rf + ERP x  + CRP + α 

Ke – costul capitalului propriu (cost of equity) 
Rf – rata fără risc (risk free rate) 
ERP – prima de risc a pieţei de capital dezvoltate (equity risk premium) 

 – riscului sistematic al întreprinderi sau întreprinderilor comparabile  
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CRP – prima de risc de ţară (country risk premium) 
α – riscul nesistematic; primă de risc asociată strict companiei evaluate și scenariului de previziune considerat 

Fluxurile de numerar disponibile au fost întocmite în prețuri curente astfel că rata de actualizare estimată este 

una nominală (include inflația așteptată). 

1) Rata fără risc (Rf) 

Rata fără risc reprezintă reantabilitatea oferită de activele considerate fără risc. Investitorii consideră ca active 
fără risc obligațiunile suverane cu rating AAA. Astfel, rata fără risc este randamentul la scadență al acestor 
obligațiuni cu scadență pe termen lung (mai mare de 10 ani). 

2) Prima de risc a pieţei de capital dezvoltate (ERP) 

Prima de risc a pieţei de capital (ERP) reprezintă rentabilitatea suplimentară oferită de piața de capital în 
ansamblu, peste rata fără risc, pentru asumarea de către investitori a unui risc adiţional, asociat cu investiţia într-
un portofoliu diversificat de acţiuni.   

3) Prima de risc de țară (CRP) 

Este necesară adăugarea primei de risc de țară deoarece ERP a fost estimată pentru o piață de capital dezvoltată, 
iar piața de capital românească este considerată de frontieră, conform clasificării MSCI (Morgan Stanley Capital 
International). 

4) Coeficientul   

Coeficientul de risc sistematic  exprimă riscul întreprinderii evaluate, în raport cu riscul pieței de capital în 
ansamblu. 

5) Coeficientul  α 

Coeficientul de risc nesistematic  este complementar coeficientului de risc sitematic  și reflectă riscul 
suplimentar al unei întreprinderi, atunci când investitorul marginal este unul nediversificat. Avand in vedere scopul 
prezentului raport de evaluare - estimarea valorii echitabile a acțiunilor aferente companiei CONSTRUCȚII BIHOR 
S.A,  în scopul retragerii acestora de la tranzacționare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), 
nu am considerat necesară o prima de risc nesistematic. 

Astfel, rata de actualizare este următoarea: 

 

În cadrul procesului de evaluare, fluxurile previzionate au fost realizate în moneda locala (RON), însă în calculul 

costului capitalului propriu nu au existat informații suficiente pe piață pentru totale elementele de calcul, raportate 

la moneda locală. In acest context, în calculul costului capitalului propriu am pornit de la calculul unei rate pentru 

moneda USD, după care utilizând ”Efectul Fisher International”8 am transformat-o în moneda locală (RON). 

 
8 Duff&Phelps, ”The Cost of Capital in Europe- Theory, Practice and Examples”- January 2017 
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3.1.3. Estimarea fluxurilor financiare la dispoziţia investitorilor 

Fluxurile financiare la dispoziţia investitorilor (CFI) sunt compuse ca şi părţi principale din Fluxurile din 

exploatare şi Fluxurile din investiţii. În cadrul CFI (Cash-flow la dispoziţia investitorilor) nu se ţine seama de 

fluxurile aferente activităţii de finanţare. 

Fluxul din activitatea curentă are ca şi intrare profitul brut al activităţii curente şi ca ieşire, impozitul pe profit şi 

modificările în structura capitalului de lucru (variaţia necesarului de fond de rulment). Profitul brut a fost preluat 

din cadrul bugetului previzionat de catre client iar impozitul pe profit a fost calculat pornind de la acesta. 

Modificările în structura capitalului de lucru au fost estimate conform prevederilor din subcapitolele precedente. 

Fluxurile din investiţii –  In perioada 2022 – 2026 investitiile de tip CAPEX au fost estimate de către evaluator la 

nivelul cheltuielilor cu amortizarea estimate de catre reprezentantii clientului pentru acesta perioada. Conform 

datelor furnizate de managementul societății, este absolut necesară modernizarea capacitatilor vechi existente si 

achizitionarea unor echipamente pentru lucrari in infrastructura. Avand in vedere cele mentionate anterior, 

coroborat cu informatiile furnizate de catre reprezentantii clientului cu privire la nivelul cheltuielilor cu amortizarea, 

s-a considerat relevant un nivel anual al investitiilor de tip CAPEX în sumă de 1.900.000 lei in anul 2022 respectiv 

2.100.000 lei in anii 2022 - 2026. Investitiile de tip CAPEX au fost estimate astfel incat sa se realizeze menținerea 

activelor la un nivel operațional optim, nivel care asigură păstrarea activelor în starea și randamentul necesar 

susținerii evoluției preconizate a Cifrei de Afaceri. 

Amortizarea: Nivelul cheltuielilor cu amortizarea a fost estimat de catre personalul specializat din cadrul companiei 

Constructii Bihor S.A., dupa cum urmeaza:  

Indicatori 2022 2023 2024 2025 2026 

Cheltuiala cu amortizarea 1.900.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 

In perioada de previziune non-explicita nivelul investitiilor de tip CAPEX si nivelul amortizarii au fost ajustate cu 
3% - nivelul asteptat al inflației la lei pe termen lung, tinand cont de fluctuatia istorică a inflatiei la lei în ultimii ani. 

Suplimentar au fost estimate si provizioanele, in acord cu istoricul si cu informatiile primite din partea clientului cu 
privire la valoarea acestora pentru anii 2022 – 2026. 

În cele ce urmează prezentăm fluxurile financiare la dispoziția investitorilor actualizate, respectiv valoarea 
terminală: 
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3.1.4. Estimarea valorii terminale  

Valoarea terminală (reziduală) este o componentă importantă a estimării valorii prin metoda DCF, ce 
reprezintă valoarea afacerii aferentă perioadei de previziune non-explicite. Având în vedere continuitatea 
activităţii, am estimat valoarea reziduală prin capitalizarea cash flow-ului la dispoziția investitorilor aferent 
primului an al perioadei de previziune non explicite, ţinând cont şi de nivelul estimat al creşterii anuale aferente 
acestei perioade, de 3,0%. 

Valoarea terminală s-a estimat pe baza modelului Gordon – Shapiro: 
 

VT = 
𝐶𝐹𝑁 𝑡+1

𝑘−𝑔
 

 
In care: 
CFN t+1 = cash- flow-ul net din primul an care urmeaza după perioada de previziune explicită 
k = rata de actualizare 
g = rata anuală constantă previzionată pentru creşterea perpetuă a CF 

Estimarea ratei de creștere constantă (g) 

Rata de creștere constantă de 3% a fost estimată pe baza țintei ratei inflației la lei pe termen lung (sursa: 

Banca Națională a României). Având în vedere rata de actualizare estimată la 10,5% respectiv creșterea 

așteptată în perpetuitate de 3%, rata de capitalizare utilizată în vedere estimării valorii terminale este de 7,5%. 

În cele ce urmează prezentăm sintetic valoarea terminală actualizată: 

Valoare terminala (lei)   

Fluxuri de numerar - an terminal 344.033 

Rata de crestere in perpetuitate - g 3,0% 

EBITDA -  an terminal 2.490.000 

Valoarea terminala 4.589.646 

Perioada de actualizare 5,0 

Factorul de actualizare 0,61 

Valoarea terminala actualizata 2.786.437 

% valoarea intreprinderii 12% 

3.1.5. Estimarea valorii de piaţă a capitalului propriu 

Prin însumarea cash flow-ului actualizat cu valoarea terminală actualizată rezultă EV (Enterprise Value). 

La valoarea EV au fost adaugate: 

- Disponibilități bănești în valoare de 19.869.923 lei. 

- Active in afara exploatarii, cu o valoare totala de 27.227 lei, reprezentate de:  

➢ un numar de 4.650 actiuni la Leumi Bank in valoare de 465 lei conform situatiilor financiare la 

31.12.2021; 

➢ titluri de participare în societatea Conor S.R.L. Oradea, str. Berzei, nr. 4, in valoare de 26.762 

lei - cota detinuta fiind de 52,75%; valoarea de piață a acestor titluri de participare a fost estimata 

separat si este prezentata în cadrul Anexei la prezentul raport de evaluare. 

Din valoarea EV au fost scăzute: 

- Totalul datoriilor financiare în suma de 7.683.294 lei  

- Alte datorii pe termen lung in suma de 21.065.796 lei 
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În cele ce urmează prezentăm estimarea valorii capitalului acționarilor pe baza datelor sintetizate anterior: 

Output   U.M. 

Fluxuri de numerar acualizate 20.950.766 lei 

Valoarea terminala actualizata 2.786.437 lei 

% valoarea intreprinderii 12%   

Valoarea intreprinderii  23.737.203     lei 

Datorii Financiare (-) 28.749.090 lei 

Lichiditati și asimilate (+) 19.869.923 lei 

Active în afara exploatării (+) 27.227 lei 

Valoarea capitalului propriu 14.885.000     lei 

Numar de actiuni evaluate 1.048.187     actiuni 

Valoarea echitabila / actiune 14,2007     lei/actiune 

V100% capital propriu prin abordarea prin venit =  14.885.000 lei, echiv a 14,2007 lei/actiune 

3.2. ABORDAREA PRIN PIAȚĂ 

Abordarea prin piață compară întreprinderea subiect cu întreprinderi, participații la capital și acțiuni similare, 

care au fost tranzacționate pe piață, precum și cu orice tranzacții relevante cu acțiuni ale aceleiași întreprinderi. 

O indicație asupra valorii poate proveni și din tranzacțiile sau ofertele anterioare aferente oricărei componente 

a întreprinderii. 

Cele trei metode înscrise în această abordare sunt: 

• Metoda comparației cu tranzacții de acțiuni ale unor societăți listate – presupune folosirea ca sursă 

de informații, piața de capital pe care se tranzacționează titlurile societăților comparabile; 

• Metoda comparației cu tranzacții de companii necotate - presupune folosirea ca sursă de informații, 

piața fuziunilor și achizițiilor de întreprinderi în ansamblul lor; 

• Metoda comparației cu tranzacții anterioare de acțiuni proprii – presupune folosirea ca sursă de 

informații, istoricul tranzacționărilor de acțiuni proprii (volum, preț de închidere etc) dacă societatea 

este listată și prețul de vânzare din cadrul unei fuziuni sau preluări a întreprinderii subiect, dacă este 

cazul. 

Conform SEV 200 – Întreprinderi și participații la întreprinderi, ”prețurile de piață ale acțiunilor cotate 

tranzacționate sau ale părților sociale, prețurile de achiziție ale participațiilor la capitalul întreprinderii sau ale 

întreprinderilor din același domeniu de afaceri se utilizează deseori ca o verificare rezonabilă a concluziei 

privind valoarea rezultată dintr-o altă abordare”. 

În vederea evaluării companiei CONSTRUCȚII BIHOR S.A., a fost aplicată metoda comparației cu tranzacții 

de acțiuni ale unor societăți listate, datorită faptului că informațiile privind societățile comparabile listate sunt 

mai transparente decât în cazul preluărilor și combinărilor de întreprinderi, astfel de informații conducând la 

rezultate mai relevante ale abordării prin piață (dar și datorită faptului că la nivelul pieței de M&A din România 

nu se cunosc tranzacții similare). 

Abordarea prin piață a fost aplicată în vederea verificării opiniei emise în baza abordării prin venit. În acest 
caz, gradul de acuratețe al abordării prin piață este mai mic comparabil cu cel obținut prin abordarea prin venit 
întrucât pe piețele de capital din Europa, au fost identificat un număr limitat de companii listate având obiect 
de activitate comparabil.  
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În esență, metoda comparației cu tranzacții de acțiuni ale unor companii, luate ca bază de comparație, face 
parte din acele metode care folosesc informații furnizate de bursă, pe care evaluatorul le prelucrează și le 
adaptează în vederea stabilirii valorii de piață a acestor firme. Companiile listate la bursă sunt evaluate zilnic, 
prin mecanismul cerere - ofertă, coroborat cu nivelul cotației acțiunilor.  

O observaţie care se cere a fi făcută este legată de aplicabilitatea acestei metode şi anume, faptul că ea este 
convingătoare numai atunci când sunt disponibile suficiente informaţii de piaţă. Credibilitatea acestei metodei 
este afectată în cazul modificărilor rapide ale condiţiilor pieţei sau în cazul întreprinderilor/acţiunilor care se 
vând rar.  

Metoda comparațiilor cu tranzacții de acțiuni ale unor companii listate are la bază urmatoarele ipoteze: 

• Cotațiile companiilor listate care fac parte din același sector de activitate și se tranzacționează activ 
pe o piață liberă pot fi o indicație relevantă asupra valorii, atunci când companiile îndeplinesc criteriile 
de similaritate și relevanță pentru a permite aplicarea corectă și pertinentă a metodei comparațiilor; 

• Dificultatea constă în identificarea companiilor listate care îndeplinesc criteriile de similaritate şi 
relevanţă îndeajuns pentru a construi un eşantion reprezentativ pentru sectorul în care activează 
societatea evaluată - în cazul nostru companii din Europa listate pe pieţe bursiere externe şi care 
activează în sectorul lucrarilor de constructii: drumuri si poduri, cladiri rezidentiale si nerezidentiale, 
edilitare etc. (sectorul nu este reprezentat pe BVB - astfel încât nu a putut fi considerată ca sursă de 
informaţii în construirea eşantionului de societăţi comparabile); 

• În consecinţă, rezultatul acestei abordari îl considerăm doar orientativ şi a fost utilizat ca şi o cheie de 
verificare a rezultatelor obţinute în urma abordării prin venit. 

Sursele de informatii utilizate in aceasta abordare au fost: 

▪ CONSTRUCȚII BIHOR S.A. – informatii furnizate de management 

▪ Presa de specialitate  

▪ Baza de date Kroll Cost of Capital Navigator 

Etapele evaluării 

a) Stabilirea ipotezelor şi premiselor specifice aplicării abordării prin piaţă. Această abordare a fost aplicată 

respectând principiul continuării activităţii, în consecinţă am selectat doar acele societăţi comparabile care 

respectă acest principiu. 

b) Stabilirea criteriilor de selecţie a companiilor comparabile. Abordarea prin piaţă se bazează pe principiul 

substitutiei, principiu conform căruia compania selectată ca și bază de comparație nu trebuie să fie identică 

cu compania subiect, ci similiară şi relevantă. Criteriile de similaritate si relevanţă se referă la: 

o Similaritate – natura companiei si anume, domeniul de activitate; 
o Relevanță – gradul de risc preluat prin investiția în companie, lichiditate, profitabilitate şi performanţă 

etc. 
În concordanţă cu cele prezentate, am utilizat baza de date Kroll Cost of Capital Navigator. 

Aplicarea metodologiei de evaluare prin comparaţii bursiere presupune parcurgerea următorilor paşi:  

✓ selectarea firmelor bază de comparaţie 

✓ identificarea multiplicatorilor de piaţă 

✓ prelucrarea şi ajustarea multiplicatorilor de piaţă 

✓ stabilirea valorii afacerii evaluate 

✓ aplicarea de prime de control sau discounturi la valoarea finală estimată – avand in vedere scopul 

evaluarii, acest pas a fost exclus 
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O observaţie care se cere a fi făcută este legată de aplicabilitatea acestei metode şi anume faptul că ea este 

relevantă numai atunci când sunt disponibile suficiente informaţii de piaţă. 

• S-a urmărit în primul rând alegerea unor companii din acelaşi domeniu de activitate – sectorul lucrarilor 

de constructii: drumuri si poduri, cladiri rezidentiale si nerezidentiale, edilitare, etc. – cu scopul de a 

crea un coş de companii similare.  

• Este foarte importantă asigurarea unei baze de comparaţie corespunzătoare, deoarece de calitatea 

eşantionului depinde calitatea evaluării. Pentru aceasta, în urma analizei pieţei specifice, au fost 

reţinute câteva criterii esenţiale, pentru ca societățile selectate să asigure cerinţele de „similaritate” şi 

„relevanţă”: societăți cu un portofoliu de activități cât mai orientat spre sectorul lucrarilor de constructii: 

drumuri si poduri, cladiri rezidentiale si nerezidentiale, edilitare, etc.  

3.2.1. Selectarea societăților comparabile 

Pentru selectarea companiilor comparabile s-a folosit baza de date Kroll Cost of Capital Navigator – sectorul 

Construction & Engineering - GICS 201030. 

3.2.2. Ajustarea elementelor de bilanţ şi cont de profit şi pierdere 

Nu a fost necesară ajustarea elementelor din bilanţ sau cont de profit şi pierdere, întrucât variabilele financiare 
sunt preluate din baza de date Infront Analytics şi sunt aferente unor companii din Uniunea Europeană ce 
aplică standardele IFRS în raportarea financiară, astfel că există o bază comună de comparaţie.  

3.2.3. Identificarea multiplicatorilor de piaţă 

Multiplicatorii de piaţă reprezintă raportul dintre preţul curent de piaţă al acţiunii (considerând şi cursul de 
schimb valabil la data evaluării) şi diverse variabile financiare. Multiplicatorii se calculează pe baza tranzacţiilor 
realizate pe piaţă şi se aplică asupra aceloraşi variabile financiare care au stat la baza determinării lor, pentru 
a realiza evaluarea companiei. 

Cei mai utilizaţi multiplicatori EV, construiţi pe baza variabilelor financiare sunt: 

➢ EV/Cifra de afaceri 

➢ EV/EBITDA 

Multiplicatorii utilizati în cadrul evaluării Construcții Bihor S.A. au fost calculati pe baza valorii de piaţă a 

capitalului investit (notat cu EV – valoarea companiei).  

Principalul motiv pentru utilizarea acestor multiplicatori este acela că structura de finanţare a companiei poate 

fi diferită în cadrul întreprinderilor comparabile, astfel că este necesară utilizarea capitalului investit pentru a 

elimina erorile ce pot apărea datorită acestor diferenţe. Totodată, prin evaluarea capitalului investit, nu este 

necesară realizarea de ajustări pentru structura de finanţare curentă.   

În cazul de față s-a aplicat multiplul EV/EBITDA fiind considerat cel mai relevant pentru activitatea societății. 
Pe baza previziunilor aferente companiilor din eşantionul existent conform bazei de date Kroll Cost of Capital 
Navigator, sectorul Construction & Engineering - GICS 201030, European Union, a fost preluat multiplicatorul 
EV/EBITDA30.09.2021 (la momentul evaluarii nu au fost disponibile date la 31.12.2021). 

Previziunea variabilei financiare aferente anului 2022 pentru Constructii Bihor S.A. a fost realizata pe baza 
informațiilor furnizate de client, corelate cu datele de piață. 

Valoarea rezultată pe baza multiplicatorului EV din care au fost deduse datoriile nete este una aferentă afacerii 
operaţionale, necuprinzând şi valoarea activelor în afara exploatării. 

Astfel, multiplicatorii utilizați în procesul de evaluare sunt redați în tabelul de mai jos: 
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Multiplii – Kroll Cost of Capital Navigator, 30 September 2021, GICS 201030 – 
Construction & Engineering, European Union 

Categorii 
  

Multiplicatori  

EV/EBITDA 

Latest 5yr-average 

Median 8,20 6,50 

SIC/GICS Composite 9,40 7,90 

Large Composite 7,60 6,50 

Small Composite 5,10 6,20 

High-Financial Risk 8,00 8,90 

 
A fost aleasă valoarea medie a ultimilor 5 ani a multiplicatorului aferent companiilor mici (small composite).   
S-a considerat relevanta valoarea multiplicatorului EV/EBITDA de 6,2, deoarece in esantionul extras din baza 
de date Kroll Cost of Capital Navigator, cifra de afaceri aferenta segmentului Small Composite se incadreaza 
in intervalul 40 - 130 mil USD, iar Constructii Bihor S.A. se apropie de minimul acestui interval; de asemenea 
am considerat valoarea medie a multiplului pentru ultimii 5 ani deoarece acesta surprinde intreg intervalul unui 
ciclu economic (crestere economica pentru anii 2017-2019, dificultati economice pentru anii 2020-2021). 
Avand in vedere multiplicatorul selectat, au fost obţinute următoarele rezultate: 
 

Abordarea prin piață 
Multiplicator 

u.m. 
EV/ EBITDA 

Multiplicator selectat 6.20   

Pondere 100%   

Variabila financiara – EBITDA 2022 3.831.344 lei 

Valoarea Intreprinderii  23.754.333 lei 

Active în afara exploatării (+) 27.227 lei 

Valoarea capitalului investit 23.781.559 lei 

Datorii financiare sau asimilate (-) 28.749.090 lei 

Lichidități și asimilate (+) 19.869.923 lei 

Datorii financiare sau asimilate nete (-) 8.879.167 lei 

Valoarea capitalului propriu 14.902.000 lei 

număr de acțiuni evaluate 1.048.187  

valoare echitabila/ acțiune (lei) 14,2169 lei 

La valoarea EV au fost adaugate: 

- Disponibilități bănești în valoare de 19.869.923 lei. 
- Active in afara exploatarii, cu o valoare totala de 27.227 lei, reprezentate de:  

➢ un numar de 4.650 actiuni la Leumi Bank in valoare de 465 lei conform situatiilor financiare la 
31.12.2021; 

➢ titluri de participare in societatea Conor S.R.L. Oradea, str. Berzei, nr. 4, in valoare de 26.762 
lei - cota detinuta fiind de 52,75%; valoarea de piata a acestor titluri de participare a fost estimata 
separat si este prezentata in cadrul Anexei la prezentul raport de evaluare. 

Din valoarea EV a fost scazut: 

- Totalul datoriilor financiare in suma de 7.683.294 lei  
- Alte datorii pe termen lung in suma de 21.065.796 lei 

V100% capital propriu prin abordarea prin piață =  14.902.000 lei, echivalent a 14,2169 lei/actiune 
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4. ANALIZA REZULTATELOR ŞI CONCLUZIA ASUPRA VALORII 

Metodele de evaluare utilizate au fost: 

✓ Abordarea prin venit  

✓ Abordarea prin piata 
 

REZULTATELE APLICĂRII ABORDĂRII PRIN VENIT 
 

Având în vedere aspectele prezentate în cadrul raportului se poate considera că pentru scopul prezentei 

evaluări şi relevanţa datelor şi informaţiilor utilizate în aplicarea metodelor de evaluare rezultatul abordării 

prin venit este cel mai reprezentativ. Argumentele cu privire la selectarea rezultatului abordării prin venit sunt: 

✓ Valoarea obţinută prin metoda fluxurilor financiare actualizate are în vedere atât potenţialul de 
exploatare al patrimoniului societăţii, pe baza activităţii curente desfăşurate în cadrul acesteia cat si de 
impactul activelor intangibile neidentificabile distinct asupra valorii companiei. Metoda are la bază 
cashflow-urile estimate partial în conformitate cu proiecțiile financiare întocmite de managementul 
companiei. În consecinţă, valoarea obţinută reflectă cel mai bine aşteptările unor potenţiali investitori 
privind performanţele financiare viitoare ale companiei, cu rezervele menţionate de evaluator în cadrul 
prezentării aplicării metodei, cu referire la riscurile care pot avea un impact semnificativ asupra evoluţiei 
şi dezvoltării viitoare a societăţii. Având în vedere aspectele prezentate în cadrul raportului se poate 
considera că pentru scopul prezentei evaluări şi relevanţa datelor şi informaţiilor utilizate în aplicarea 
metodelor de evaluare rezultatul abordarii prin venit, respectiv a metodei fluxurilor financiare 
actualizate este cel mai reprezentativ. 

✓ Ţine cont de toate aspectele specifice activităţii CONSTRUCȚII BIHOR S.A., cuantificate prin proiecţii 
financiare; 

✓ Previziunile financiare au fost elaborate ţinând cont de situaţia actuală a societăţii, de istoricul activităţii 
cât şi de informaţiile cunoscute la data evaluării privind evoluţia viitoare a pieţei specifice şi analizate 
de noi împreună cu managementul acesteia. 

Astfel, opinia evaluatorului privind valoarea echitabilă a întreg capitalului propriu al CONSTRUCȚII BIHOR 

S.A. la 31.12.2021 este: 

V100% capital propriu prin abordarea prin venit =  14.885.000 lei, echiv a 14,2007 lei/actiune 

 
Ciprian CODĂU, MAA 
Membru acreditat ANEVAR                  
                                 

- Evaluarea Întreprinderilor 
- Evaluarea Instrumentelor Financiare 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mihaela LUȚIA, CFA, AFM 
Membru titular ANEVAR    
                  
                                 

- Evaluarea Întreprinderilor 
- Evaluarea Proprietăţilor Imobiliare 

Anca ISAILĂ  
Membru titular ANEVAR    
                                                    

- Evaluarea Proprietăţilor Imobiliare 
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5. ANEXA 

5.1. Estimarea valorii de piata a titlurilor de participare detinute de Constructii Bihor S.A. 
in societatea Conor S.R.L. 

Intrucat societatea Constructii Bihor S.A. detine titluri de participare la societatea Conor S.R.L. Oradea, str. 

Berzei, nr. 4, cota deținută fiind de 52,75% din capitalul social, a fost necesara estimarea valorii de piață a 

acestora.  

Abordările recomandate de către Standardele de Evaluare a Bunurilor - ediția 2022, ce sunt în acord cu IVS 

(International Valuation Standards) – ediția 2021, pentru evaluarea capitalului propriu al unei entități sunt:  

✓ Abordarea prin venit – reprezintă o cale generală de estimare a valorii unei întreprinderi, participații 
sau linii de activitate prin folosirea uneia sau mai multor metode prin care valoarea este estimată prin 
convertirea beneficiilor anticipate în valoare a capitalului. 

✓ Abordarea prin piață - o cale generală de estimare a valorii unei întreprinderi, participații sau linii de 
activitate prin folosirea uneia sau mai multor metode care compară subiectul evaluat cu alte 
întreprinderi similare, participații sau linii de activitate similare care au fost vândute.  

✓ Abordarea bazată pe active – metodă de estimare a valorii unei întreprinderi, participații sau linii de 
activitate utilizând metode bazate pe valoarea de piață a activelor individuale ale întreprinderii minus 
datoriile. 

Conor S.R.L. este o companiei care la momentul evaluării nu dispune de active și nu are activitate 

operațională, motiv pentru care abordările prin venit respectiv piață nu au putut fi aplicate.  

In cazul prezentului proces de evaluare am aplicat abordarea bazata pe active. Structura patrimoniala a 

companiei Conor S.R.L. este una relativ simpla si au putut fi identificate toate elementele patrimoniale, 

evaluatorul intrand în posesia tuturor informațiilor relevante, astfel că abordarea a putut fi aplicată. Mai mult, 

stadardele de evaluare ANEVAR recomandă aplicarea abordării pe bază de active în cazul companiile de tip 

start up sau fără activitate, așa cum este cazul companiei analizate. 

5.1.1.1. ABORDAREA PE BAZA DE ACTIVE 

Abordarea pe bază de active, cunoscută şi sub denumirile de abordarea patrimonială, abordarea pe bază de 

costuri şi abordarea prin costul de înlocuire, constă în corectarea (ajustarea) valorilor contabile ale activelor 

individuale şi datoriilor întreprinderii în sensul transformării acestora în valori de piaţă.  

Abordarea prin active oferă o indicație asupra valorii nete a activelor acumulate în timp a întreprinderii, deci a 

capitalului propriu. 

Metodele înscrise în această abordare sunt: 
 

✓ Metoda activului net ajustat – se aplică dacă este respectat principiul continuităţii activităţii 

întreprinderii evaluate; 

✓ Metoda activului net de lichidare – se aplică atunci când se întrunesc premisele de încetare a 

activităţii societăţii evaluate (compania se afla în proces de lichidare).  

În metoda activului net ajustat, valoarea societăţii s-a calculat ca diferenţă între valoarea activelor societăţii şi 
datoriile totale (ajustate la o valoare de piaţă sau o altă valoare curentă adecvată – valoare de utilizare). 

Metoda activului net ajustat este relevantă în cazul societăţilor ce respectă principiul continuităţii activităţii, 
doar în cazul în care se evaluează pachetul majoritar de acţiuni întrucât acţionarul majoritar este singurul în 
măsură să decidă în privinţa valorificării activelor.   
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Sursele de informaţii care stau la baza aplicării metodei sunt: 

➢ documentele contabile puse la dispoziţia Evaluatorului de către reprezentantii Constructii Bihor S.A. - 
situațiile financiare la 31.12.2021. 

În cele ce urmează prezentăm ANA cu mențiunea că nu au fost necesare ajustări pentru pozițiile bilanțiere, 
având în vedere faptul că: 

➢ Nu există creanțe fără speranță de încasare.  

➢ Datoriile sunt exigibile și nu necesită ajustări.  

BILANȚ 2021 Ajustări Valori ajustate 

ACTIVE IMOBILIZATE 0 0 0 

Imobilizări necorporale 0 0 0 

Terenuri şi construcţii 0 0 0 

Echipamente de lucru si mobilier 0 0 0 

Imobilizări in curs 0 0 0 

Investitii imobiliare 0 0 0 

Alte active imobilizate 0 0 0 

Avansuri  0 0 0 

Imobilizări financiare 0 0 0 

STOCURI 0 0 0 

Materii prime si materiale 0 0 0 

Producţie in curs 0 0 0 

Produse finite si mărfuri 0 0 0 

Avansuri pentru cumpăraturi de stocuri 0 0 0 

CREANŢE 14.990 0 14.990 

Creanţe comerciale 0 0 0 

Sume de încasat de la entităţile afiliate 0 0 0 

Sume de încasat de la entităţi pe bază de interese de 
participare 0 

0 0 

Alte creanţe 14.990 0 14.990 

INVESTIȚII PE TERMEN SCURT 0 0 0 

CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI 55.382 0 55.382 

CHELTUIELI ÎN AVANS 0 0 0 

TOTAL ACTIV 70.371 0 70.371 

        

CAPITAL PROPRIU 49.789 0 49.789 

Capital social 21.960 0 21.960 

Rezerve 65.921 0 65.921 

Prime de capital 0 0 0 

Rezerve din reevaluare 0 0 0 

Rezultatul exerciţiului -367 0 -367 

Repartizarea profitului 0 0 0 

Rezultat reportat -37.725 0 -37.725 

Acţiuni proprii 0 0 0 

Castiguri/pierderi legate de instrumente de capitaluri 
proprii 

0 0 0 

        

PATRIMONIUL PUBLIC 0 0 0 

PATRIMONIUL PRIVAT 0 0 0 

Subventii pentru investiții 0 0 0 

        

PROVIZIOANE  0 0 0 
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BILANȚ 2021 Ajustări Valori ajustate 

DATORII 20.582 0 20.582 

Împrumuturi si sume datorate institutiilor de credit 0 0 0 

Datorii comerciale 0 0 0 

Sume datorate entitatilor afiliate 11.301 0 11.301 

Alte datorii 9.281 0 9.281 

VENITURI ÎN AVANS 0 0 0 

TOTAL PASIV 70.371 0 70.371 

        

Activ net contabil 49.789 lei   

Activ net ajustat 49.789 lei   

Valoarea capitalului propriu - 100% 49.789 lei   

Cota din capitalul social evaluată  53,75%     

Valoarea capitalului propriu – 53,75% 26.762 lei   

Avand in vedere cele prezentate anterior, valoarea capitalurilor proprii ale CONOR S.R.L. la 31.12.2021 este 

de 49.789 lei, iar valoarea de piata a titlurilor de participare detinute de catre Constructii Bihor S.A. in aceasta 

societate este de 26.762 lei.  

 

 


