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Anexa la HCD nr.74/2022 

 
RECOMANDĂRI DE ELABORARE A STUDIILOR DE PIAȚĂ PREVĂZUTE 
LA ART. 111 DIN CODUL FISCAL 
 

 

 

A. Introducere 

1. Prezentul document conține recomandări pentru evaluatorii autorizați aplicabile la elaborarea 

studiilor de piață prevăzute la art. 111 alin. (4) și (5)1 din Codul Fiscal.  

 

2. Studiile de piață pot fi realizate numai de către evaluatori având ca specializare evaluarea proprietății 

imobiliare (EPI) sau de către un membru corporativ al ANEVAR, caz în care Studiul de piață trebuie 

întocmit de unul sau mai mulți evaluatori având specializarea evaluarea proprietății imobiliare (EPI). 

B. Definiții – valabile numai pentru întocmirea Studiilor de piață prevăzute la art. 111 din Codul fiscal. 

Studii de piață Documentele prevăzute la art. 111 alin. (5) din Codul fiscal care conțin informații 

privind valorile minime consemnate pe piața imobiliară specifică în anul 

precedent. 

Proprietăți 

comparabile 

Bunuri imobile similare, pornind de la criteriile uzuale de comparabilitate aferente 

tipului și subtipului de proprietate imobiliară (de exemplu – fără a limita la: număr 

de camere, suprafață, etc.) disponibile în sursele de informații utilizate. 

                                                 
1 (4) Impozitul prevăzut la alin. (1) şi (3) se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă 
dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale. În cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii minime 
stabilite prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici cu experţi evaluatori autorizaţi în condiţiile legii, 
impozitul se calculează la nivelul valorii stabilite prin studiul de piaţă.  

(5) Camerele notarilor publici actualizează cel puţin o dată pe an studiile de piaţă întocmite de experţi evaluatori 
autorizaţi în condiţiile legii, care trebuie să conţină informaţii privind valorile minime consemnate pe piaţa imobiliară 
specifică în anul precedent, şi le comunică direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice din cadrul A.N.A.F. 

 

Cuprins Pag. 

A. Introducere 1 

B. Definiții 1 

C. Considerații generale 2 

         I. Studiile de piață 2 

         II. Responsabilități 3 

         III. Surse de informații 3 

D. Metodologia de elaborare a studiilor de piață 3 

E. Dispoziții finale 4 



Recomandări de elaborare a studiilor de piață prevăzute de art. 111 din Codul Fiscal 

2 

Tipuri și subtipuri 

de proprietăți 

imobiliare 

Categorii (subcategorii, după caz) de bunuri imobile consemnate în termenii de 

referință ai studiului de piață pentru care evaluatorul autorizat selectează valorile 

minime conform prezentelor recomandări De exemplu: apartamente situate în 

blocuri de locuințe, locuințe individuale și anexele acestora, proprietăți comerciale, 

administrative, de birouri și asimilate lor, proprietăți industriale și asimilate lor, 

proprietăți agricole și asimilate lor, terenuri.  

Selectarea valorii Acțiunea realizată de către evaluatorii autorizați de identificare a valorii minime pe 

fiecare tip și subtip de proprietate imobiliară din informațiile colectate de către 

aceștia. 

Stabilirea valorii Acțiunea realizată de camerele notarilor publici de încadrare a proprietății care 

face obiectul tranzacției și extragerea valorii aferente din Studiile de piață. 

Valoarea minimă 

prevăzută de 

Codul fiscal  

Tip al valorii utilizat exclusiv în studiile de piață prevăzute la art. 111 alin. (5) din 

Codul Fiscal. 

C. Considerații generale 

I. Studiile de piață 

1. Studiile de piață cuprind valorile minime consemnate pe piața imobiliară specifică în anul precedent, 

pe baza selecției valorilor pe fiecare tip și subtip de proprietate imobiliară analizat. 

2. Studiile de piață conțin informațiile de piață care sunt disponibile (identificate de evaluatorii autorizați) 

la data elaborării acestora. 

3. Studiile de piață nu conțin valori de piață individuale ale fiecărui bun imobil dintr-o arie geografică, 

deoarece aceasta ar presupune evaluarea fiecărei proprietăți conform Standardelor de evaluare a 

bunurilor. 

4. Studiile de piață nu reprezintă rapoarte de evaluare astfel cum sunt acestea definite în OG nr. 

24/2011, deoarece: 

a. Studiile de piață nu presupun un proces de estimare a valorii, ci o prezentare a informațiilor 

de piață colectate în conformitate cu tipurile de proprietăți care fac obiectul studiului și care 

sunt selectate de către evaluatorul autorizat pe baza cerințelor camerelor notarilor publici. 

b. Studiile de piață nu conțin valori rezultate din aplicarea metodologiilor de evaluare sau 

ajustări ale informațiilor de piață colectate și nici indexări ale valorilor din studii anterioare. 

c. Activitatea efectuată de evaluatorul autorizat în scopul elaborării studiului nu poate acoperi 

toate elementele care influențează decisiv valoarea de piață individuală a unui bun imobil 

pe parcursul unui proces de evaluare, cum ar fi, dar fără a se limita la: 

i. Detalii rezultate din analiza documentelor;  

ii. Elemente necesare pentru analiza celei mai bune utilizări;  

iii. Detalii care pot rezulta în urma unei eventuale inspecții (cum ar fi diferențe între 

documente și situația de fapt); 

iv. Situații atipice ale stării tehnice, deficiențe și neadecvări; 

v. Analiza factorilor de mediu. 

5. Având în vedere paragrafele anterioare, tipul valorii prezentat în studiile de piață nu poate fi asimilat 

cu „valoarea de piață” definită ca tip al valorii în Standardele de evaluare a bunurilor în vigoare.  

6. Studiile de piață se realizează la nivel general al piețelor imobiliare specifice și se utilizează la nivel 

individual, respectiv pentru stabilirea de către camerele notarilor publici a unei valori pentru orice 
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proprietate imobiliară din aria studiată. 

7. Structura studiilor de piață trebuie să respecte prevederile metodologice din prezentul document, iar 

conținutul capitolelor va fi adaptat fiecărei piețe studiate.  

II. Responsabilități 

8. Evaluatorii autorizați își asumă responsabilitatea asupra selecției valorilor incluse în studiile de piață. 

9. Responsabilitatea stabilirii valorilor individuale aparține utilizatorilor datorită faptului că diversitatea 

bunurilor imobile supuse tranzacțiilor din punct de vedere al suprafețelor, al dreptului de proprietate 

și al condițiilor de finanțare, de vânzare și de piață, este mai mare decât tipurile și subtipurile de 

proprietăți pentru care pot fi selectate valorile minime de către evaluator. 

 

III. Surse de informații 

10. În elaborarea studiilor de piață pot fi folosite orice surse care includ prețuri din tranzacțiile înregistrate 

în anul anterior, de exemplu: datele/informațiile din documentele de transfer de drept de proprietate 

înregistrate în evidențele unității administrativ teritoriale și la ANCPI/OCPI în a cărei arie geografică 

se află proprietățile imobiliare care fac obiectul studiului de piață, informații colectate de la executori 

judecătorești, instanțe judecătorești,  lichidatori, birouri notariale, etc. Daca nu există informații din 

sursele anterioare, se pot utiliza și oferte verificate și neajustate. Sursele vor fi precizate în studiile 

de piață. 

11. Informațiile de piață vor fi utilizate/preluate ca atare și se va selecta o valoare minimă pentru un 

anume tip/ subtip de bun imobil, pe un anumit segment de piață. 

12. Pentru tipurile/subtipurile de proprietăți imobiliare pentru care nu există nicio informație privind 

valorile minime consemnate în anul precedent, nu se va selecta o valoare minimă. Neselectarea 

unei valori minime pentru un anumit tip/subtip de proprietate imobiliară trebuie argumentată. 

 

D. Metodologia de elaborare a studiilor de piață 

13. Studiile de piață vor conține următoarele capitole principale: 

a. Termenii de referință 

b. Zonarea localității 

c. Prezentarea datelor 

d. Analiza datelor 

e. Selectarea valorilor minime 

f. Anexe 

14. Termenii de referință cuprind cel puțin următoarele informații: 

a. Obiectul studiului. Structurarea proprietăților. 

b. Scopul studiului, conform art. 111 din Codul fiscal 

c. Tipul valorii - Valoarea minimă prevăzută de Codul fiscal - este un tip al valorii utilizat exclusiv 

în studiile de piață prevăzute la art. 111 din Codul Fiscal. 

d. Data de referință a valorilor selectate 

e. Moneda de referință 

f. Data realizării 

g. Sursele de informații 

h. Camerele notarilor publici 

i. Utilizatorii desemnați 
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j. Restricții de utilizare, difuzare și publicare 

k. Ipoteze limitative 

 

l. Declarația de conformitate a studiului cu prezentele recomandări, care conține și semnătura 

evaluatorului autorizat sau a evaluatorilor autorizați. 

15. Termenii de referință pot fi completați conform cerințelor camerelor notarilor publici, având în vedere 

și prezentele recomandări.  

16. Studiul de piață poate fi utilizat numai în întregul său. Utilizarea parțială (doar a anexelor și/sau a 

unor părți din acestea) poate induce în eroare prin prisma semnificației și relevanței valorilor 

selectate. 

17. Zonarea localității se va realiza pe baza informațiilor publice valabile la data elaborării studiului. 

18. Prezentarea datelor include modalitatea de structurare a proprietăților imobiliare supuse studiului, 

sursele de informații și informațiile colectate. 

19. Structurarea proprietăților se realizează tabelar, conform termenilor de referință ai studiului de piață 

conveniți cu camerele notarilor publici. 

20. Această structurare va ține seama de specificul pieței imobiliare locale.  

21. Datele de piață utilizate vor fi prezentate prin descrierea sursei de informații, modalitatea de 

verificare a acesteia și modul în care au fost sistematizate pentru a fi utilizate la elaborarea studiului. 

22. Analiza datelor include prezentarea raționamentului utilizat de evaluator în selectarea valorilor 

minime, ținând seama de structura și informațiile cuprinse în capitolul Prezentarea datelor. 

23. Nu pot fi folosite ca sursă de informații concluzii din și/sau studii de piață întocmite de terți fără o 

documentare, cunoaștere și verificare a bazelor de date pe care s-au fundamentat aceste studii. 

24. Evaluatorul va prezenta distinct acele tipuri sau subtipuri de proprietăți pentru care nu a identificat 

informații de piață, adică pentru acelea pentru care nu a selectat o valoare minimă. 

25. Nu este o încălcare a prezentelor recomandări, neprezentarea unor valori minime pentru 

tipuri/subtipuri de proprietăți, dacă acest lucru este argumentat  prin lipsa de informații în perioada 

analizată.  

26. Anexele conțin formatul tabelar convenit cu camerele notarilor publici, pe suport de hârtie și/sau 

digital, care să le permită acestora utilizarea facilă a informațiilor conținute în studiul de piață. 

E. Dispoziții finale 

27. Aceste recomandări nu se aplică pentru niciun alt studiu de piață în afara celor prevăzute la art. 111 

din Codul fiscal, în vigoare la data aprobării prezentelor recomandări. 

28. Cu excepția situațiilor prevăzute de lege, studiile de piață elaborate având în vedere prezentele 

recomandări nu pot fi utilizate ca sursă de informații/valori de referință pentru elaborarea sau 

verificarea rapoartelor de evaluare, în nicio circumstanță. 

29. Actualizarea și/sau completarea Studiilor cerute de camerele notarilor publici vor avea în vedere 

prezentele recomandări. 

30. Studiul de piață se transmite de către evaluator camerelor notarilor publici.  

 

 


