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Vreau să vă povestesc o întâmplare din care am învățat, pe propria sănătate, cum se face inspecția :). 
Zâmbesc și acum, ca și atunci, de pățanie. Am avut o urmă de furie față de client, dar până la urmă m-
am gândit la ceea ce pot învăța din această întâmplare și am acceptat că vina este a mea. 
 
Prin urmare, am fost contactat pentru a face o inspecție la o casă în zona Otopeni, în vederea vânzării 
acesteia. Eu, de obicei, nu stabilesc prețuri sau închei contracte fără a ști exact despre ce e vorba.  
 
Ajuns la proprietate, am constatat că nu a venit clientul cu care am discutat, ci că trimisese unul dintre 
oamenii lui. Casa era la gri, așa că am inspectat-o, făcându-mi loc printre materialele de construcții, 
cutii, dulapuri și multe alte lucruri.  
  
După ce am înțeles cum arată parterul, am ales să urcăm la etaj pe o scară nefinalizată și fără 
balustrade. Ajuns la etaj, am început să mă plimb prin interior, îndreptându-mă spre zona vitrată 
pentru a analiza vederea, zona etc. De reținut că totul era la gri și chiar de culoare gri. Când eram la 
1,5 m de zona vitrată, care se întindea pe toată lățimea casei (cca 30 ml), am auzit un strigăt din direcția 
domnului care mă însoțea: „NU, nu pe acolo!". În acest timp am reușit să mă întorc spre el, dar răul 
era deja făcut. Am trecut prin podeaua etajului 1; prietenii îmi spun, glumind, că mi-am făcut ieșirea 
ca Michael Jackson. M-am lovit cu coastele de colțul unui dulap metalic de la parter, după care am 
aterizat pe podeaua parterului. Nu puteam să mai respir, dar m-am așezat încet pe un scăunel și ușor-
ușor respirația mi-a revenit.  
  
Am decis să finalizez ce am început, adică să termin inspecția etajului și a subsolului. Nu prea îmi 
dădeam seama dacă am ceva pentru că îmi crescuse nivelul de adrenalină. 
 
 
Ajuns la mașină, mi-am dat seama că nu prea mai puteam să conduc.  În cele din urmă, m-am deplasat 
la spital, soția a condus pentru că salvarea nu mai venea. Rezultatul final, obținut cu greu (aveam 
teama unei hemoragii interne) e că aveam trei coaste rupte. O lună de zile am stat oarecum imobilizat, 
mă mișcam foarte greu, abia am dormit 3 nopți și 3 zile. 
 
Clientul nu a mai vrut nici evaluarea, pentru că le-am reproșat faptul că în loc să toarne un planșeu 
întreg, îl acoperiseră cu rigips (culoarea gri era și la beton și la rigips, se identifica greu o zonă diferită) 
și în plus, mi s-a părut că vor să ascundă ceva. Nu puteam face evaluarea cu planuri diferite și fără 
expertize. Nu am înțeles ce au vrut să facă, nu am încasat nici banii, am avut și trei coaste rupte de nu 
am mai putut lucra o lună și nici nu i-am acționat în judecată pentru că nu aveam acte care să-mi 
dovedească prezența acolo (am precizat că nu semnam contractele înainte de inspecție). Resimt și 
acum durerea la schimbările de temperatură și la oboseală. 
 
 
Ce am decis și am aplicat a fost că de atunci nu am mai mers la nicio inspecție de capul meu, i-am 
ghidat pe clienți în ce direcție vreau să merg, însă să meargă în fața mea pentru a prezenta bunul. Sunt 
mult mai atent pe unde pășesc și sper ca această povestioară va ajuta și alți evaluatori să evite 
neplăcerile. 
 



  
 
Într-un fel, vreau să cred că am descoperit un viciu ascuns pe care îl precizam în ipotezele unui raport 
de evaluare. Vreau să cred că această experiență și măsurile pe care le-am luat m-au păzit de alte 
neplăceri. 
 
  
 
  
 
 
 
  
 


