
"Ne aºteptãm sã
creascã segmentul
evaluãrilor pentru
raportare financiarã"

(Interviu cu Sorin Petre, preºedintele ANEVAR)

Reporter: Cum a fost afectatã
piaþa evaluãrilor de pandemia
de Covid 19?

Sorin Petre: În misiunea lor de
a evalua bunuri de cele mai di-
verse tipuri, ºi în special în vre-
muri de crizã, evaluatorii se
adapteazã folosindu-ºi la maxi-
mum experienþa, intuiþia forma-
tã de practicã ºi cunoºtinþele
aprofundate despre piaþa loca-
lã. Aºa cum majoritatea afaceri-
lor au înregistrat un grad mai
mare sau mai mic al influenþei
negative a restricþiilor impuse
de evitarea raspândirii virusului,
ºi în domeniul nostru de activi-
tate s-au observat unele sinco-
pe. Dar ºi o revenire spre finalul
anului ºi sper într-o recuperare
susþinutã, chiar o creºtere pen-
tru a doua parte a anului 2021.

Dar, revenind la 2020, faþã de
anul 2019, numãrul evaluatori-

lor persoane fizice care au des-
fãºurat activitate de evaluare s-a
diminuat uºor (cu 3%), tendinþã
observatã ºi în cazul membrilor
corporativi ANEVAR, care au
înregistrat un numãr cu 4% mai
mic de firme active în intervalul
analizat.

Numãrul total al rapoartelor
de evaluare efectuate de toþi
membrii ANEVAR, indiferent de
specializarea acestora sau de
scopul evaluãrii, a totalizat circa
230.000 de lucrãri în 2020, re-
zultând o diminuare cu 5% a vo-
lumului total de muncã faþã de
2019.

Per total, cifra de afaceri din lu-
crãri de evaluare la nivelul anu-
lui 2020 s-a diminuat cu aproxi-
mativ 7% faþã de anul prece-
dent, o urmare fireascã a eveni-
mentelor din 2020.

Reporter: Au fost amânate/

anulate anumite proiecte ale
evaluatorilor ºi în ce zone/secto-
are?
Sorin Petre: Din perspectiva ac-
tivitãþii Asociaþiei, nu s-a
amânat sau contra-
mandat nimic din
ce aveam în plan
sau realizam în
mod obiºnuit.
A m tr an s fo r-
mat însã ºi am
adaptat partea
de Evenimente
º i S em i n ar e º i
le-am realizat exclu-
siv online. Numãrul ce-
lor înscriºi a fost unul record
chiar, pentru o parte dintre con-
ferinþele pe teme profesionale,
iar seminarele au fost organiza-
te într-un numãr mult mai mare
decât în anii precedenþi.

În luna iulie am adoptat, în ca-

drul Conferintei naþionale, un
nou set de Standarde de evalua-
re a bunurilor, obligatorii pentru
activitatea de evaluare în Româ-

nia, cu intrare în vigoare din
1 septembrie 2020.

De asemenea, am
pãstrat tradiþia exa-

menului de acces
în profesie, care
are loc în fieca-
re an în luna no-
iembrie. A fost o

provocare orga-
nizarea unui astfel

de examen, online,
cu candidaþi numeroºi,

din toate colþurile þãrii, dar pot
spune cã a fost ºi acesta un suc-
ces. Au fost admiºi ºi s-au alãtu-
rat, astfel, categoriei de membri
stagiari ANEVAR, nu mai puþin
de 244 de persoane.

Tot la final de 2020, am lansat
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Anul trecut faþã de 2019, numãrul evaluatorilor persoane fizice

care au desfãºurat activitate de evaluare s-a diminuat uºor (cu

3%), tendinþã observatã ºi în cazul membrilor corporativi

ANEVAR, care au înregistrat un numãr cu 4% mai mic de firme

active în intervalul analizat, ne-a spus, într-un interviu, Sorin

Petre, preºedintele Asociaþie Naþionale a Evaluatorilor din

România (ANEVAR).

Potrivit acestuia, numãrul total al rapoartelor de evaluare efec-

tuate de toþi membrii ANEVAR, indiferent de specializarea aces-

tora sau de scopul evaluãrii, a totalizat circa 230.000 de lucrãri

în 2020, rezultând o diminuare cu 5% a volumului total de

muncã faþã de 2019.

"Numãrul total al
rapoartelor de evaluare

efectuate de toþi membrii
ANEVAR, indiferent de
specializarea acestora
sau de scopul evaluãrii,

a totalizat circa
230.000 de lucrãri

în 2020".
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ºi noul site ANEVAR. Aspectul
sãu a fost schimbat complet, iar
funcþionalitatea ºi navigarea
sunt acum mult îmbunãtãþite.
Am adãugat secþiuni noi ºi am
eliminat pãrþile redundante, cu
informaþii care se regãseau în
mai multe pagini. Este un pro-
dus din zona de IT, extrem de
solicitatã de noi ºi de restul lu-
mii în aceastã perioadã, la care
s-a lucrat mult ºi pe care l-am
lansat, iatã, în timpul pande-
miei.

Reporter: Cum au evoluat pre-
þurile pe piaþa imobiliarã în ma-
rile oraºe?

Sorin Petre: Noi vã putem fur-
niza câteva informaþii despre
valorile de piaþã (nu preþuri) ale
proprietãþilor imobiliarelor din
marile oraºe, folosind date stati-
stice din baza de date BIG.

Astfel, vã prezentãm informaþii
din baza de date BIG - care cu-
prinde date din rapoartele de
evaluare a proprietãþilor imobi-
liare din România realizate în
scopul garantãrii împrumuturi-
lor de cãtre membrii ANEVAR -
pentru intervalul 1 ianuarie - 30
septembrie 2020, adicã perioa-
da de debut (Q1), instalare/re-
simþire a efectelor pandemiei de
COVID-19 (Q2) ºi de revenire a
pieþei (Q3):

- din totalul de circa 75.000 de
rapoarte de evaluare, cele mai
multe au fost realizate pentru
evaluarea de bunuri imobile de
tip rezidenþial - aproximativ
74%;

- peste 9% au fost rapoarte de
evaluare pentru terenuri;

- mai mult de 8% - rapoarte
aferente bunurilor imobile de

tip comercial;
- sub 7% rapoarte aferente bu-

nurilor imobile de tip industrial;
- restul reprezintã rapoarte

pentru proprietãþi imobiliare de
tip agricol, mixt ºi alte tipuri

Iatã ºi modul de evoluþie a va-
lorilor de piaþã unitare (€/mp)
ale bunurilor imobiliare reziden-
þiale de tip apartament în
bloc pentru ºase mu-
nicipii: Braºov, Bu-
cureºti, Cluj-Na-
poca, Constan-
þa, Iaºi, Timi-
ºoara, situa-
þie care este
analizatã la
nivelul inter-
valului de timp
precizat ante-
rior.

În intervalul Q1-Q3
analizat, variaþiile valorilor de
piaþã unitare nu sunt sensibile.
În Q2 faþã de Q1, în cinci din cele
ºase municipii analizate aceste
valori au înregistrat scãderi, cu
excepþia municipiului Cluj-Na-

poca. Intervalul diminuãrii valo-
rilor se situeazã între - 0,2% în
Iaºi ºi - 3,8% în Constanþa.

În Q3, însã, valorile de piaþã
unitare au fost aproape în între-
gime recuperate. Astfel, s-au
înregistrat creºteri ale acestora
faþã de Q2, intervalul situân-
du-se între + 0,5% în Iaºi ºi +

4,6% (în Constanþa.
C lu j - N ap o c a es te

singurul municipiu
di n c ele º as e

care ºi-a pãs-
t r at t r en dul
uºor ascen-
dent ºi în Q2
faþã de Q1, ºi
în Q3 faþã de

Q 2, p las ân-
du-se detaºat în

fruntea topului va-
lorilor de piaþã pe mp

de foarte mult timp.
Mun i c i p i i le B uc ur eº t i º i

Timiºoara continuã sã îºi dispu-
te locul doi, cu valori de piaþã pe
mp aproape la egalitate.

Din analiza BIG pentru proprie-
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"Din totalul de circa 75.000 de
rapoarte de evaluare, cele mai multe

au fost realizate pentru evaluarea de bunuri
imobile de tip rezidenþial -

aproximativ 74%".
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"Cluj-Napoca este
singurul municipiu din

cele ºase care ºi-a pãstrat
trendul uºor ascendent ºi în

Q2 faþã de Q1, ºi în Q3 faþã de
Q2, plasându-se detaºat în
fruntea topului valorilor de

piaþã pe mp de foarte
mult timp".



tãþi imobiliare rezidenþiale de
tip case cu teren în Cluj-Napoca,
reiese faptul cã valorile de piaþã
pe mp au scãzut în Q2 faþã de
Q1 cu 3,4%, recuperând în tri-
m es tr u l ur m ãto r p r i n tr - o
creºtere cu doar 1,4%. Cu toate
acestea, Cluj-Napoca rãmâne în
fruntea topului ºi în ceea ce pri-
veºte valorile de piaþã unitare
pentru case cu teren.

Timiºoara a înregistrat în Q3
faþã de Q1 un trend pozitiv, va-
lorile crescând cu 9,2%.

Braºov, Iaºi, Piteºti ºi Oradea -
celelalte oraºe pentru care au
existat suficiente date valide din
punct de vedere statistic pentru
a face astfel de analize, au înre-
gistrat în Q3 faþã de Q1 diminu-
ãri ale valorilor de piaþã unitare,
intervalul situându-se între -
0,2% în Piteºti º i - 8,0% în
Braºov.

Reporter: Cum apreciaþi mã-
surile luate de Guvern în dome-
niu?

Sorin Petre: Guvernul s-a ali-

niat, asa cum era firesc, iniþiati-
velor luate de alte guverne,
întrucât aceasta nu a fost o crizã
localã, ci una care a afectat toate
statele lumii. Mãsurile de sprijin
pentru cele mai afectate indus-
trii sunt asemãnãtoare cu cele
adoptate de alte þãri, dar adap-
tate specificului intern, cum era
firesc. Dincolo de aceste ajutoa-
re însã, noi suntem cei care tre-
buie sã ne reinventãm afacerile
ºi sã ajutãm la revenirea econo-
miei, apoi la creºtere, pentru a
atinge nivelul la care ne-am fi
gãsit astãzi dacã nu exista pauza
forþatã din 2020. Aºteptãrile ce-
lor care reprezintã profesiile li-
berale, din partea autoritãþilor,
în astfel de momente, dar ºi în
general, sunt ca acestea sã co-
munice frecvent ºi clar, sã fim
consultaþi de fiecare datã când
putem contribui cu experienþa
noastrã la decizii care ne influ-
enþeazã activitatea ºi dorim sã
existe cãi de discuþii permanent
deschise cu reprezentanþii sta-

tului.
Reporter: Cum credeþi cã va

evolua piaþa evaluãrilor?
Sorin Petre: Un sector care

este de aºteptat sã beneficieze
de creºtere este cel al evaluãri-
lor pentru raportare financiarã.
Aceastã oportunitate este nã-
scutã chiar din nevoia de certi-
tudine, dupã perioada dificilã ºi
plinã de neclaritãþi, cu care s-au
confruntat toate companiile. Mã
aºtept ca activitatea noastrã sã
se intensifice semnificativ în
acest domeniu. Ceea ce repre-
zintã un semn bun ºi pentru vii-
torul profesiei. De asemenea,
am în vedere ºi restructurãrile ºi
reorganizãri le operaþionale
pentru anumite afaceri afectate
de criza sanitarã. Valoarea acti-
velor deþinute de societãþile res-
pective este importantã si noi
avem rolul nostru bine definit în
a o estima. Este de aºteptat ca
cererea pentru lucrãri de eva-
luare sã creascã, odatã cu aºtep-
tãrile utilizatorilor pentru o cali-

tate tot mai bunã a rapoartelor.
Trebuie sã fim pregãtiþi pentru a
livra ºi cantitate ºi calitate, iar
ANEVAR vegheazã cu stricteþe
asupra calitãþii pregãtirii profe-
sionale a membrilor sãi.

Reporter: Mulþumesc!
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"Este de aºteptat ca
cererea pentru

lucrãri de evaluare
sã creascã, odatã cu

aºteptãrile
utilizatorilor pentru

o calitate tot mai
bunã a rapoartelor.

Trebuie sã fim
pregãtiþi pentru a
livra ºi cantitate ºi

calitate".


