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CAPITOLUL

1

EVALUAREA AUTOMOBILELOR MILITARE CONFORM
PROCEDURII DE VALORIFICARE A
MINISTERULUI APARARII NATIONALE

Poate una dintre cele mai rigide qi precise metode de evaluare a
automobilelor este cea specificd Ministerului Apdr[rii Najionale. Acest lucru nu
inseamne cA este qi cea mai corectS.

Este drept ci metoda are un mare dezavanfaj: se bazeazd, in cazul in care
autovehiculul nu se mai fabric5, situalie extrem de des intdlnitd in realitate qi are ca
origine a calculului ce se efectueazd dupi o anumiti formuld, pe valoarea de
inventar a respectir.ului autovehicul conform evidenlei contabile. Acest aspect face
ca, intr-o mare mdsurd, algoritmul sd nu poatd fi aplicat in cazul persoanelor fizice
care bineinleles cd nu beneficiazi de o eviden!6 contabil5 qi, cu siguranld, nu au o
valoare de inventar pentru vehiculele proprii.
Este drept cd, dacd evaluatorul sau expertul tehnic are noroc, proprietarul
mai poate ptezenta documentele de achizifie a autovehiculului de nou de la dealer.
Caz in care avem astfel valoarea de pomire pentru aplicarea algoritmului specific
MApN.
Atenlie insd ca prelul de achizilie a autovehiculului, fie cd a fost
achizilionat de cdtre persoane frzice, fre de persoane juridice, sd fie cel de nou!
Numai preful din momentul in care vehiculul a fost cumpdrat in stadiul de nou este
relevant in intocmirea calculului! $i chiar in aceastd situafie, prelul de nou trebuie
acfttalizal linAndu-se cont de infla1ie, deoarece, ddnd un singur gi simplist exemplu,
un autoturism de 10.000 euro in 1990 nu este echivalent ca valoare cu unul cu
acelaqi pre! de nou in 2015 !
Documentul legislativ in baza cdruia este structurat algoritmul de calcul
specific pentru evaluarea unui autovehicul folosit in cadrul MApN este
Instrucliunile din 22 septembrie 2009 de aplicare a Regulamentltlui privind
organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate tn administrarea
Ministerului Apdrdrii Nalionale, aprobate prin Ordinul M-99/2009 al ministrului
MApN ,si publical in Monitorul oficial nr.685 bis din 12 octombrie 2009.
In continuare, se va prezenta o formd sinteticd qi adaptatd pentru
autovehiculele din mediul civil a metodei de evaluare a bumrilor materiale
prezentatd in ordinul M-99/2009 al ministrului MApN.
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1.1
CONFORM
A
dLE

Elemente generale, orientative, de ordin tehnicn privind algoritmul de
calcul

Compania Nalionald ROMTEHNICA S.A. stabilegte, in procesul de
valoriticare, relatii directe de evaluare a situafiei, precum gi iniormalionale
referitoare la tehnica ce urmeazd a fi evaluati, cu categoriile de forle ale armatei
(flor{e terestre, aeriene si navale).

Estimarea pretului inilial de vdnzare a bunurilor se face de cdtre o comisie a
se afld tehnica (echipamentul
militar),. potrivit metodologiei de estimare/evaluare a bunurilor precizatd'in ordin.
Respectiva comisie intocmeqte o figi tehnicd gi un raport de estimare initiald a
pretului pentru vdnzarea vehiculului conform modeleloi indicate in ordin si care
vor fi prezentate la punctul umdtor.
La evaluarea bunurilor se analizeaz| rapoartele de estimare gi fiqele tehnice
ale bunurilor intocmite de unitatea gestionard/detinitoare tindndu-ie cont de
urmAtoarele:
a) in cazul in care existl informatii despre piafi, se are ?n vedere pre{ul pietei
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pentru autovehicule identice, de acelagi gen ori asimilate, care se
menline/majoreazdldiminueazd, in funclie de starea tehnici gi de completare a

bunurilor, de uzura fizicd gi morald a acestora, de valoarea de intrebuinlare, de
rapodul cerere - ofertd sau de prelurile de adjudecare pentru bunuri ideniice, de
acelaqi gen ori asimilate.
b) In cazul in care nu se dispune de informafii relevante despre piati, se are
in vedere metodologia de estimare/evaluare a bunurilor .u," i. valorificd
prevazuta in ordin qi va fi precizatd la punctul urmdtor. pentru autovehiculele
evaluate la lata locului, comisia de evaluare, in func{ie de valoarea de inlocuire
certa sau estimatd, de starea tehnicd gi de completare ori de durata efectivd de
func{ionare qi/sau depozitare, menjine/maj o reazdldiminueazii pretul initial de
vanzare estimat. PreJul inilial de vdnzare stabilit este egal ori mai mare sau mai
mic decdt preful inilial de vanzare estimat/preful rezultat din formula de calcul,
potrivit constatdrilor comisiei de evaluare a bunurilor.
un mare avantaj al al ordinului M-99r2009 este acela cd se prevede inclusiv
o metodologie de estimare a prelului autovehiculelor in cazul in care acestea ar fi
valorificate ca deqeu nedezmembrat. Extrapoldnd, echivalent pentru litigiile
specifice in care sunt angrenate societetile de asigurdri este prelul pentru epairele
autovehiculelor care au fost apreciate, in urma unor accidente ,uti"r",
fiind
"u cdnd
dauni totald din punct de vedere economic. cu mentiunea ca acestea. atunci
sunt vandute la centrele autodzate de colectare a vehiculelor ,""";; ;i;;;;;;;
evaluate ca fiind deqeu nedezmembrat, iar din momentul in care aceste societ[li le
dezmembreazd pe p64i componente, valorificabile ca piese de schimb de tip
second-hand. valoarea automobilelor ajunse in stadiul de
...gt. semnificativ.
"puu"
in concluzie, beneficiem de o metodologie de
estimare a prelului
epavelor rezultate ca urmare a unei daune totale! Trebuie subliniat insd cd. in
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.--

baza Legli Nr. 21212015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor qi a
vehiculelor scoase din uz, lege aprobatd de cdtre Parlamentul Romdniei, lege
publicatd in Monitorul Oficial nr. 554 din 27 iulie 2015, la Art. 1 8 se precizeazd cd
"Persoanele fizice sau persoanele juridice delindtoare de vehicule scoase din uz au
urmdtoarele obligalii: [...] a) sd nu depoziteze vehiculele scoase din uz ori
componentele solide gi/sau lichide ale acestora; b) sd predea vehiculele scoase din
uz operatorilor economici autorizati sd desfhsoare activitdti de colectare a
vehiculelor scoase din uz sau direct operatorilor economici care sunt autorizati sd
efectueze operatii de tratare a vehicuielor scoase din uz."
Cu alte cuvinte, persoanelor fizice si juridice, care nu sunt autorizate in
acest sens, le este interzis a dezmembra Ei/sau valorifica, s,i/sau trata vehiculele
scoase din uz! Rezultd cd evaluarea epavelor aflate in proprietatea persoanelor
fizice qi juridice autorizate in sensul celor de mai sus, nu este justificat[ ca
deqeu nedezmembrat, pentru cA acestea nu vor putea niciodatd sd le valorifice
astfel ! Este logic qi a-riomatic, conform legilor nescrise ale economiei de piafd, ca
societd{ile autorizate in a lrata, dezmembra qi valorifica vehiculele scoase din uz se
profite de acest fapt qi sd achizilioneze aceste epave la preluri mult sub ceea ce ar
putea ei obline prin dezmembrarea lor qi valorificarea subansamblelor Ei degeurilor
componente!
Cu toate acestea, se mai pot intAlni obiective ale expertizelor tehnice, trasate
de cdtre organele in drept, de genul: "stabilili valoarea reald a epavei prin
constatare qtiinJificd, urmdnd a se preciza in concret valoarea totald a epavei cu
detaliere pentru fiecare componentd in parte (valoarea atAt pentru fiecare reper
recuperabil, cAt gi pentru fiecare reper nerecuperabil)" - obiectiv real intAlnit de
c6tre autor intr-o expertizd tehnic[. $i, in acest caz, era vorba de o persoani fizicd
la care nu se putea pune problema cd at fr putut fi autorizatd pentru a tfata,
dezmembra, valorifica un vehicul scos din uz!
Mai trebuie precizat faptul cd multe dintre societilile a.utorizate in a prelua
autovehicule scoase din uz sunt specializate pe dezmembrarea acestora Ei
valorificarea subansamblelor componente prin vdnzarea ca piese de schimb secondhand. Acest fapt conduce la profituri deosebite pentru aceste firme, luctu care a
provocat o dezvoltare fErd precedent a acestor parcuri de dezmembrdri auto la noi

in ,are.

Continudnd cele precizate in M-99/2009, la estimarea qi evaluarea prefului
ini{ial de vdnzare al autovehiculelor care se propun a se valorifica in starea fizicd in
care se afli, la preturi de deseuri, se au in vedere masa proprie a bunurilor din
documentalia tehnicd, natura materialului de bazd, precum gi preful pie{ei practicat
pentru materialul de bazd ca degeu nedezmembrat. Preful inijial de vdnzare,
acceptabil, este cel putin egal cu contravaloarea deqeurilor estimate a rezulta prin
dezmembrarea bunului respectiv.
in cazul in care eventualul studiu de piafd efectuat a influenlat prelul inijial
de valorificare, la figele tehniceirapoartele de estimare se anexeazd copii ale
documentelor relevante cu privire la acest aspect. Exemplu:
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1.2

Algoritmul de evaluare

I.

Prima etapi - stabilirea prefului actualizat

Po"r - pre{ul actualizat reprezintd valoarea de inlocuire a autovehiculului la data
evaludrii.

Po",

se

determini de cdtre o comisie de evaluare (de obicei

a unitdtilor militare

gestionare), dupd cum unneaz6.:

a) daci inci

se mai fabricr tipul respectiv de autovehicul, se utilizeazi pentru
determinarea Po", ufl document justificativ de prospectare a pielei pentru
autovehicule care sunt identice/similare/asimilate cu cele de pe pia16, la pre! de
nou, Ibrd TVA;
b) q?.1 nu se mai cunoaste pre{ul de achizitie inifial, se determind po", ca
fiind pre{ul din evidenla contabild indexat cu indicele mediu de cregteie al
prefurilor, pentru bunurile care nu se mai fabrici/produc Ai pentru care uniteile
militare gestionare nu pot prospecta pia{a, dupd cum urmeazA:
- pentru vehiculele fabricate p6nd in anul 1999, indicele mediu de
creqtere al prequrilor va fi stabilit de la anul 19g9 9i pAnd la anul in
care bunul este evaluat;
- pentru bunurile fabricate dupi anul 1989, indicele mediu de cregtere
al prelurilor va fi stabilit funclie de anul flabricaliei gi anul in care
bunul este evaluat.
c) in cazul in care se cunoaqte pretul de achizifie ini{ial, firi TVA, pentru
bunurile care nu se mai fabricd, se urilizeazd urmdtorul algoritm pentru statilirea
P act

'.

l.
2.

pretul de achizilie se transformd din LEI in USD,
linAnd cont de cursul
oficial de la data achiziliei;
prelul de achizilie obginut in USD se translormd in LEI, la cursul oficial,
existen t Ia dara evaluarii.

Marele avantaj al unitdlilor militare gi al autovehiculelor din dotarea MApN
este acela ci, intotdeauna se poate calcula un pact raportat la un pret iin
contabilitatea de gestiune! cu alte cuvinte, chiar dacd nu se mai cunoaqie prelul
inilial de achizifie al echipamentului qi nu se poate utiliza varianta c) a
13

algoritmului, chiar si in situalia in care nu se mai labricd tipul respectiv de vehicul,
fapt care provoacd imposibilitatea utilizdrii variantei a) a algoritmului, se poate
utiliza cu succes varianta b) a algoritmului, plecdnd cu calculul de la valoarea
bunului aflati in eviden{a contabild de gestiune indexatd cu indicele mediu de
crestere al prelurilor corespunzator situaliilor in care se afli vehiculul, valoare care
poate fi comunicate de cdtre Institutul Nalional de Statistici.
Prin extrapolarea la mediul civil, variantele de calcul a) qi c) ale
algoritmului se pot aplica cu succes pentru stabilirea prefului actualizat al'unui
autovehicul.

il.

A II-a etapi

- intocmirea

fisei tehnice

Comisia special numitd pentru intocmirea figelor tehnice, precum sl
rapoarlelor de estimare a prefului inilial de vinzare, intocmeste fisa tehnici
autovehiculului ce urmeazd a fi valorificat.

a
a

Elementele componente ale fisei tehnice:

.

Antet:

CERTIFIC
CONFORMITATEA DATELOR TEHNICE
COMANDANTUL ($EFUL) U.M. (gestionare)

o

Titlu:
FI$A TEHNICA
A ACTIWLUI FIX CARI SE VALORIFICA:
A) la intem []
B) la extem []

. 1. Denumirea

bunului..., tipul..., marca..., an de fabricatie...,

nr.

de

inmatriculare/inventar...
o 2. Seria elementelor componente de bazl:
- Serie gasiu... serie lnotor...
- Alte componente...
o 3. Bunul este scos din funcjiune cu pROCESUL VERBAL nr... din...
o 4. Durata normald de funclionare/utrlizare... (km echivalen{i, ore, ani,
lovituri trase etc.)...
o 5. Durata efectivd de lunctionare (exploatare)/utilizare _ (km echivalenti,
ore, ani, lovituri trase etc.)...
o 6. Numdr de reparatii capitale executate...
o 7. Starea calitativi in care se afld bunul:
- Nou []
14

/:

Espectiv de vehicul,
roritmului, se poate
:ulul de la valoarea
r indicele mediu de
hiculul, valoare care

o

alcul a) qi c) ale
ri actualizat al unui

- Folosit []
- Cu nevoi de reparatii []
8. Descrierea sterii tehnice $i de completare a bunului, respectiv a stirii
de fixalie:
da nu
complet tI II rI II starea de completare (se precizeazd
principalele lipsuri.;

funclioneazd
in stare de fixafie
demilitarizat faza i

tI
tI

t

t

tl
alte situatii tl

hnice, precum qi
ne-ste figa tehnici

-

a

t
t

Delotizat de echipamentele gi materialele care contin aliaje de

metale pre!ioase

a

A) da []

o
o
o

B) nu este cazul []
9. Unitatea Militari gestionard: UM... localitatea..., judelul..., telefon...,
fax...
10. Unitatea Militard de{initoare: UM... localitatea..., jude{ul..., telefon...,
fax..11. Dacd bunul rdmdne nevalorificat prin licitalie poate fi transmis ftri
platd

DA []NU []

o

- prevederilor_

]\.:

tbbrica1ie...,

(se bifeazd obligatoriu o singurd opliune)
12. Masa proprie a bunului este de:
kg/buc. $i este stabilitd
conform:

nr.

de

RBAL nr... din...
echivalenli, ore, ani,

re - (km echivalenli,

(instructiunilor de descriere/cirtilor

o

exploatare/
Memoratoare etc.)
prin asimilare cu
prin cdnt[rire efectivd []
13. De$euri ce ar rezult[ in urma casdrii (pe tipuri 9i cantit6!i):

.

S"rni,Att,.u celui care a intocmit:

de

-

INTOCMIT
$EFUL (compartimentului care are in evidentd bunul)
(gradul)
(numele qi prenumele)
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14.

DATE COMPLETATE DE GESTIONAR
Certffic exactitatea datelor tnscrise in prezenta fiSa tehnicd, inclusiv
faptul cd seriile inscrise la pct. nr. 2 corespund cu cele poansonate/
inscriplionate pe tehnicd.
Gradul,
(data gi semndtura)

Numele qi prenumele gestionarului
15. Constatdrile comisiei de evaluare la fafa locului a structurii
specializate qi a reprczentantului Companiei (ROMTEHNICA S.A.),
du,pd caz'.
a

15.1 Datele inscrise in figa tehnicd coincid cu situalia rea15 in care se afli
bunul
Da [] Nu []

Sau
a

15.2 La confruntarea datelor din figa tehnicd cu situalia reald in care
afld bunul au rezultat urmdtoarele:

.
r

Data efectudrii evaludrii la fata locului...

se

Semnlturi:
Membrii comisiei de evaluare/eqalonului superior

1.

2.
J.

O 16. CERTIFICAM CONSTATARILE

EVALUARE/E$ALONULUI SUPERIOR:
Data certificdrii...
Gestionar COMANDANTUL UM
Grad, (semndtura) Grad, (semndtura)
(numele Ei prenumele) (numele qi prenumele)
o 17. Am aspectat bunul pe care urmeazd sd tl licitez

-

Data

Numele qi prenumele

B.I/C.I
Serie, numdr

t6

COMISIEI

DE

inclusiv
poansonate/

Societatea pe care

iEa tehnicd,
:u cele

o reprezintd

(unde este cazul)

Semnitura

f

locului a structurii
'MTEHNICA S.A.),
r

reali in care

se afld

in

cazul in care se pune problema evaluirii autovehiculului la pre{ de
deqeu nedezmembrat (la pre! de epavd valorificabild pe componente ca degeuri)
se
intocmeqte o altd fiEd tehnicd, conform modelului urmdtor:

.

Antet:

CERTIFIC
CONFORMITATEA DATELOR TEHNICE
COMANDANTUL ($EFUL) U.M (gestionare)

ratia reala in care se

r

Titlu:

FI$A TEHNICA
A ACTIVULUI FIX CARE SE VALORIFICA IA WTBRN. iN STENPN
FIZICAIN CERP SE AFLA,
LA PRET DE DE$EU iN St,qnp NEDEZMEMBRATA

o l.
o
COMISIEI

DE

o
.
o

Denumirea...,

tipul..., marca..., an de fabricalie...,

inmatriculare/inventar...
2. Seria componentelor de bazi:
- Serie gasiu.... serie motor...
- Alte componente...
3. Descrierea stirii tehnice gi de completare a bunului...

de

4. Condiliile care au generat starea tehnicd $i de completare mentionate la
nr. cfl. 3:
- Se enumerd 9i condiliile care au generat situafia respectivd.
5. Masa proprie a br-rrului este de:
kglbuc. 9i este stabilitd
conform:

- prevederilor_(instruc{iunilorde

o

nr.

descriere/cdrtilor de
exploatare/memoratoare etc.)
- prin asimilare cu
- prin cdntdrir"
1"f."tiua
6. Tipuri gi cantitdli de degeuri
estimate a rezultd din dezmembrare:
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