
 

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

    

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea organizării unor seminare la solicitarea unei instituții  

 

În temeiul art. 5 alin. (2) și art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Consiliul director al Asociației Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

 Art. 1. – (1) Se aprobă organizarea a două seminare, la solicitarea BRD Groupe Societe Generale 

după cum urmează:  

1. Aspecte speciale în evaluarea proprietăților comerciale – 6 ore 

2. Evaluarea clădirilor verzi - 6 ore 

 (2) Principalele subiecte avute în vedere sunt detaliate în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Seminarele se vor organiza online, pe parcursul a două zile, câte 6 ore pe zi, iar tariful 

este de 600 lei/participant. 

Art. 3. – La finalul celor două zile, participanții vor susține un test grilă de verificare, iar 

membrilor ANEVAR care îl vor promova li se vor echivala 12 ore de pregătire continuă. 

 Art. 4. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ al Asociației şi pe pagina web a 

Asociației și intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

 

Preşedintele Asociației Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

 

Sorin Adrian Petre 
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Anexa la HCD nr. 49/2021 

 

 

ASPECTE SPECIALE ÎN  

EVALUAREA PROPRIETĂȚILOR COMERCIALE (6 ore) 

G. Bădescu 

 

1. Proprietate comercială – 
1.1. Definiție 

1.2. Clasificare 

1.3. Caracteristici 

 

2. Drept de proprietate 
2.1. Deplina proprietate 

2.2. Afectată de locațiune 

 

3. Fluxuri în cazul deplinei proprietăți 
3.1. Chiria de piață și efectivă 

3.2. Gradul de neocupare 

3.3. Cheltuielile proprietarului 

3.4. Influența îndatorării 

3.5. Fluxurile terminale 

3.6. Surse de informații 

 

4. Riscurile în cazul deplinei proprietăți 
4.1. Rata de capitalizare inițială 

4.2. Rata de capitalizare la valoarea terminală 

4.3. Rata de actualizare 

4.4. Surse de  informații 

 

5. Fluxuri în cazul proprietății afectate de locațiune 
5.1. Chiria de piață și efectivă 

5.2. Gradul de neocupare 

5.3. Cheltuielile proprietarului și ale locatarului 

5.4. Influența îndatorării 

5.5. Fluxurile terminale 

5.6. Surse de informații 

 

6. Riscurile în cazul proprietății afectate de locațiune 
6.1. Rata de capitalizare inițială 

6.2. Rata de capitalizare la valoarea terminală 

6.3. Rata de actualizare 

6.4. Rata internă de rentabilitate 

6.5. Surse de  informații 



 

 

7. Proprietăți comerciale în curs de construire/modernizare 
7.1. Fluxuri intermediare și finale 

7.2. Riscuri inițiale, intermediare și finale 

7.3. Rata de actualizare 

 

8. Abordarea evaluării prin comparație pe piață 
8.1. Metoda comparației directe 

8.2. Metoda modelului hedonic 

8.3. Surse de informații 

 

 

 

 

EVALUAREA CLĂDIRILOR VERZI (6 ore) 

Dana Ababei și G. Bădescu 

1.Cădiri verzi 
1.1. Definiția clădirilor verzi 

1.2. Clasificarea clădirilor verzi 

1.3. Caracteristicile clădirilor verzi 

1.4. Certificarea clădirilor verzi 

1.5. Standarde de calitate 

1.6. Avantaje și dezavantaje 

 

2. Abordarea evaluării clădirilor verzi 
2.1. Influența caracteristicilor asupra valorii 

2.2. Factori pozitivi ai fluxurilor 

2.3. Factori negativi ai fluxurilor 

2.4. Riscurile cladirilor verzi 

2.5. Rata de actualizare 

 

3. Evaluarea clădirilor verzi pentru garanție bancară 
3.1. Ipoteca verde 

3.2. Avantaje și dezavantaje: 

3.2.1. Pentru creditor 

3.2.2. Pentru debitor 

3.3. Estimarea riscurilor 

 

4. Studiu de caz 

5. Concluzii 

 

 

 

 

 


