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Cap.1 ACTUALITATEA TEMEI, SCOPUL ŞI OBIECTIVELE TEZEI 
 
 Tema tratată în lucrare este de actualitate întrucât proprietarii de terenuri sunt 
în continuă schimbare, la fel ca şi terenurile. Astfel, terenuri care se găsesc în 
extravilan, după o perioadă de timp sunt incluse în intravilan şi din terenuri agricole 
devin terenuri pentru construcţii. 
 Desigur că terenurile din interiorul localităţilor care sunt terenuri pentru 
construcţii au un alt preţ de vânzare, comparativ cu un teren agricol situat, de obicei, 
în afara localităţii. Dar toate terenurile care se vând sau se cumpără, sunt evaluate în 
funcţie de locul unde sunt amplasate, de calitatea solului, sau de multe alte criterii 
care au fost analizate în teză. 
 De aceea, evaluarea terenurilor este importantă, atât sub aspect social cât şi 
juridic, în prezent neexistând o practică juridică unitară privind evaluarea terenurilor. 
Aplicaţiile practice ale evaluării terenurilor folosite de diverse instituţii juridice au 
scopuri diferite de caz informativ până la a fi bază pentru diverse decizii. Astfel, 
expertizele privind valoarea de circulaţie a terenurilor constituie suportul tehnic pentru 
vânzarea-cumpărarea de terenuri, pentru impozitarea unor imobile, garantarea 
împrumuturilor bancare cu terenuri, pentru majorarea sau diminuarea capitalului 
social la societăţile comerciale, garantarea unor împrumuturi în caz de insolvenţa 
unor societăţi pentru stabilirea masei credale, fuziunile societăţilor comerciale, 
stabilirea despăgubirilor în caz de pagube sau exproprieri, pentru asigurarea unei 
construcţii sau teren, pentru impozitarea globală (la finanţe, notari, primării), pentru 
stabilirea taxei de timbru în procesele care au obiect terenuri sau construcţii. 
 O altă aplicaţie a evaluării terenurilor o găsim în caz de succesiune sau de 
împărţirea averilor între succesori, atunci când sunt mai mulţi moştenitori care doresc 
terenuri în lotul de bunuri ce li se cuvin în urma partajului. Evaluarea terenurilor este 
necesară şi atunci când o societate comercială intră în incapacitate de plată şi 
doreşte să acopere creanţele cu terenurile proprietatea societăţii. În cazul falimentului 
este necesară evaluarea terenurilor pentru a se stabili activul societăţii în vederea 
recuperării de către creditorii societăţii a creanţelor admise şi înscrise la masa 
credală. La împărţirea bunurilor între soţi se practică evaluarea terenurilor ce 
formează masa bunurilor supuse împărţelii pentru a se ajunge la un partaj cât mai 
corect. În acest caz evaluarea este nu numai necesară, dar chiar obligatorie pentru 
instanţă. La orice schimbare de proprietar asupra terenurilor (schimb, donaţie, partaj, 
vânzare-cumpărare) se cere evaluarea terenurilor pentru că, în raport de valoare se 
stabilesc taxele notariale şi taxele de întabularea în cartea funciară. 

Evaluarea terenurilor ridică o serie de probleme specifice, care trebuie 
rezolvate pentru a putea estima corect o parcelă şi anume: care este cea mai bună 
utilizare a terenului; ce măsuri se impun pentru protejarea sau conservarea 
resurselor unui teren pentru a-l utiliza durabil; unde este amplasat terenul raportat la 
intravilanul localităţii. Pentru terenurile din extravilan cum se echivalează parcelele în 
cazul schimbului de terenuri sau în cazul unde retrocedarea se face pe vechile 
amplasamente care este echivalenţa diferitelor categorii de folosinţă. Cum se face 
selectarea cât mai raţională a terenurilor care se scot din circuitul agricol şi se trec în 



alte folosinţe; cum se evaluează terenurile în cazul în care trebuie să se acorde 
despăgubiri în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică; cum se 
evaluează terenurile în cazul arendării, gajării sau concesionării; cum se evaluează 
economic o afacere bazată pe utilizarea unui teren agricol în cazul împrumuturilor 
bancare. 

Domeniul evaluării terenurilor este vast şi cu implicaţii tehnice, economice, 
sociale şi de durabilitate. Problema oricărei evaluări este de a găsi modalitatea de 
estimare a valorii de circulaţie a unui imobil (teren) cât mai apropiată de valoarea de 
piaţă. 

Valoarea de piaţă este o reprezentare a valorii de schimb, mai precis, o sumă 
de bani  care se poate obţine prin vânzarea unei proprietăţi imobiliare (teren sau 
clădire) pe o piaţă liberă, la data evaluării acesteia. Cu alte cuvinte, este o sumă 
estimată a fi obţinută în schimbul predării printr-o tranzacţie echilibrată, a unei 
proprietăţi-teren sau clădire. 

Pentru a se obţine o valoare de piaţă cât mai corectă, evaluatorul va trebui să 
obţină cât mai multe informaţii de pe piaţă sau din afara ei, pentru un imobil 
tranzacţionat recent, să fie asemănător ca aşezare sau întindere cu cel evaluat, etc. 
Pentru a uşura analiza domeniului evaluării terenurilor, precum pentru a evita unele 
confuzii legate de terminologie şi de puncte de vedere diferite, în teză am stabilit care 
sunt premisele de la care trebuie să plecăm pentru a efectua o analiză corectă: 
terenul nu este uniform ci variază din punct de vedere intrinsec; variaţia afectează 
utilitatea lui: pentru fiecare utilitate există zone mai favorabile sau mai puţin 
favorabile, în termeni fizici şi economici;  comportarea unui teren faţă de o utilizare 
dată poate fi prognozată cu un anumit grad de certitudine, depinzând de calitatea 
informaţiilor privind terenul şi de nivelul cunoştinţelor privind relaţia terenului cu 
utilizarea; favorabilitatea terenului pentru diferite utilizări existente. 

Evaluarea terenurilor se efectuează conform unor principii, astfel: 
- evaluarea terenurilor se face pentru un scop bine definit (nu orice evaluare 

poate servi oricărui scop);  
- evaluarea se bazează pe criterii economice, respectiv pe compararea 

rezultatelor obţinute;  
- evaluarea terenurilor urmăreşte dezvoltarea durabilă, dar iau în considerare 

şi riscurile privind degradarea terenului şi a mediului înconjurător; 
- evaluarea se bazează pe constatări prezente şi estimări confirmate. 

 Semnificativ pentru evaluare este faptul că suprafaţa de teren inclusă într-o 
unitate de teren să aibă aceleaşi caracteristici fizice, chimice şi biologice, respectiv să 
se încadreaze în una din cele cinci clase de calitate. 
 În cadrul aceleiaşi clase de calitate intervine categoria de folosinţă a terenului 
şi cea mai bună folosinţă care o poate avea terenul. 
 Amplasarea terenului în intravilan sau extravilan diferenţiază în mod 
semnificativ valoarea terenului, destinaţia care urmează să o primească terenul 
modifică valoarea terenului. 
 Elementele care se impune a fi analizate şi procesate înainte de estimarea 
valorii terenului cuprind: clima, relieful, apa, solul şi pretabilitatea. 



 Parametrii intrinseci ai unităţii de teren sunt daţi de caracteristicile terenului. 
 Caracteristicile terenului sunt parametrii relevanţi pentru un teren privind o 
utilizare prezentă sau viitoare, putând fi măsuraţi relativ uşor. La acestea se mai 
adaugă caracteristicile privind amplasamentul terenului; accesibilitatea, mărimea şi 
forma parcelei, vecinătăţile.  
 Principalele caracteristici ce se utilizează în evaluarea terenurilor sunt: 
caracteristici de climă, caracteristici de sol, caracteristici de relief, caracteristici de hidrologie, caracteristici de vegetaţie şi 

faună. Caracteristici generale de sol includ morfologia profilului de sol, fizica solului şi eroziunea, chimia solului, biologia 
solului, mineralogia solului. 

 
Scopul şi obiectivele tezei au fost sintetizate în următoarele: 

1) Stabilirea influenţelor produse de elementele agrotehnice asupra valorii de 
circulaţie a terenurilor. 

Elementele la care se referă teza, sunt: mărimea terenului, calitatea terenului, 
starea culturală, categoria de folosinţă, lucrările cu efect remanent, accesibilitatea 
terenurilor la drumurile de exploatare, riscurile naturale, zona pedoclimatică şi tradiţia 
zonei.  

2) Cuantificarea acestor influenţe în coeficienţi care aplicaţi la valoarea de bază 
să corecteze în sens pozitiv sau în minus valoarea iniţială a terenului. 

3) Identificarea elementelor juridice care influenţează în mod semnificativ 
valoarea de circulaţie a terenului. Aceste elemente au fost selectate din practica 
judiciară şi diversele rapoarte de expertiză tehnică analizate pe parcursul elaborării 
tezei. 

Elementele juridice se referă la: amplasarea terenului în intravilan sau 
extravilan; situaţia proprietăţii din punct de vedere juridic sub aspectul documentelor 
doveditoare, coproprietari, indivizari; existenţa unor procese pe rolul instanţelor de 
judecată, partaj, succesiuni; existenţa unor sarcini pe terenul supus analizei – 
ipotecă, uz, uzufruct, servitute, superficie; existenţa unor contracte în derulare pe 
suprafaţele supuse evaluării – arendă, darea în parte, asocierea; exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică. 

4) Cuantificarea aportului pozitiv sau negativ al elementelor juridice asupra valorii 
de circulaţie a terenurilor. 

5) Identificarea cazurilor speciale de forţă majoră în care influenţele agrotehnice 
nu mai sunt relevante şi nu trebuie cuantificate. 

 
 
 

Cap.2 CADRUL NATURAL AL ZONELOR INVESTIGATE ŞI FACTORII DE 
INFLUENŢĂ A VALORII DE CIRCULAŢIE A TERENURILOR 

 
Cadrul natural, al zonelor investigate, se identifică cu judeţul Cluj, localităţile 

Dezmir, Apahida, Someşeni (Cluj-Napoca). 
Judeţul Cluj este situat în partea de nord-vest a României, învecinându-se la 

nord cu judeţul Maramureş, la nord-vest cu judeţul Sălaj, la vest cu Bihor, la nord-est 
cu Bistriţa-Năsăud, la est cu judeţul Mureş, iar la sud cu judeţul Alba. El ocupă o 



suprafaţă de 6.674 km2, fiind al 13-lea ca mărime, deţinând 2,8% din suprafaţa ţării. 
Este situat în centrul Transilvaniei. Are 5 municipii, un oraş şi 75 comune, cu 420 
sate. 

Municipiile judeţului Cluj sunt următoarele: Cluj-Napoca – reşedinţa de judeţ, 
Câmpia Turzii, Dej, Gherla şi Turda. Statutul de oraş are localitatea Huedin. 

Ca poziţie geografică judeţul Cluj este situat la interferenţa a trei unităţi 
naturale reprezentative: Munţii Apuseni, Podişul Someşan şi Câmpia Transilvaniei, 
fiind încadrat în zona colinară cu o temperatură medie anuală de 8,5 grade C şi o 
sumă a precipitaţiilor medii anuale de 600-800 mm. 

Factorii care trebuie luaţi în considerare şi care influenţează valoarea de 
circulaţie a imobilelor, sunt: poziţia geografică, relieful, clima, reţeaua hidrografică, 
solurile, flora şi fauna. Aspectele economice ale zonei investigate influenţează prin 
puterea de cumpărare a populaţiei, pregătirea populaţiei active şi potenţialul agricol, 
industrial şi zootehnic al zonei. 

 
 

Cap.3 METODA DE CERCETARE ŞI VALORIFICARE A REZULTATELOR 
 

 Datele utilizate în teză au fost obţinute pe baza documentelor juridice 
consultate şi a diverselor rapoarte de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, 
precum şi a studiilor de fezabilitate întocmite pentru diverse lucrări tehnice. 
 Datele agrotehnice au fost înregistrate în 28 de puncte considerate 
reprezentative pentru judeţul Cluj. La cele menţionate se adaugă un număr însemnat 
de dosare judiciare consultate atunci când cuprindeau probleme privind evaluarea 
tehnică şi economică de imobile. 
 La cele 28 de puncte considerate studii de caz au fost preluate şi producţiile 
agricole la cele care existau şi se pretau pentru destinaţia agricolă. În teză este 
prezentată valoarea medie a parametrilor din studiile de caz. 
 Exprimarea valorică a implicaţiilor juridice a fost făcută pe baza practicii 
judiciare, a documentelor de succesiune şi tranzacţii imobiliare. 
 Volumul de date a fost corelat cu tipul de evaluare şi criteriile de evaluare, 
ţinând seama în mod semnificativ de amplasarea terenului în extravilan sau 
intravilan, destinaţia acestuia pentru producţie agricolă sau construcţii. 
 Estimarea valorii de piaţă a terenurilor intravilane sau extravilane sau a 
terenurilor curţi cu clădiri sau terenuri agricole, de regulă, se face prin metoda 
comparaţiei directe, în raport cu criteriile specifice fiecărei categorii de teren. 
 Astfel, pentru terenurile intravilane curţi cu construcţii, criteriile de comparaţie 
sunt: amplasamentul în cadrul localităţii, forma, dimensiunile, topografia locului, 
raportul dintre deschidere şi adâncime, distanţa faţă de mijloacele de transport, 
dotarea cu utilităţi, etc. 
 Pentru terenurile cu destinaţie agricolă criteriile de comparaţie ar fi: clasa de 
calitate, productivitatea, distanţele faţă de drumurile principale de acces, etc. 

Alegerea metodei de evaluare s-a făcut raportat la comparaţia cu preţul de 
piaţă, venitul realizat, diverşi parametri şi costuri. 



Metodele de evaluare din prima grupă sunt: metoda comparaţiei vânzărilor; 
tehnica parcelării şi dezvoltării; tehnica sau metoda repartizării (alocării); metoda 
extracţiei prin scădere sau abstracţia; tehnica reziduală a terenului; capacitatea rentei 
funciare (chiria). 

Din grupa metodelor de evaluare după venitul agricol s-au folosit metoda de 
evaluare după venitul agricol net, metoda de evaluare după venitul net şi renta 
funciară, metoda de evaluare după venitul brut. 

Din grupa a treia a metodelor de evaluare, în teză s-a folosit o singură metodă, metoda 
estimării productivităţii terenurilor prin nota de bonitate. Pot fi utilizate şi alte metode cum sunt: 

Interpretarea studiilor pedologice/agroclimatice, Estimarea performanţelor din observaţii 
statistice, Metode ale combinărilor euristice, Metode parametrice, Metode bazate pe modele 
mecaniciste, Metode bazate pe decizii multi-criteriale multi-obiectiv, Metode speciale în evaluarea 
terenurilor, Metode combinate (hibride). 

Dintre metodele menţionate cea mai utilizată metodă şi în acelaşi timp, cea mai corectă, este 
metoda comparaţiei, după părerea noastră, dar condiţionat de similaritatea terenurilor care se compară 
şi momentul tranzacţiei care să fie cât mai aproape de data evaluării. Dacă cele două elemente nu sunt 
întrunite cumulativ metoda comparaţiei directe nu este eficientă. 

 
 

Cap.4 REZULTATE OBŢINUTE ŞI VALORIFICAREA REZULTATELOR 
4.1. Implicaţii agrotehnice privind valoarea de circulaţie a terenurilor 

  
Valoarea de circulaţie a terenurilor, similară în accepţiunea tezei cu valoarea 

reală de piaţă, este rezultatul unei negocieri între două părţi, una care vinde şi alta 
care cumpără, ambele participând la tranzacţie fără constrângeri şi cu un anumit 
interes (scop). Vânzătorul urmăreşte obţinerea unui preţ cât mai mare, iar 
cumpărătorul o plată cât mai redusă. Suma plătită constituie de fapt preţul real al 
terenului, fără ca aceasta să fie fixă de la un amplasament la altul, de la o locaţie la 
alta şi chiar de la o ţară la alta. Diferenţa la care se face trimitere este dată de 
componentele agrotehnice care modifică valoarea terenului, alături de cele juridice. 
 Componentele agrotehnice care influenţează în mod semnificativ valoarea de 
circulaţie a terenurilor cuprind: poziţia terenului faţă de localităţi, categoria de 
folosinţă a terenului, clasa de calitate a terenului, agrotehnica diferenţiată care s-a 
aplicat pe teren, forma, mărimea şi gradul de mecanizare şi restricţiile de folosire a 
terenului conform planului de amenajare a teritoriului. 
 Componentele agrotehnice privind executarea sau neexecutarea lucrărilor 
solului, fertilizarea, combaterea buruienilor chiar dacă implică cheltuieli atunci când 
sunt efectuate, nu contribuie la modificarea valorii terenului şi nu sunt luate în calcul 
la corecţia valorii reale. 
 Influenţa componentelor agrotehnice creşte sau scade în funcţie de destinaţia 
care se dă terenului supus tranzacţiei. În varianta în care terenul primeşte o 
destinaţie pentru culturi intensive (livezi intensive şi superintensive, culturi legumicole 
în solar, culturi legumicole irigate, pepiniere viticole şi pomicole) şi este situat în zone 
cu anumite tradiţii în care principala sursă de venit sunt câştigurile din agricultură, 



elementele agrotehnice cresc valoarea terenului. În zonele cu ofertă mare la vânzare, 
componentele agrotehnice îşi diminuează influenţa. 
 Implicaţiile agrotehnice este necesar să fie analizate în relaţie cu elementele 
juridice şi strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung a localităţii în care este 
amplasat terenul. 
 Implicaţiile agrotehnice pot să fie atenuate sau mărite raportat în primul rând la 
poziţia terenului faţă de localitate. Întotdeauna un teren agricol în extravilan are o 
valoare reală de circulaţie mai mică decât un teren agricol în intravilan. Motivaţia 
acestei diferenţe este dată de faptul că terenul agricol din intravilan, conform 
legislaţiei în vigoare, poate fi scos din circuitul agricol şi folosit pentru o altă 
destinaţie, de construcţii. 
 Amplasarea terenului agricol în zonele de protecţie pentru anumiţi factori de 
risc, cum ar fi alunecările de teren sau vânturile frecvente şi de intensitate mare, 
diminuează valoarea terenului întrucât organizarea teritoriului trebuie să ţină seama 
de componente tehnice la organizarea blocurilor fizice, astfel încât în multe cazuri 
parcela ca unitate lucrativă de mecanizare, nu are dimensiunile economice care să 
asigure sistemelor de maşini o exploatare eficientă. 
 Spre deosebire de celelalte imobile care se pot evalua în funcţie de costurile 
de producţie, valoarea pământului nu se poate stabili după acestea pentru că el nu 
este un produs al muncii, el nu este un bun de masă care se poate reproduce şi 
înmulţi după nevoi. De aceea, preţul pământului diferă de la o perioadă la alta sau de 
la o zonă la alta. 

Categoria de folosinţă a terenului  - Este o altă componentă agrotehnică care 
determină valoarea reală a terenurilor. Legătura între categoria de folosinţă şi 
valoarea acestuia este dată de faptul că terenul arabil are o anumită valoare rezultată 
din venitul net care se poate obţine la o folosire eficientă şi cu tehnologii adecvate 
plantelor de cultură. Dacă pe terenul arabil se fac investiţii şi se transformă în teren 
cu destinaţia pentru vii şi livezi şi venitul care se obţine creşte şi în consecinţă şi 
valoarea reală a terenului va fi mai mare cu cel puţin 25%. Dacă terenul arabil se 
transformă în fâneaţă sau păşune, valoarea lui rămâne neschimbată sau în 
majoritatea cazurilor scade, întrucât trecerea de la categoria de folosinţă arabil la 
categoria de folosinţă păşune sau fâneaţă a fost determinată de un anumit factor 
limitativ care rămâne în continuare activ şi care poate să creeze probleme pentru 
respectivele terenuri.  

Clasa de calitate a terenului - Constituie unul din elementele semnificative care 
dă valoare terenului atunci când terenul este folosit pentru agricultură. Terenurile din 
clasa I-a şi a II-a au întotdeauna o valoare mai mare comparativ cu terenurile de 
clasa a IV-a şi a V-a, pentru că potenţialul de producţie a acestora este ridicat şi 
factorii limitativi pentru acţiunea cărora trebuie cheltuiţi suplimentar, sunt reduşi. 
 Clasa de calitate a terenului este elementul hotărâtor în valoarea unui teren 
pentru că din cei 17 indicatori care dau clasa de calitate a terenului, unii devin chiar 
factori limitativi în exploatarea şi folosirea terenului pentru cea mai bună folosinţă. 
Astfel salinizarea unui teren exclude de la folosinţa arabil, panta peste 12% 



condiţionează sistemul de agricultură la plantele prăşitoare pentru a beneficia de 
suvenţiile acordate de U.E., adâncimea apei freatice exclude anumite culturi. 

Terenuri care necesită agrotehnică diferenţiată - Valoarea de circulaţie a unui 
teren este raportată întotdeauna la un teren normal care nu este afectat în prezent şi 
în viitorul apropiat de factori care l-ar putea transforma în teren neproductiv. 
 Agrotehnica diferenţiată ca factor de sporire a valorii terenurilor, atunci când s-
au făcut lucrări de amendare calcică sau de fertilizare cu doze mari de gunoi de grajd 
pentru înfiinţarea unor culturi permanente (livezi, vii, hameişti) contribuie la creşterea 
valorii terenului întrucât investiţiile care au fost făcute îşi manifestă efectul o perioadă 
îndelungată de timp în mod direct prin sporuri de recoltă şi indirect prin îmbunătăţirea 
clasei de calitate a terenului, care poate să treacă de la o categorie inferioară la una 
superioară. 

Forma, mărimea şi gradul de mecanizare - Elementele de agrotehnică pot fi 
realizate numai raportat la forma, mărimea şi gradul de mecanizare al terenului. 
Întotdeauna forma dreptunghiulară este cea mai eficientă pentru executarea lucrărilor 
agricole şi reducerea costurilor tehnologice. Forma unei parcele îşi manifestă 
avantajele numai în relaţie cu mărimea acesteia, care trebuie să asigure posibilitatea 
de deplasare şi întoarcere a utilajelor agricole. Mecanizarea lucrărilor pentru anumită 
cultură, chiar dacă la prima apreciere se pare că are influenţă numai asupra profitului 
anual dat fiind faptul că aceste restricţii la deplasarea utilajelor agricole se menţin o 
perioadă îndelungată de timp egală cu timpul cât terenul are aceiaşi destinaţie, se 
impune luarea în calcul şi aplicarea corecţiilor pozitive sau negative. 

Restricţiile de folosire a terenului conform planului de amenajare a teritoriului 
potenţează pozitiv sau negativ valoarea de circulaţie a terenurilor întrucât orice 
investiţie care se impune, se raportează la existenţa compatibilităţii cu planul 
urbanistic. 

Cazuri în care nu sunt relevante componentele agrotehnice - Pe baza practicii 
judiciare şi analizei tranzacţiilor imobiliare cu terenuri, au fost reţinute ca fiind 
relevante următoarele cazuri în care nu se motivează corecţia valorii de bază a 
terenului pe baza componentei agrotehnice. Aceste cazuri, prezentate în sinteză, 
sunt: când terenul agricol evaluat este utilizat pentru construcţii; când terenul agricol 
evaluat este impropriu pentru producţia agricolă (exces permanent de apă, sărături, 
alunecări active de intensitate mare); terenurile poluate cu produse petroliere peste 
limita de reabilitare; terenurile ocupate de plantaţii de protecţie; terenurile în curs de 
expropriere pentru cauză de utilitate publică; terenurile indispensabile pentru 
activitatea de cercetare – dezvoltare, inovare; terenurile din domeniul public aflate în 
administrarea unităţilor agricole şi care au destinaţia de câmpuri experimentale, loturi 
demonstrative, loturi pentru producerea de material de plantare din verigi superioare; 
terenuri neproductive; terenuri degradate. 

TABELUL 1 
Criterii şi note de corecţe a valorii de bază a terenurilor agricole în funcţie de 

elementul agrotehnic – studii de caz  
Nr. 
crt. 

Criteriul 
(Criterion) 

Elementul de departajare 
(Item shootout) 

Nota de 
departaja 

Studii de caz 
(Case studies) 



re (Note 
shootout) 

1 2 3 4 

1. Poziţa terenului 
faţă de localitate 

- agricol în extravilan 
- agricol în intravilan 
- agricol în zone de protecţie 

0% 
+20% 
-5% 

0%    
+20% 

2.  Categoria de 
folosinţă a 
terenului 

- arabil 
- păşuni, fâneţe 
- vii, livezi 

0% 
-10% 
+25% 

  
 

+25% 

 
-10% 

0% 

3.  Clasa de 
calitate a 
terenului 

- clasa I şi II 
- clasa III 
- clasa IV şi V 

0% 
-10% 
-15% 

 
-10% 

 
-10% 

 
 

-15% 

0% 

4.  Terenuri care 
necesită 
agrotehnică 
diferenţiată 

- terenuri normale 
- terenuri cu pante >12% 
- terenuri situate în zone cu 
alunecări, inundaţii 
- terenuri ameliorate şi 
fertilizate suplimentar cu 
amendamente şi gunoi de 
grajd 

0% 
-15% 
-18% 

 
+10% 

 
 
 
 

+10% 

 
 
 
 

+10% 

 
 
 
 

+10% 

 

5. Forma, 
mărimea şi 
gradul de 
mecanizare 

- dreptunghiular, peste 500 
mp., mecanizabil 
- dreptunghiular, peste 1000 
mp., mecanizabil 
- dreptunghiular, peste 1000 
mp., mecanizabil condiţionat 
- alte forme şi dimensiuni, 
mecanizabil parţial 

0% 
 

+10% 
 

+5% 
 

-10% 

0%    
 
 
 
 
 

-10% 

6. Restricţii de 
folosire a 
terenului conform 
planului de 
amenajarea 
teritoriului 

- funcţiune incompatibilă cu 
planul urbanistic 
- funcţiune compatibilă cu 
planul urbanistic cu restricţii 
- funcţiune compatibilă cu 
planul urbanistic 

- 15% 
 

-10% 
 

+5% 

 
 
 
 

+5% 

 
 
 
 

+5% 

 
 
 
 

+5% 

 
 
 
 

+5% 

 TOTAL +5% +30% -10% +15% 
 CORECŢIA VALORII +0,25 +1,5 -0,2 +15 
 VALOAREA FINALĂ A TERENULUI 5,25 6,5 1,8 115 
 
4.2. Implicaţii juridice privind valoarea de circulaţie a terenurilor 
   

Valoarea de circulaţie a terenurilor este influenţată în mod semnificativ de 
componentele juridice, îndeosebi cele privind dreptul de proprietate. O sinteză a 
elementelor juridice care au fost identificate în modificarea valorii de circulaţie a 
terenurilor, este prezentată în tabelul 2, şi include documentele justificative ale 
dreptului de proprietate, prezenţa sau absenţa elementelor de natură indiviză a 
proprietăţii, elementele privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, precum şi 
existenţa unor procese, litigii sau contracte în derulare privind terenul care face 
obiectul contractului de vânzare-cumpărare. Situaţie aparte o constituie exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică, care poate să afecteze  o parte din suprafaţa 



supusă vânzării, suprafaţă care poate să aibă consecinţe atât asupra posibilităţii ca 
terenul să primească cea mai bună utilizare cât şi a apariţiei unor elemente 
restrictive, raportat la planul de urbanism sub aspectul existenţei frontului minim la 
stradă cât şi a posibilităţilor de a utiliza terenul. 
 Pe baza analizei juridice a criteriilor menţionate am analizat studii de caz cu 
terenuri situate în aceiaşi localitate în intravilan, respectiv extravilan şi am estimat 
procentul de creştere sau diminuare a valorii de bază a terenurilor. Această analiză 
este prezentată în tabel şi poate fi extinsă şi la alte situaţii. Motivarea notelor de 
departajare şi susţinerea juridică se prezintă în teză, valorificând informaţiile istorice 
cât şi cele profesionale acumulate timp de 15 ani. 

TABELUL 2 
Criterii şi note de corecţie a valorii de bază a terenurilor agroicole în funcţie de 

elementul juridic  
Nr. 
crt. 

Criteriul 
(Criterion) 

Elementul de departajare 
(Item shootout) 

Nota de 
departaja 
re (Note 
shootout) 

Studii de caz 
(Case studies) 

1 2 3 4 

1. Documentul 
justificativ al 
proprietăţii 

- c.f. 
- titlu de proprietate 
- antecontract v-c 

+20% 
-10% 
-15% 

+20%  
-10% 

+20%  
 
-15% 

2.  Natura 
indiviză a 
proprietăţii 

- coproprietari 
- 2 indivizari 
- 3 indivizari 

-3% 
-3% 
-4% 

-3% -3%   

3.  Procese şi 
litigii 

- cu litigii 
- cu procese 
- cu succesiune 

-3% 
-5% 
-3% 

   
 

-3% 

 

4.  Dezmembră
mintele 
dreptului de 
proprietate 

- servitutea 
- uz şi uzufruct 
- ipoteca 
- superficia 

-3% 
-4% 
-5% 
-2% 

-3% -3%  
 

-5% 

 
-4% 

5. Contracte în 
derulare 

- arenda 
- darea în parte 
- concesiune 

-3% 
-0,5% 
-3% 

    

6.  Expropriere 
pentru cauză 
de utilitate 
publică 

- suprafaţă < 50% din 
total 
- suprafaţă > 50% din 
total 

-5% 
-10% 

    

 TOTAL   +14% -16% +12% -19% 
 CORECŢIA VALORII  +0,7 -0,8 +1,44 -2,28 
 VALOAREA FINALĂ A TERENULUI  5,07 4,2 13,44 9,72 
 
 

CONCLUZII 
 
1. Valoarea de circulaţie a terenurilor este preţul pe care îl plăteşte cumpărătorul 
într-o tranzacţie imobiliară având drept obiect teren. De la acest punct de plecare, pe 
baza analizei făcute în teză s-a demonstrat că acest preţ suferă creşteri sau 



diminuări în funcţie de cerere şi ofertă, respectiv de aplicarea sau nu a corecţiilor 
privind elementele agrotehnice şi juridice. 
 Valoarea de circulaţie care o primeşte un teren se obţine pe baza unui studiu 
de evaluare. Cu cât această valoarea estimată este mai aproape de preţul de 
vânzare, cu atât raportul de expertiză este mai real, obiectiv şi adevărat. Important 
este ca studiul ce se efectuează să fie cât mai documentat şi să conţină o reflectare a 
tuturor caracteristicilor agrotehnice şi juridice.  
2. Valoarea de circulaţie a terenurilor se stabileşte folosind metode specifice 
bazate pe comparaţie cu preţul terenurilor tranzacţionate, venitul net şi brut posibil de 
obţinut, respectiv alte procedee care includ costuri şi parametrii de producţie. 
3. Valoarea de circulaţie a unui imobil teren stabilită prin metodele în vigoare, 
este necesar a fi corectată şi prin implicaţiile agrotehnice şi juridice. Elementele 
agrotehnice de care trebuie să se ţină seama la evaluarea agrotehnică, sunt: 
categoria de folosinţă a terenului, clasa de calitate a terenului, determinarea 
terenurilor care necesită agrotehnică diferenţiată, forma, mărimea şi gradul de 
mecanizare a terenului, restricţiile de folosire a imobilului teren conform planului de 
amenajare a teritoriului. Elementele menţionate majorează sau micşorează valoarea 
terenului, după caz cu 5 până la 25%. Există, de asemenea şi situaţii când 
componenta agrotehnică nu influenţează valoarea de circulaţie a imobilului, situaţie 
în care doar componenta juridică modifică aceast preţ. 
4. Elementele juridice influenţează la rândul lor valorile de circulaţie a terenurilor 
şi trebuie luate în calcul la întocmirea expertizelor de evaluare. Dintre elementele 
juridice, apreciem că au o influenţă semnificativă documentele ce atestă dreptul de 
proprietate, cu atributele sale; posesia, folosinţa şi dispoziţia şi caracterele pe care 
acestea le conferă – absolut şi inviolabil, deplin şi exclusiv, perpetuu şi transmisibil.  

Un rol hotărâtor în dictarea preţului o are şi natura indiviză a proprietăţii, 
influenţând dacă există un singur proprietar sau mai mulţi proprietari, care prin modul 
de dobândire poate sunt în oraşe diferite sau ţări diferite şi există şi posibilitatea ca ei 
să nu se înţeleagă asupra modului de deţinere a proprietăţii. Preţul va fi diminuat 
dacă există contracte în derulare pe suprafaţa de teren supusă evaluării (arendă) sau 
dacă există un dezmembrământ al dreptului de proprietate, adică o servitute, o 
superficie un drept de uz sau abitaţie, o superficie sau o ipotecă de la o bancă. 

Elementele juridice majorează sau micşorează valoarea terenurilor cu 3 până 
la 20%. 
5. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică diminuează preţul de circulaţie a 
terenului cu 5% în cazul în care suprafaţa expropriată este sub 50% din totalul 
suprafeţei, procentul de diminuare crescând până la 10%, în cazul în care suprafaţa 
expropriată este mai mare de 50% din totalul suprafeţei. 
 Pe baza datelor din teză, recomandăm: 

1. Stabilirea valorii de circulaţie a terenurilor prin metodele convenţionale la 
care să fie folosite corecţiile agrotehnice şi juridice adecvate fiecărei proprietăţi. 

2. Zonarea terenurilor agricole pe baza valorii de circulaţie a imobilelor teren 
corelată cu evaluarea calitativă exprimată prin clasa de calitate şi note de bonitate. 

3. Constituirea băncii de date privind valoarea de circulaţie a terenurilor la 
nivelul fiecărei unităţi administrative judeţene. 



Iată aşadar cum pe parcursul analizei noastre am putut demonstra cum 
interactionează criteriul agrotehnic şi criteriul juridic în stabilirea valorii corecte de 
circulaţie a unui imobil teren. Cred că dacă evaluatorii ar ţine seama de toate aceste 
criterii, ar fi mult mai uşor de apreciat şi de preţuit pierderea sau câştigul într-o 
tranzacţie, nu ar exista atâtea litigii pe rolul instanţelor de judecată, oamenii ar avea 
mai mare încredere că nu sunt păcăliţi, respectiv că vânzărul nu e fraierit vânzând 
imobilul sub preţ, iar cumpărătorul nu e înşelat plătind un preţ mult prea mare pentru 
ceea ce a cumpărat. Sper aşadar ca această analiză să fie un îndreptar pentru cei 
interesaţi, încercându-se a se aplica în practica de zi cu zi, atât de experţii tehnici, 
agenţi imobiliari, notari, instanţele de judecată, comisiile de exproprieri, sau toţi cei 
care au de tranzacţionat ceva, sau vreau să preţuiască imobilul teren pe care-l deţin. 
 


