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RREETTRROOSSPPEECCTTIIVVĂĂ  LLAA  SSFFÂÂRRŞŞIITT  DDEE  MMAANNDDAATT  
 

Stimaţi colegi, 
 

Au trecut doi ani de când am început activitatea de preşedinte al ANEVAR. Multe realizări şi 
probleme din această perioada nu sunt cunoscute de toţi membrii ANEVAR, motiv pentru care 
mi-am propus să fac în continuare o scurtă retrospectivă.  
Am realizat multe obiective propuse la începutul mandatului, dar toate aceste realizări nu ar fi 
fost posibile fără sprijinul extraordinar al salariaţilor ANEVAR şi IROVAL cărora le 
mulţumesc. 
Mulţumesc de asemenea tuturor colegilor din Consiliul Director din partea cărora am primit 
sprijin în acţiunile mele. 
Realizările cele mai importante, pe care le prezint mai jos, au dus la recunoaşterea profesiei de 
evaluator şi la creşterea pieţei pe care acţionează evaluatorii ANEVAR, cu un volum 
suplimentar de lucrări, în anii 2006-2007, de cca. 7.000.000 euro. 

 Începând cu data de 1 ianuarie 2004, Standardele Internaţionale de Evaluare, 
publicate de IVSC, au devenit standarde obligatorii pentru membrii ANEVAR. 

 Recunoaşterea ANEVAR ca fiind de utilitate publică, prin H.G. nr. 1447/09.09.2004 
a fost un eveniment de o importanţă deosebită pentru asociaţia noastră şi încununează 
eforturile depuse de toţi membrii în decursul celor 12 ani de existenţă. 

 A fost actualizată Clasificarea Ocupaţiilor din România (C.O.R) (aprobată în 
ianuarie 2005) - cu ocupaţiile corespunzătoare celor 4 secţiuni ale ANEVAR şi anume: 

- expert evaluator de întreprinderi; 
- expert evaluator de proprietăţi imobiliare; 
- expert evaluator de bunuri mobile; 
- expert evaluator de active financiare. 

 Au fost elaborate de către ANEVAR şi au fost validate de către CNFPA standardele 
ocupaţionale corespunzătoare profesiilor de: 

- expert evaluator de întreprinderi; 
- expert evaluator de proprietăţi imobiliare; 
- expert evaluator de bunuri mobile. 
 

 ANEVAR a constituit societatea SOCEV CERT, care, dacă legislaţia o va cere, va 
putea face certificarea evaluatorilor în conformitate cu standardul ISO 17024.  

 

 Prin Legea Nr. 247 din 19.07.2005 (de modificare a Legii Nr. 10 / 2001) pentru 
retrocedarea proprietăţilor a fost introdusă evaluarea la valoarea de piaţă în 
conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare (ce solicită un număr de cca. 
120.000 rapoarte de evaluare); condiţiile de înscriere a firmelor asociate ANEVAR în 
lista evaluatorilor sunt publicate pe www.cancelarie.ro  precum şi la pagina 33 din 
cuprinsul acestui Buletin Informativ. 

 

Pentru informarea membrilor şi perfecţionarea continuă: 
 S-a început transmiterea prin poştă a Buletinului Informativ  ANEVAR la domiciliul 

fiecărui membru  
 La Biblioteca IROVAL s-a amenajat o sală de lectură unde sunt disponibile pentru 

studiu cărţi de specialitate din ţară şi străinătate 
 
  

 

http://www.cancelarie.ro/
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 S-au tradus şi editat cărţi de referinţă pe plan mondial:  
 “Evaluarea proprietăţilor imobiliare”, ediţia a-2-a canadiană 
 “Evaluarea maşinilor si echipamentelor” 

 S-a tradus şi editat ediţia a şaptea 2005 a Standardelor Internaţionale de Evaluare  
 Biblioteca ANEVAR s-a îmbogăţit cu peste 50 cărţi de referinţă 

 

Am promovat o propunere de modificare a OG 2 / 2000 privind expertiza judiciară şi sunt 
convins că din anul 2006, după modificarea ordonanţei, membrii ANEVAR vor putea să 
participe la examenele organizate de Ministerul Justiţiei, pentru a fi înscrişi pe listele de 
specialişti în evaluarea proprietăţilor inclusiv evaluarea  activelor necorporale. 
 

Am început demersurile pentru realizarea pachetului legislativ necesar dezvoltării procedurilor 
de evaluare la valoarea de piaţă a proprietăţilor imobiliare, în vederea impozitării acestora în 
funcţie de valoare. Aplicarea parţială, din 2008 şi integrală, din 2010, a impozitării la valoarea 
de piaţă (aşa cum este prevăzut în documentele de aderare la UE), va oferi evaluatorilor un 
număr de cca. 1.000 - 1.200 locuri de muncă şi un volum de lucrări de cca. 15.000.000 euro/an. 
 

Am reuşit să câştigăm un proiect „Leonardo”, care va începe în anul 2006, pentru care 
ANEVAR va primi o finanţare de la UE în valoare de 37.000 euro. Obiectivul proiectului este 
realizarea suportului de curs şi a materialelor multimedia pentru pregătirea evaluatorilor de 
proprietăţi imobiliare. 
 

Am investit mult în pregătirea continuă a membrilor ANEVAR şi sper că ne vom putea mândri 
cu profesionalismul membrilor noştri. 
În aceşti doi ani am pus pe prim plan problemele membrilor ANEVAR fără a precupeţi nici un 
efort, dar niciodată nu este suficient sau nu alegi soluţiile cele mai bune şi, ca urmare, au 
existat şi probleme. 
Criticile unora din colegi au fost, de cele mai multe ori, obiective şi au dus la evoluţia pozitivă 
a ANEVAR, dar au fost şi critici bazate pe „zvonuri” neconfirmate care au tensionat atmosfera. 
Trecând peste toate acestea consider că ANEVAR intră în 2006 mai puternică şi mai bine 
organizată cu un patrimoniu de peste 300.000 RON (3 miliarde lei) şi în cont cu peste 700.000 
RON (7 miliarde lei).  
Recunoaşterea naţională a fost multiplicată şi de recunoaşterea internaţională a ANEVAR, care 
este membră în Comitetul Director al  WAVO (Asociaţia Mondială a Organizaţiilor de 
Evaluatori) şi IVSC (Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Evaluare). În luna 
noiembrie 2005, ca o recunoaştere a muncii susţinute în cadrul IVSC, domnul BĂDESCU 
Gheorghe – membru fondator şi fost preşedinte ANEVAR a fost ales vicepreşedinte al IVSC. 
Sper ca fiecare dintre dumneavoastră să analizeze evoluţia profesională a ANEVAR şi să 
perceapă avantajele apartenenţei la această asociaţie. 
În lunile ianuarie-februarie 2006 vor avea loc alegeri la Centrele Teritoriale, la care sper că vor 
fi prezenţi toţi membrii şi vom avea din ce în ce mai mulţi tineri în rândul conducerii centrelor 
teritoriale, chiar dacă activitatea nu este remunerată.  
Doresc tuturor sănătate şi prosperitate. 
 
Mihail BOJINCĂ 
Preşedinte ANEVAR în 2004-2005 
mbojinca@yahoo.com
0722 258 352 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:mbojinca@yahoo.com
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CCOODD  DDEE  MMĂĂSSUURRAARREE  AA  PPRROOPPRRIIEETTĂĂŢŢIILLOORR  IIMMOOBBIILLIIAARREE  
  --  EEddiiţţiiaa  II  --  

  
Autori: 
Ing. Cristina BURLACU - coordonator, expert evaluator, membru acreditat ANEVAR 
Ing. Nicoleta HÂRŞESCU, expert evaluator, membru acreditat ANEVAR 
Ing. Adriana Adelaida CHIRILĂ, expert evaluator, membru acreditat ANEVAR 
Ing. Gabriela ANDRIŢOIU, expert evaluator 
Ing. Vasile GRECU, expert evaluator 
Conf. Dr. Ec. Cristian BĂNACU, expert evaluator 
 
Cuvânt înainte 
 
Prezenta lucrare are drept obiectiv uniformizarea măsurătorilor - ca terminologie şi abordare 
pentru cele mai importante tipuri de proprietăţi imobiliare, inclusiv terenuri. Acest demers a 
fost întreprins din dorinţa de a veni atât în sprijinul evaluatorilor de astfel de bunuri, agenţilor 
imobiliari, cât şi al beneficiarilor rapoartelor de evaluare, prin utilizarea corectă şi unitară a 
termenilor şi metodelor de măsurare, eliminându-se astfel atât ambiguităţile de definire cât şi 
diferenţele inerente rezultate din acestea. Membrii ANEVAR sunt rugaţi să transmită 
colectivului de autori ai acestui cod sau la IROVAL, sugestii, observaţii şi propuneri în vederea 
elaborării unei forme definitive. 
 
1. INTRODUCERE 
 
1.1 Scopul codului de măsurare 
 
Scopul codului de măsurare este acela de a defini termenii şi metodele de măsurare a 
dimensiunilor, suprafeţelor (ariilor) şi volumelor folosite în cuprinsul rapoartelor de evaluare a 
proprietăţilor imobiliare, pentru construcţii şi teren. 
În înţelesul prezentului cod de măsurare, aria reprezintă măsura unei mărimi bidimensionale 
(suprafaţă), iar volumul măsura unei mărimi tridimensionale,  ambele  exprimându-se în valori 
numerice. 
În cuprinsul rapoartelor de evaluare, ariile se exprimă în metri pătraţi, cu o zecimală, iar 
volumele în metri cubi, fără zecimală. 
 
1.2 Legătura cu standarde de arii şi volume 
 
Codul de măsurare este în concordanţă cu : 
STAS 4908/1985 (Arii şi volume convenţionale) SR ISO 31-1/IULIE 1995 
STAS 7468/1980 (Calcularea gradului de ocupare al terenului la amplasarea lucrărilor de 
investiţii) 
STAS 1434/1983 (Linii, cotare, semne convenţionale, indicator) 
 
1.3 Aria de aplicabilitate  
 
Codul de măsurare se adresează specialiştilor în evaluarea proprietăţilor imobiliare şi agenţilor 
imobiliari, pentru utilizarea corectă şi unitară a terminologiei şi metodelor de măsurare a 
dimensiunilor, suprafeţelor (ariilor) şi volumelor pentru construcţii şi teren. 
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1.4 Structura codului de măsurare 
 
Codul de măsurare este structurat în două părţi: 

I  - Măsurarea construcţiilor 
II - Măsurarea terenului 

 
Elementele principale ale codului de măsurare sunt: 

-  identificarea termenilor şi definirea lor; 
-  explicarea acestor termeni şi a modului de măsurare; 
-  aria de aplicabilitate a termenilor; şi 
- exemple de determinare a diferitelor tipuri de caracteristici dimensionale, însoţite de 

diagramele aferente. 
 
2. PARTEA I.  MĂSURAREA CONSTRUCŢIILOR. 
 
2.1 Arii măsurate pe conturul exterior al clădirii 
 
Ariile  măsurate pe conturul exterior al clădirii sunt:  

AC - aria construită  
AC-ap - aria construită pe apartament 
Aniv - aria nivelului 
Ad - aria desfăşurată  
Adc - aria desfăşurată construită  
AET - aria exterioară totală 
AT - aria totală 

 
2.1.1 Definiţii ale ariilor măsurate pe conturul exterior al clădirii  
 
Ac  - Aria construită: aria secţiunii orizontale a clădirii, la cota +/- 0,00 (cota pardoselii finite a 
parterului), măsurată pe conturul exterior al pereţilor. 
În aria construită nu intră: 

- rezalidurile cu aria mai mică de 0,4 m2; 
- nişele cu aria mai mare de 0,4 m2; 
- treptele exterioare şi terasele neacoperite; 
- ariile curţilor interioare, ale curţilor exterioare de lumină sau de acces (denumite în mod 

curent curţi englezeşti) mai mari de 4 m2. 
 

Pentru construcţii subterane şi subsoluri, aria construită se măsoară la cota finită a pardoselii şi 
se consideră aria secţiunii orizontale, cuprinsă în conturul exterior al pereţilor, inclusiv 
grosimea stratului de protecţie al izolaţiei.  
Pentru construcţii amplasate pe teren în pantă, aria construită se măsoară în plane orizontale în 
trepte, în funcţie de teren şi de specificul construcţiei. 
 

AC-ap - Aria construită pe apartament: suma ariilor utile ale apartamentului, logiilor şi 
balcoanelor şi a cotei părţi din suprafeţele părţilor comune ale clădirilor (spălătorii, uscătorii, 
casa scării, inclusiv anexele pentru colectarea gunoaielor, casa liftului etc.) la care se adaugă 
suprafaţa aferentă ocupată de pereţii interiori şi exteriori ai apartamentului. În cazul încălzirii 
cu combustibil solid se adaugă suprafaţa aferentă sobelor şi cazanelor de baie. 
 

Aniv - Aria nivelului: aria secţiunii orizontale a clădirii la nivelul respectiv, delimitată de 
conturul său exterior. Observaţie: podul nu se consideră nivel (etaj), iar mansarda da. 
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Aria nivelului se măsoară la 1 m deasupra pardoselii finite.  
Include:  
-  aria nivelurilor intermediare;  
-  aria teraselor circulabile pentru diferite funcţiuni; 
- aria balcoanelor interioare (în cazul teatrelor, cinematografelor, aulelor şi ale altor săli 

similare); 
-  aria subpantelor; 
-  aria balcoanelor şi logiilor; 
-  aria porticelor de circulaţie şi gangurilor de trecere, dacă acestea nu au înălţimea mai mare 

decât a unui etaj, se consideră aferente numai primului nivel deservit; 
-  aria coridoarelor exterioare; 
-  aria scărilor exterioare de acces între niveluri intră în calculul ariei nivelului deservit; 
- aria încăperilor cu înălţime liberă mai mare de 1,80 m (de exemplu subsol, încăperile 

motoarelor de ascensor, pompe etc. părţi ieşite şi închise pentru iluminatul subsolurilor, 
încăperi la mansarde etc.); 

-  aria rampelor exterioare şi a scărilor de acces de la magazii, depozite etc. 
-  aria aferentă lucarnelor în cazul mansardelor dacă h >1,8 m. 
 
Exclude:  
-  copertinele cu suprafeţe mai mici de 4 m2 şi adâncimea mai mică de 2 m;  
-  profilele ornamentale şi cornişele; 
-  învelitoarele, terasele necirculabile (rezultate din retragere) de peste nivelul imediat inferior; 
-  golurile mai mari de 4 m2, fiecare în parte numai la curţi de lumină şi curţi englezeşti; 
-  aria aferentă lucarnelor în cadrul mansardelor, dacă înălţimea este mai mică de 1,80 m. 
 
La clădirile, cu excepţia locuinţelor, care au porţiuni cu număr diferit de niveluri sau cu 
niveluri denivelate de înălţimi egale sau diferite, deservite de aceeaşi scară, numărul de 
niveluri al casei scării se determină conform Fig. 1, 2 şi 3. 
 
Ad - Aria desfăşurată: suma ariilor tuturor nivelurilor Ad = ∑Aniv 

 
Adc - Aria desfăşurată construită (la locuinţe): Adc = Ad - aria subsolului. 
 
AET - Aria exterioară totală: aria clădirii, măsurată prin exterior, la fiecare nivel (similar cu 
Ad).  
 
AT - Aria totală: suma ariilor construite ale clădirii, la fiecare nivel (similar cu Ad).  
 
2.2 - Arii  măsurate pe conturul interior al clădirii  
 

Ariile măsurate pe conturul interior al clădirii sunt:   
AIT- aria interioară totală  
AIN - aria interioară netă  
Aper - aria pereţilor  
Au - aria utilă 

2.2.1  Definiţii ale ariilor măsurate pe conturul interior al clădirii  
 
AIT- Aria interioară totală: aria clădirii delimitată de conturul interior al pereţilor exteriori, 
la fiecare nivel. 
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AIN - Aria interioară netă:  aria utilă (utilizabilă) în cadrul clădirii, delimitată de conturul 
interior al pereţilor exteriori, la fiecare nivel. 
 
Aper - Aria pereţilor: suma ariilor proiecţiilor orizontale ale secţiunilor pereţilor, panourilor şi 
stâlpilor exteriori şi interiori şi ale coşurilor.  
Observaţie – Cotele de dimensionare sunt cele din planurile de ansamblu conform STAS 1434-
83. 
Aria pereţilor se determină pe baza grosimii zidurilor. 
La calculul ariei pereţilor nu se iau în considerare pereţii amovibili care nu întrerup 
continuitatea pardoselilor. 
 
Au - Aria utilă: Aria desfăşurată, mai puţin aria pereţilor. 
 
2.3 Arii cu utilizare specială  
 
Ariile cu utilizare specială sunt: 
  
- pentru proprietăţi rezidenţiale: 

Au-ap - aria utilă a apartamentului; 
Aloc-ap - aria locuibilă pe apartament.  

- pentru proprietăţi industriale:  
Aexp - aria de exploatare;  
Aaux - aria auxiliară;  
Acirc - aria de circulaţie;  
Aan - aria anexă. 

- pentru proprietăţi comerciale: 
An-com - aria necesară comercială;  
Acom - aria comercială;  
Adep - aria de depozitare;  
Acom-aux - aria comercială auxiliară;  
Atm - aria totală măsurată.  

 
2.3.1 Proprietăţi rezidenţiale 
 

Au-ap - Aria utilă a apartamentului: suma tuturor ariilor utile ale încăperilor din apartament 
(camere de locuit, băi, WC, bucătării, spaţii de depozitare şi de circulaţie din interiorul 
apartamentului). Nu se cuprind: aria logiilor şi balcoanelor, pragurile golurilor de uşi ale 
trecerilor cu deschideri până la 1,00 m, nişele de radiatoare, precum şi suprafeţele ocupate de 
sobe şi cazane de baie (câte 0,50 m2 pentru fiecare sobă şi cazan de baie) în cazul în care 
încălzirea se face cu sobe. În cazul locuinţelor duplex, rampa, mai puţin palierele nu se cuprind 
în suprafaţa utilă a apartamentului. 
 

Aloc-ap - Aria locuibilă pe apartament: suma ariilor destinate pentru locuit (camera de zi, 
dormitoarele). 
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2.3.2 Proprietăţi industriale 
 
Aexp - Aria de exploatare: suma ariilor utile destinate procesului tehnologic principal. 
 
Include:  
- depozitele care servesc procesele tehnologice de transformare (fermentare, maturizare, 

uscare, răcire etc.) sau care, prin instalaţii speciale de climatizare, împiedică procese de 
alterare, creează medii septice etc.   

-  depozite interoperaţionale pentru producţie neterminată. 
 
Aaux - Aria auxiliară: suma ariilor utile destinate tehnologiilor ajutătoare procesului tehnologic 
principal. Exemplu de Aaux: aria destinată atelierului de întreţinere utilaje. 
 
Exclude:  
- depozitele care servesc procesele tehnologice de transformare (fermentare, maturizare, 

uscare, răcire etc.) sau care, prin instalaţii speciale de climatizare, împiedică procese de 
alterare, creează medii septice etc.   

-  depozite interoperaţionale pentru producţie neterminată. 
 
Acirc - Aria de circulaţie  
 
Include: 
- suma ariilor windfagurilor, holurilor, coridoarelor, scărilor şi ascensoarelor de folosinţă 
 comună; 
- suma ariilor din interiorul clădirilor destinate liniilor CF (delimitate de gabarite) şi a căilor 
 carosabile amenajate exclusiv circulaţiei de camioane, electromotoare etc. 
Exclude: 
- scările până la 1 m lăţime şi pasarelele neînchise de pereţi; 
- culoarele de circulaţie între utilaje şi bancurile de lucru şi suprafeţele de deservire a 
 utilajelor şi a bancurilor de lucru. 
 
Aan - Aria anexă: suma ariilor utile ce nu fac parte din : Aexp + Aaux + Acirc
 
2.3.3 Proprietăţi comerciale 
 
An-com - Aria necesară comercială: ariile sălilor de vânzare, consumaţie, ariile spaţiilor pentru 
rezerva de mărfuri şi aria auxiliară (ateliere de retuş şi cabină de probă, camere de audiţii, 
vizionare şi depanare pentru RTV, bucătării, camere de preparare, laboratoare, cămări, oficiu, 
spălător de vase, spaţii pentru recepţia şi expediţia mărfurilor, vestiare). 
 
Acom - Aria comercială  
  
Include: 
- spaţii de depozitare şi spaţii auxiliare formate de compartimentări non-structurale, a căror 

existenţă trebuie menţionată; 
-  suprafeţe cu intrânduri şi arcade generate de amplasarea şi modelul vitrinei magazinului. 
 

Exclude: 
-  spaţii de depozitare şi spaţii auxiliare formate de compartimentări structurale; 
-  vitrine de expunere care trebuie identificate separat. 
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Adep - Aria de depozitare: aria interioară netă a unui magazin care nu face parte din aria 
comercială şi care este utilizată exclusiv pentru depozitarea mărfurilor. 
 
Acom-aux - Aria comercială  auxiliară: toate ariile interioare nete care nu sunt incluse în aria 
comercială şi în aria de depozitare dar care pot fi utilizate în exploatare. 
 
Atm - Aria totală măsurată: aria totală a clădirii inclusă în partea dominantă din înălţime, 
exceptând spaţiile de parcare şi rampele de încărcare (sau similare) ce se situează în afara axei 
de bază a clădirii. În general, nu este utilizată în cazul închirierii şi se calculează etaj cu etaj.  
Prin goluri verticale majore se înţelege scările, casa liftului, coloanele de ventilaţie, ţevi, 
canalizare şi altele similare. Sunt incluse în această definiţie curţile interioare, luminatoarele şi 
alte deschideri similare situate deasupra planşeului finisat.  
Nu sunt incluse: 
- intrândurile verticale construite pentru uzul special al clientului care a închiriat birouri aflate 
 pe mai multe etaje.  
- stâlpii de rezistenţă, spaţiile pentru cablurile electrice verticale sau de reţele telefonice şi 
 spaţiile pentru conducte. 
 
2.4 Spaţii închiriabile  
 
Spaţiul închiriabil pe nivel este aria totală măsurată pe nivel din care se scad golurile 
verticale majore pe acelaşi nivel. În general, este acelaşi pe toată durata de viaţă a construcţiei 
şi este rareori afectat de modificările dimensiunilor şi/sau configuraţiei interioare. 
 
Aria utilizabilă pe nivel reprezintă aria utilă pe nivelul respectiv. 
 
Spaţiul utilizabil pe nivel reprezintă suma ariilor utile (utilizabile) ale spaţiilor exclusive 
(spaţii pentru birouri, spaţii  comerciale, depozitare etc.) şi ale spaţiilor comune pe nivel. Suma 
ariilor utilizabile pe nivel poate diferi pe durata de viaţă a clădirii, de exemplu prin 
reamenajarea (remodelarea)  spaţiului interior pe nivel. 
 
Spaţiul comun pe nivel reprezintă suma ariilor utile ale spaţiilor comune de pe nivel ca, de 
exemplu: spălătorii, curăţătorii, panouri de comandă, centrale telefonice, ateliere, casa 
lifturilor, culoare publice etc. care sunt disponibile în primul rând pentru utilizarea lor de către 
chiriaşii de pe acel nivel. 
 
Spaţiul comun al clădirii reprezintă suma ariilor utile ale spaţiilor comune ale clădirii utilizate 
de către chiriaş, dar care nu sunt incluse în spaţiile exclusive (pentru birouri, depozitare, 
comerciale etc.). Aceste suprafeţe pot include: curţi interioare, spaţii pentru portar sau pază, 
săli de conferinţă, săli de aşteptare sau fumoare, spaţii pentru servirea mesei, centre de 
sănătate, cabinete dentare, spaţii pentru păstrarea obiectelor sau spaţii de toaletă (duşuri), spaţii 
pentru corespondenţă, spaţii pentru pompieri, curţi închise situate în afara zidurilor, spaţii 
centrale, cum sunt spaţiile pentru echipamente şi utilaje. Se specifică în mod expres că sunt 
excluse din spaţiul comun al clădirii spaţiile comune pe nivel, spaţiile de parcare, părţi din 
rampele care sunt în afara liniei clădirii şi golurile verticale majore. 
 
Indicele R/U pe nivel este factorul de conversie care, aplicat la spaţiul utilizabil, formează 
spaţiul de bază închiriabil al suprafeţei birourilor, al suprafeţei comerciale sau al spaţiului 
comun din clădire. 
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Spaţiul de bază închiriabil reprezintă spaţiul utilizabil al suprafeţei exclusive (birouri, spaţii 
comerciale, depozitare etc.) şi al suprafeţei comune din clădire şi partea aferentă acestora din 
spaţiul comun al etajului (nivelului). Spaţiul de bază închiriabil se determină prin aplicarea 
indicelui R/U pe nivel la suprafaţa birourilor, la suprafaţa comercială etc. şi/sau la suprafaţa 
comună din clădire.  
Suprafaţa totală a spaţiului închiriabil pentru un chiriaş, care ocupă mai multe nivele, 
reprezintă suma tuturor spaţiilor închiriabile de pe fiecare nivel aferent. Suma spaţiilor de bază 
închiriabile de pe un nivel este egală cu suprafaţa închiriabilă a acelui nivel. 
 
Suprafaţa închiriabilă a clădirii reprezintă suma tuturor suprafeţelor închiriabile pe nivel. 
 
Indicele R/U al clădirii este factorul de conversie care distribuie spaţiul comun din clădire. 
 
Spaţiul închiriabil reprezintă  spaţiul utilizabil al unui spaţiu deţinut în exclusivitate (pentru 
birouri, spaţiu comercial etc.) cu o cotă aferentă de spaţiu comun pe nivel. Spaţiul închiriabil se 
determină prin aplicarea indicelui R/U la spaţiul deţinut în exclusivitate. Suma totală a tuturor 
spaţiilor închiriabile este egală  cu spaţiul închiriabil al clădirii. 
 
2.5 Dimensiuni  
 
Dimensiunile folosite sunt :  

Ft - faţada totală;  
Fn - faţada netă;  
Lt-mg - lăţimea magazinului;  
Ad-mg - adâncimea magazinului;   
Ad-c - adâncimea construită. 

 
Ft - Faţada totală: lungimea exterioară totală, în linie dreaptă, de-a lungul faţadei clădirii, de 

la marginea externă a pereţilor exteriori sau de la partea centrală a pereţilor comuni. 
 

Fn - Faţada netă: faţada exterioară totală a magazinului măsurată între partea interioară a 
pereţilor exteriori sau partea interioară a stâlpilor de rezistenţă. 

 
Include: 
- rama vitrinei şi intrarea în magazin. 
 
Exclude: 
- intrândurile, uşile sau căile de acces spre alte încăperi. 
 
Lt-mg - Lăţimea magazinului: lăţimea interioară dintre părţile interioare ale pereţilor 

exteriori, în partea din faţă a magazinului sau în alt punct de referinţă. 
Ad-mg - Adâncimea magazinului: măsurătoarea efectuată de la vitrină până la partea din 

spate a ariei comerciale. 
 
Include: 
- grosimea vitrinei (sau a oricărei structuri portante) 
 
Ad-c - Adâncimea construită: măsurătoarea externă maximă  efectuată la parterul clădirii 
între pereţii din faţă şi cei din spate. 
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2.6  Volume 
 
Vniv - Volumul nivelului: produsul dintre aria nivelului şi înălţimea lui. 
 

Iniv - Înălţimea nivelului se măsoară: 
- pentru un nivel curent, între feţele finite ale pardoselilor inferioare şi superioare, care 

delimitează nivelul superior respectiv; 
- pentru ultimul nivel, la clădirile cu pod, între faţa finită a pardoselii şi faţa superioară a 

umpluturii sau a pardoselii şi podului, după caz; 
- pentru podul utilizat, între faţa finită a pardoselii şi conturul exterior al învelitorii; 
- pentru ultimul nivel, la clădirile fără pod, între faţa finită a pardoselii şi conturul exterior al 

învelitorii. 
 
Vt - Volumul total: suma volumelor tuturor nivelurilor. 
 
Vint - Volumul interior: produsul dintre aria interioară totală şi înălţimea interioară.   
 

Iint - Înălţimea interioară: înălţimea dintre suprafaţa nivelului structural şi partea inferioară a 
celui mai jos punct al plafonului sau acoperişului structural. 

 
2.7 Exemple de determinare a diferitelor tipuri de arii 
 
AET - Aria exterioară totală 
Figura 4: Exemplu de determinare a AET în cazul clădirilor industriale şi depozitelor cu terase. 
Figura 5: Exemplu de determinare a AET pentru o casă cu terasă. 
 
AIT - Aria interioară totală  
Figura 6: Exemplu de determinare a AIT în cazul construcţiilor industriale/depozitelor. 
Figura 7: Exemplu de determinare a AIT pentru clădiri industriale/depozite. 
Figura 8: Exemplu pentru determinarea AIT definită pe fiecare nivel. 
 
AIN - Aria interioară netă  
Figura 9: Exemplu de determinare a AIN a etajului pentru birouri. 
Figura 10: Exemplu de determinare a AIN a etajului în cazul birourilor provenite din 
transformarea unor apartamente. 
Figura 11: Exemplu de determinare a AIN a etajului de birouri în cazul ocupanţilor multipli. 
Figura 12: Exemplu de determinare a punctelor de măsurare în cazul diferitelor tipuri de 
instalaţii de încălzire. 
Figura 13: Exemplu pentru determinarea AIN pentru spaţii de vânzare. 
Figura 14: Exemplu de determinare a AIN în cazul magazinelor.  
 
2.8. Exemple de determinare a diferitelor tipuri de înălţimi 
Iint - Înălţimea interioară:  
Figura 15: Prezentarea definirii înălţimilor. 
Figura 16: Prezentarea definirii înălţimilor interioare.  
 
3. PARTEA a II-a. MĂSURAREA TERENULUI 
 
Suprafeţe aferente terenului* sunt: 
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Suprafaţa incintei (ST / Si): suprafaţa totală delimitată a teritoriului (incintei) / terenului. 
 

Suprafaţa construită (SC): suma suprafeţelor ocupate definitiv cu clădiri, construcţii 
inginereşti şi speciale, utilaje şi construcţii tehnologice de depozitare, de instalaţii şi de 
transport realizate suprateran, cu unul sau mai multe niveluri, închise total sau parţial sau 
complet deschise. 
 

Suprafaţa aferentă reţelelor (Sr): suma suprafeţelor ocupate de reţele exterioare având 
funcţiuni tehnologice şi de instalaţii amplasate în subteran (liber sau în canale), suprateran (pe 
suporţi) sau aerian (pe estacade), ca de exemplu: conducte de apă industrială, menajeră 
(potabilă), de incendiu, caldă sau rece, tratată sau netratată; conducte de canalizare (ape 
industriale, menajere, pluviale); conducte pentru diverşi agenţi termici (apă, abur), agenţi 
tehnologici sau de încălzire a construcţiilor; conducte de gaze, conducte pentru transportul 
fluidelor; conducte pentru transportul pneumatic al materialelor pulverulente; cabluri şi 
conducte electrice etc. 
 

Suprafaţa aferentă căilor de transport (St): suma suprafeţelor căilor de transport: drumuri, 
căi ferate, navale, aeriene, pietonale (supraterane şi subterane), inclusiv lucrările inginereşti 
specifice aferente acestora (lucrări de artă, taluzuri, ramblee, deblee, diguri, îndiguiri, tunele, 
peroane etc.), precum şi amenajările funcţionale specifice (traversări, parcări, transbordări, 
acces la rampe, spaţii de manevră), conductele ce deservesc rampele de descărcare-încărcare de 
vagoane cisternă la liniile de garaj etc. 
 

Suprafaţa liberă (Sl): suma suprafeţelor de teren, altele decât cele menţionate mai sus sau 
determinate de distanţele obligatorii între construcţii, reţele şi instalaţii, stabilite conform 
reglementărilor legale în vigoare. (suprafaţa de protecţie şi de siguranţă - Sp). 
 

Suprafaţa ocupată (So): suma suprafeţelor construite, aferente reţelelor şi aferente căilor de 
transport. 
 

Indicatorii cantitativi şi calitativi ai terenului: 
a) de ocupare a terenului 
 

Procentul de ocupare a terenului (POT) / Gradul de ocupare a terenului (G): raportul 
dintre suprafaţa ocupată (suma suprafeţelor construite, aferente reţelelor şi aferente căilor de 
transport) şi suprafaţa incintei (totală). 
 

POT / G (%) = So (SC + Sr  + St + Sl) / ST x 100    
 

b) de utilizare a terenului 
 

Coeficientul de utilizare a terenului (CUT): raportul dintre suma suprafeţelor (axile) 
desfăşurate ale tuturor construcţiilor (SD) şi suprafaţa incintei (totală). 
 

CUT = SD / ST 
 

Notă: în planurile urbanistice (PUG, PUZ, PUD), în certificatele de urbanism şi în 
documentaţiile cadastrale, prin POT se înţelege raportul dintre suprafaţa construită şi suprafaţa 
ncintei (totală).  i  

POT (%) = SC / ST x 100  
 
 
 
*Notă: În STAS 7468/1980 la definirea caracteristicilor dimensionale ale terenurilor se 
foloseşte termenul „suprafaţă” sinonim cu termenul „arie”.
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U N I T Ă Ţ I   D E   M Ă S U RĂ 
           

TABEL CONVERSIE  
             

<< Cifrele îngroşate din coloana centrală pot fi citite ca unităţi din sistemul metric sau  
ca unităţi din sistemul englez (ex. 1 inch = 2,54 cm sau 1 cm = 0,3937 inci) >> 

             
L I N I A R E   DE SUPRAFAŢĂ   DE VOLUM 

             
INCHES   CENTIMETRI  SQ. INCHES   CENTIMETRI 

PATRATI  CUBIC 
FEET   METRI 

CUBI 
0,3937 1 2,5400  0,1550 1 6,4516  35,3147 1 0,0283 
0,7874 2 5,0800  0,3100 2 12,9032  70,6293 2 0,0566 
1,1811 3 7,6200  0,4650 3 19,3548  105,9440 3 0,0850 
1,5748 4 10,1600  0,6200 4 25,8064  141,2587 4 0,1133 
1,9685 5 12,7000  0,7750 5 32,2580  176,5734 5 0,1416 
2,3622 6 15,2400  0,9300 6 38,7096  211,8880 6 0,1699 
2,7559 7 17,7800  1,0850 7 45,1612  247,2027 7 0,1982 
3,1496 8 20,3200  1,2400 8 51,6128  282,5174 8 0,2266 
3,5433 9 22,8600  1,3950 9 58,0644  317,8320 9 0,2549 

             

YARDS   METRI   SQ. FEET   METRI PATRATI  
CUBIC 
YARDS   

METRI 
CUBI 

1,0936 1 0,9144   10,7639 1 0,0929   1,3080 1 0,7646 
2,1872 2 1,8288   21,5278 2 0,1858   2,6159 2 1,5291 
3,2808 3 2,7432   32,2917 3 0,2787   3,9239 3 2,2937 
4,3745 4 3,6576   43,0556 4 0,3716   5,2318 4 3,0582 
5,4681 5 4,5720   53,8196 5 0,4645   6,5398 5 3,8228 
6,5617 6 5,4864   64,5835 6 0,5574   7,8477 6 4,5873 
7,6553 7 6,4008   75,3474 7 0,6503   9,1557 7 5,3519 
8,7489 8 7,3152   86,1113 8 0,7432   10,4636 8 6,1164 
9,8425 9 8,2296   96,8752 9 0,8361   11,7716 9 6,8810 

               
MILES   KILOMETRI   SQ. YARDS   METRI PATRATI      
0,6214 1 1,6093   1,1960 1 0,8361   ALTE CONVERSII UZUALE
1,2427 2 3,2187   2,3920 2 1,6723   UNITĂŢI LINIARE
1,8641 3 4,8280   3,5880 3 2,5084   1 FOOT = 12 INCHES ; 
2,4855 4 6,4374   4,7840 4 3,3445   1 YARD = 3 FEET ; 
3,1069 5 8,0467   5,9800 5 4,1807   1 ROD = 5½ YARDS ; 
3,7282 6 9,6560   7,1759 6 5,0168   1 FURLONG = 40 RODS ; 
4,3496 7 11,2654   8,3719 7 5,8529   1 MILE (*) = 8 FURLONGS ; 
4,9710 8 12,8747   9,5679 8 6,6890   1 LEAGUE = 3 MILES ; 

5,5923 9 14,4841   10,7639 9 7,5252   (*) = MILA TERESTRA 

           
       ACRES   HECTARE    

   2,4711 1 0,4047  UNITĂŢI DE SUPRAFAŢĂŢĂ

  4,9421 2 0,8094  
1 SQ. FOOT = 144 SQ. 

INCHES ; 
     7,4132 3 1,2141  1 SQ. YARD = 9 SQ. FEET ; 

     9,8842 4 1,6188  
1 SQ. ROD = 30¼ SQ. 

YARDS ; 
     12,3553 5 2,0235  1 ROOD = 40 SQ. RODS ; 
     14,8263 6 2,4281  1 ACRE = 4 ROODS ; 
     17,2974 7 2,8328  1 SQ. MILES = 640 ACRES ; 

     19,7684 8 3,2375    

     22,2395 9 3,6422     
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     SQ. MILES   
KILOMETRI 

PATRATI  UNITĂŢI DE VOLUM

     0,3861 1 2,5900  
1 CUBIC FOOT = 1.728 CUBIC 

INCHES ; 

     0,7722 2 5,1800  
1 CUBIC YARD = 27 CUBIC 

FEET ; 

     1,1583 3 7,7700  
1 CORD (WOOD) = 128 CUBIC 

FEET ; 

     1,5444 4 10,3600  
1 U.S. STAND. GAL. = 231 CUBIC 

INCHES ; 

     1,9305 5 12,9500  
1 STAND. BUSHEL = 2.150,42 CUBIC 

INCHES ; 
     2,3166 6 15,5399    
     2,7027 7 18,1299    
     3,0888 8 20,7199     
     3,4749 9 23,3099     
          

 
Acest tabel de conversie a fost elaborat de ing. Ion Olaru, MAA. 

 

EEVVAALLUUAARREEAA  AACCTTIIVVEELLOORR  NNEECCOORRPPOORRAALLEE  AAFFEERREENNTTEE  
LLOOCCAALLIIZZĂĂRRIIII  PPRROOPPRRIIEETTĂĂŢŢIIII  IIMMOOBBIILLIIAARREE  

   

dr. ec. Sorin V. STAN 
Activele necorporale identificabile aferente localizării proprietăţii imobiliare se referă la 
drepturile reale imobiliare care sunt reglementate fie  de legislaţie, fie de contracte încheiate 
între părţi. În Codul Fiscal se precizează sfera proprietăţii imobiliare astfel: ,,Proprietatea 
imobiliară cuprinde: (a) orice teren; (b) orice clădire sau altă construcţie ridicată ori 
încorporată într-un teren; (c) orice recoltă, material lemnos, depozit mineral sau altă resursă 
naturală ataşată terenului; (d) orice proprietate accesorie proprietăţii prevăzute la lit. (a)-(c), 
inclusiv orice şeptel şi orice echipament utilizat în agricultură sau silvicultură; (e) orice drept 
de proprietate descris la lit. (a)-(d), inclusiv dreptul de folosinţă sau dreptul de a obţine venit 
dintr-o astfel de proprietate’’     

Activele necorporale identificabile, aferente localizării proprietăţii imobiliare, reflectă 
elementele care se încadrează la litera (e) din definiţia de mai sus şi care îndeplinesc condiţiile 
de recunoaştere prevăzute în IFRS, 2005 (International Financial Reporting Standards), 
respectiv:  
• sunt resurse controlate de entitate de la care se aşteaptă obţinerea unor beneficii economice 

viitoare; 
• lipsa unei forme fizice;  
• sunt identificabile, prin care se înţelege:  

o fie însuşirea activelor necorporale de a putea fi separate de celelalte active şi de 
a fi vândute, transferate, închiriate sau schimbate în mod individual sau 
împreună cu alte active, 

o fie că provin din drepturi contractuale sau din alte drepturi legale, indiferent 
dacă aceste drepturi sunt transferabile sau separabile de întreprindere sau de alte 
drepturi şi obligaţii; şi 

• costul lor poate fi evaluat în mod credibil.        

Drepturile contractuale care generează activele necorporale identificabile aferente localizării 
proprietăţii imobiliare se referă fie la permisiunea utilizării proprietăţii imobiliare cum ar fi: 
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permisiunea de ocupare, de trecere, de construire, de dezvoltare, de exploatare a resurselor 
naturale existente în sol şi subsol, fie la interzicerea utilizării proprietăţii imobiliare, cum ar 
fi: angajamente să nu se intre pe proprietate, să nu o ocupe, să nu se construiască sau să se 
dezvolte, să nu se exploateze resursele naturale, să nu se survoleze etc. Aceste drepturi 
contractuale sunt de natura servituţilor convenţionale, adică cele stabilite prin voinţa omului. În 
Codul civil, art. 620 se prevede că proprietarul unui teren sau al unei clădiri are posibilitatea de 
a constitui, prin acte juridice, orice fel de servitute cu condiţia de a nu leza ordinea economică, 
socială, politică şi regulile de convieţuire socială. Actele prin care servituţile convenţionale pot 
fi constituite, vândute, transferate, schimbate sau moştenite sunt actele cu titlu oneros ( de 
vânzare şi schimb) şi actele cu titlu gratuit (donaţie şi testament).  

În IFRS 3 – Combinări de întreprinderi, ediţia 2005, activele necorporale identificabile 
aferente proprietăţii imobiliare sunt incluse în grupa  D - Active necorporale de natură 
contractuală, a cărei sferă integrală este următoarea: 

1. Licenţe, drepturi de autor, acorduri de novaţie 
2. Contracte de publicitate, de construcţii, de management, de servicii sau de furnizare 
3. Contracte de închiriere/ leasing/ arendare 
4. Autorizaţii de construire 
5. Contracte de franciză 
6. Drepturi de operare şi de emisie 
7. Drepturi de folosinţă cum ar fi: de exploatare a resurselor minerale, a apei, de survol, de 

trecere, de exploatare forestieră şi a drumurilor. 
8. Contracte de servicii cum ar fi contracte de servicii ipotecare 
9. Contractele de muncă care sunt avantajoase pentru angajator din cauza unui salariu 

contractual situat sub nivelul curent al salariului pe piaţă 
 

Sfera activelor necorporale identificabile, de natura localizării proprietăţii imobiliare, cuprinde 
un mare număr de active care îndeplinesc definiţia contabilă a unui activ necorporal. Cele mai 
importante sunt: 

• Documentaţie de urbanism PUZ ( plan de urbanism zonal) aprobată pentru dezvoltarea 
pe verticală şi servitutea convenţională de angajament de a nu se obtura vederea la o 
privelişte deosebită prin construirea unei clădiri; 

• Autorizaţii de construire, de utilizare şi de ocupare a terenului, de amplasare a unei 
anumite unităţi de exploatare; 

• Drepturi de utilizare ca:  de survol, accesul la resursa de apă, de exploatare minieră 
(prin licenţă de concesiune a lucrărilor executate în subteran şi/sau la suprafaţă pentru 
extragerea resurselor minerale, prelucrarea  şi livrarea acestora în forme specifice), 
servitutea de trecere, servitutea de traversare subterană etc. 

• De asemenea, din clauzele unui contract de închiriere/arendare a unei proprietăţi 
imobiliare pot rezulta alte două active necorporale, respectiv avantajul de contract al 
chiriaşului (când chiria contractuală este inferioară chiriei  de piaţă) şi avantajul de 
contract al subchiriaşului (când chiria contractuală este inferioară chiriei  de piaţă). 

Trebuie precizat că mai multe condiţii şi circumstanţe favorabile ale localizării proprietăţii 
imobiliare ca: priveliştea naturală deosebită, accesul uşor la proprietate, amplasarea într-o zonă 
de prestigiu sau cu atractivitate comercială, etc. nu reprezintă active necorporale ataşate 
proprietăţii imobiliare ci numai influenţe necorporale, care măresc valoarea proprietăţii. Deci 
este necesar a se face distincţia între activele necorporale, care au o valoare distinctă de 
proprietatea imobiliară şi care pot fi transferate separat de aceasta şi influenţele necorporale 
pozitive, care majorează valoarea unei proprietăţi imobiliare.   
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Activele necorporale enumerate mai sus pot fi evaluate, în mod distinct, prin metode de 
evaluare înscrise în cele trei abordări generale ale valorii, respectiv:  prin comparaţia de piaţă, 
prin venit şi prin cost. În continuare prezentăm într-o formă aplicată metodele uzuale de 
evaluare a 3 active necorporale, respectiv pentru: o autorizaţie de construire anulată, o licenţă 
de exploatare a unei resurse minerale (adică actul juridic prin care se acordă concesionarea 
activităţilor miniere de exploatare) şi o autorizaţie de construire a unei clădiri peste regimul de 
înălţime existent.  

1. Evaluarea unei autorizaţii de construire anulată 
 

Scopul evaluării este stabilirea daunelor în cazul anulării, de către autoritatea competentă, a 
unei autorizaţii de construire a unei clădiri pentru birouri, amplasată într-o zonă privilegiată      
(de ex. în incinta unui parc de afaceri). 

În urma colectării şi prelucrării informaţiilor necesare evaluării au rezultat următoarele ipoteze 
necesare pentru aplicarea metodelor de evaluare:  

- cheltuielile de proiectare, autorizare, onorarii au fost 0,2 milioane €; 
- cheltuielile totale de construcţie, inclusiv profitul normal al constructorului sunt 3 

milioane €; 
- rentabilitatea cerută de promotorul imobiliar, datorată localizării favorabile a clădirii 

în incinta parcului de afaceri, este 20% faţă de o rentabilitate de 14% realizată la 
clădirile similare dar amplasate în afara parcului de afaceri;  

- venitul net anual din exploatare, care se poate obţine din închirierea clădirii pentru 
birouri, în cazul   intenţiei de închiriere a clădirii, este 400 mii €; 

- preţul de vânzare de piaţă al clădirii, în cazul   intenţiei de vânzare a acesteia după 
finalizare, este 1.200 € pe metrul pătrat de suprafaţă construită; 

- suprafaţa construită a clădirii este 3.300 m2; 
 

    Metodele de evaluare, care pot fi aplicate, sunt înscrise în cele trei abordări: 

- abordarea prin comparaţia vânzărilor; 
- abordarea prin venit; 
- abordarea prin cost.          

         Abordarea prin comparaţia vânzărilor 
 

Suprafaţa construită a clădirii 3.300 mp 
Preţul de piaţă a unor clădiri similare 1.200 €/mp 
Valoarea de piaţă a clădirii 3.960 mii € 
Cheltuieli totale de construcţie a clădirii  3.000 mii € 
Profitul aşteptat promotorul imobiliar (20%) 600 mii € 
Valoarea construcţiei prin abordarea prin cost 3.600 mii € 
Valoarea (reziduală) a autorizaţiei de construire 360 mii €            

Abordarea prin venit 
 

Venit net anual din exploatare (VNE) 400 mii € 
Rata de capitalizare 10% 
Valoarea clădirii prin capitalizarea VNE 4.000 mii € 
Cheltuieli totale de construcţie a clădirii 3.000 mii € 
Profitul aşteptat de promotorul imobiliar (20%) 600 mii € 
Valoarea construcţiei prin abordarea prin cost 3.600 mii € 
Valoarea (reziduală) a autorizaţiei de construire 400 mii € 
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Abordarea prin cost 
 

Cheltuieli de proiectare, autorizare, onorarii 200 mii € 
Cheltuieli totale de construcţie (inclusiv profitul constructorului) 3.000 mii € 
Excesul de rentabilitate realizabil de promotorul imobiliar prin 
amplasamentul autorizat faţă de o localizare mai dezavantajoasă      6% 

Pierderea de profit a promotorului imobiliar ca urmare a anulării 
autorizaţiei 180 mii € 

Valoarea autorizaţiei de construire 380 mii €  
 

Reconcilierea valorilor 
Metoda de evaluare:   Valoarea estimată: 

comparaţia vânzărilor    360 mii € 
venit       400 mii € 
cost       380 mii € 

Valoarea  propusă                360 mii € 
    

           2. Evaluarea unei licenţe de  exploatare a unei resurse minerale 
   Presupunem că o societate comercială deţine dreptul de exploatare a unei resurse minerale, 
sub forma unei licenţe  prin care i s-a acordat concesionarea activităţii de exploatare minieră 
(adică de extragerea resurselor minerale, prelucrarea şi livrarea acestora în forme specifice) pe 
o durată de viaţă contractuală  rămasă a licenţei de 6 ani şi fără o stipulaţie de prelungire 
ulterioară a licenţei. 
   Prin exploatarea resursei minerale şi vânzarea minereului extras, după scăderea cheltuielilor 
de exploatare, a redevenţei miniere, a rentei anuale pentru servitutea legală de trecere pentru 
accesul la perimetrele de exploatare, a taxelor şi  impozitelor şi  altor cheltuieli uzuale rezultă 
că se poate realiza un flux de numerar net din exploatare de 600 mii €/an. 
   Rezerva de resursă minerală existentă permite o exploatare la nivelul extracţiei de la data 
evaluării licenţei de exploatare minieră şi deci fluxul de numerar net anual  din exploatare 
mentenabil pe următorii 6 ani este 600 mii €/an. 

   Pentru procesul de exploatare, titularul licenţei (numit concesionar) a investit un capital 
imobilizat (maşini, echipamente, utilaje, mijloace de transport, de sortat, de încărcat etc.) şi un 
fond de rulment net a căror valoare însumată este 3 milioane €. Presupunând că rata medie de 
rentabilitate adecvată pentru recompensarea normală a acestui capital investit (adică costul 
mediu ponderat al capitalului investit) este 16%, rezultă că acestui capital investit trebuie să-i 
revină un flux de numerar net anual de: 16% x 3 milioane € = 480 mii € 
   Rata de actualizare, care reflectă costul mediu ponderat al capitalului, a fost estimată la 16%. 
   Ca urmare, valoarea dreptului de concesiune, exprimat juridic prin licenţa de exploatare 
minieră, care poate fi transferată printr-un contract de vânzare a întregii exploatări, este: 

 
Fluxul de numerar net anual al exploatării miniere 600 mii €. 
Fluxul de numerar net anual alocat capitalului investit  480 mii €. 
Fluxul de numerar net anual alocabil licenţei 120 mii €. 
Factor de capitalizare @ 16% şi n = 6 ani 3,684736 
Valoarea licenţei de exploatare minieră 442,168 mii € 

                                                                rotunjit 442 mii € 
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3. Evaluarea unei autorizaţii de construire peste regimul de înălţime existent     

    Presupunem că un proprietar de teren a obţinut o autorizaţie de construire a unei clădiri 
pentru birouri de 12 etaje, într-o zonă de afaceri cu un regim de înălţime de 10 etaje, zonă în 
care cererea de astfel de spaţii nu este acoperită de oferta existentă. Cele două etaje 
suplimentare au o suprafaţă închiriabilă de 2.000 mp. Analiza de piaţă indică un nivel al chiriei 
de piaţă de 18 €/mp/lună şi o rată de capitalizare de 10%. Costurile de construcţie a celor 2.000 
mp suplimentari sunt 800 €/mp suprafaţă construită.    

    Valoarea autorizaţiei aprobate pentru construirea acestei clădiri se poate determina astfel:       

• Suprafaţa închiriabilă suplimentară                                  2.000 mp  
• Chiria anuală/mp (12 luni x 18 €)                                  216 €/mp   
• Chirie anuală suplimentară totală                                        432 mii €   
• Rata de capitalizare de piaţă                                               10%   
• Valoarea de piaţă a celor două etaje suplimentare             4.320 mii €     
• Costuri de construcţie a  celor două etaje suplimentare     1.600 mii €  

            Valoarea autorizaţiei de construire                                2.720 mii € 
 

ANEXA 
la Hotărârea nr. 3/29.11.2005 

a Senatului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România   

PROPUNERI DE MODIFICARE ŞI COMPLETARE A STATULUI ANEVAR 
 

NOTĂ: Propunerile de modificare şi completare a statutului ANEVAR se referă la unele 
prevederi de la art. 5, 14, 17, 19 şi 26 din statut şi sunt prezentate în tabelul de mai jos. 
Propunerile de modificare şi completare a statutului au în vedere, pe de o parte, modificările şi 
completările aduse O.G. Nr. 26/2000 prin Legea Nr. 246/2005 pentru aprobarea O.G. Nr. 
26/2005 cu privire la asociaţii şi fundaţii, iar pe de altă parte, definirea mai adecvată a unor 
premise necesare pentru realizarea obiectivelor ANEVAR aşa cum sunt acestea definite la art. 
4 din statutul ANEVAR. 
 

Membrii ANEVAR sunt invitaţi să transmită opiniile lor asupra acestor propuneri de 
modificare pe adresa directorului executiv al ANEVAR, prin e-mail sau fax. 

 
Nr. 
crt. Text iniţial Text propus Motivare 

0 1 2 3 
1 Art.5 

 lit. t) – nu există 
text iniţial 

Art.5 
t) înfiinţează sucursale 
fără personalitate 
juridică. 

Conform art.131 din O.G. nr.26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată   
cu modificări şi completări prin Legea 
Nr. 246/2005 [M.O. nr. 656/ 
25.07.2005]  

2 Art.14 
 lit. c) să acorde o 
atenţie deosebită 
perfecţionării 
profesionale 
continue, prin 
participarea la 
fiecare 2 ani, la un 
program echivalent 

Art.14 
lit. c) să acorde o 
atenţie deosebită 
perfecţionării 
profesionale continue, 
prin participarea la 
fiecare 2 ani, la un 
program echivalent a 
16 ore de curs, pentru 

Se urmăreşte o mai bună pregătire 
profesională a membrilor ANEVAR 
care practică în fiecare secţiune, în 
acord cu prevederile punctului 4 –
„Integritatea” din Codul deontologic al 
profesiei de evaluator - anexa 1 la 
Statutul ANEVAR - care impune, de 
principiu, evaluatorului să accepte 
prestarea serviciilor numai  în 

 



 
Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România  

 

Buletin Informativ nr. 3 – 4(51)/2005 29  

ANEVAR® 

Nr. 
crt. Text iniţial Text propus Motivare 

a 16 ore de curs, 
după cum urmează: 
 

- 12 ore structurate; 
 

-  4 ore 
nestructurate. 

fiecare dintre 
secţiunile prevăzute la 
art. 15. 
 

domeniile pentru care are calificarea 
profesională adecvată. 

3 Art.17, alin.(2) 
lit. i) aprobă 
înfiinţarea şi 
dizolvarea de filiale 
şi societăţi 
comerciale 

Art.17, alin.(2) 
lit. i) aprobă înfiinţarea 
şi dizolvarea de filiale, 
sucursale şi societăţi 
comerciale  

Idem, pct.1 de mai sus 
 
 
 
 

4 Art.19 
(13) La şedinţele 
Consiliului Director 
participă  ca invitat 
directorul executiv 
al asociaţiei. 

Art.19 
(13)La şedinţele 
Consiliului Director 
participă de drept 
preşedintele de onoare 
al asociaţiei şi, în 
calitate de invitat, 
directorul executiv al 
asociaţiei. 

Textul propus se regăseşte la art.14 
alin.(4) din Regulamentul de organizare 
şi funcţionare a Consiliului Director, 
astfel că, pentru identitate de raţiune, 
trebuie să existe în Statut. 

5 Art.26 
(4) Pierderea  
calităţii de membru 
al asociaţiei are loc 
prin: 
 

- retragerea, la 
cerere, din 
asociaţie; 
 

- excluderea din 
asociaţie, în 
condiţiile alin.3., 
lit. b). 

Art.26 
(4) Pierderea  calităţii 
de membru al asociaţiei 
are loc prin: 
 
- retragerea, la cerere, 
din asociaţie; 
 
- excluderea din 
asociaţie, în condiţiile 
alin.3., lit. b); 
 
- neachitarea cotizaţiei 
datorate, aferentă unei 
perioade de un an de 
activitate, după 
expirarea termenului de 
notificare prealabilă, 
stabilit prin hotărârea 
Consiliului Director. 

Prin înserarea unei clauze de încetare  
de drept a  calităţii de membru al 
ANEVAR ca efect al neplăţii cotizaţiei 
aferentă unei perioade de 1 an, cu 
notificare prealabilă, se urmăreşte: 
 

- determinarea membrilor ANEVAR să 
îşi plătească cotizaţia în cuantumul şi la 
termenele stabilite de Consiliul 
Director; 
- evitarea procedurii mai complicate a 
excluderii din asociaţie pentru neplata 
cotizaţiei, ca sancţiune disciplinară 
(practicată în prezent), procedură care 
comportă etapele:aprobarea aplicării 
sancţiunii prin hotărâre a Consiliului 
Director, emiterea deciziei  de 
sancţionare disciplinară cu excluderea, 
soluţionarea contestaţiei formulată 
împotriva deciziei, care este de 
competenţa exclusivă a Conferinţei 
Naţionale. 
În condiţiile clauzei propuse, 
excluderea se produce de drept, 
constatarea excluderii se face prin 
decizia preşedintelui ANEVAR, 
împotriva căreia nu există cale de atac. 
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HHOOTTĂĂRRÂÂRREEAA  HH  9966  AADDOOPPTTAATTĂĂ  ÎÎNN  CCAADDRRUULL  
  ŞŞEEDDIINNŢŢEEII  CCOONNSSIILLIIUULLUUII  DDIIRREECCTTOORR  DDIINN  99  DDEECCEEMMBBRRIIEE  22000055  
În şedinţa Consiliului Director din data de 09.12.2005 de la Poiana Braşov, a fost 

adoptată următoarea hotărâre: 

H 96 – Se decide publicarea pe site şi în Buletinul Informativ a unui anunţ referitor la SPIC 
D-01 – Studiu aprofundat al metodelor de evaluare a Proprietăţilor Imobiliare (Notă: 
Cartea Canadiană) conform căruia se prelungeşte perioada de transmitere a chestionarului 
aferent iar echivalarea orelor se va realiza proporţional cu numărul de probleme rezolvate, cu 
posibilitatea completării ulterioare a numărului de ore, pe măsura rezolvării altor subpuncte. 

 

DDOOBBÂÂNNDDIIRREEAA  EEXXPPEERRIIEENNŢŢEEII  PPRRAACCTTIICCEE  ÎÎNN  EEVVAALLUUAARREE  
 

1. Introducere 

În conformitate cu art. 8 punct 2 din Statutul ANEVAR una din condiţiile pe care trebuie să 
le îndeplinească un membru aspirant pentru a deveni membru titular este « ....să fi urmat un 
program de practică agreat de ANEVAR » 

Perioada în care se dobândeşte experienţa practică se numeşte stagiatură. 
 
2. Obiective 

Scopul stagiaturii este de a asigura ca acele cunoştinţe obţinute în cadrul cursului de 
formare şi certificate prin examen, sunt aplicate în practică în mod corespunzător şi că membrii 
ANEVAR au căpătat deprinderea de a respecta standardele profesionale şi etice în evaluare. 

Astfel se poate demonstra celor interesaţi că numai acele persoane care au un nivel 
profesional şi etic ridicat devin membri ANEVAR. 

 
3.   Principii 

3.1 Durata stagiului este de minim 800 ore în maxim 2 ani ( 200 ore sunt alocate 
proiectului de absolvire a cursului de formare) 

3.2 Examenul de finalizare a cursului de formare trebuie să fie promovat cu cel puţin 4 
luni înainte de finalizarea stagiaturii 

3.3 Stagiatura se finalizează cu un examen în faţa comisiei de examinare compusă din 2 
examinatori 

3.4 Activitatea practică este monitorizată de un tutor care poate supraveghea simultan 
maxim 5 stagiari 

3.5 Tutorul va acorda lunar 2 ore de consultaţii 
3.6 Stagiarul va contribui la acoperirea cheltuielilor cu monitorizarea şi examinarea cu o 

sumă aprobată de Consiliul Director ANEVAR 
3.7 Sunt scutiţi  de stagiatură aspiranţii care au fost angajaţi la firme de evaluare asociate 

ANEVAR în ultimii 2 ani, min. 6 luni în program de 8 ore zilnic şi care au realizat  lucrări de 
evaluare în domeniul pregătirii efectuate la cursul ANEVAR (EPI, EI, EBM) 

3.8 În caz de nepromovarea examenului, aspirantul poate face apel la Comisia de 
Calificare şi Atestare a ANEVAR 

 
4. Aspecte organizatorice 

4.1 Stagiarul va completa un registru de activitate (modelul anexat) în care înregistrările 
sunt certificate de tutor 
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4.2 Condiţii pentru tutor: 
-  3 ani vechime în ANEVAR 
-  angajat al unei firme de evaluare sau PF cu activitate de evaluare 
-  să nu fie lector ANEVAR 
- pentru activitatea depusă tutorul primeşte gratuitate la seminarile şi conferinţele 

ANEVAR în suma de 80 RON/stagiar + 20 RON/ absolvent 
4.3 Şedinţele cu stagiarii vor cuprinde o oră de analiză programe individuale şi o oră 

consultaţii 
4.4 Firmele asociate ANEVAR pot primi la practica de 600 ore, maxim 5 stagiari şi vor 

fi recompensate de ANEVAR cu scutire de la taxele de participare la evenimentele ANEVAR 
în sumă de 50 RON/ stagiar. 

4.5 Stagiarul va contribui la ANEVAR în 2005-2006 cu suma de 200 RON (150 RON 
dacă face stagiatura la firme neasociate ANEVAR sau la PF). 

4.6 Stagiarul trebuie să participe la minim 8 şedinţe cu tutorul 
4.7 Examenul de finalizare a stagiaturii : 

-  grupă de 15-20 stagiari 
- examinatorii : lectori ANEVAR sau membri în birou CT aprobaţi de Comisia de 

Calificare şi Atestare 
- examenul constă din analiza registrului de activitate; se cere stagiarului să descrie 2 

activităţi din registru şi să răspundă la două întrebări din Statutul şi din codul etic ANEVAR 
- grila punctaj : 1 punct la fiecare 100 ore peste 800 (max. 5 pct) 
   10 puncte nota tutorelui (min. 5) 
   20 puncte notele examinatorilor (min. 10) 
- nota de absolvire minim 20 puncte 
- pentru reexaminare: încă 100 ore practică şi minim 14 puncte de la examinatori 

 

PROIECT ANEVAR 

MMOODDIIFFIICCĂĂRRII  AALLEE  EEXXAAMMEENNUULLUUII  AAFFEERREENNTT    
CCUURRSSUURRIILLOORR  DDEE  FFOORRMMAARREE  

  
 

Examenul scris:  80 de întrebări x 1 punct = 80 puncte 

     2 aplicaţii  x 10 puncte = 20 puncte 

   Notă = puncte realizate individual/punctaj maxim grupă  x 10 

   Durata = 100 minute (1 oră 40 min) 

   Nota minimă: 6 dar nu mai puţin de 50 puncte 
 

Proiect:   Nota minimă - 7 

Examen oral:    Nota minimă - 7 

Examenul scris şi oral pot fi date separat şi se repetă numai examenul care nu a fost promovat. 

Modificările intră în vigoare pentru examenele care se dau după 1 ianuarie 2006.  
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LLIISSTTAA  SSEEMMIINNAARRIIIILLOORR  DDEE  PPRREEGGĂĂTTIIRREE    
ŞŞII  IINNSSTTRRUUIIRREE  CCOONNTTIINNUUĂĂ    ÎÎNN  22000066  

  

În tabelul de mai jos este prezentată lista seminariilor la distanţă organizate de ANEVAR 

în anul 2006: 

Cod 
seminar 

 

Denumirea seminarului Nr. ore 
pregătire 
continuă 

Secţiune 
Taxă 

seminar 
RON 

D01 Studiu aprofundat al metodelor de evaluare a 
proprietăţii imobiliare 

16h EPI 200 

D03 Rata de actualizare şi de capitalizare 8h Toate 120 
D04 Evaluarea pentru garantarea împrumuturilor 16h Toate 200 

  D06* Standarde Internaţionale de Evaluare  8h Toate 120 
D07 Raportul de evaluare şi raportul de verificare 8h Toate 120 
D14 Pregătire aprofundată în evaluarea 

întreprinderilor 
26h EI 300 

D15 Pregătire aprofundată în evaluarea 
proprietăţii imobiliare 

26h EPI 300 

* seminar obligatoriu pentru toţi membrii ANEVAR. 
 

Pentru  înscrierea la aceste seminarii la distanţă, membrii ANEVAR trebuie să se adreseze 
centrului teritorial ANEVAR din judeţul de reşedinţă. Membrii ANEVAR cu domiciliul în 
municipiul Bucureşti se vor adresa  centrului zonal Bucureşti, din Calea Plevnei, nr. 46 - 48, 
sect.1. Pentru centrul zonal Bucureşti, persoana de contact este doamna Stela Mirea, la tel. 021 
314 89 24. 

Dosarul de înscriere al fiecărui solicitant trebuie să cuprindă: 
– cererea tip de înscriere completată; 
– copie după chitanţa sau după ordinul de plată cu care s-a achitat seminarul. 

 
CCAALLEENNDDAARR  DDEE  MMAANNIIFFEESSTTĂĂRRII  ÎÎNN  AANNUULL  22000066  

 

 Specificaţie Data Locaţie Observaţie 
1 Conferinţa Naţională 24-25 martie Sinaia  
2 CD 1 26 februarie Sinaia  
3 Conferinţa Internaţională  

«Evaluarea fără frontiere» 
01 mai Bucureşti ANEVAR - 

IVSC 
4 Conferinţa Naţională  

«Evaluarea activelor de infrastructură»
10 iunie Mamaia  

5 CD 2 9 – 10 iunie Mamaia  
6 Seminar « Evaluarea pentru piaţa de 

capital » 
20 iunie Bucureşti ANEVAR - 

ASE 
7 Conferinţa Naţională  

«Evaluarea bunurilor de patrimoniu» 
7 – 8 octombrie Suceava  

8 CD 3 7 – 8 octombrie Suceava  
9 Conferinţa «Evaluarea pentru 

raportare financiară» 
20 septembrie Bucureşti De confirmat 

CT 1 
10 Şedinţa anuală cu firmele 9 – 10 decembrie Poiana Braşov  
11 CD 4  9 – 10 decembrie Poiana Braşov  
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CCOOMMUUNNIICCAATT  DDIINN  PPAARRTTEEAA  AAUUTTOORRIITTĂĂŢŢIIII  NNAAŢŢIIOONNAALLEE  PPEENNTTRRUU  
RREESSTTIITTUUIIRREEAA  PPRROOPPRRIIEETTĂĂŢŢIILLOORR  ((AANNRRPP))  

 
Pe site-ul AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂŢILOR este 
comunicat anunţul următor, referitor la condiţiile în care evaluatorii se pot înscrie pe lista 
evaluatorilor atestaţi, în scopul efectuării de evaluări pentru restituirea proprietăţilor. 
 
„Evaluatorii sau societăţile de evaluare interesate îşi pot depune dosarele la Secretariatul 
Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, care funcţionează la Autoritatea 
Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Smârdan 
nr. 3, sector 3, de luni până vineri, între orele 10.00-15.00” 
 
 
Suplimentar, mai jos vă prezentăm şi condiţiile impuse de către ANRP. 
 
1. Condiţii pentru evaluatori persoane juridice. 
 
Societăţile comerciale vor îndeplini cumulativ următoarele condiţii: 
 

1) Prezentarea societăţii (inclusiv a ariei geografice în care societatea îşi desfăşoară 
activitatea); 
2) Capitalul social subscris şi vărsat de minim 5.000 RON (50.000.000 lei vechi; 
3) Copia legalizată a actului constitutiv; 
4) Dovada calităţii de membru asociat al unei asociaţii naţionale profesionale de evaluare; 
5) Dovada privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către toţi creditorii bugetari; 
6) Dovada că deţin asigurare de răspundere profesionala de minim 500.000 Euro, 
prezentând originalul/copia legalizată a poliţei de asigurare profesională; 
7) Copie după certificatul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului; 
8) Cazier fiscal; 
9) Societăţile comerciale vor comunica Secretariatului Comisiei Centrale, datele de 
identificare ale acestora (numărul de înregistrare la oficiul comerţului, codul unic de 
înregistrare, contul bancar, adresa, fax, telefon, e-mail); 
10) Scrisoare de bonitate bancară; 
11) Administratorii societăţii comerciale vor prezenta declaraţie pe proprie răspundere, 
autentificată, că societatea nu se află în reorganizare judiciară sau faliment; 
12) Administratorii societăţii comerciale cât şi evaluatorii vor prezenta declaraţie pe 
proprie răspundere, autentificată, că nu au suferit o condamnare pentru săvârşirea unei 
infracţiuni legată de profesia pe care o desfăşoară; 
13) Rapoarte privind activitatea în evaluarea proprietăţilor imobiliare (ultimele 5); 
14) Ultima situaţie financiară sau, după caz, balanţa; 
15) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, eliberat cu cel mult 15 
zile înainte de depunerea dosarului, care să ateste obiectul de activitate, asociaţii şi 
administratorii, capitalul social, sediul social şi punctele de lucru, cât şi faptul că nu sunt 
înscrise menţiuni cu privire la aplicarea legii reorganizării judiciare şi a falimentului. 
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16) În cazul societăţilor comerciale în care unul din asociaţi este o persoană juridică 
străină, aceasta va depune actele prevăzute la pct. 10 şi 15, emise de către organele 
abilitate din ţara de origine, însoţite de traducerile autorizate legalizate ale acestora. 

 
2. Condiţii pentru evaluatori persoane fizice. 
 
Persoanele fizice vor îndeplini cumulativ următoarele condiţii: 

1) Persoanele fizice vor prezenta un CV din care să reiasă pregătirea profesională şi 
experienţa acestora în evaluări imobiliare; 
2) Persoanele fizice vor comunica Secretariatului Comisiei Centrale, datele de identificare 
ale acestora (cod fiscal, contul bancar, adresa, fax, telefon, e-mail); 
3) Persoanele fizice vor prezenta documente justificative din care să reiasă că au 
experienţă în activitatea de evaluare imobiliară (contracte de evaluare imobiliară (minim 
trei), rapoarte de evaluare (minim trei); 
4) Cazier judiciar eliberat cu cel mult 15 zile înainte de depunerea dosarului; 
5) Cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile înainte de depunerea dosarului; 
6) Adeverinţă care să dovedească că este membru al unei asociaţii naţionale profesionale 
de evaluare, eliberată cu cel mult 15 zile înainte de depunerea dosarului; 
7) Persoanele fizice vor face dovada că deţin o asigurare profesională de minim 150.000 
Euro, prin prezentarea poliţei de asigurare sau a copiei legalizate; 
8) Evaluatorii vor prezenta declaraţie pe proprie răspundere, autentificată, că nu au 
suferit o condamnare pentru săvârşirea unei infracţiuni legată de profesia pe care o 
desfăşoară. 

 
Atât persoanele fizice cât şi reprezentanţii legali ai societăţilor comerciale se vor angaja prin 
declaraţie pe proprie răspundere că vor folosi pentru realizarea rapoartelor de evaluare 
tehnici recunoscute în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare şi vor acţiona 
ca evaluatori independenţi, imparţiali şi obiectivi. 
 
Site-ul pe care pot fi accesate informaţiile de mai sus este: www.cancelarie.ro/anrp/. 
Prezentarea în detaliu a acestuia este următoarea:  
 
Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor 
Evaluatorii sau societăţile de evaluare interesate, îşi pot depune dosarele la 
Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor 
www.cancelarie.ro/anrp/ - 11k - În Cache - Pagini similare 
[ Mai multe rezultate de la www.cancelarie.ro ] 
 
 
 
 
 

 

http://www.cancelarie.ro/anrp/
http://66.249.93.104/search?q=cache:vODlQq6YGxsJ:www.cancelarie.ro/anrp/+anrp&hl=ro&lr=lang_ro
http://www.google.ro/search?hl=ro&lr=lang_ro&q=related:www.cancelarie.ro/anrp/
http://www.google.ro/search?hl=ro&lr=lang_ro&q=+site:www.cancelarie.ro+anrp
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IInnddiiccii  mmeeddiiii  ddee  aaccttuuaalliizzaarree  aa  vvaalloorriiii  ccllăăddiirriilloorr  şşii  ccoonnssttrruuccţţiiiilloorr  ssppeecciiaallee,,  ppee  eettaappee  şşii  
ccuummuullaatt  ffaaţţăă  ddee  ddaattaa  rreeppeerr  0011..0011..11999900,,  ccaallccuullaaţţii  ddee  IINNCCEERRCC  BBuuccuurreeşşttii  

 

Cod Grupe şi subgrupe de 31 Dec. 31 Martie 30 Iunie 30 Sept. 

grupa de clădiri şi construcţii 
speciale 2004 2005 2005 2005 

GRUPA I – CLĂDIRI         
11 Clădiri industriale 1,020 1,038 1,026 1,009 
    6.142,218 6.375,622 6.541,388 6.600,260 

12 Clădiri agricole 1,020 1,038 1,029 1,009 
    6.559,020 6.808,263 7.005,702 7.068,754 

13 A. Clădiri pt. transport şi 1,023 1,035 1,023 1,010 
       telecom. cu caracter civil 5.775,290 5.977,425 6.114,906 6.176,055 

13 B. Clădiri pt. transport şi 1,024 1,041 1,028 1,009 
      telecom. cu caracter productiv 6.037,852 6.285,404 6.461,395 6.519,548 

14 A. Clădiri pt. afaceri, comerţ 1,027 1,039 1,028 1,009 
    5.717,327 5.940,303 6.106,631 6.161,591 

14 B. Clădiri pentru depozitare 1,021 1,039 1,027 1,009 
    5.924,677 6.155,739 6.321,944 6.378,841 

15 A. Clădiri de locuit 1,027 1,029 1,019 1,009 
    6.624,889 6.817,011 6.946,534 7.009,053 

15 B. Clădiri pentru învăţământ, 1,028 1,037 1,022 1,010 
       ştiinţă, artă, cultură 5.669,170 5.878,929 6.008,266 6.068,348 

15 C. Clădiri pt. ocrotirea sănătăţii, 1,028 1,034 1,022 1,010 
  asis. socială, cultură fiz., agrement 6.262,791 6.475,726 6.618,192 6.684,374 

15 D. Clădiri administrative 1,028 1,036 1,021 1,010 
    6.280,171 6.506,257 6.642,888 6.709,317 

GRUPA II - CONSTRUCŢII SPECIALE         
21 Construcţii speciale industriale 1,021 1,039 1,027 1,009 
    5.769,702 5.994,720 6.156,577 6.211,986 

22 Construcţii speciale agricole 1,023 1,035 1,024 1,009 
    6.072,857 6.285,407 6.436,257 6.494,183 

23 Construcţii hidrotehnice 1,026 1,062 1,038 1,009 
    5.515,179 5.857,120 6.079,691 6.134,408 

24 Constr. speciale pt. transporturi 1,026 1,076 1,037 1,008 
  şi telecomunicaţii 6.060,542 6.521,143 6.762,425 6.816,524 

25 Construcţii pentru depozitare 1,020 1,039 1,029 1,009 
    5.704,978 5.927,472 6.099,369 6.154,263 

26 Construcţii pentru transport 1,030 1,067 1,027 1,012 
  energie electrică 4.709,454 5.024,987 5.160,662 5.222,590 

27 Construcţii pt. alimentare cu apă, 1,022 1,074 1,032 1,010 
  canalizare, îmbunătăţiri funciare 5.923,275 6.361,597 6.565,168 6.630,820 

28 Constr. pt. transp. şi distribuţia         
  produselor petroliere, gazelor, 1,040 1,105 1,023 1,008 
  conducte tehnologice şi pt.         
  termoficare 5.862,416 6.477,970 6.626,963 6.679,979 

29 Alte construcţii speciale 1,037 1,043 1,031 1,014 
    6.363,676 6.637,314 6.843,071 6.938,874 
  Indice mediu global 1,026 1,048 1,027 1,010 
    5.946,078 6.226,758 6.394,633 6.455,777 

Curs val. (lei/S) luat în calcul la etapă 29.067 28.429 29.891 2,9585 
Curs val. (lei/EURO) luat  în calcul la etapă 39.663 36.825 36.050 3,5586 
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IInnddiiccii  mmeeddiiii  ddee  aaccttuuaalliizzaarree  aa  vvaalloorriiii  ccllăăddiirriilloorr  şşii  ccoonnssttrruuccţţiiiilloorr  ssppeecciiaallee,,  ppee  eettaappee  şşii  

ccuummuullaaţţii  ffaaţţăă  ddee  ddaattaa  rreeppeerr  0011..0011..11996655,,  ccaallccuullaaţţii  ddee  IINNCCEERRCC  BBuuccuurreeşşttii  
 
Cod Grupa şi subgrupa de 31 Dec. 31 Martie 30 Iunie 30 Sept. 

grupa obiecte de construcţii 2004 2005 2005 2005 
GRUPA I - CLĂDIRI         

11 Clădiri industriale 11.529,718 11.967,847 12.279,011 12.389,522 
12 Clădiri agricole 14.277,327 14.819,865 15.249,642 15.386,888 
13 Clădiri pt. transport şi         
  telecomunicaţii 1,024 1,041 1,028 1,009 
  A. cu caracter civil 16.334,576 16.906,286 17.295,131 17.468,082 
  B. cu caracter productiv 12.861,209 13.388,519 13.763,398 13.887,268 

14 A. Clădiri pt. afaceri, 1,027 1,039 1,028 1,009 
   comerţ 15.407,082 16.007,958 16.456,181 16.604,287 
  B. Clădiri pentru depozitare 13.114,652 13.626,124 13.994,029 14.119,975 
  A. Clădiri de locuit 20.692,151 21.292,223 21.696,775 21.892,046 
  B. Clădiri pentru învăţământ, 1,028 1,037 1,022 1,010 
       ştiinţă, artă, cultură 14.380,774 14.912,863 15.240,946 15.393,355 

15 C. Clădiri pt. ocrotirea sănătăţii, 1,028 1,034 1,022 1,010 
    asis. socială, cultură fizică şi 13.943,533 14.417,613 14.734,800 14.882,148 
  agrement         
  D. Clădiri administrative 16.052,415 16.630,302 16.979,538 17.149,333 

GRUPA II - CONSTRUCŢII SPECIALE         

21 Construcţii speciale 1,021 1,039 1,027 1,009 
  industriale 10.950,673 11.377,749 11.684,948 11.790,113 

22 Construcţii speciale agricole 11.915,724 12.332,774 12.628,761 12.742,420 
23 Construcţii hidrotehnice 12.940,878 13.743,212 14.265,454 14.393,843 
24 Constr. speciale pt. transporturi 1,026 1,076 1,037 1,008 
  şi telecomunicaţii 13.378,932 14.395,731 14.928,373 15.047,800 

25 Construcţii pentru depozitare 11.198,353 11.635,088 11.972,506 12.080,259 
26 Construcţii pentru transportul 1,030 1,067 1,027 1,012 
  energiei electrice 10.919,997 11.651,637 11.966,231 12.109,826 

27 Construcţii pt. alimentare  1,022 1,074 1,032 1,010 
  cu apă şi canalizare 12.984,390 13.945,235 14.391,483 14.535,398 

28 Constr. pt. transp. şi distribuţia 1,040 1,105 1,023 1,008 
  produselor petroliere, gaze 13.601,278 15.029,412 15.375,089 15.498,089 

29 Construcţii speciale 11.296,969 11.782,739 12.148,004 12.318,076 
  Indice mediu pe ramură 13.565,563 14.203,325 14.581,595 14.720,459 
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CALENDAR ALEGERI LA CENTRELE TERITORIALE 

16 IANUARIE 2006 - 10 MARTIE 2006 
       

 PARTICIPANŢI DIN PARTEA CD 
NR. 

CRT. 
CENTRU 

TERITORIAL 
DATA ADUNĂRII 

GENERALE ORA REPREZENTANT ZONAL 
ÎN CD 

AL DOILEA MEMBRU CD 
(BEX, VICEPREŞEDINŢI) 

ZONA 

1 ALBA 02.feb.06  NUTIU EMIL ANGHEL ION 7 
2 ARAD 23.feb.06  CARCEIE RADU BOJINCA MIHAIL 5 
3 ARGEŞ 09.mar.06  ACHIHAI RETA - 3 
4 BACĂU 09.mar.06  DUMITRU DUMITRIU DAN NISTOR NECULAI 1 
5 BIHOR 25.ian.06 16.30 BERCU IOAN CRIVII ADRIAN 6 
6 BISTRIŢA NĂSĂUD 31.ian.06 16.00 BERCU IOAN - 6 
7 BOTOŞANI 06.mar.06  DUMITRU DUMITRIU DAN - 1 
8 BRĂILA 17.feb.06  JALOBA OLGA - 2 
9 BRAŞOV 28.feb.06  NUTIU EMIL ANGHEL ION 7 

10 BUZĂU 23.feb.06  JALOBA OLGA - 2 
11 CĂLĂRAŞI 27.feb.06  ACHIHAI RETA - 3 
12 CARAŞ SEVERIN 11.feb.06  CARCEIE RADU - 5 
13 CLUJ 17.feb.06 16.00 BERCU IOAN CRIVII ADRIAN 6 
14 CONSTANŢA 25.feb.06  JALOBA OLGA VASCU ADRIAN 2 
15 COVASNA 06.mar.06  NUTIU EMIL - 7 
16 DÂMBOVIŢA 31.ian.06  ACHIHAI RETA ANGHEL ION 3 
17 DOLJ 25.feb.06  CRAIA DORU ANGHEL ION 4 
18 GALAŢI 22.feb.06  JALOBA OLGA VASCU ADRIAN 2 
19 GIURGIU 11.feb.06 10.00 ACHIHAI RETA - 3 
20 GORJ 27.ian.06  CRAIA DORU - 4 
21 HARGHITA 02.mar.06  NUTIU EMIL - 7 
22 HUNEDOARA 22.feb.06 16.00 CARCEIE RADU - 5 
23 IALOMIŢA 04.mar.06  ACHIHAI RETA - 3 
24 IAŞI 02.mar.06  DUMITRU DUMITRIU DAN VASCU ADRIAN 1 
25 MARAMUREŞ 23.feb.06 16.00 BERCU IOAN - 6 
26 MEHEDINŢI 11.feb.06  CRAIA DORU BOJINCA MIHAIL 4 
27 MUREŞ 23.feb.06  NUTIU EMIL - 7 
28 NEAMŢ 24.feb.06  DUMITRU DUMITRIU DAN - 1 
29 OLT 06.feb.06  CRAIA DORU - 4 
30 PRAHOVA 21.feb.06  ACHIHAI RETA - 3 
31 SĂLAJ 10.feb.06 15.30 BERCU IOAN - 6 
32 SATU MARE 14.feb.06 15.00 BERCU IOAN - 6 
33 SIBIU 24.feb.06  NUTIU EMIL VASCU ADRIAN 7 
34 SUCEAVA 25.feb.06  DUMITRU DUMITRIU DAN - 1 
35 TELEORMAN 11.feb.06  ACHIHAI RETA ANGHEL ION 3 
36 TIMIŞ 27.feb.06  CARCEIE RADU BADESCU GHEORGHE 5 
37 TULCEA 24.feb.06  JALOBA OLGA VASCU ADRIAN 2 
38 VÂLCEA 17.feb.06  CRAIA DORU - 4 
39 VASLUI 16.feb.06  DUMITRU DUMITRIU DAN - 1 
40 VRANCEA 04.mar.06  JALOBA OLGA - 2 
41 C.T. 1 BUCUREŞTI 24.feb.06  MUNTEANU SPERANTA ANGHEL ION 8 
42 C.T. 2 BUCUREŞTI 16.feb.06   MUNTEANU SPERANTA STOICA FILIP 8 
43 C.T. 3 BUCUREŞTI 09.feb.06   MUNTEANU SPERANTA BOJINCA MIHAIL 8 
44 C.T. 4 BUCUREŞTI 16.feb.06   MUNTEANU SPERANTA ANGHEL ION 8 
45 C.T. 5 BUCUREŞTI 23.feb.06   MUNTEANU SPERANTA ACHIHAI RETA 8 
46 C.T. 6 BUCUREŞTI 06.mar.06   MUNTEANU SPERANTA - 8 
47 C.T. 7 BUCUREŞTI 20.feb.06   MUNTEANU SPERANTA - 8 
48 C.T. 8 BUCUREŞTI 02.mar.06   MUNTEANU SPERANTA - 8 
49 C.T. 9 BUCUREŞTI 21.feb.06   MUNTEANU SPERANTA - 8 
50 C.T. 10 BUCUREŞTI 03.mar.06   MUNTEANU SPERANTA BADESCU GHEORGHE 8 
51 C.T. 11 BUCUREŞTI 15.feb.06   MUNTEANU SPERANTA ANGHEL ION 8 
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FFOORRMMUULLAARR  ÎÎNNCCAASSAARREE  TTAAXXEE  PPRRIINN  RRAAIIFFFFEEIISSEENN  BBAANNKK  
  

 Începând cu data de 1 septembrie 2005 există o nouă modalitate de plată a cotizaţiei, a 
taxelor de înscriere, a asigurării de risc profesional, precum şi a altor taxe şi contribuţii către 
ANEVAR, prin Raiffeisen Bank.  Plăţile se vor putea derula începând cu data mai sus 
menţionată, folosind formularul de mai jos. Menţionam că în completarea acestui formular, 
unele câmpuri devin obligatorii, respectiv: nume prenume, număr de legitimaţie, centrul 
teritorial  de care aparţineţi,  tipul plăţii (MENTIONÂNDU-SE DISTINCT FIECARE 
OBLIGAŢIE DE PLATĂ: cotizaţie, taxă de înscriere etc.) Pentru a preîntâmpina eventualele 
erori ce pot surveni în derularea plăţilor, vă rugăm să precizaţi la casieriile sucursalelor 
Raiffeisen faptul că este vorba de „procedura de administrare de încasări pentru ANEVAR” 
despre care casierii au fost instruiţi. 
 

                     

  DATA ………………….   
 
      

            
   DEPUNERE NUMERAR     
            
            
  In calitate de PERSOANA FIZICA        
            
            
  PLATITOR  *)……………………………………………………..     
   (nume si prenume)        
   *)…………………………………………………….      
   (nr. legitimaţie)        
   *)…………………………………………………….      
   (CENTRUL TERITORIAL ………………. ANEVAR)   **)    
            
       Suma (RON) COD***  

  
*)REPREZENTAND 
……………………………………………… 1. COTIZATIE       1   

    2.TAXA DE  INSCRIERE    2   
    3. ASIGURARE PROFESIONALA    3   
    4. PREGATIRE PROFESIONALA    4   
    5. TAXA PARTICIPARE    5   
    6. Altele:………………………….    6   
            
            
  Sumele se vor depune in contul  RO23RZBR0000060006815490 deschis la Raiffeisen Bank 
  Sucursala Municipiului Bucureşti               
*)- reprezintă câmpuri obligatorii        
**)- reprezintă coduri ale Centrelor teritoriale ANEVAR     

  

  
cod***-se va bifa la încasare de către deponenţi      

 
 
 
Pe pagina următoare este prezentat un exemplu de formular completat: 
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FORMULAR 
COMPLETAT 

                      

  DATA …01.07.2005……………….   
 
       

      

 

       
   DEPUNERE NUMERAR      
             
             
  In calitate de PERSOANA FIZICA         
             
             
  PLATITOR  *)…POPESCU ION………..        
   (nume si prenume)         
   *)……7589……………………………….       
   (nr. legitimatie)         
   *)……CT IALOMITA………………………………………….     

   (CENTRUL TERITORIAL ………………. ANEVAR) 22 **)     
             
       Suma(RON) COD***    

  
*)REPREZENTAND 
……………………………………………… 1. COTIZATIE    240  1    

    2.TAXA DE  INSCRIERE    2    
    3. ASIGURARE PROFESIONALA    3    
    4. PREGATIRE PROFESIONALA    4    
    5. TAXA PARTICIPARE    5    
    6. Altele:…………………………..    6    
             
  Sumele se vor depune in contul  RO23RZBR0000060006815490 deschis la Raiffeisen Bank 
  Sucursala Municipiului Bucureşti               
*)- reprezintă câmpuri obligatorii        
**)- reprezintă coduri ale Centrelor teritoriale  ANEVAR       
cod***-se va bifa la încasare de către deponenţi      
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