
„Să comunicăm mai mult, 
să strângem rândurile”

Interviu cu Radu Timbuș, Președinte ANEVAR 2022-2023

Ce strategie veți aplica 
pe parcursul celor 
doi ani de mandat?

În mod firesc, consolidarea și 
promovarea poziției ANEVAR și a 
profesiei de evaluator autorizat, ală-
turi de menținerea climatului fa-
vorabil de desfășurare a activității, 
implică strategii de colaborare cu 
autoritățile, dialog cu principalele 
grupe de beneficiari ai rapoartelor, 
promovarea Standardelor de eva-
luare a bunurilor și a importanței 
concluziilor evaluărilor autorizate 
pentru întreg mediul economic și 
chiar social (în sensul utilității publi-
ce), dar și responsabilizarea (tuturor) 
membrilor.

Dacă vrem să păstrăm și să creș-
tem notorietatea ANEVAR, este 
necesar, în primul rând prin com-
portamentul nostru etic, să ne câș-
tigăm și să ne menținem respectul 
partenerilor. 

Totodată, consolidarea încrede-
rii în profesia de evaluator autorizat 
trebuie să aibă ca repere și calitatea 
rapoartelor noastre (de evaluare și 
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de verificare), conformitatea cu Standardele și celelalte 
cerințe definite contractual prin tema evaluării.

Strategic, se desprind ca necesare acțiuni în cadrul 
societății/publicului, dar sprijinite din interior  de către 
membrii noștri, conștienți nu numai de responsabilita-
tea individuală, dar și de cea care reiese din calitatea de 
membru al Asociației profesionale. 

În plus, Monitorizarea (care are un caracter preven-
tiv), prin scopul său de a asigura un nivel ridicat al servi-
ciilor de evaluare, are importanță majoră, desigur, alături 
de Comisia de Etică și Disciplină (beneficiind de aportul 
colegilor noștri care se bucură de autoritate profesională 
și probitate morală). Acestea au rolul, dar, în fapt, îndato-
rirea, de a veghea atât la calitatea procesului de evaluare, 
cât și la comportamentul etic, corespunzător, al membri-
lor ANEVAR.

Astfel, dacă în „exterior” strategia este de continuare a 
promovării Asociației ca fiind de utilitate publică și alini-
erea la evenimentele specifice care impun reacții/decizii 
imediate în acest spirit, în „interior” atenția va continua 
să fie focalizată (și accentuată) către calitate și comporta-
ment etic, de la stagiar la verificator. Aceasta și ca urmare 
a feedback-ului primit de la Corpul de lectori ANEVAR, 
a analizei concluziilor colegilor de la Departamentul de 
Verificare și Monitorizare, sau a deciziilor din dosarele 
cercetate în cadrul Comisiei de Etică și Disciplină, dar și 
ca urmare a aspectelor ridicate/semnalate de colegii noș-
tri cu ocazia diverselor activități din cadrul Asociației.  

Cum vedeți viitorul profesiei?

Prin natura profesiei, respectiv atenția acordată pre-
gătirii de bază și a celei specifice, coroborat cu riguro-
zitatea programului de formare și a celui de pregătire 
continuă, evaluatorul autorizat are potențialul necesar și 
exercițiul continuu al inteligenței naturale. 

Din ce în ce mai mult, în toată sfera economică și so-
cială, inteligența artificială își face locul. Coroborat cu ce-
rințele de optimizare a costului, parte dintre beneficiarii 
rapoartelor noastre va căuta o astfel de reorientare. 

Desigur, particularitățile urbanistice de (ne)respecta-
re a legislației, de transparență și relevanță a documente-
lor publice, și alte aspecte pe care noi le întâlnim în lumea 
reală - de identificare a activelor și tranzacțiilor acestora, 
vor îngreuna mult implementarea unor algoritmi care să 
concluzioneze logica unor piețe (aparent „ilogice”, dar 

ale căror subtilități de raportare și 
informare noi am reușit să le filtrăm 
în scopul obținerii unor date reale, 
credibile și verificabile).

Pe de altă parte, inteligența eva-
luatorului, apelând la colaborarea cu 
inteligența artificială, produce din ce 
în ce mai multe opinii pertinente pe 
zonele și datele care se pretează la 
astfel de abordări. Desigur, aceasta 
chiar dacă în România (pentru vali-
darea generală) este cel mai greu să 
dovedești pretabilitatea.

Prin prisma piețelor tradiționale 
pe care evaluatorii autorizații își des-
fășoară activitatea, consolidarea sis-
temului bancar, coroborată cu creș-
terea finanțărilor garantate cu active/
bunuri evaluate, va asigura un volum 
de lucru crescător și preponderent, 
o creștere probabilă fiind și pen-
tru raportarea financiară, îndeosebi 
pentru firmele private. Cu siguranță, 
evaluarea în cadrul procedurilor de 
faliment și insolvență va fi și ea pre-
zentă ca un segment în care se fruc-
tifică aportul (expertiza și soluțiile 
logice și de optimizare ale) evaluato-
rilor autorizați. 

Procedurile de executări silite vor 
continua și ele să apeleze la specialiș-
tii în estimarea valorii. 

Tranzacțiile de companii, vânză-
rile, fuziunile sau divizările vor con-
tinua să ne implice ca profesioniști 
(să includem aici și dosarul prețuri-
lor de transfer), desigur abilitățile și 
competențele specifice evaluatorilor 
pe acest segment fiind cunoscute.

În lipsa unor dispoziții contrare, 
impozitarea clădirilor va continua 
sub forma cunoscută și în anul viitor, 
dar după cum știm (felicit colegii din 
teritoriu care au ridicat deja proble-
ma în cadrul Adunărilor Filialelor) 
există discuții/propuneri de modi-
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ficare a modului de calcul (a sistemului de impozitare a 
proprietății). În acest context va trebui să fim prezenți și 
activi, furnizând expertiza noastră în zonele de analiză, 
transparență decizională și decizie efectivă. În continua-
re vom sprijini autoritățile în vederea estimării valorilor 
(așa cum vor fi definite ele) activelor supuse impozitării.

Nu în ultimul rând, aportul evaluatorilor autorizați 
(cei care dețin calitatea de expert tehnic judiciar) crește 
și în cadrul expertizelor judiciare. Asociația va sprijini pe 
mai departe promovarea Standardelor și a procedurilor 
și în acest segment, alături de propunerea de completare 
a listei specialităților/domeniilor specifice evaluării, pre-
cum și orice alte acțiuni necesare pentru îmbunătățirea 
evaluărilor din justiție. Pe de altă parte, calitatea lucrări-
lor întocmite de evaluatorii autorizați (având calitatea de 
expert tehnic judiciar) trebuie și ea să corespundă cerin-
țelor, aliniate, deci, la legislația care guvernează activita-
tea de evaluare a bunurilor.

Asociația își va sprijini membrii atât prin continuarea 
susținerii profesiei (desfășurate în cadrul legislativ de re-
glementare a evaluării bunurilor) în sfera de servicii deja 
existente (consolidare și aliniere), cât și prin evidențierea 
zonelor specifice de competență a evaluatorilor autori-

zați, cu potențial de fructificare și în 
domenii noi și/sau extinse.

În concluzie, viitorul ar trebui să 
sune mai bine, conducerea (trecută, 
prezentă și viitoare) promovând și 
susținând utilitatea profesiei, aștep-
tând ca efect un feedback pozitiv din 
partea pieței. Asta impune, însă, și 
furnizarea de către membrii noștri 
de rapoarte de evaluare conforme/
corespunzătoare. 

Totuși, tot ceea ce clădește Asoci-
ația (pe piețele vechi și noi), poate fi 
expus negativ de rapoarte neconfor-
me (unele chiar de verificare), care, în 
funcție de număr și amploare, pot de-
credibiliza Asociația și chiar și profesia. 
Și din acest punct de vedere suntem 
datori să fim vigilenți și să ne protejăm, 
activitatea Comisiilor de Monitorizare 
și de Etică, și, nu în ultimul rând, cea 
a Corpului de Verificatori, susținând și 
confirmând acest lucru.
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La conducerea Asociației, în ce 
procent vă veți ghida după ce 
au construit predecesorii și în ce 
măsură după idei inovatoare?

Dacă o luăm „matematic”, nu cred că ponderea „ino-
vațiilor” trebuie să fie comparabilă cu construcțiile an-
terioare, cumulării calitative și cantitative existente în 
urma efortului Consiliilor directoare anterioare. 

Pe de altă parte, ideile inovatoare contribuie la progres. 

Așa cum am mai spus-o și cu alte ocazii, am ajuns, ca 
Asociație și profesie, la o cotă superioară tocmai prin echi-
librul decizional pe care îl conferă prezența în Consiliu 
a trei Președinți („fostul”, „actualul”, „viitorul”) și asigură 
finalizarea proiectelor mai vechi (ce se întind ca derulare 
pe o perioadă mai lungă), unele novatoare la vremea lor.

Cred că ideile inovatoare trebuie analizate în cadrul 
(și cu analiza) conducerii colective, beneficiind de opini-
ile (avizate ale) tuturor reprezentanților.

Cu siguranță, inovațiile vor fi în 
zona de informatizare și digitalizare 
a activităților, dar vor fi implementa-
te după experimentările (noastre și 
ale altor organizații) din ultimii ani.

Acum, dacă mă gândesc, am avut 
experiența de a fi membru într-un 
„Consiliu inovator”, dar beneficiind 
și de colegi cu mare simț al echili-
brului, viziune largă, analitici și buni 
parteneri de dialog, o astfel de echi-
pă asigurând progres, noutate, dar și 
stabilitatea și continuitatea de care 
este nevoie.

În plus,  ideile inovatoare cu im-
pact major trebuie discutate în co-
lective extinse, cu participarea și 
ascultarea opiniilor președinților an-
teriori, știut fiind că fiecare a contri-
buit la consolidarea și ascensiunea 
profesiei și a Asociației.
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Tradiție sau nou în 
activitatea de zi cu zi?

Mai mult ca sigur va fi „între tradiție și noutate”.

Spre exemplu, partea de învățământ (atât de formare, 
cât și de pregătire continuă) va avea „noutate după nou-
tate”, aliniere la formatele moderne, dar... fără a lăsa în 
planul doi beneficiile activităților tradiționale.

Comunicarea cu Filialele se dorește a fi mai eficientă, 
fructificând noile soluții de „întâlniri online”.

Monitorizarea va trebui eficientizată prin experiențe-
le ivite de la o notă de inspecție la alta.

Pe de altă parte, conferințele „tradiționale” au deja 
notorietate și vor fi continuate, evident îmbunătățite 
prin noile experiențe dobândite de Asociație sau remar-
cate la alte asociații (de lungă tradiție sau cu dinamică 
inovatoare).

Tradiția benefică pentru consolidarea imaginii și po-
ziției Asociației trebuie continuată, dar noutatea, pentru 
aliniere la noile tendințe și cerințe în societate și/sau în 
sprijinul membrilor, trebuie implementată.

Am remarcat decizii anterioare ale Conducerii, dar 
și în rândul staff-ului, atât respect pentru tradiție, cât 
și o aliniere la nou (dinamică și ancorată în realitățile 
evoluției).

În orice caz, „noul” (de dragul lui) nu trebuie în ni-
ciun caz să umbrească tradițiile care au dus la consolida-
rea și notorietatea Asociației și profesiei, iar tradițiile (fie 
ele și simbolice), care elogiază momente și persoane din 
istoria ANEAVR, trebuie continuate.

Performanță sau continuitate în 
așteptările dvs. față de colaboratori?

Înainte de toate am așteptări față de colaboratori de „a fi 
colaboratori”, deschiși și dedicați proiectelor în care ne im-
plicăm și celor pe care îi reprezentăm în mandatul nostru.

Este nevoie și de continuitate, și de performanță. 

Ideal ar fi să avem performanță în continuitate, dar...

Colaborarea în sprijinul Asociației și pentru profesia 
de evaluator autorizat are nevoie de performanță cunos-

cută, asumată și măsurabilă, iar dacă 
„evaluarea” este corespunzătoare, cu 
atât mai bună este continuitatea.

Am început cu cerința de „a co-
labora”, fie că discutăm despre cole-
gii din conducere și din teritoriu, fie 
despre cei din staff, fie despre cei din 
proiectele cu terții.

Fiindcă tot a venit vorba, să nu 
uităm că la nivel de conducere, Con-
siliul director, Comisia de Etică și 
Disciplină și celelalte Comisii și gru-
puri de lucru, disponibilitatea mem-
brilor de a participa (în acțiunile de 
susținere a profesiei și Asociației atât 
în interiorul, cât și în exteriorul aces-
teia) este benevolă și neremunerată. 

O astfel de implicare este a co-
legilor care dețin respectul și pu-
terea de analiză obiectivă vizavi de 
performanță.

Dialog sau monolog 
în relația cu membrii?

Cu siguranță, dialog. 
Și asta nu numai pentru faptul că 

funcția o impune, atât în relația cu 
colegii din Asociație, cu cei din Fili-
ale sau Consiliul director, precum și 
cu colegii din staff. 

Prin experiența organizațională 
dobândită participând la majoritatea 
evenimentelor și întâlnirilor (proto-
colare sau nu) între colegi, am pro-
movat dialogul și trebuie să recunosc 
că așa am învățat multe, inclusiv din 
păreri, experiențe și raționamente 
apreciabile regăsite la partenerii mei 
de dialog. Dar asta nu înseamnă că 
am ascultat și analizat doar opiniile 
unanim considerate „avizate”, pentru 
că în cadrul Asociației toate proble-
mele ce îngreunează activitatea de zi 
cu zi a evaluatorilor trebuie cunos-
cute. Iar sarcina noastră este să le re-
zolvăm, cel puțin parțial. 
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Numai dialogul extins (în tot teritoriul și în toate do-
meniile și cu cât mai mulți colegi) poate asigura cunoaș-
terea problemelor și, deseori, chiar soluții de rezolvare a 
acestora.

Cred că cele de mai sus sunt confirmate și de colegii 
cu care am dialogat pe parcursul timpului, cu diverse 
ocazii. 

Sincer, ar fi o surpriză pentru mine să aflu că ar exis-
ta percepții diferite față de ce am menționat mai sus, din 
convingere, nu... diplomație. 

Pe de altă parte, știu că mulți colegi care mă cunosc, 
m-ar atenționa imediat dacă aș cădea, întâmplător, în 
„eroarea monologului”.

Consolidarea imaginii Asociației 
reprezintă o prioritate pentru dvs.?

Evident! Imaginea (bună a) Asociației se datorează tutu-
ror celor care (în ultimii 30 de ani) au pus temeliile acestei 
profesii în România, celor care au promovat Standardele, 
celor care au transmis cunoștințele din generație în genera-
ție, celor care au monitorizat și verificat aplicarea cu bună 
credință și în concordanță cu toate cerințele legale aplicabi-
le, a Standardelor și recomandărilor, precum și tuturor ce-
lor care, prin propriul raționament profesional au rezolvat 
cu obiectivitate, transparență, profesionalism și competență 
temele de evaluare care le-au fost cerute. Altfel spus, conso-
lidarea imaginii ANEVAR este obligația noastră, a tuturor, 
cu atât mai mult a celor care (pentru o scurtă perioadă de 
timp) au fost aleși să vegheze la păstrarea percepției favora-
bile despre Asociație și profesie, atât a mediului de afaceri, 

academic și organizațional, a institu-
țiilor statului, cât și a publicului larg. 
Evident, și în rândul asociațiilor inter-
naționale de profil. 

În concluzie, această prioritate 
este o obligație, o sarcină clară a 
echipei de conducere.

Cu ce mesaj pentru 
membrii ANEVAR doriți 
să începeți mandatul?

În primul rând să fim sănătoși, 
să rămânem echilibrați și să mergem 
mai departe, raționali și bine/corect 
informați, în acest context „tulbure” 
(aș fi zis „atipic”, dar ... la noi, dese-
ori, și „atipicul” a devenit „tipic”).

Da, vremurile sunt în schimba-
re, la fel și „valorile” în mentalita-
tea colectivă, iar societatea româ-
nească în ansamblul ei este deseori 
dezorientată.

Desigur, noi, evaluatorii, avem 
o gândire analitică, vrând-nevrând 
analizăm alternative și facem pre-
viziuni și evident avem propriul 
raționament. 

În acest context, cu siguranță 
vom face față schimbărilor, dar va 
trebui să le anticipăm și să acționăm 
prudent, rapid și adecvat.

Pentru aceasta, însă, va trebui să 
comunicăm mai mult, să strângem 
rândurile, dar și să ne facem treaba 
(cât mai) bine, respectând cerințele 
Standardelor, ale Codului de etică al 
profesiei de evaluator autorizat, re-
comandările Asociației.

Este clar că fiecare dintre noi, 
prin acțiunile noastre, contribuim 
direct (pozitiv, într-o largă majorita-
te) la consolidarea încrederii în pro-
fesia de evaluator autorizat, fapt pen-
tru care eu vă mulțumesc. 
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