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05.  Editorial
Oriunde este valoarea să fim şi noi, 
evaluatorii autorizaţi, şi oriunde vom fi noi 
să fie VALOAREA.

06–09.   Evaluarea pentru impozitare 
a clă irilor  o pro ocare pen
tru anul 2015

În trimestrul 4 al anului 2013 s-a discu tat 
la Ministerul de Fi nan ţe despre mo dificările 
care urmează a fi aduse Codului Fiscal în 
privinţa impozitului pe clădiri.

10-11.   Viitorul unei profesii – de la 
amintiri la perspective

Era o frumoasă dimineață de primăvară în 
1992, când regretata și dulcea mea mamă 
m-a anunțat, destul de sec de altfel, dar 
fără a accepta vreun comentariu:  „Daniel, 
vezi că se organizează un curs de evaluatori 
de întreprinderi în Arad. Să te duci să te 
înscrii pentru că eu cred că treaba asta e de 
mare viitor!“.

12-13.   ro ocări ale profesiunii e 
evaluare în  contextul actual

Este bine cunoscut faptul că, începând 
cu anul 2013, evaluarea are un cadru legal 
riguros, ce asigură transpa renţa în exercitarea 
profesiunii şi garanţii pentru beneficiari – 
investitori în ceea ce priveşte calitatea şi 
conformitatea cu standardele internaţionale 
de evaluare recunoscute în România.

14-16.   Standardele de evaluare în 
România

Conceptul de „standard“ poate defini o 
normă acceptată de societate, dar şi un nivel 
de excelenţă sau adecvare în desfăşurarea 
unei activităţi.

17-19.   Principalele aspecte ale  procesului de acreditare
Articolul de față îşi propune să prezinte principalele aspecte ale 
procesului de acreditare, spiritul regulamentului de acreditare 
precum și avantajele poziției de evaluator acreditat.

20-21.  sigurarea e răspun ere profesională
Orice activitate profesională este supusă riscurilor, iar evaluatorii nu 
fac rabat de la regulă. Partea bună a acestei situații este că o parte 
din riscuri pot fi transferate către piața de asigurări, întocmirea unei 
polițe de asigurare fiind chiar impusă prin lege.

22-24.  uo a is  cti ele er i  un iitor ura il
Activele de tipul clădirilor verzi (green buildings) și terenurilor 
verzi (green fields) au căpătat o importanţă din ce în ce mai mare în 
ultimele două decenii, din punctul de vedere al protecţiei mediului, 
economic și social. 

25-27.  Unele controverse privind evaluarea pentru 
retragerea acţionarilor intr o societate 
co ercială listată pe piaţa e capital

Deseori evaluatorii trebuie să evalueze întreprinderi sau pachete de 
acţiuni emise de către acestea. Scopurile sunt diverse.

32-33.  „Progra ul ilot  n onitori area calităţii 
acti ităţii e e aluare a e aluatorilor autori aţi

Toţi membrii ANEVAR inspectaţi în cadrul Programului Pilot se 
preocupă real de calitate şi au sisteme de calitate certificate sau cel 
puţin implementate, care sunt respectate şi au rezultate concrete.

34-35.  n căutarea serviciilor de evaluare de calitate
De multe ori m-am întrebat cum ar suna anunţurile postate la mica 
publicitate pentru solicitarea serviciului de evaluare.

36-37.  Despre etică şi isciplină
Comportamentul etic se află în centrul a ceea ce înseamnă să fii 
profesionist. Prin comportamentul etic se disting profesioniştii de 
ceilalţi participanţi pe piaţă.

38-39.  Evaluarea  o profesie interesantă
Piața evaluărilor s-a modificat foarte mult în ultimii 20 de ani, dar și 
mai mult s-a modificat profilul participanților la cursurile organizate 
de ANEVAR.

40-41. a ă e ate pentru e aluatorii e i o ile
Flexmls furnizează un serviciu dedicat agenților imobiliari și 
evaluatorilor de imobile, oferind o bază de date profesională, 
verificată telefonic și verificabilă.

42-45. Mortgage en ing alue i aplica ilitatea la noi
Mortgage Lending Value, cu noscută ca MLV, este un tip de valoare 
prezent în Standardele  Europene de Evaluare (EVS) și în le gislația 
europeană şi care este utilizat pe scară largă în Ger mania.

46-48. Despre pregătirea profesională iniţială şi continuă
Odată cu apariția Ordonanței Guvernului nr. 24/2011 aprobată prin 
Legea 99/2013, cu modificările ulterioare, activitatea de evaluare a 
devenit reglementată, fiind efectuate modificări și în organizarea și 
funcționarea profesiei de evaluator autorizat.
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În cadrul profesiei de evaluator autorizat, se desfă oară 
următoarele activităţi, reglementate de OG 24/2011 privind 
unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor  (ANEVAR este 
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în alte  state ale UE)

 › Evaluări de Proprietăţi Imobiliare/Real estate valuation

 › Evaluări de Întreprinderi/Business Valuation
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E D I T O R I A L

 › maRian ETRE
reședinte anEVaR 

maa, mRiCS, REV

A
veţi în mâini numărul 
 inau gural din „VALOA‑
REA, oriunde este ea“, o 
publicaţie trimestrială, 
lansată la sfâr itul anului 
2013 de către ANEVAR. 

Publicul ţintă este constituit atât din 
evaluatorii autorizaţi cât i din uti‑
lizatorii serviciilor de evaluare.

Revista se dore te una de opinie, 
prin intermediul căreia se vor transmi‑
te cititorilor informaţii diverse privind 
activitatea de evaluare a bunurilor.

Suntem con tienţi cu toţii că 
deţinerea informaţiilor necesare 
reprezintă o bază solidă pentru decizii 
oportune i corecte.

Ne propunem ca autorii articolelor 
să fie în primul rând evaluatorii autori‑
zaţi care doresc să ne împărtă ească din 
experienţa lor, precum i alte persona‑
lităţi care deţin informaţii preţioase, de 
mare interes pentru noi. De aceea, pot 
spune că printre cititorii de azi se regă‑
sesc autorii de mâine i printre cititorii 
de mâine se vor afla autorii de azi.

Acest prim număr invită cititorii 
la o trecere în revistă a principalelor 
domenii care ţin de organizarea i des‑
fă urarea activităţii evaluatorilor au‑
torizaţi. eme precum asigurarea pro‑
fesională, monitorizarea, acreditarea, 
etica, examenul naţional de admitere 
la stagiatură, standardele de evaluare 
în vigoare sunt vechi i noi în acela i 
timp, fiind dovada dinamicii în care se 
află activitatea de evaluare a bunurilor.

Sunt prezente de asemenea i teme 
de analiză a unor oportunităţi privind 
implicarea evaluatorilor ca parte a su‑
portului public pe care îl putem adu‑

ce mediului economic din România. 
 Astfel, evaluarea pentru impozitare 
și adoptarea Mortgage Lending Value 
sunt doar două din subiectele de inte‑
res la data apariţiei acestui prim nu‑
măr al revistei.

Ne propunem să urmărim „su‑
biectele zilei“, atât interne cât i 
 internaţionale, i să atingem toate 
 temele care sunt de interes i care pot 
fi îmbunătăţite.

Una dintre aceste teme, de exem‑
plu, este legată de tarifele plătite eva‑
luatorilor autorizaţi, în special de către 
clienţii care sunt asociaţi operaţiunilor 
de garantare a împrumuturilor. Con‑
sider că nu există o corelaţie directă 
între responsabilitatea evaluatorului, 
competenţă, calitate, respectiv etică, 
i nivelul mediu la care sunt apreciate 

în prezent serviciile de evaluare. Doar 
cu o informare corectă i completă a 
tuturor părţilor implicate putem spera 
la modificări favorabile pentru fiecare 
dintre ele. Sperăm ca publicaţia lansată 
acum să contribuie la acest demers.

Pentru apariţia acestui prim număr 
mulțumim autorilor articolelor, pre‑
cum i speciali tilor care s‑au ocupat 
de formatul revistei.

iind sfâr it de an, vă doresc tuturor 
să aveţi ani care vin, plini de sănătate, 
cu care să obţineţi tot ce vă doriţi

iind început de drum, îi do‑
resc revistei mulţi ani de apariţie 
neîntreruptă

i ne mai doresc ceva
Oriunde este valoarea să fim i noi, 

evaluatorii autorizaţi, i oriunde vom 
fi noi să fie VALOAREA.

Cu prietenie,
Marian Petre

 › Oriunde este valoarea 
să m şi noi, evaluatorii 
autoriza i, şi oriunde vom  
noi să e ValOaREa.

Dragi cititori,
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aluarea pentru i po itare a clă irilor

O provocare 
pentruanul 

Î
n trimestrul 4 al anului 2013 
s-a discutat la Ministerul de 

i nan ţe despre modificările 
care urmează a fi aduse Codu‑
lui iscal în privinţa impozi‑
tului pe clădiri. Propunerea la 

această dată este ca evaluatorii au‑
torizaţi să fie implicaţi în realizarea 
evaluării pentru impozitare. Ne pro‑
punem să creionăm un dra  de ghid 
privind evaluarea pentru impozitare, 
care ar completa un gol existent în 
acest moment în acest domeniu i 

care urmăre te să pună la dispoziţia 
evaluatorilor autorizaţi i a auto‑
rităţilor locale o metodologie clară 
după care să fie elaborate i verifi‑
cate rapoartele de evaluare pentru 
impozitare.

Necesitatea discuţiei acestui su‑
biect este argumentată suplimentar 
de faptul că MI a recomandat, prin‑
tr‑un raport din septembrie 2013, să 
se realizeze calculul impozitului pe 
clădirile nerezidenţiale pe baza ra‑
poar telor de evaluare realizate de că‑

pentruanul 

 › ADRIAN VASCU,
reşedinte anEVaR  , maa, mRiCS, REV 

Senior director, ead of Valuations 
department m  advisor

VALOAREA6



tre evaluatorii autorizaţi, recunos-
când capacitatea membrilor ANEVAR 
de a realiza această misiune.

Prezentul articol î i propune să 
prezinte direcţiile principale de care 
se va putea ţine seama în evaluarea 
pentru impozitare, dacă propunerea 
actuală de modificare a Codului is-
cal va rămâne în vigoare.

Astfel, prevederile Codului iscal  
în materia impozitelor pe clădiri cu-
prind două modificări esenţiale faţă 
de situaţia curentă

 › clădirile vor fi impozitate în 
funcţie de utilizarea acestora 
ca proprietăţi rezidenţiale i 
nerezidenţiale i nu în funcţie 
de proprietarul clădirii, persoana 
fizică sau juridică

 › se „decuplează“ legătura dintre 
valoarea contabilă i valoarea 
fiscală astfel încât în urma 
evaluării nu se vor înregistra 
rezultatele în situaţiile financiare 
ale persoanelor juridice.

O noutate o va reprezenta i fap-
tul că trebuie supuse evaluării i clă-
dirile aparţinând persoanelor fizice 
dacă utilizarea acestora nu este ma-
joritar rezidenţială.

În aceste condiţii, un ghid privind 
evaluarea pentru impozitare ar putea 
avea în vedere următoarele

a) Să se definească un nou tip de 
valoare, „valoarea de impozitare“, 
care este diferită faţă de „valoarea 
de piaţă“ sau faţă de „valoarea jus-
tă“. Această diferenţă provine în 
special din faptul că vor fi supuse 
evaluării doar clădirile, fără teren, 
ceea ce impune o abordare specia-
lă a evaluatorilor faţă de utilizarea 
abordărilor clasice, care presupune 
că rezultatul final, respectiv valoarea 
de piaţă a proprietăţii, include atât 
construcţia cât i terenul. Cu toate 
acestea, abordările evaluării trebuie 
să aibă în vedere cât mai multe in-
formaţii de piaţă.

b) Metodologia care urmează să fie aplicată trebuie să 
fie clară i să poată fi aplicată i înţeleasă pe scară lar-
gă, urmărind o stabilitate pe termen lung a exerciţiului 
evaluării.

c) Să se prevadă cine este solicitantul i cine sunt 
destinatarii evaluării, respectiv contribuabilul/adminis-
traţiile locale, i care vor fi informaţiile pe care solici-
tantul trebuie să le pună la dispoziţia evaluatorului.

 Să fie precizat clar cine poate elabora raportul de 
evaluare i cine poate realiza verificarea acestuia.

e) Să fie menţinute toate cele trei abordări ale evaluă-
rii prevăzute în standardele de evaluare în vigoare (cost, 
venit i comparaţii), aprobate de către ANEVAR, fiind 
făcute unele menţiuni speciale, legate de fiecare aborda-
re în parte.

f) În cazul metodei costurilor, se va deduce din va-
loarea de înlocuire doar uzura fizică, fără a fi estimată 
deprecierea externă. Astfel, nu va fi influenţată valoarea 
clădirii cu elemente care ţin de activitatea derulată în 

 › mi a 
recomandat, 
printrun raport 
din septembrie 

, să se 
realizeze calculul 
impozitului 
pe clădirile 
nereziden iale pe 
baza rapoartelor 
de evaluare 
realizate de 
către evaluatorii 
autoriza i.
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interiorul acesteia i care nu este determinată de clădi-
rea însă i.

g) Să fie precizate sursele de informaţii pentru esti-
marea valorii de înlocuire, respectiv a uzurii fizice, ast-
fel încât să fie eliminat cât mai mult din subiectivismul 
evaluărilor generat în special de sursele de informaţii 
utilizate la calculul celor două elemente. Astfel, dacă 
clădirea evaluată, respectiv starea acesteia nu pot fi în-
cadrate în sursele de informaţii prezentate în ghid, 
atunci evaluatorul va trebui să motiveze acest lucru i 
să prezinte sursele de informaţii auxiliare pe care le‑a 
folosit. Acestea trebuie să fie publice i verificabile.

h) Abordarea prin venit, respectiv metoda capitaliză-
rii chiriei, va putea fi aplicată doar dacă clădirea este în-
chiriată/închiriabilă, dacă există informaţii de piaţă certe 
privind chirii pentru proprietăţi similare din zona în care 
este amplasată. Având în vedere că valoarea de impozitare 
urmăre te să se bazeze cât mai mult pe informaţii verifi-
cabile, nu vor putea fi folosite oferte de închiriere. Dacă 
nu există informaţii certe, abordarea nu va fi aplicată.

i) Abordarea prin comparaţii a întregii proprietăţi, sau 
doar a terenului, în vederea aplicării procesului de alocare, 
se va baza pe informaţii certe, putând fi folosite i oferte 
cu condiţia ca nivelul corecţiilor de piaţă să fie fundamen-
tat pe baza de tranzacţii certe (justificare coeficient nego-
ciere). Din acelea i considerente ca i cele de la abordarea 
pe bază de venit, respectiv având în vedere că valoarea de 
impozitare urmăre te să se bazeze cât mai mult pe infor-
maţii verificabile, se vor folosi în abordarea prin compara-
ţii doar informaţii care să îi permită evaluatorului să justi-
fice corecţiile efectuate pe bază de tranzacţii certe.

j) Să se prevadă ca proprietăţile comparabile să fie 
identificabile fizic. Se va evita astfel subiectivismul uti-
lizării unor comparabile prezentate scriptic în diverse 
surse de informaţii dar care în realitate nu există sau 

sunt diferite faţă de cele rezultate 
din descriere.

k) Inspecţia clădirilor de către 
evaluator va fi obligatorie, fiind pre-
zentate în raportul de evaluare foto-
grafii relevante.

Informaţiile necesare identifică-
rii clădirilor vor fi puse la dispoziţia 
evaluatorului de către contribua-
bil (client/solicitant), care î i asumă 
rsponsabilitatea asupra completitu-
dinii listei.

l) Data evaluării va fi 31 decem-
brie a anului imediat anterior anu-
lui în care i pentru care contribua-
bilul are obligaţia plăţii impozitului 
pe clădire.

m) Pentru u urinţa înțelegerii 
evaluării se va elabora câte un raport 
de evaluare pentru fiecare contribu-
abil indiferent de numărul de clă-
diri aflate în proprietatea acestuia pe 
raza administrativ‑teritorială. Con-
tribuabilul va avea obligaţia să de-
pună la administraţia financiară un 
exemplar din raportul de evaluare.

n) Evaluatorul care va realiza ra-
portul de evaluare pentru impozi-

 › Se vor folosi 
n abordarea 
prin compara ii 
doar informa ii 
care să i permită 
evaluatorului să 
usti ce corec iile 
efectuate 
pe bază de 
tranzac ii certe.
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tare este responsabil atât faţă de contribuabil cât i faţă 
de administraţia locală destinatară. Prin responsabil se 
înţelege că evaluatorul va răspunde în scris sau verbal, 
după caz, oricăror clarificări solicitate de către client 
sau destinatar, inclusiv dacă acestea au fost formulate 
în numele acestora de către un evaluator autorizat  are 
specializarea VE.

o) În cazul abordării prin cost, se vor avea în vedere 
i modernizările clădirii, atât în costul de înlocuire, cât 
i în calculul deprecierii, după caz.

p) Raportul de evaluare va putea include i o singură 
abordare a evaluării dacă există argumente că celelal-
te abordări nu pot fi aplicate. În oricare din situaţii este 
obligatorie abordarea prin cost.

q) Să existe i o structură propusă a raportului de 
evaluare (raport tip) astfel încât să se asigure unifor-
mitatea modului de raportare indiferent de adminis-
traţia locală implicată. Se va asigura astfel comparabili-
tatea indiferent de localizare, iar pe termen mediu vor 
putea fi create baze de date care să asigure mobilitate 
i adaptabilitate sistemului de impozitare a clădirilor 

nerezidenţiale.
r) În cazul în care se vor aplica abordările evaluării 

altele decât costul, este obligatorie alocarea valorii între 
clădire i aportul valorii terenului în valoarea proprie-
tăţii. În urma procesului de alocare va rezulta valoarea 
clădirii. În aceste condiţii în raportul de evaluare vor 
exista minim două valori, din care evaluatorul va face o 

selecţie. Nu se va face media între 
valorile obţinute.

s) Procesul de alocare va include 
deducerea valorii de piaţă a terenu-
lui aferent clădirii evaluate, estima-
tă prin comparaţii de piaţă realizate 
în conformitate cu prevederile din 
ghid, dacă se cunoa te suprafaţa te-
renului i dacă acesta deserve te ex-
clusiv clădirea evaluată.

t) Exemplificarea selectării valorii 
minime dintre cele obținute este ur-
mătoarea  Se va cunoa te rezultatul 
abordării prin cost (este abordarea 
obligatorie). Dacă valoarea rezulta-
tă a clădirii, în urma procesului de 
alocare, este mai mare decât valoarea 
obţinută prin cost, se presupune că 
valoarea rezultată din alocare conţi-
ne efectul unor elemente necorpora-
le care justifică acest surplus i care 
nu ţin de clădirea însă i. În aceste 
condiţii se va selecta ca valoare de 
impozitare rezultatul abordării prin 
cost. Dacă însă valoarea rezultată a 
clădirii în urma procesului de aloca-
re este mai mică decât valoarea ob-
ţinută prin cost cu până la 10 , se 
va selecta abordarea prin venit. Dacă 
diferenţa este mai mare de 10  se va 
selecta rezultatul abordării prin cost 
diminuat cu maxim 10 . S‑a propus 
acest lucru considerându‑se că până 
la un procent de 10  este posibilă o 
ajustare suplimentară a uzurii fizice. 
Peste acest nivel valoarea a fost in-
fluenţată de deprecieri externe (eco-
nomice) care nu vor fi avute în vede-
re la estimarea valorii de impozitare.

Precizările de mai sus ar trebui 
ma te rializate în Ghidul privind eva-
luarea pentru impozitare. Ele pot 
intra în vigoare odată cu aprobarea 
acestuia de către Conferinţa Naţio-
nală a ANEVAR, prin includerea în 
standardele de evaluare obligatorii în 
desfă urarea activităţii de evaluare. 
Data de la care se va putea aplica este 
cel mai probabil 1 ianuarie 201 , până 
atunci urmând să fie cunoscut atât 
de către evaluatorii autorizaţi cât i 
de către autorităţile locale. n

 › Evaluatorul 
care va realiza 
raportul de 
evaluare pentru 
impozitare este 
responsabil 
at t fa ă de 
contribuabil 
c t şi fa ă de 
administra ia lo
cală destinatară. 
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E
ra o frumoasă dimineață de 
primăvară în 1992, când re-
gretata și dulcea mea mamă 
m‑a anunțat, destul de sec 
de altfel, dar fără a accepta 
vreun comentariu   „Daniel, 

vezi că se organizează un curs de 
evaluatori de întreprinderi în Arad. 
Să te duci să te înscrii pentru că eu 
cred că treaba asta e de mare viitor “.

Nu știam pe atunci câtă drepta-
te avea, și, deși căutam mai degrabă 
motive să mă eschivez, odată ce l‑am 
întâlnit pe fascinantul Aristide Nelu 
Dragomir, inițiatorul acțiunii pe plan 
local, mi‑am schimbat atitudinea.

După ce am început cursul și i‑am 
întâlnit pe acei oameni minunați care 
și‑au dedicat energia și priceperea 
nașterii profesiei de evaluator, adusă 
în România pe valul noilor reforme, 
am știut că am ales bine, că am ales 
pentru viitor. Evoc aici și acum figura 
înțeleaptă a celui care a fost președin-
tele de onoare al Asociației, profeso-
rul Alexandru Gheorghiu, personajul 
molcom și organizat întrupat de Con-
stantin Coțovanu, pe tânăra și inte-
ligenta Corina Cernea, cea care ne‑a 
apăsat tare de tot cu creditarea și de-
bitarea conturilor, pe incisivul și bătă-
iosul Nicolae Popescu, pe eleganta și 
riguroasa Adriana Gheorghiu... Aceas-
tă enumerare n‑ar fi însă completă 
fără amintirea sufletului colectivului 
de lectori de atunci, inițiatorul Asoci-
ației și, totodată, primul său Președin-
te, inginerul Gheorghe Bădescu.

Aceștia, și mulți alții care le‑au 
călcat cu onoare pe urme, între care 

Sorin Stan, Doru Puiu iberiu, raian Grigore, Veronica 
Gruzsnicz i, Mihaela Cociș, Olaru Ion sau Cornel Șchio-
pu, formați în creuzetul dur și impersonal al noii ordini 
economice, sociale și politice, au pus bazele profesiei de 
evaluator, ocupație liberală indispensabilă funcționării 
corecte a economiei de piață.

Asociația a venit în peisajul profesional național la mo-
mentul potrivit, pregătind terenul pentru o serie de ope-
rațiuni economice care vin la pachet cu trecerea de la o 
economie centralizată la una bazată pe libera concurență și 
proprietate privată  privatizarea, crearea și dezvoltarea piețe-
lor organizate de capital și de mărfuri, formarea și funcționa-
rea unei piețe locale a fuziunilor și achizițiilor, dinamizarea 
activităților de creditare în scopuri investiționale, dezvoltări 
imobiliare sau de afaceri, garantarea împrumuturilor etc.

iecare dintre etapele enumerate mai sus a cerut eforturi 
semnificative din partea Asociației, inteligență și sudoare 
deopotrivă. Iar echipa condusă de dl. Gheorghe Bădescu 

 › daniEl mana E,  
Vicepreşedinte anEVaR, maa, REV, mRiCS

Viitorul unei profesii
 de la amintiri la perspective 
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s‑a achitat cu brio. În zece ani de via-
ță, ANEVAR oferise autorităților și 
publicului sprijinul potrivit drumului 
fără de întoarcere în care era angaja-
tă țara, ținta fiind economia de piață. 
Profesia evoluase de la prima sa spe-
cializare din 1992, evaluarea întreprin-
derii, la evaluarea proprietăților imo-
biliare începând cu 199 , alimentată 
de noua dinamică a mediului de afa-
ceri românesc  dezvoltare  finanța-
re  creditare  garantare  creștere.

Era nevoie însă de sânge tânăr, de 
energii noi, chiar de o anumită agresi-
vitate, în sensul bun al termenului. Era 
timpul ca ANEVAR să însemne mai 
mult. Era perioada propice creșterii.

La inițiativa domnului Bădescu, 
președintele primilor 10 ani, care 
a renunțat să mai candideze și a 
promovat ideea generoasă de troică 
(fost  prezent  viitor președinte), 
a venit la conducere Adrian Crivii, 
urmat de Mihai Bojincă, Ion Anghel 
și Adrian Vascu, un amestec ideal de 
„lupi tineri“ și experiență matură.

Schimbarea a fost pe măsura vre-
milor. Dacă ANEVAR avea deja sub-
stanță profesională, acum a început 
să capete și formă. Și‑a dezvoltat 
identitatea vizuală, inclusiv prin lan-
sarea unui slogan propriu „Valoarea, 
oriunde este ea“, a devenit o pre-
zență normală în Comitetul Inter-
național de Standarde  IVSC sau 
în  EGoVA, a primit statutul de uti-
litate publică, a obținut includerea 
în Codul Clasificării Ocupațiilor din 
România a pozițiilor de evaluator de 
întreprinderi, proprietăți imobiliare, 
bunuri mobile și active financiare și 
a dezvoltat legături puternice cu uni-
versitățile, ca bază de formare și re-
crutare a viitorilor specialiști evalu-
atori. Evoluția profesiei a continuat 
în anul 2000 cu a treia specializare, 
evaluarea bunurilor mobile, cu crea-
rea în 2001 a unei categorii speciale 
de membri, acreditați, ajungând, în 
fine, la a patra specializare, evaluarea 
instrumentelor financiare, al cărei 
curs pilot a avut loc în 200 .

Criza financiară exportată de americani și pe Bătrânul 
Continent a adus recesiune economică, șomaj și nesigu-
ranță în viețile europenilor, schimbând din mers regulile 
jocului de‑a economia de piață. Niciodată, în istoria mo-
dernă a lumii, nu a fost nevoie mai mare de cultură finan-
ciară, de la priceperea unor concepte de bază, ca econo-
misire, investiție, valoare de piață, risc sau rentabilitate, 
până la înțelegerea completă a factorilor care influențea-
ză valoarea. Cursurile, programele de pregătire continuă, 
conferințele și publicațiile Asociației au oferit și oferă 
membrilor și publicului cunoștințe adecvate înțelegerii 
mecanismelor valorii proprietăților, extrem de utile în pe-
rioadele de recesiune sau de avânt economic, deopotrivă.

În acest mediu tot mai dinamic și complex, echilibris-
tica profesiei pe puntea îngustă dintre reglementare  de-
reglementare a fost stabilizată în mandatul unuia dintre 
cei mai echilibrați președinți, ilip Stoica, când a avut loc 
reglementarea prin lege (OG 24/2011) a activității de eva-
luare, precum i a modalității de organizare i funcţiona-
re a profesiei de evaluator autorizat. Continuitatea ANE-
VAR  Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din 
România  ANEVAR s‑a desfășurat sub bagheta ultimului 
președinte în exercițiu, Petre Marian.

Pe scurt, acestea sunt amintirile frumoase despre o 
profesie, evaluator, și o Asociație, ANEVAR, de care se 
leagă for marea și dezvoltarea acestei ocupații liberale 
în România.

Prezentul ia naștere sub ochii noștri sub cuvântul de 
ordine continuitate, realizată efectiv prin persoana care 
va prelua președinția Asociației din 2014, Adrian Vascu, 
unul din președinții ANEVAR dinainte de reglementare.

Am credința că Asociația va avea și în viitor înțelep-
ciunea să fie flexibilă, să se reinventeze mereu în benefi-
ciul membrilor săi, al profesiei și al publicului, că va ști 
să‑și aleagă cei mai buni reprezentanți, pe cei care înțe-
leg semnificația unor termeni ca voluntariat și dedicare.

În încheiere vă adresez câteva gânduri pe care le consi-
der relevante, îndemnându‑vă să le „evaluați“ pentru a con-
cluziona dacă nu cumva vă reprezintă și pe dumneavoastră.

Educația și pregătirea continuă sunt pașaportul nos-
tru, al tuturor, pentru un viitor mai bun iar ziua de mâi-
ne va aparține întotdeauna celor care o pregătesc astăzi.

Așa cum somnul rațiunii naște monștri, educația fără 
valori morale autentice sfârșește prin a crea profesioniști 
fără etică, o specie care poate fi mai periculoasă pentru 
societate chiar decât infractorii de drept comun lipsiți de 
o minimă educație.

Vreau să am succes, însă numai prin meritul meu. Nu 
vreau pomană dar nici să lucrez pentru puțin. Știu că nimic 
nu e pe gratis. Știu că ce e valoros e greu de atins dar sunt 
pregătit să experimentez. Pentru că în realitate rămânem ti-
neri doar atâta vreme cât continuăm să învățăm. n

 › niciodată, n 
istoria modernă 
a lumii, nu a 
fost nevoie mai 
mare de cultură 

nanciară, de 
la priceperea 
unor concepte 
de bază, ca 
economisire, 
investiție, valoare 
de piață, risc 
sau rentabilitate, 
p nă la nțele
gerea completă 
a factorilor care 
influențează 
valoarea. 
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E
ste bine cunoscut faptul că, 
începând cu anul 2013, eva-
luarea are un cadru legal ri-
guros, ce asigură transparen-
ţa în exercitarea profesiunii 
i garanţii pentru benefici-

ari  investitori în ceea ce prive te 

calitatea i conformitatea cu standardele internaţionale 
de evaluare recunoscute în România.

Aceste modificări legislative nu vin pe un teren gol. 
ANEVAR, în cei peste 20 de ani de existentă, a clădit 
continuu, cu forţă i statornicie, în concordanţă cu rea-
lităţile globale adaptate creator la situaţia din România, 
o profesie nouă, caracteristică economiei de piaţă. Cu 
această politică inspirată, i efortul multor personalităţi 
dedicate i cu viziune, a obţinut recunoa terea publică 
a tuturor instituţiilor financiare i de reglementare (sau 
guvernamentale).

Începând din 1992, ANEVAR a parcurs un drum cura-
jos, cu multe borne de succes, fie în recunoa terea inter-
naţională la EGoVA, IVSC i A O, fie în adoptarea 
unor standarde profesionale i etice, dezvoltarea, ridica-
rea nivelului calitativ al celor patru secţiuni i cre terea 
încrederii publicului.

Deschiderea avută în permanenţă spre cele mai noi 
abordări internaţionale în domeniul evaluării, prin parti-
ciparea la manifestări externe, cursurile i seminariile ţi-
nute de lectori i personalităţi ai asociaţiilor profesionale 

 › Dr. ADRIAN CRIVII,  
reşedinte daRian dRS 

maa, RiCS, REV

ro ocări ale profesiunii e 
e aluare n conte tul actual
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de prestigiu, traducerea a numeroase 
cărţi de specialitate, precum i bibli-
oteca impresionantă au ridicat nivelul 
calitativ al membrilor asociaţiei, dar 
au i sustinut respectul pe care l‑a 
dobândit asociaţia atât pe plan intern 
cât i internaţional.

Această politică modernă, dez-
voltată cu succes pe plan intern, de 
promovare a profesiunii a făcut ca 
asociaţia noastră să aibă o recunoa -
tere din ce în ce mai mare i pe plan 
internațio nal, fiind membră i chiar 
fondatoare în organizaţiile interna-
ţionale de profil, fie ele europene sau 
mondiale.

De peste 1  ani, personalităţi din 
conducerea ANEVAR au reprezentat 
cu succes asociaţia în organismele 
de conducere ale organizaţiilor in-
ternaționale, aducându‑ i la rândul 
lor contribuţia la evoluţia profesiei 
pe plan global.

Din seria memorabilă a eveni-
mentelor de succes a  dori să rea-
mintesc că ANEVAR a fost printre 
primele asociaţii profesionale care 
au tradus i adoptat ediţia III a Stan-
dardului Internaţional IVSC, în 2002, 
lansând‑o la Bucure ti în cadrul unei 
conferinţe cu participare internaţio‑
nală. Cred că a fost un moment de 
cotitură în care majoritatea institu-
ţiilor publice i de reglementare au 
început să impună aceste standarde, 
de asemenea a fost momentul de re-
cunoa tere a contribuţiei majore, a 
ANEVAR, la crearea unui cadru trans-
parent de exercitare a profesiunii.

Globalizarea galopantă în ultime-
le decenii a impus aceste standar-
de internaţionale care au condus la 
cre terea transparenţei i încrederii 
investitorilor, a utilizatorilor de ra-
poarte de evaluare.

Acestea au reprezentat un suport 
puternic pentru consistenţa i bu-
nele practici în evoluţia în profesie, 
promovând profesionalismul i sus-
ţinând încrederea publică în evalu-
are, pe întreg mapamondul. Conti-
nuitatea în aplicarea standardelor i 

ridicarea nivelului calitativ, precum 
i adaptarea acestora la problemati-

ca, din ce în ce mai complexă, a zilei 
de azi, constituie o premisă a succe-
sului profesiunii noastre.

ANEVAR a fost, în cele peste 
două decenii de existență, un model 
de asociaţie profesională, modernă, 
dedicată, implicată în realităţile so-
cietăţii, contribuind i la dezvoltarea 
unor personalităţi, profesioni ti în 
domeniul consultanţei, pe care s‑au 
putut sprijini în multe situaţii insti-
tuţiile publice i private, în decizii 
pentru îndeplinirea obiectivelor lor.

Criza financiară din toamna anului 
200 , ce a declan at o criză economi-
că globală, situaţia delicată a sistemu-
lui bancar i criza datoriilor suverane 
cu care se confruntă multe din statele 
lumii au pus o presiune mare pe toate 
profesii le de consultanţă în domenii-
le financiar‑contabil‑evaluare.

Realităţile lumii de azi, în rapidă 
schimbare, impun profesiei noastre 
noi riscuri i reglementări, dar i 
oportunităţi de care va trebui să se 
ţină seama.

Investitorii, instituţiile publice i 
guvernele, prin autorităţile de regle-
mentare a pieţelor financiare i de ca-
pital, au impus rigori crescute, cre te-
rea transparenţei, implicit o cre tere a 
rolului standardelor profesionale i 
etice, a standardelor de calitate, situa‑
ţie existentă i în România.

Ministerul de inanţe, autorităţile 
fiscale i celelalte autorităţi de regle-
mentare a pieţelor au impus o legislaţie 
în care responsabilitatea civilă i penală 
a consultanţilor, în speţă a companiilor 
i evaluatorilor, este crescută.

ANEVAR a impus, prin sistemul 
de verificare i monitorizare, stan-
darde înalte de transparenţă i cali-
tate pentru companiile de evaluare, 
de care va trebui să se ţină seama în 
desfă urarea activităţii de evaluare.

Implementarea unui sistem per-
formant de asigurare a calității i 
protecţia datelor i a informaţiilor va 
trebui să constituie partea esenţială 

în jurul căreia se va desfă ura activi-
tatea de evaluare.

Nivelul pieţei serviciilor de evalu-
are, care din păcate nu este încă cuan-
tificat corect, este destul de scăzut, 
fapt ce se datorează lipsei unor com-
panii puternice care să poată să fur-
nizeze servicii de calitate i un climat 
propice pentru dezvoltarea profesio-
nală a evaluatorilor. Dar i lipsei unui 
un partener de discuţii puternic i 
credibil în piaţă, pentru susţinere în 
faţa beneficiarilor serviciilor, în spe-
cial instituţiilor financiare.

După o experienţă de peste 20 de 
ani în profesie, atât pe plan intern cât 
i internaţional, consider că timpul 

companiilor mici sau al persoanelor 
fizice, cu servicii exclusiv de evalua-
re, a trecut, iar dezideratul de a avea 
o profesie cu recunoa tere crescută 
în societate, care să genereze prospe-
ritate pentru membrii ei, nu trebuie 
să fie lăsat doar în seama asociaţiei.

Companiile puternice în sectoa-
rele imobiliar i servicii financiare, 
din păcate, ambele în declin astăzi, 
ar putea să asigure în viitor un cadru 
de dezvoltare profesională a evalua-
torilor, cei care oferă consultanţă, cu 
prioritate în aceste industrii. n

 › Realită ile lumii de azi, n rapidă 
schimbare, impun profesiei noastre noi 
riscuri şi reglementări, dar şi oportunită i 
de care va trebui să se ină seama.
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C
onceptul de „standard“ 
poate defini o normă ac-
ceptată de societate, dar i 
un nivel de excelenţă sau 
adecvare în desfă urarea 
unei activităţi.

În sfera serviciilor de evaluare 
stan dardele se referă la

 › utilizarea unui limbaj comun 
prin definiţii clare i fără 
ambiguităţi

 › rezolvarea problemelor specifice 
evaluării

 › instituirea unui comportament 
adecvat al evaluatorului prin cod 
etic i norme de comportament 
specifice.

În general standardele sunt baza-
te pe principii i ele solicită un exer-
ciţiu al judecăţii profesionale, situa-
ţie ce poate conduce la apariţia unor 
eventuale inconsistenţe în rezolvarea 
cazurilor similare.

Prin urmare, pentru a obţine cele 
mai bune rezultate, principiile tre-
buie însoţite de un material esenţial 
explicativ, dar i de îndrumare prac-
tică astfel încât aplicarea standarde-
lor să se realizeze la calitatea înaltă 
a teptată de utilizatorii și prestatorii 
serviciilor de evaluare, de organiza-
ţiile de reglementare i de public în 
general. Standardele trebuie să con-

Standardele de evaluare   în România

 › . bădESCu, maa, RiCS, REV
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Organizaţiile naţionale ale evaluatorilor profesioni ti 
din majoritatea ţărilor, cât i ANEVAR au înţeles că le 
revine sarcina de a elabora norme metodologice de apli-
care a IVS în condiţiile dezvoltării economiei i a pieţei 
naţionale, prin care să se asigure o consistenţă sporită a 
aplicării metodelor de evaluare i a rezultatelor obţinute.

Ca urmare a adoptării prin lege a Ordonanţei Guver-
nului 24/2011 prin care se reglementează activitatea de 
evaluare a bunurilor în România, standardele de evaluare 
în România vor fi elaborate i aprobate anual de Confe-
rința ANEVAR i sunt obligatorii în realizarea lucrărilor 
de evaluare în România.

ANEVAR a aprobat în 2012 utilizarea obligatorie a 
standardelor internaţionale IVS i a ghidurilor interna-
ţionale de evaluare IP. otodată, întrucât standardele 
internaţionale IVS atât ediţia 2011 cât i ediţia 2014 nu 
conţin îndrumări metodologice, ANEVAR a luat hotărâ-
rea de a elabora i aproba norme metodologice de aplica-
re în România a standardelor internaţionale de evaluare. 
ANEVAR va elabora i aproba recomandari practice i 
exemple de lucru care să vină în sprijinul evaluatorilor 
în desfă urarea lucrărilor de evaluare, dar i în sprijinul 
utilizatorilor rezultatelor evaluării în înţelegerea princi-
piilor i metodologiei de evaluare precum i la aprecierea 
calităţii lucrărilor. Standardele i normele metodologice 
sunt obligatorii, în timp ce recomandarile i exemplele 
de lucru au numai un caracter consultativ sau ilustrativ.

tribuie la instaurarea unei încrederi 
a publicului în profesia de evaluator.

Organizaţiile internaționale, regi-
onale i naţionale au depus eforturi 
sistematice în elaborarea unor do-
cumente normative care să se con-
stitue în standarde de evaluare i de 
comportament etic aplicabile în zo-
nele de interes ale lor.

Astfel Consiliul pentru Stan-
darde Internaționale de Evaluare  
IVSC a publicat primele standarde 
internaţionale de evaluare  IVS în 
1994 i acum publică ediţia aplicabi-
lă în 2014. La nivel european, Grupul 
European al Asociaţiilor de Evalu-
atori  EGoVA a publicat ultima 
ediţie a culegerii de standarde euro-
pene de evaluare  EVS în 2012 care 
cuprinde standarde compatibile cu 
IVS, dar i o serie de standarde care 
răspund legislaţiei specifice Uniu-
nii Europene. i alte organizaţii im-
portante, precum RICS  Anglia i 
ASA, A   Statele Unite, au publi-
cat standarde de evaluare care sunt 
în mare măsură compatibile cu IVS.

În România, ANEVAR a publi-
cat primele standarde de evaluare  
SEV în 1994. Acestea erau complet 
compatibile cu IVS 1994. Apoi în 
2003 ANEVAR a hotărât adopta-
rea standardelor IVS ca bază pentru 
standardele aplicate de toţi membrii 
ANEVAR.

În 2009 IVSC a hotărât ca stan-
dardele IVS să conţină numai prin-
cipii de evaluare, urmând ca unele 
elemente de metodologie să fie pu-
blicate separat. Prin urmare ediţiile 
2011 i 2014 ale IVS au un conţinut 
mult mai general, care se referă la 
principiile i cerinţele activităţii de 
evaluare, dar nu include i explicaţii 
privind aplicarea în practică a aces-
tor principii.

Standardele de evaluare   în România
 › Standardele 

trebuie să 
contribuie la 
instaurarea 
unei ncrederi 
a publicului n 
profesia de 
evaluator.
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Principalele caracteristici ale standardelor i norme-
lor metodologice de aplicare sunt

 › să reprezinte o structură coerentă, practică i 
expandabilă

 › să asigure soluţii pentru rezolvarea problemelor de 
bază ale evaluării

 › să acopere problemele evaluării diferitelor tipuri de 
bunuri, pentru diferite scopuri i dimensiuni ale 
activităţii

 › să asigure o compatibilitate deplină cu standardele 
internaţionale IVS i cu standardele europene EVS

 › să asigure compatibilitate și coerenţă cu alte 
standar de adoptate de alte organizaţii internaţionale 
i care re prezintă cea mai bună practică în activitatea 

de evaluare.

Documentele normative (standar-
de, proceduri i aplicaţii) pot fi pro-
puse de oricine, dar necesită consen-
sul Comisiei de Standarde CS înainte 
de a declan a procesul de elaborare. 
În caz afirmativ, CS va hotărî tipul 
de document i va formula aspectele 
profesionale i etice care trebuie re-
zolvate în document.

Proiectul de document se anali‑
zea ză i se aprobă de CS, apoi se pu-
blică spre dezbatere. Comentariile 
primite în perioada de dezbatere pu-
blică vor fi analizate de autori. Ace -
tia vor decide introducerea lor în 
forma finală a documentului. orma 
finală se analizează i se aprobă de 
CS i apoi se publică conform preve-
derilor statutare. n

entru onferinţa  in aprilie  consi er ca prioritate pentru o isia tiinţi că şi e tan ar e  
şi pentru onsiliul Director ale  ela orarea şi a optarea
 › normelor de comportament 

etic al evaluatorilor în scopul 
îndeplinirii cerinţelor Codului 
Etic aprobat de Guvernul 
României în 2012 i aceste 
norme se referă la  integritate, 
obiectivitate, independenţă, 
imparţialitate, confidenţialitate, 
transparenţă, responsabilitate, 
proporţionalitate, consistenţă, 
competenţă profesională, 
comportament profesional 
i conducerea afacerii/

administrarea firmei de 
evaluare

 › normei metodologice privind 
abordările în evaluarea 
proprietăţilor imobiliare i 
anume  abordarea prin cost, 

abordarea prin comparaţie i 
abordarea prin venit

 › normei metodologice privind 
abordările în evaluarea 
întreprinderilor i anume  
abordarea prin cost, abordarea 
prin comparaţie i abordarea 
prin venit

 › normei metodologice privind 
abordările în evaluarea 
bunurilor mobile i anume  
abordarea prin cost, abordarea 
prin comparaţie i abordarea 
prin venit

 › normei metodologice privind 
evaluarea proprietaţilor în 
dezvoltare

 › normei metodologice pentru 
evaluarea proprietăţilor 
generatoare de afaceri

 › standardului de determinare a 
valorii impozabile

 › normei metodologice privind 
măsurarea suprafeţelor 
imobilelor pentru evaluare

 › normei privind asigurarea 
calităţii în activitatea de 
evaluare (membri corporativi)

 › norme privind asigurarea 
calităţii în activitatea de 
evaluare (membri titulari).
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A
rticolul de față î i propu-
ne să prezinte principale-
le aspecte ale procesului 
de acreditare, spiritul re-
gulamentului de acreditare 
precum și avantajele pozi-

ției de evaluator acreditat.
Încă de la constituirea ANEVAR, 

fon datorii organizaţiei profesionale de 
renume de astăzi au avut printre obiec-
tivele principale dezvoltarea carierei de 
evaluator i a nivelului profesional al 
celor ce practică această meserie.

Astfel, pentru promovarea profe-
siei de evaluator s‑au urmărit pe de 
o parte asigurarea unui grad înalt de 
calificare profesională iniţială pen-
tru membrii organizaţiei, precum i o 
dezvoltare ulterioară corespunzătoare 
pentru satisfacerea exigenţelor clien-
ţilor i în conformitate cu nivelul de 
sofisticare de care a dat dovadă piaţa 
serviciilor de consultanţă financiară 
din ultimii 1  ani.

Astfel, în anul 2000 au fost acredi-
taţi primii evaluatori, iar astăzi, după 
13 ani de sesiuni de acreditare, Aso-
ciaţia noastră are un număr de 8  de 

membri acreditaţi, din care 2 pentru domeniul Evaluării 
Proprietăţilor Imobiliare, 32 pentru Evaluarea Întreprinde-
rii, șapte dintre ace tia fiind acreditaţi în ambele domenii. 

rebuie să menționăm că până în prezent cerințele pieței 
de evaluare nu au impus dezvoltarea acreditării și pe dome-
niile EBM și EI , aceasta fiind limitată la specialitățile EPI 
și EI. De altfel acordul cu RICS, care va fi prezentat mai jos, 
se referă doar la specialitățile EPI și EI.

Proveniența geografică a acestor evaluatori acreditați 
la nivelul anului 2013

Principalele aspecte ale 
procesului de acreditare

 › RADU ANTON DIMITRIU,  
manager n departamentul Evaluare analiză 
Economică al C bucurești 
maa, mRiCS, REV 

reședintele comisiei de acreditare  
n perioada 
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După cum se observă, repartiția 
geografică prezintă o anumită con-
centrare în Municipiul București, 
Cluj și imișoara. Privită prin pris-
ma raportului numărului de membri 
acreditați la total membri din C  
București rezultă că această concen-
trare este mult diluată. La nivel na-
ţional, momentan, acoperirea este 
neuniformă, în concordanță cu ce-
rințele unei piețe de evaluare insufi-
cient dezvoltată.

Numărul total de evaluatori acre-
ditați privit din afara Asociaţiei i 
chiar a ţării, prin prisma altor aso-
ciaţii din domeniu, pare mare, însă 
realist vorbind acest număr este încă 
mic. Din punctul de vedere al clien-
ţilor de pe piaţă, care au nevoie de 
servicii de evaluare, cu un grad înalt 
de profesionalism, cererea faţă de un 
astfel de nivel de calificare este în 
cre tere, ea fiind percepută ca o me-
todă bună de certificare a valorii, i 
prin aceasta de reducere a riscului i 
a costurilor ulterioare evaluării.

Evoluția certificării de membrii 
acreditați a urmat un trend ascen-
dent din anul 2000 până în anul de 
maxim al numărului de certificări 
2003  21 de evaluatori , stabi-
lizându‑se în ultimii trei ani la un 
nivel rezonabil de  evaluatori acre-
ditaţi pe an. Acest număr relativ mic 
arată seriozitatea i nivelul înalt al 
examenului de acreditare, pe care 
doar cei mai experimentaţi i mai 
bine pregătiţi dintre evaluatori îl pot 
aborda cu anse reale de reu ită.

Pe de altă parte, trebuie să observăm că mulţi dintre 
membrii titulari ai ANEVAR i‑au extins în timp dome-
niul de specializare spre toate cele 4 categorii de experţi 
evaluatori (EPI, EI, EBM și EI ), fără a face însă o încer-
care de specializare i de certificare suplimentară a valo-
rii i experienţei lor prin acreditare. Aceasta înseamnă o 
preferinţă pentru o dezvoltare pe orizontală i nu una pe 
verticală. În acest moment credem că este momentul ca 
cele două tipuri de dezvoltare să se întrepătrundă i, de 
aceea, subliniem importanţa acreditării pentru intrarea 
într‑o nouă fază a profesiei noastre.

După părerea noastră, procesul de acreditare este un 
proces de complexitate în care faza examenului scris soli-
cită, pe lângă cuno tinţe profesionale de vârf, i capacitatea 
de prezentare a acestora în condiţii de examen. Este adevă-
rat că s‑ar putea ca, pe măsura înaintării în profesie, să fie 
nevoie de mai multă răbdare ca să treci din nou printr‑un 
examen care presupune să abordezi sistematic cuno tinţe-
le în ansamblul lor i să acorzi o importanţă suplimentară 
unui construct teoretic ideal care nu poate fi întotdeauna 
atins în practica de zi cu zi. Dar e un exerciţiu necesar i 
credem că pentru orice evaluator este atât important, cât i 
dătător de satisfacţii, să se întoarcă la studiul materialelor 
specifice unei calificări superioare i să î i actualizeze cu-
no tinţele, actualizându‑le cu ultimele noutăţi în materie, 
într‑un context de competiţie colegială.

Din păcate, în lipsa unor informaţii centralizate, pen-
tru mulţi nu sunt evidente ascensiunea i succesul unor 
firme a căror strategie a urmărit realizarea unui număr 
cât mai mare de evaluatori acreditaţi. De asemenea, sunt 
insuficient cunoscute avantajele semnificative pe care le 
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aduce statutul de evaluator acreditat 
la nivel internaţional.

 ecunoa terea profesională 
interna ională
În anul 2009, ca urmare a recu-

noașterii la nivelul asociațiilor inter-
naționale a performanței prezentate 
de ANEVAR în domeniul conducerii 
și monitorizării procesului de acredi‑
tare, dar și datorită pregătirii i pro‑
fesionalismului membrilor acreditaţi, 
s‑a agreat cu RICS ca membrii acre-
ditați să fie încorporaţi direct ca 
membri RICS, fără trecerea prin Exa-
menul inal de Competenţe Profesi-
onale (Assessment of Professional 
Competence), prin care toţi ceilalţi 
aspiranţi trebuie să treacă. De men-
ționat că această agreare este vala-
bilă și în prezent. Avantajele acestei 
apartenențe sunt evidente, dincolo 
de mândria de a face parte dintr‑un 
organism cu istoria i prestigiul 
RICS  participarea la evenimente de 
pregătire continuă, de calitate și care 
sunt recunoscute de către ANEVAR. 
Un protocol de recunoaștere la RICS 
a orelor de pregătire continuă reali-
zate la ANEVAR este în prezent în 
curs de finalizare.

De asemenea, tot în anul 2009, 
în cadrul board‑ului EGoVA, s‑a 
adoptat decizia ca evaluatorii acredi-
taţi ANEVAR i cu un CV amplu în 
profesie să fie acceptaţi de Asociaţia 
Europeană EGoVA pentru acordarea 
directă a atestării de Recognised Eu-
ropean Valuer. Deţinerea unui astfel 
de atestat oferă siguranţă pan‑euro-
peană investitorilor, creându‑le aces-
tora un confort adecvat în decizia 
de colaborare, bazată pe recunoa te-
rea abilităţilor i experienţei necesare 
obţinerii unui astfel de titlu.

În prezent există un număr de 4 
de evaluatori REV și un număr de 4  
de evaluatori acreditați membri RICS. 
Iată, deci, două calificări de largă re-
cunoaștere internațională, care arată 
interesul acordat membrilor ANEVAR 
acreditaţi de către mediul extern i 

încrederea pe care acest mediu extern, profesional sau de 
afaceri, o acordă procesului nostru de acreditare.

Pe plan intern, calitatea de membru acreditat consti-
tuie criteriu de acceptanță pentru executarea lucrărilor 
de evaluare pentru unele bănci, pentru anumiți clienți 
sau în cadrul reglementat de CNVM.

În concluzie, examenul de acreditare reprezintă un 
test de maturitate profesională, obținerea acestui titlu 
de excelență reprezentând o garanţie a unui nivel înalt de 
pregătire, experienţă i probitate profesională i aducând 
avantaje semnificative pentru cei care îl deţin. n
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Asigurarea 
erăspun ere 

profesională

O
rice activitate profesiona-
lă este supusă riscurilor, 
iar evaluatorii nu fac rabat 
de la regulă. Partea bună 
a acestei situații este că 
o parte din riscuri pot fi 

transferate către piața de asigurări, 
întocmirea unei polițe de asigurare fi‑
ind chiar impusă prin lege. Dincolo de 
aspectul legal, întocmirea unei polițe 
de asigurare de răspundere profesio‑
nală oferă protecție în fața riscurilor 
și reprezintă totodată o garanţie către 
clienţii finali a calităţii serviciilor i a 
pregătirii profesionale a evaluatorilor.

Pentru a veni în sprijinul membrilor săi, Asociaţia 
Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, îm‑
preună cu Aon România au creat un program persona‑
lizat de asigurare de răspundere civilă profesională, pla‑
sat cu asigurătorul Allianz‑ iriac. Acest program, creat 
special pe nevoile evaluatorilor, acordă membrilor Aso‑
ciaţiei facilităţi suplimentare  prime de asigurare foarte 
avantajoase, condiţii de asigurare acoperitoare, continu‑
itate în timp a acoperirii, u urinţa în obţinerea poliţei, 
praguri diferenţiate de limite de răspundere în funcţie 
de volumul de activitate i preferinţele membrilor, po‑
sibilitatea extinderii acoperirii i pentru alte profesii 
complementare.

Menţionăm câteva dintre cele mai importante aspec‑
te în acest sens

 › Prima de asigurare pentru limita de răspundere 
minimă, respectiv 10.000 Eur per eveniment și 
agregat anual, este de doar 0 Lei (13,  Eur), în cazul 
evaluatorilor persoane fizice

 › În cazul în care se dore te includerea în acoperire a 
unor profesii suplimentare faţă de cea de evaluator, 
precum  expertiză contabilă, audit financiar, 
practicieni în insolvenţă, consultanţă fiscală, se 
achită doar o diferenţă de primă de asigurare

 › Se poate opta în orice moment pentru suplimentarea 
limitei de răspundere, până la maxim 1.000.000 Eur 

 › CAMELIA POPESCU

 › Camelia a 
absolvit studii 
economice şi 
are o e perien ă 
în brokerajul 
de asigurări 
de  ani, ind 
implicată direct 
în gestionarea 
asigurărilor 
evaluatorilor 
din anul 2005.
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Sunt incluse în acoperirea poliţei 
atât cheltuielile de judecată făcute 
de reclamant (clientul Asiguratului), 
pentru îndeplinirea formalităţilor 
legale în vederea obligării Asiguratu-
lui la plata despăgubirilor, dacă a fost 
obligat prin hotărâre judecătorească 
la plata acestora, cât i cheltuielile de 
judecată făcute de Asigurat în proce-
sul civil, dacă a fost obligat la plata 
unei compensații.

Sunt acoperite de asemenea i 
prejudiciile produse ca urmare a 
pierderii, distrugerii sau deteriorării 
documentelor originale sau supor-
turilor magnetice predate de clienţi, 
respectiv cheltuielile de refacere a 
acestor documente.

Aderarea la schema de asigurare 
este foarte ușoară și presupune doi 
pași  completarea unui chestionar 
de asigurare disponibil pe site‑ul 

.anevar.ro și plata primei de 
asigurare aferente în contul Asocia-
ţiei (pentru nivelul minim, prima de 
asigurare este inclusă în cotizaţie).

Pentru mai multe detalii despre 
acest program vă invităm să accesați 
site‑ul ANEVAR sau bro erul de asi-
gurări Aon România, prin persoana 
de contact desemnată (semnatară a 
acestui articol). n

per eveniment și agregat anual, existând  trepte 
intermediare de limite disponibile

 › Poliţele de asigurare se emit în format electronic 
de către bro erul Aon România, fiind distribuite 
via e‑mail membrilor Asociaţiei, direct sau prin 
intermediul ANEVAR, creând astfel u urinţă i 
rapiditate în gestionarea solicitărilor

 › ără primă de asigurare suplimentară, membrii ANEVAR 
care i‑au reînnoit poliţele cu continuitate beneficiază 
automat de asigurare retroactivă până la maxim  
ani, în limitele acoperite anterior. Contra unei prime 
de asigurare suplimentare, chiar i membrii noi 
în program, care nu au fost asiguraţi anterior, pot 
beneficia de anterioritate de până la 48 luni.

Anterioritatea este foarte utilă din perspectiva în care 
reclamaţiile sau avizările de daună pot apărea la o perioadă 
considerabilă după predarea raportului de evaluare, în anu-
mite cazuri de până la câţiva ani. Chiar dacă la momentul 
întocmirii raportului de evaluare există o poliţă de asigu-
rare în vigoare, condiţiile de asigurare prevăd îndeplinirea 
a două condiţii cumulative  atât ca evenimentul să fie avi-
zat în perioada de valabilitate a poliţei, cât i ca prejudiciul 
produs să fie cauzat de Asigurat ca urmare a erorilor i 
omisiunilor din rapoartele de evaluare întocmite în peri-
oada de asigurare i/sau în perioada de anterioritate (care 
poate fi de maxim 3 ani, conform standardului pieţei).

Ca o dovadă în plus a suportului Asociaţiei către mem-
brii săi, decizia de a se plăti asigurarea de către ANEVAR 
( i colectarea primei de asigurare în plata cotizaţiei) a con-
dus la facilităţile ca tariful de primă minim să fie de doar 

0 Lei, precum i la extinderea perioadei de retroactivitate 
la  ani, datorită volumului de membri inclu i în schemă.

Prin poliţa de asigurare de răspundere profesională 
se acoperă prejudiciile provocate de evaluator clienţilor 
săi  cu care a încheiat un contract scris de prestări ser-
vicii, semnat de ambele părţi  ca urmare a unor fapte 
săvâr ite din culpă (omisiune, neglijenţă, eroare) i pen-
tru care devine răspunzător în baza acelui contract, a le-
gii i a Codului de Conduită Etică i Profesională.

Aon plc (NYSE: AON) este lider mondial în furnizarea de soluţii de management de risc, 
brokeraj de asigurări şi reasigurări şi consultanţă în domeniul resurselor umane. Prin cei 
65.000 angajaţi în toată lumea, Aon acordă cele mai bune servicii clienţilor săi din peste 
120 de ţări, combinând soluţii de risc inovatoare şi eficiente cu expertiza tehnică a re-

surselor sale la nivel mondial. Aon a fost numit în mod repetat cel mai bun broker din lume, cel mai bun 
intermediar de asigurări, cel mai bun intermediar în reasigurări, cel mai bun consultant privind beneficiile 
pentru angajaţi și manager de captive de către surse multiple din industria de profil.

Aon România, unul dintre cei mai mari brokeri de asigurare din România, oferă servicii de calitate 
pentru brokerajul în asigurări, managementul de risc și beneficii pentru angajați, pentru companii din do-
meniul comercial și industrial, autorități sau instituții financiare. Companie înființată în 1991, subsidiară a 
grupului Aon din 2005, Aon România este cea mai mare operațiune din Regiunea Europa de Sud‑Est, din 
care mai fac parte Bulgaria, Serbia, Macedonia, Albania, Kosovo și Moldova. Pentru mai multe informaţii 
despre Aon, vizitaţi www.aon.ro.
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A
ctivele de tipul clădirilor 
verzi (green buildings) și 
terenurilor verzi (green‑
fields) au căpătat o impor‑
tanţă din ce în ce mai mare 
în ultimele două decenii, 

din punctul de vedere al protecţiei 

me diului, economic și social. Alături de acestea, pe po‑
dium se plasează și terenurile dezafectate (bro nfields), 
care dețin un potențial uriaș de redezvoltare, oferind zo‑
nei în care sunt amplasate o nouă șansă.

Rolul principal în găsirea unor pârghii viabile de redu‑
cere a impactului negativ pe care umanitatea îl are asupra 
mediului înconjurător l‑a avut Comisia Brundland, care, 
în anul 198 , a definit în raportul său „Viitorul nostru co‑
mun“ conceptul de dezvoltare durabilă ca  „dezvoltarea 
ce urmăre te satisfacerea necesităţilor prezentului fără 
a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a‑ i 
satisface propriile nevoi“.

Obiectivele principale, urmărite prin Directiva Europea‑
nă 2010/31/UE privind performanţa energetică a clădirilor, 
sunt ca până în anul 2020 să se obțină o reducere cu 20  a 
consumului de energie în cazul clădirilor existente, ca toa‑
te clădirile nou construite să fie clădiri n EB (începând cu 
1 ianuarie 2019 pentru clădirile administraţiei publice i, 
respectiv, cu 1 ianuarie 2021 pentru restul clădirilor) și ca 

Quo vadis? Activele verzi,  
un viitor durabil

 › IRINA BENE,  
Lector universitar, dr., ing., red. adjunct  
Revista de evaluare a ANEVAR
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până în anul 20 0 să se obțină o redu‑
cere cu 80 9  a emisiilor de CO2, 
faţă de nivelul măsurat în anul 1990.

La nivel național, legislația din 
domeniu este reprezentată, în prin‑
cipal, de Legea 1 9/2013 privind per‑
formanţa energetică a clădirilor, 
OUG 18/2009 privind cre terea per‑
formanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe și Legea /2011 privind re‑
abilitarea termică a clădirilor de lo‑
cuit cu finanţare din credite bancare 
cu dobândă subvenţionată.

Conceptul dezvoltării durabile 
are efecte, deci, și în domeniul con‑
strucțiilor, în care se folosesc deja 
materiale de construcție sustenabile, 
tehnologii inovative de construire și 
design avangardist, clădirile suste‑
nabile reprezentând unul din rezul‑
tatele acestor eforturi.

O clădire verde este o clădire ast‑
fel amplasată pe teren, proiectată, 
construită, exploatată, modernizată 
i apoi reutilizată, încât să fie priete‑

noasă cu mediul i să asigure totodată utilizarea eficientă 
a resurselor naturale disponibile pe amplasament sau în 
apropierea acestuia.

La nivel global, există diferite sisteme de măsurare a 
sustenabilităţii clădirilor, al căror rol este acela de a ofe‑
ri participanților de pe piața imobiliară un cadru pentru 
identificarea i implementarea unor soluţii practice i 
măsurabile de proiectare, construire, exploatare i men‑
tenanţă a clădirilor, în spiritul dezvoltării durabile. În 
România sunt utilizate sistemul LEED, dezvoltat în SUA, 
și sistemul BREEAM, dezvoltat în Marea Britanie.

rin ur are  care ar putea  rolul unui e aluator  
în acest context?

Este important ca evaluatorii să devină con tienţi 
de existența caracteristicilor sustenabile ale clădirilor 
și terenurilor, în acela i timp cu investitorii, dezvol‑
tatorii, proprietarii, chiriașii sau managerii unor astfel 
de clădiri, care tind să capete destul de rapid con tiinţa 
dezvoltării durabile, să urmărească legislaţia națională 
specifică i măsurile fiscale aplicate în scopul susţinerii 
dezvoltării durabile. Iar atunci când aceste caracteristici 
vor fi recunoscute de participanții de pe piață, să fie in‑
cluse în procesul de evaluare și să reflecte impactul aces‑
tora în opinia finală asupra valorii.

 › Comisia 
Brundland a 
de nit, n anul 

, n raportul 
său Viitorul 
nostru comun“ 
conceptul de 
dezvoltare 
dura bilă ca  
dez voltarea 

ce urmăreşte 
satisfacerea 
necesită ilor 
prezentului fără 
a compromite 
posibilitatea ge
ne ra iilor viitoare 
de aşi satisface 
propriile nevoi .
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are pot  atunci ele entele c eie 
din cadrul procesului de evaluare 

asupra cărora e aluatorul ar tre ui 
să se concentre e c n  e aluea ă  

o clă ire er e
În primul rând, o etapă foarte 

importată este cea a inspecției pro‑
prietății, iar evaluatorii pot utiliza 
în acest scop fișe sintetice pentru 
inspecție, în care pot fi introduse în 
prealabil și date despre acele carac‑
teristici verzi ale proprietăților care 
sunt recunoscute la data evaluării de 
către participanții de pe piață.

Analiza celei mai bune utilizări 
poate necesita atenție deosebită în 
ceea ce privește testul fezabilității fi‑
nanciare și cel al productivității maxi‑
me. Cele trei abordări în evaluare pot 
fi aplicate în evaluarea clădirilor verzi, 
respectând aceleași condiții ca și în ca‑
zul clădirilor „tradiționale“. De exem‑
plu, în abordarea prin piață, condiția 
este să existe un număr suficient de 
tranzacții cu proprietăți comparabile.

Cercetările arată faptul că în ceea 
ce privește costurile de construire 

în cazul clădirilor verzi, acestea încă sunt mai ridicate 
comparativ cu cele aferente clădirilor tradiționale. Anu‑
mite tipuri de deprecieri pot fi mai mici, iar elementele 
de construcţie verzi integrate în clădire prezintă dura‑
ta de viaţă economică sau utilă mai mare decât a ele‑
mentelor de construcţie convenţionale, deoarece sunt 
realizate din materiale durabile. De asemenea o clădire 
verde poate prezenta o depreciere funcţională recupe‑
rabilă sau nerecuperabilă, cauzată de o supraadecvare/
supradimensionare.

În cazul abordării prin venit, se remarcă apariţia unui 
nou tip de contracte de închiriere, „green lease“, prin 
care se împart cheltuielile de exploatare între proprietar 
și chiria . Evaluatorul ar trebui să fie conștient că rata de 
ocupare a clădirii poate crește semnificativ, costurile de 
exploatare pot să scadă simțitor datorită tehnologiilor 
inovatoare de ultimă oră încorporate, iar rata de capitali‑
zare și rata de actualizare pot fi mai mici deoarece aces‑
tor clădiri le sunt ata ate prime de risc mai mici. Prin 
urmare și venitul net din exploatare poate fi mai mare 
decât în cazul unei clădiri convenționale cu aceeași utili‑
zare. De asemenea, ar trebui să aibă în vedere eventualele 
reduceri ale impozitului pe proprietate și/sau pe profit 
acordate de către stat.

Rolul evaluatorului nu este unul facil, dar este foar‑
te important, pentru că acesta este singurul care poate 
scoate la iveală valoarea din orice obiect al evaluării. n

 › În cazul 
abordării prin 
venit, se remarcă 
apari ia unui nou 
tip de contracte 
de nchiriere, 
green lease , 

prin care se 
mpart cheltuielile 
de e ploatare 
ntre proprietar 
și chiriaş.
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Unele controverse privind evaluarea pentru 
retragerea acţionarilor intr o societate 
co ercială listată pe piaţa e capital

D
eseori evaluatorii trebu-
ie să evalueze întreprin-
deri sau pachete de acţi-
uni emise de către acestea. 
Scopurile sunt diverse. De 
cele mai multe ori aceste 

evaluări privesc retragerea acţiunilor 
societăţilor listate de la tranzacţio-
nare, vânzarea unor pachete majori-
tare/minoritare de acţiuni, determi-

narea ratei de schimb a acţiunilor pentru fuziune etc. Nu 
în ultimul rând, evaluările se fac pentru estimarea valorii 
aporturilor în cazul divizărilor sau pentru retragerea din 
societatea comercială a acţionarilor care nu au votat în fa-
voarea hotărârilor adunărilor generale care privesc schim-
barea obiectului principal de activitate, mutarea sediului 
societăţii în străinătate, fuziunii, divizării sau schimbării 
formei societăţii.

O situaţie aparte o reprezintă societăţile care se tranzac-
ţionează pe piaţa de capital, pentru care Legea nr. 29 /2004 
privind piaţa de capital prevede  „Acţionarii unei societăţi 
admise la tranzacţionare, care nu sunt de acord cu hotă-
rârile luate de adunarea generală cu privire la fuziuni sau 
divizări, care implică alocarea de acţiuni ce nu sunt admise 
la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, au dreptul de a 
se retrage din societate i de a obţine de la aceasta contra-
valoarea acţiunilor, potrivit art. 133 din Legea nr. 31/1990“. 
(articolul 242). Menţionăm că, în forma actuală a Legii nr. 
31/1990, articolul la care se referă textul citat este 134.

Potrivit acestei prevederi din Legea nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale, preţul plătit de societate pentru 
acţiunile celui ce exercită dreptul de retragere va fi sta-

 › FILIP STOICA,  
reşedinte anEVaR  , maa,  

director Elf E pert S.R.l. bucureşti

VALOAREA  |  Q4 2013 25



bilit de un evaluator autorizat inde-
pendent, ca valoare medie ce rezultă 
din aplicarea a cel puţin două metode 
de evaluare recunoscute de legislaţia 
în vigoare la data evaluării. Expertul 
este numit de judecătorul delegat, la 
cererea consiliului de administraţie, 
respectiv a directoratului. În ce pri-
veste legislaţia în vigoare, subliniem 
că metodele de evaluare sunt cele 
stabilite prin Standardele de evaluare 
adoptate de către Asociaţia Naţională 
a Evaluatorilor Autorizaţi din Româ-
nia care, în baza Ordonanţei Guver-
nului nr. 24/2011, aprobă standardele 
de evaluare aplicabile în România.

Cel puţin trei aspecte importante se 
desprind din analiza acestor prevederi

În primul rând, modalitatea de 
evaluare a acţiunilor asociatului care 
î i exercită dreptul de retragere din-
tr‑o societate comercială listată pe 
piaţa de capital, pe baza mediei ce 
rezultă din aplicarea a cel puţin două 
metode de evaluare recunoscute de 
legislaţia în vigoare la data evaluării, 
poate conduce la valori diferite de 
preţurile de tranzacţionare pe piaţa 
de capital a acelora i actiuni.

Preţurile de tranzacţionare pe 
piaţa de capital se formează în func-
ţie de ofertele de vânzare i respectiv 
de cumpărare i reprezintă percepţia 
participanţilor la piaţă, influenţată 
în mare măsură de informaţiile dis-
ponibile pentru acţionari, de mări-
mea dividendelor distribuite com-
parativ cu alte entităţi etc. Valorile 
estimate de către evaluatorii autori-
zaţi în rapoartele de evaluare se ba-
zează pe informaţii mult mai diverse 
i mai detaliate, analizate i valoriza-

te pe baza raţionamentului profesio-
nal i a experienţei acestora.

De regulă, valorile rezultate în 
urma evaluării în baza abordărilor 
prevăzute de Standardele Internaţi-
onale de Evaluare, care contribuie la 
calcularea mediei prevăzute de art. 
134 din Legea nr. 31/1990, sunt mai 
mari decât preţul pe care acţionarii 

minoritari îl plătesc pentru pachetele de acţiuni tranzac‑
ţionate în mod curent pe piaţă.

În aceste condiţii, care va fi comportamentul acţiona-
rului minoritar  Acesta va vota împotriva hotărârii adu-
nării generale a asociaţilor prin care se aprobă fuziunea 
sau divizarea, ceea ce implică alocarea de acţiuni ce nu 
sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată i 
va solicita retragerea i cumpărarea acţiunilor lor de că-
tre societate la preţul mediu estimat în raportul de eva-
luare. Ulterior, acesta va cumpăra la preţul pieţei, cu ace-
ea i sumă obţinută din vânzarea acţiunilor, un număr de 
acţiuni mai mare decât cel deţinut anterior, mărindu‑ i 
astfel cota de participare la capitalul societăţii.

În al doilea rând, prin efectul acestei prevederi, so-
cietatea în cauză este obligată să‑ i răscumpere acţiunile 
emise către ace ti acţionari minoritari la preţul mediu 
stabilit prin raportul de evaluare, diminuându‑ i în acest 
fel capitalurile, cu toate efectele negative asupra finanţă-
rii activităţii curente i respectiv asupra respectării prin-
cipiului continuităţii.

Societatea are două opţiuni  fie anulează acţiunile 
proprii astfel dobândite, mic orându‑ i capitalul social, 
fie vinde pe piaţa de capital aceste acţiuni, bineînțeles la 
preţul pieţei. În primul caz are loc decapitalizarea socie-
tăţii cu efectele menţionate mai sus. În al doilea caz, so-
cietatea este constrânsă să facă o operaţiune care întot-
deauna generează pierderi prin cumpărarea forţată la un 
preţ mai mare al acţiunilor i vânzarea acestora la preţul 
mai mic recunoscut de participanţii la piaţă, în timp ce 

 › re urile de 
tranzac ionare 
pe pia a de 
capital se 
formează n 
func ie de 
ofertele de 
v nzare şi 
respectiv de 
cumpărare 
şi reprezintă 
percep ia 
participan ilor 
la pia ă.
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acţionarii minoritari beneficiază de 
efectul invers, în sensul că pot achi-
ziţiona acelea i acţiuni la un preţ 
mai mic decât cel încasat prin exer-
citarea dreptului de retragere.

Mai trebuie spus că Legea nr. 
31/1990 privind societăţile comer‑
ciale prevede că, pentru răscumpăra-
rea acţiunilor proprii, societăţile pot 
utiliza numai profitul distribuibil 
sau rezervele disponibile ale societă-
ţii, înscrise în ultima situaţie finan-
ciară anuală aprobată, cu excepţia re-
zervelor legale. Această constrângere 
apare numai în cazul în care răscum-
pararea propriilor acţiuni este o ho-
tărâre voluntară a adunării generale 
a acţionarilor. În acest caz obligaţia 
de răscumpărare este imperativă, iar 
sursele din care se fac plăţile nu sunt 
limitate, indiferent de mărimea pro-
fiturilor sau a rezervelor disponibile.

În mod normal, fuziunea sau divi-
zarea unei societăţi nu trebuie să cre-
eze avantaje sau dezavantaje pentru 
niciunul dintre acţionarii societăţii i 
trebuie să aibă o motivaţie economică 
benefică pentru societate. Legislaţia 
privind societăţile comerciale conţine 
prevederi exprese în acest sens, atât 

cu privire la evaluarea acţiunilor societăţilor implicate în-
tr‑un astfel de proces cât i la calculul ratelor de schimb 
ale acţiunilor i alocarea de acţiuni noi în schimbul celor 
anulate la societăţile absorbite, în cazul fuziunii.

În al treilea rând, articolul 134, al. (4) din Legea nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale prevede că pre-
ţul plătit de societate pentru acţiunile celui ce exercită 
dreptul de retragere se va calcula ca o valoare medie ce 
rezultă din aplicarea a cel puţin două metode de  evaluare. 
Or, standardele de evaluare nu prevăd în nicio situaţie 
fundamentarea opiniei privind valoarea, ca o medie în-
tre valorile obţinute prin metode sau abordări diferite. 
undamentarea opiniei se face pe alte criterii, cum ar fi 

adecvarea metodelor, cantitatea i relevanţa informaţii-
lor pe care se bazează evaluarea etc.

În concluzie, considerăm că aceas tă prevedere din 
legea privind piaţa de capital, care are scopul de a pro-
teja acţionarii minoritari faţă de anumite abuzuri, nu 
face decât să creeze o inechitate între acţionarii (chiar 
i minoritari) care votează hotărârile adunării generale 

în avantajul acţionarilor minoritari care se opun acestor 
hotărâri i beneficiază de dreptul de retragere.

În opinia noastră, echitabil ar fi ca, în cazul exercitării 
dreptului de retragere dintr‑o societate tranzacţionată 
pe piaţa de capital, răscumpărarea acţiunilor să se facă la 
preţul pieţei, adică preţul de închidere din ultima zi de 
tranzacţionare, înainte de hotărârea de fuziune sau divi-
zare. Eventual, pentru a se elimina posibilele speculaţii 
din ultimele zile, determinate de circulaţia unor infor-
maţii referitoare la intenţia de fuziune/divizare, preţul 
de răscumpărare ar putea fi preţul mediu ponderat de 
tranzacţionare pe piaţa de capital din ultimele 30 zile 
anterioare hotărârii de fuziune sau divizare.

În acest fel, societatea ar plăti un preţ recunoscut pe 
piaţă la momentul retragerii, ar evita decapitalizarea so-
cietăţii cu toate riscurile de lichiditate i de solvabilitate 
aferente, iar acţionarii ar fi pu i într‑o situaţie echiva-
lentă, indiferent dacă sunt pentru sau împotriva deciziei 
acţionarului majoritar.

În ce privește modalitatea de stabilire a preţului de 
despăgubire prevăzut la art. 134, al. (4), considerăm că ar 
trebui eliminate prevederea referitoare la media valorilor, 
precum i menţiunea că evaluarea se face pe baza metode-
lor recunoscute de legislaţia în vigoare. Evaluarea pentru 
stabilirea preţului ce trebuie plătit de societate pentru ac-
ţiunile celui ce exercită dreptul de retragere pentru socie-
tăţile necotate ar trebui să se facă la valoarea de piaţă, pe 
baza standardelor de evaluare adoptate de către Asociaţia 
Naţionala a Evaluatorilor Autorizaţi din România, care au 
la bază Standardele Internaţionale de Evaluare. n

 › Echitabil ar 
 ca, n cazul 

e ercitării 
dreptului de 
retragere 
dintro societate 
tranzac ionată pe 
pia a de capital, 
răscumpărarea 
ac iunilor să 
se facă la 
pre ul pie ei, 
adică pre ul 
de nchidere 
din ultima zi de 
tranzac ionare, 
nainte de 
hotăr rea de 
fuziune sau 
divizare. 
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P
rin activitatea desfășurată 
până în prezent, ANEVAR 
și‑a câștigat o poziție impor‑
tantă în piața serviciilor de 
evaluare din România, având 
o contribuție semnificativă 

la dezvoltarea profesiei și recunoaș‑
terea acesteia în rândul beneficiarilor 
unor astfel de servicii profesionale.

Apelarea la serviciile unor evalu‑
atori, membri ANEVAR, conferă un 
element de siguranță utilizatorilor, 
prin credibilitatea conferită de apar‑
tenența la această asociație, asoci‑
ație ce se preocupă permanent de 
pregătirea profesională a membrilor 
săi și de respectarea unor principii 
deontologice absolut necesare des‑
fășurării profesiei de evaluator.

Menținerea reputației, a credibi‑
lității în fața beneficiarilor servici‑
ilor de evaluare oferite de membrii 
ANEVAR, este un obiectiv principal 
al asociației, cu atât mai mult cu cât, 
odată cu reglementarea profesiei prin 
OG 24/2011, autoritățile române au 
decis că „activitatea de evaluare poa‑
te fi desfășurată de orice persoană 

care are calitatea de evaluator autorizat“, calitate ce este 
atribuită numai de asociație. În aceste condiții, calitatea 
lucrărilor de evaluare efectuate de evaluatorii autorizați 
trebuie să fie la un nivel cât mai ridicat, obiectiv realizabil 
atât prin asigurarea unei pregătiri profesionale adecvate a 
membrilor asociației cât și prin monitorizarea continuă 
a activității acestora. De altfel, monitorizarea activită‑
ții desfășurate de evaluatorii autorizați este o atribuție a 
asociației cerută prin legislația în vigoare.

Articolul de față î i propune să prezinte principale‑
le aspecte aferente activității de monitorizare a calității 
serviciilor de evaluare furnizate de evaluatorii autorizați, 
așa cum au fost ele cuprinse în regulamentul Comisiei de 
verificare și monitorizare (CVM), regulament aprobat de 
Consiliul director ANEVAR.

În conformitate cu prevederile art.  alin. (1) din Or‑
donanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 
domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 99/2013, între atribuțiile ANEVAR se regăsesc
d  monitori ea ă aplicarea în desfă urarea acti ității 

de e aluare a e aluatorilor autori ați a standardelor de 
e aluare adoptate de aceasta
f  monitori ea ă respectarea re ulilor i principiilor 

deon tolo ice care u ernea ă acti itatea e aluatorilor 
autori ați .

Prin aceeași Ordonanță de Guvern, la art. 2 alin. (2) se 
definește activitatea de evaluare ca fiind „activitatea de 
estimare a valorii, materializată într‑un înscris, denumit 
raport de evaluare, realizată în conformitate cu standar‑
dele specifice acestei activități și cu deontologia profe‑
sională, de un evaluator autorizat“.

Având în vedere obiectivul asociației de a asigura ca‑
litatea serviciilor de evaluare oferite de membrii acesteia, 
în conformitate cu cerințele legale prezentate în paragra‑
fele anterioare, procesul de monitorizare a fost conceput 
pentru verificarea tuturor evaluatorilor autorizaţi, persoa‑
ne fizice i persoane juridice, care au desfă urat activităţi 
de evaluare materializate prin rapoarte de evaluare emise. 
Verificările vor viza respectarea atât a Codului de etică cât 
și a Standardelor de evaluare aprobate de ANEVAR.

 › SORIN PETRE,  
reşedintele Comisiei de Veri care  

şi monitorizare, maa, mRiCS, REV 
director n cadrul departamentului  
de consultanță al C Rom nia

onitori area calită ii 
serviciilor de evaluare
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Prin verificarea și monitorizarea 
activității de evaluare se urmărește 
realizarea a trei obiective principale

 › îmbunătăţirea performan‑
ţei profesionale a evaluatorilor 
autorizați

 › aplicarea unitară a standardelor de 
evaluare obligatorii pentru des‑
fășurarea activității de evaluare, 
prin formularea, pe baza infor‑
mațiilor rezultate din verificări‑
le efectuate, de propuneri pentru 
îmbunătățirea activității

 › responsabilizarea membrilor 
asociației, prin identificarea 
situaţiilor care pot atrage 
răspunderea disciplinară a 
evaluatorilor autorizați.

În aceste condiții, activitatea de 
monitorizare va avea un rol preventiv, 
de evitare a utilizării de către mem‑
brii asociației a unor practici neper‑
mise de Codul de etică i de Standar‑
dele de evaluare i de îmbunătăţire a 
calităţii lucrărilor de evaluare efectu‑
ate de evaluatorii autorizaţi.

În cadrul procesului de monitori‑
zare sunt incluse următoarele acti vități

 › verificarea procedurilor imple‑
mentate de evaluator pentru 
asigu rarea cerinţelor de obiec‑
ti vitate, independenţă i im par‑
ţialitate precum i de competenţă 
profesională  conform Codului 
de etică i IVS 101 i IVS 103

 › verificarea corelării dintre „Sfera 
misiunii de evaluare“ definită 
conform IVS 101 i „Raportarea 
evaluării“ conform IVS 103

 › verificarea prin sondaj a dosarelor 
de lucru  în conformitate cu IVS 
102, în cadrul procesului de evalu‑
are „trebuie păstrată o înregistrare 
a activităţii desfă urate pe parcur‑
sul procesului de evaluare... acest 
dosar va cuprinde datele cheie de 
intrare, toate calculele, investiga‑
ţiile i analizele relevante pentru 
concluzia finală, precum i o copie 
a oricărui raport interimar sau fi‑
nal predat clientului“

 › identificarea necesarului de pregătire profesională a 
evaluatorilor autorizaţi i adaptarea programelor de 
pregătire profesională continuă, oferite de Asociație 
în conformitate cu aceste cerinţe.

Procesul de monitorizare nu și‑a propus ca obiectiv 
o eventuală sancţionare disciplinară a evaluatorului. În 
conformitate cu prevederile OG 24/2011, art. 8 (8) aceas‑
ta este o atribuţie a Consiliului director care „l) hotărăște 
sancționarea disciplinară a evaluatorilor autorizați, alții 
decât propriii membri, la propunerea Comisiei de etică 
și disciplină, potrivit regulamentului Comisiei de etică 
și disciplină și codului de etică al profesiei.“

Activitatea de monitorizare se desfă oară sub coor‑
donarea Comisiei de verificare i monitorizare i este 
implementată cu ajutorul inspectorilor, angajaţi ai Aso‑
ciației în cadrul Departamentului de verificare i moni‑
torizare (DVM).

Comisia de verificare i monitorizare este formată din 
 membri (inclusiv pre edintele), evaluatori acreditaţi 

(cerinţă inclusă de altfel în OG 24/2011), i are ca prin‑
cipale atribuţii

 › pregăte te procedurile specifice de monitorizare, in‑
clusiv obiective de verificat, proceduri ce sunt apro‑
bate de Consiliul director

 › aprobă programul de monitorizare al evaluatorilor 
autorizaţi

 › stabile te calificativele acordate evaluatorilor mo‑
nitorizaţi pe baza notelor de inspecţie, calificative 
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ce sunt aprobate de Consiliul 
director

 › propune Consiliului măsuri pri‑
vind îmbunătăţirea activităţii de 
evaluare.
Departamentul de verificare i 

monitorizare este format din inspec‑
tori care au calitatea de salariaţi ai 
ANEVAR (deci sunt membri inactivi 
ai Asociației), selectaţi pe baza expe‑
rienţei profesionale în domeniul eva‑
luării. Principalele atribuţii ale DVM, 
prin inspectorii angajaţi, includ

 › stabile te programul de moni‑
torizare al evaluatorilor autori‑
zaţi, pe baza datelor prezentate 
în rapoartele anuale de activita‑
te ale evaluatorilor, ţinând cont 
și de rezultatele inspecţiilor 
anterioare

 › efectuează inspecţiile, elaborea‑
ză notele de inspecţie și prezintă 
rezultatele inspecţiilor Comisiei 
de monitorizare i verificare.
Inspecţiile se efectuează pe baza 

programărilor trimestriale elaborate astfel încât fiecare 
evaluator autorizat care a efectuat lucrări de evaluare să fie 
verificat cel puţin o dată la cinci ani. Procesul de monito‑
rizare se desfășoară pe parcursul a patru etape sumarizate 
în graficul de mai jos.

În concluzie, activitatea de monitorizare a fost elabo‑
rată pentru a se constitui într‑un instrument eficient de 
asigurare a calității serviciilor de evaluare desfășurate de 
evaluatorii autorizați, având un caracter preventiv, bazat 
pe principii de transparență, uniformitate și egalitate, 
având ca obiectiv principal creșterea credibilității profe‑
siei de evaluator autorizat în cadrul beneficiarilor servi‑
ciilor de evaluare.

Activitatea de monitorizare este la început de drum, în 
momentul de față fiind elaborate și aprobate regulamen‑
tele și procedurile necesare implementării acesteia, regu‑
lamente ce au fost calibrate în cadrul unui proces pilot de 
verificare a evaluatorilor pe bază de voluntariat, proces ce 
s‑a desfășurat în perioada iulie  octombrie 2013.

Cu siguranță că procesul va fi îmbunătățit în viitor, 
pe măsură ce se va căpăta experiență practică în cadrul 
implementării, și este de așteptat ca activitatea evalua‑
torilor să se îmbunătățească prin împărtășirea celor mai 
bune practici din domeniu, observate pe parcursul veri‑
ficărilor efectuate. n
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Stabilirea programelor 
de inspecţie  trimestriale 
– lista evaluatorilor ce
urmează a fi verificaţi

Stabilirea 
calificativelor acordate 
evaluatorului verificat

Stabilirea măsurilor 
corective în 
concordanţă cu 
calificativele obţinute 
de evaluator și 
recomandări

Verificarea propriu-zisă a 
evaluatorului de către 
inspectorii DVM efectuată 
de regulă de un inspector  
pe parcursul unei zile 
lucrătoare

✓ Se verifică îndeplinirea 
de către evaluator a 
“obiectivelor” incluse în 
procedura de 
monitorizare specifică 
(exemplu de obiectiv: 
include raportul de 
evaluare verificat 
descrierea scopului 
evaluării? Da/Nu) 

✓ Rezultatele verificării 
sunt prezentate în Nota 
de inspec ie

Calificativele sunt acordate 
în funcţie de procentajul 
rezultat conform notelor de 
inspec ie: 
✓ < 35% ……… calific. D 
✓ 36% ÷ 70% … calific. C 
✓ 71% ÷ 85% … calific. B 
✓ > 86% ............ calific. A

✓ repetarea inspec iei 
✓ participarea la cursuri 

suplimentare de 
pregătire profesională, al 
căror tarif va fi suportat 
integral de către cei în 
cauză 

✓ propunerea declan ării 
procedurilor disciplinare 
de către Comisia de 
tică i isciplină, dacă 

este cazul 
✓ recomandarea unor 

măsuri de îmbunătățire a 
activității evaluatorului 

Pe baza:  
✓ Rapoartelor anuale de 

activitate ale 
evaluatorilor con inând 
date referitoare la 
activitatea de evaluare 

✓ Rezultatel  inspec iilor 
anterioare
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Mă întrebam care ar fi putut fi 
motto‑ul acestui articol

 › „prin noi în ine“  gândind că 
este în puterera noastră să ega‑
lăm, prin calitatea activităţii în 
misiunile de evaluare i calitatea 
rapoatelor de evaluare, vizibili‑
tatea i recunoa terea globală a 
brandului ANEVAR, sau

 › „mulţumesc“  gândind cu re‑
cuno tinţă la evaluatorii autori‑
zaţi care „au avut curajul“ de a‑ i 
exprima dorinţa să fie inspectaţi 
pentru calitatea activităţii de eva‑
luare a bunurilor i cu ajutorul 
cărora am făcut „acordul fin“ al 
unui sistem despre care fo ti pre‑
edinţi ai ANEVAR vorbeau acum 

mai bine de zece ani, sistem care 
abia acum se individualizează în 
viaţa noastră de asociaţie.

Ambele sintagme dau motive de 
reflecţie i ţin la fel de mult la 
amândouă. 

„Curajo ii“ de până acum, din 
acest Progam Pilot, au fost  1  mem‑
bri corporativi (SA i SRL) i doi 
membri titulari (P ), firme i P ‑uri 
care sunt conduse sau în care lucrea‑

ză fo ti pre edinţi ai ANEVAR, membri ai Consiliului 
Director, membri ai consiliilor filialelor, membri ai Co‑
misiei de Etică i Disciplină.

Ei au vrut cu adevărat să dea o mână de ajutor pentru 
calibrarea sistemului de monitorizare, în acela i timp fi‑
ind convi i că, prin modul cum a fost concepută i prin 
modul cum este condusă, activitatea de verificare  mo‑
nitorizare nu vânează gre eli i nu face clasamente sau 
ierarhii în comunitatea de evaluatori ai României.

oţi au aceea i convingere  monitorizarea este bine‑
venită și trebuia introdusă mai demult.

Concluzia din finalul inspecţiilor  toţi membrii ANE‑
VAR inspectaţi în cadrul Programului Pilot se preocupă 
real de calitate i au sisteme de calitate certificate sau cel 
puţin implementate, care sunt respectate i au rezultate 

 › DAN DUMITRIU,  
Coordonator departamentul de Veri care 
şi monitorizare al anEVaR

rogra ul ilot  n eri carea şi 
onitori area calităţii acti ităţii e e aluare 

ae aluatorilor autori aţi
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concrete  inclusiv o P A a prezentat 
proceduri de lucru i de urmărire a 
calităţii, chiar dacă aceasta nu este 
o obligaţie. Obligaţie este ca fiecare 
evaluator autorizat să aibă o formă 
proprie de sistem de calitate, im‑
portant este ca acesta să existe i să 
UNC IONE E, chiar dacă nu exis‑

tă proceduri scrise, chiar dacă el nu 
este certificat de către un organism 
naţional de certificare.

rogra ul ilot s a esfăşurat 
confor
 › regulamentului Comisiei de 

Verificare i Monitorizare 
(CVM), rezultat în urma 
dezbaterilor începute în 
octombrie 2012, aflat pe site la 
„transparenţă decizională“ la 
data discuţiilor de la Întâlnirea 
Membrilor Corporativi 2012, 
de la Sighi oara i menţinut 

în forma rezultată din discuţiile/propunerile de la 
Sighi oara până în 12 noiembrie 2013  de la această 
dată Regulamentul CVM se găse te în acela i loc pe 
site, dar în forma revizuită juridic, aprobată de către 
Consiliul Director prin otărârea .

 › procedurii de desfă urare a activităţii de verificare a 
calităţii activităţii de evaluare, în versiunea iniţială, 
acceptată de către Consiliul Director ca versiune de 
lucru, pentru demararea Programului Pilot, precum 
i lista obiectivelor analizate i notate pentru 

obţinerea punctajului final, în timpul inspecţiei  
la această dată ambele documente se găsesc pe 
site‑ul ANEVAR în forma completată, ca efect al 
observaţiilor i propunerilor evaluatorilor autorizaţi 
care au dorit să facă parte din Programul Pilot.

Datele propuse de către Departamentul Verificare  
Monitorizare (DVM) pentru inspecţii au fost agreate de 
către evaluatorii autorizaţi inspectaţi, cu o singură ex‑
cepţie, în care a fost solicitată amânarea cu o săptămână 
a datei iniţiale.

e rii  eri caţi au furni at la inspecţie
 › raportul de activitate pe anul 2012

 › listele complete cu toate rapoartele de evaluare, cu 
obiectul evaluării, data primirii comenzii, data i 
numărul raportului de evaluare, onorariul încasat. 

oate acestea confirmau justeţea datelor consemnate 
în raportul de activitate

 › contractele sau comenzile pe baza cărora s‑au 
elaborat rapoartele de activitate

 › dosarele misiunilor de evaluare pentru un număr 
de evaluări din lista mai sus menţionată, selectate 
prin sondaj.

 a ut surpri e foarte plăcute n ur a efectuării 
inspecţiilor n ca rul rogra ului ilot
 › sisteme de calitate care nu erau certificate dar care 

asigurau o trasabilitate impecabilă,

 › dosare ale misiunilor de evaluare complete i cu date 
relevante,

 › rapoarte de evaluare realizate la un înalt nivel profe‑
sional, aproape de invidiat.

Închei cu un alt motiv de reflecţie  mă gândesc la anii 
în care Comisia de Etică i Disciplină a ANEVAR nu va 
avea de lucru sau va clasa toate dosarele primite, pentru 
că evaluatorii autorizaţi reclamaţi i‑au dus cu onorabi‑
litate i profesionalism misiunile, iar rapoartele nu au 
neconformităţi care să‑i incrimineze.

Este prea îndrăzneţ
Nu  Este în puterea noastră  n

 › Datele propuse 
de către 
Departamentul 
Veri care  
monitorizare 
(DVM) pentru 
inspec ii au 
fost agreate de 
către evaluatorii 
autoriza i 
inspecta i, 
cu o singură 
e cep ie, n care 
a fost solicitată 
am narea cu 
o săptăm nă a 
datei ini iale.
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D
e multe ori m-am între-
bat cum ar suna anunţurile 
postate la mica publicitate 
pentru solicitarea serviciu-
lui de evaluare. Probabil o 
parte din ele ar fi de genul  

„Caut evaluator care să întocmească 
un raport de evaluare pentru o pro-
prietate imobiliară, într‑un termen 
foarte scurt i să coste puţin.“ Partea 
referitoare la calitatea raportului de 
evaluare probabil că ar fi în cele mai 
multe cazuri neprecizată, fiind pla-
fonată de constrângerea privitoare la 
cost, care este prioritară.

i totuşi  acă ţi oreşti un raport 
e e aluare e calitate  cu  

ţi ai sea a că ei pri i unul 
la stan ar ul pe care l ceri

Cauţi o firmă sau un evaluator cu 
un brand ce îţi oferă garanţia profe-
sionalismului în realizarea serviciu-
lui de evaluare. i astfel apare o nouă 
întrebare  cum îl identificăm pe cel 
care oferă servicii profesioniste de 
evaluare? Brandul personal al unui 
evaluator se construie te în mulţi 
ani de muncă i instruire profesio-
nală. O parte din calificările pe care 
le‑a obţinut de‑a lungul carierei sale 

vor apărea i pe cartea sa de vizită, acronime pe care le va 
în irui mândru, după numele său. Este prima informaţie 
care ajunge la potenţialul client, privind profesionalis-
mul evaluatorului. Este însă foarte probabil ca acele acro-
nime să nu fie recunoscute la adevărata lor valoare de 
către cei care nu au informaţii despre ceea ce reprezintă 
acestea. Ca un prim pas spre această cunoa tere, voi pre-
zenta ce înseamnă acronimul REV, trecut după numele 
evaluatorului, pe cartea sa de vizită.

Calificarea REV este marca de excelenţă în evaluarea 
proprietăţilor imobiliare ce atestă clienţilor internaţio-
nali i locali faptul că evaluatorul are o calificare cores-
punzătoare unui înalt nivel al standardului european de 
practică în evaluare. De la momentul creării sale, această 
calificare a fost acordată de către asociaţiile de evalua-
tori de top din Europa pentru mai mult de 2000 de eva-
luatori. Aproape jumătate dintre ace tia sunt evaluatori 
germani certificaţi de pzert. Până în acest moment 
doar 4 evaluatori români autorizaţi au obţinut califi-
carea REV. Conform cerinţelor EGoVA (Grupul Euro-
pean al Asociaţiilor de Evaluatori), care administrează 
calificarea REV, evaluatorul practician trebuie să deţină 
cuno tinţe solide i experienţă profesională în aplica-
rea teoriei i practicii evaluării, inclusiv a standardelor 
europene de evaluare sau a altor standarde de evaluare 
echivalente, recunoscute de EGoVA (de ex. Standar-
dele Internaţionale de Evaluare), respectiv de asociaţia 
profesională din care evaluatorul face parte. Candidatul 
trebuie să aibă pregătire universitară sau postuniversita-
ră relevantă, recunoscută de EGoVA, în domeniul eva-
luării proprietăţilor imobiliare. Curricula orientativă ar 
trebui să cuprindă cursuri pe teme cum ar fi  Principiile 
teoriei economice, inclusiv cele ce fac referire la piaţa 
imobiliară  Principiile de evaluare, practică i standarde, 
inclusiv evaluări legale (statutare)  Analiza financiară a 
investiţiilor în proprietăţi imobiliare i analiză statistică  
Principiile dreptului constituţional i privat  Impozita-
rea veniturilor i a proprietăţilor imobiliare  Principii de 
contabilitate  Cartea funciară  Principiile construcţiilor 
de clădiri  Etică profesională.

Evaluatorul care dore te să obţină calificarea REV 
va trebui să aibă cel puţin 2 ani de experienţă în do-
meniul evaluării de proprietăţi imobiliare (sau  ani în 

 › ANAMARIA CIOBANU,  
Vicepreşedinte anEVaR,  

reşedintele Comisiei de Rela ii şi imagine

n căutarea ser iciilor 
ee aluare e calitate

 › brandul 
personal al unui 
evaluator se con-
struieşte n mul i 
ani de muncă şi 
instruire profe-
sională. O parte 
din cali cările pe 
care lea ob inut 
dea lungul 
carierei sale vor 
apărea şi pe 
cartea sa de vi-
zită, acronime pe 
care le va nşirui 
m ndru, după 
numele său.
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cazul în care pregătirea universita-
ră sau postuniversitară nu acoperă 
temele indicate ca fiind relevante). 
De asemenea, evaluatorul trebuie să 
fi realizat cel puţin 20 de rapoarte 
de evaluare în ultimii 2 ani i să fi 
participat la programe de pregătire 
continuă, ce totalizează 20 de ore pe 
an. O altă cerinţă este aceea ca eva-
luatorul să aplice codul de etică i 
standardele de evaluare agreate de 
asociaţia profesională din care face 
parte, respectiv reglementările exis-
tente în domeniul evaluării proprie-
tăţilor imobiliare aplicabile pe piaţa 
pe care realizează evaluările.

Pornind de la aceste cerinţe for-
mulate de EGoVA, pentru a obţine 
calificarea REV, un evaluator român 
autorizat trebuie să aibă calitatea de 

membru acreditat al ANEVAR, a a cum este reglemen-
tată la art. 1 , alin. (1) din Ordonanţă, dobândită prin 
promovarea unui examen de acreditare sau reacreditare, 
după caz, în conformitate cu normele specifice stabilite 
prin Regulamentul de acreditare. Deţinerea calităţii de 
membru acreditat expert evaluator este obligatorie atât 
la data obţinerii titlului de REV cât i pe parcursul celor 
 ani de valabilitate a unei recunoa teri REV. De aseme-

nea, în vederea obţinerii acestei calificări, evaluatorului 
trebuie să nu îi fi fost aplicată oricare dintre sancţiunile 
disciplinare prevăzute în art. 2  din Ordonanţă, în ulti-
mii 3 ani anteriori datei depunerii cererii de recunoa tere 
a calităţii de REV, sau să nu fi fost condamnat definitiv 
pentru săvâr irea unei infracţiuni cu intenţie.

Pe scurt, acestea sunt cerinţele de profesionalism 
asociate calificării REV. În căutarea serviciilor de eva-
luare de calitate, informaţiile privind profesionalis-
mului evaluatorului sunt esenţiale, iar alegerea ofertei 
celei mai ie ine de servicii de evaluare nu ar trebui să 
fie prioritară. n

 › Cali carea 
REV este marca 
de e celen ă 
n evaluarea 
proprie tă ilor 
imobiliare ce 
atestă clien ilor 
interna ionali 
şi locali faptul 
că evaluatorul 
are o cali care 
corespunzătoare 
unui nalt nivel 
al standardului 
european de 
practică n 
evaluare. 
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C
omportamentul etic se află 
în centrul a ceea ce înseam-
nă să fii profesionist. Prin 
comportamentul etic se dis-
ting profesioni tii de ceilalţi 
participanţi pe piaţă.

Profesionistul evaluator autorizat 
trebuie să respecte pe lângă preve-
derile legale în materie i principiile 
i reglementările prevăzute în codul 

de etică. Obiectivul Codului de etică 
este acela de a crea un cadru în care 
activitatea de evaluare să fie desfă-
șurată în mod etic de către evaluato-
rii autorizaţi, cu pregătire adecvată. 
Aceasta va conduce la consolidarea 
încrederii publice în activitatea de 
evaluare, în profesia de evaluator i 
în Asociaţia Naţională a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România.

Principiile etice fundamentale ale 
profesiei de evaluator autorizat cu-
prind aspectele care trebuie luate în 
considerare sau acţiuni care trebuie 
efectuate în vederea evitării sau a di-
minuării pericolelor ce pot apărea pe 
parcursul activităţii unui evaluator 
autorizat. Acestea sunt

 › integritate;

 › obiectivitate, independenţă, 
imparţialitate

 › confidenţialitate

 › competenţă profesională.
Un obiectiv de bază al Asociaţiei 

este ca membrii acesteia să aibă un 
comportament etic. Astfel, în cadrul 
ANEVAR funcţionează Comisia de 
Etică i Disciplină (CED), numită i 
revocată de către Conferinţa Naţio-

nală. Activitatea CED se desfă oară în conformitate cu 
Regulamentul CED, elaborat de către Consiliul Director 
i aprobat de către Conferinţa Naţională.

CED este formată din  membri titulari i 3 membri 
supleanţi, ale i de către Conferinţa Naţională dintre eva-
luatorii autorizaţi înscri i în abloul Asociaţiei, care se 
bucură de autoritate profesională i probitate morală. Pe-
rioada pentru care sunt aleși membrii CED este de 4 ani.

Comisia de Etică i Disciplină cercetează faptele de na-
tură să atragă răspunderea disciplinară a membrilor Asoci-
aţiei, persoane fizice i persoane juridice. Comisia de Etică 
i Disciplină este condusă de pre edintele Comisiei de Eti-

că i Disciplină, ales i revocat din funcţie de către mem-
brii titulari ai CED, cu votul majorităţii absolute.

Procedura disciplinară include patru etape  sesizarea 
CED, cercetarea disciplinară prealabilă, cercetarea disci-
plinară propriu‑zisă și soluţionarea acţiunii disciplinare.

1. SESIZAREA CED  procedura disciplinară se declan ează la 
sesizarea oricărei persoane fizice sau juridice, parte intere-
sată sau prin autosesizarea pre edintelui Asociaţiei, inclu-
siv ca urmare a unor articole din mass‑media. Pe parcursul 
cercetării disciplinare, ea poate fi extinsă i asupra altor 
fapte săvâr ite de către persoana cercetată, chiar dacă nu 
au fost incluse în sesizarea primită. De asemenea, dacă pe 
parcursul cercetării disciplinare se constată i participarea 

 › ROdiCa ăşmăşan,  
reședintele Comisiei de etică și disciplină 

 , maa, mRiCS, REV,  
Senior manager m  advisor

Despre etică 
şi isciplină

 › rin compor
tamentul etic 
se disting 
profesioniştii 
de ceilal i parti
cipan i pe pia ă.
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altor evaluatori autorizaţi la faptele 
cercetate, cercetarea poate fi extinsă 
i asupra acestor persoane.

  D   – 
se declan ează în cel mult 30 de zile 
de la înregistrarea sesizării și este 
efectuată de către raportorul numit de 
pre edintele Comisiei de Etică i dis-
ciplină din cadrul membrilor titulari ai 
CED. Persoana cercetată este convoca-
tă în scris pentru audieri, iar raporto-
rul va analiza toate aspectele cauzei. 
În această etapă a cercetării poate fi 
convocată i persoana care a înaintat 
cererea sau orice altă persoană ale că-
rei declaraţii pot ajuta la soluţionarea 
cauzei. Refuzul persoanei cercetate de 
a se prezenta în faţa raportorului sau 
de a face declaraţii nu împiedică fina-
lizarea cercetării prealabile. Cercetarea 
disciplinară prealabilă se încheie cu un 
raport prealabil care cuprinde conclu-
ziile raportorului. Acesta poate pro-
pune Comisiei de Etică i Disciplină

 › clasarea cazului

 › neaplicarea unei sancţiuni

 › aplicarea unei sancţiuni 
disciplinare.

  D   
  se desfă oară în cadrul edinţei 

CED. Participarea raportorului este 
obligatorie, acesta prezentând rapor-
tul prealabil i concluziile  cercetării 
prealabile. După audierea raportoru-
lui, a persoanei cercetate sau a per-
soanei care a formulat sesizarea, dacă 
este cazul, CED deliberează i supu-
ne la vot propunerea de soluţiona-
re a cercetării disciplinare. Rezulta-
tul deliberărilor în cadrul cercetării 
disciplinare propriu‑zise se consem-
nează într‑un referat, care poate să 
recomande clasarea cazului, neaplica-
rea unei sancţiuni sau aplicarea unei 
sancţiuni disciplinare. Referatul în-
tocmit de către CED este comunicat 
persoanei cercetate, care are dreptul 
de a‑ i exprima în scris observaţiile 
cu privire la conţinutul referatului, 
în termen de 10 zile de la data primi-

rii. După primirea observaţiilor sau la 
expirarea termenului de 10 zile, pre-
edintele Comisiei de Etică înaintea-

ză referatul Consiliului Director sau 
Conferinţei Naţionale, după caz.

   D  – 
se efectueză de către Consiliul Di-
rector sau Conferinţa Naţională (în 
cazul în care persoana cercetată este 
membru al Consiliului Director), prin 
decizie. Propunerile Comisiei de Eti-
că i Disciplină din referat nu sunt 
obligatorii pentru Consiliul Director 
sau Conferinţa Națională, după caz. 
Acestea pot decide clasarea, sancţi-
onarea sau nesancţionarea persoanei 
fizice sau juridice cercetate. Atunci 

când este util pentru stabilirea ade-
vărului, Consiliul Director sau Con-
ferinţa Naţională poate solicita au-
dierea persoanei cercetate, chiar dacă 
aceasta nu a solicitat acest lucru, 
precum i a persoanei care a efectu-
at sesizarea. În cazul în care decizia 
Consiliului Director este diferită de 
propunerea din referatul CED referi-
tor la soluţionarea cercetării discipli-
nare, această decizie trebuie motivată.

Persoana cercetată are dreptul să 
participe la toate etapele cercetării 
disciplinare i să ia cuno tinţă de 
toate actele cercetării disciplinare.

anc iunile care se aplică persoa-
nelor fi ice sunt

1. avertisment scris 
2. avertisment cu acţiune corecti-

vă profesională
3. suspendarea calităţii de mem-

bru pe o perioadă de până la 12 luni
4. retragerea calităţii de membru 

al Asociaţiei
anc iunile care se aplică persoa-

nelor uridice sunt
1. avertisment scris
2. suspendarea calităţii de mem-

bru pe o perioadă de până la 12 luni

3. retragerea calităţii de membru 
al Asociaţiei

Răspunderea disciplinară nu ex-
clude răspunderea civilă, penală sau 
administrativă a persoanei, pentru 
fapta săvâr ită.

De la înfiinţare și până la sfâr itul 
anului 2013, Comisia de Etică i Dis-
ciplină a avut în analiză 20 de dosare. 
Cea mai mare parte a sesizărilor pro-
vin din zona executărilor silite i din 
cadrul procedurilor de insolvenţă. Ca 
urmare a efectuării analizei, în cadrul 
procedurii disciplinare s-a constatat 
că principala cauză care a condus la 
propunerea unor sancţiuni discipli-
nare de către CED se încadrează în 
nerespectarea principiului competen-

ţei profesionale din cadrul codului de 
etică, rapoartele de evaluare analizate 
având o serie de neconformităţi mi-
nore sau majore. Sancţiunile propuse 
de către CED au ţinut cont de gravi-
tatea abaterii disciplinare i au mers 
de la neaplicarea unei sanţiuni dis-
ciplinare până la excludere. Cele mai 
multe sancţiuni propuse de către CED 
au fost  avertisment scris cu acţiune 
corectivă. Din cele 20 de dosare ana-
lizate au fost i două cazuri de clasare 
precum și un caz de excludere.

Scopul Comisiei de Etică i Dis-
ciplină nu este de a aplica sancţiuni 
evaluatorilor ci de a ajuta Asociaţia, 
respectiv membrii acesteia de a fi mai 
buni în ceea ce fac, de a menţine un 
standard ridicat al profesiei. n

 › CEd este formată din  membri titulari şi  membri suplean i, aleşi de către 
Conferin a na ională dintre evaluatorii autoriza i nscrişi n Tabloul asocia iei, 
care se bucură de autoritate profesională şi probitate morală.
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P
iața evaluărilor s‑a modifi‑
cat foarte mult în ultimii 20 
de ani, dar și mai mult s‑a 
modificat profilul partici‑
panților la cursurile organi‑
zate de ANEVAR.

Dacă în perioada de început, până 
prin anul 2000, cursanții veneau 
deseori doar pentru „a‑și adăuga 
încă un curs în CV“, în ultimii ani 
majoritatea dintre cei care vin la 
aceste cursuri sunt persoane care 
vor să profeseze și mult mai puțin 
cei care vor doar să‑și adauge o altă 
specializare în CV.

„Este o profesie interesantă “ a 
fost răspunsul unui cursant la în‑
trebarea  Ce v‑a determinat să faceți 
aceste cursuri

Este adevărat, practicarea acestei 
profesii, mai ales în ultimii ani, când 
piața a trecut printr‑o serie de „re‑
așezări“ ale prețurilor, s‑a transformat 
din ce în ce mai mult într‑o provocare.

O să încerc, pe scurt, sa va pre‑
zint cum poate deveni o persoană 
evaluator autorizat în Romania. Pe 
cei care vor să afle mai multe detalii 
îi invit să intre pe site‑ul .ane‑
var.ro, unde vor găsi toate informa‑
țiile legate atât de profesia de evalu‑
ator autorizat cât și despre ANEVAR.

Odată cu apariţia Ordonanţei Gu‑
vernului nr. 24/2011 privind unele 
măsuri în domeniul evaluării bunu‑
rilor, aprobată prin Legea nr. 99/2013, 
activitatea de evaluare poate fi des‑

aluarea  o profesie interesantă

ri ii pa i pentru 
a deveni evaluator 
autorizat în România

 › anu a STan,  
Vicepreşedinte anEVaR, maa, mRiCS, REV, 

reşedinte al Comisiei de eviden ă a membrilor, 
director airvalue Consulting

fă urată numai de persoanele care au calitatea de eva‑
luator autorizat, care sunt înscrise în abloul ANEVAR.

ccesul n profesie pentru persoanele ice
Primul pas este susţinerea unui examen naţional, în 

urma căruia persoanele care au promovat acest examen 
devin membri stagiari ai ANEVAR.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o per‑
soană pentru a fi admisă la acest examen sunt

 › să aibă studii universitare finalizate cu diplomă 
eliberată de o instituție de învățământ superior din 
România sau dintr‑un alt stat membru al Uniunii 
Europene, recunoscută de autoritățile române 
competente, potrivit legii.

 › să nu fi fost condamnat pentru săvâr irea unei infrac ‑
ţiuni cu intenţie, pentru care nu a intervenit reabilitarea.
Dacă analizăm numărul persoanelor prezente la exa‑

menele naţionale organizate în ultimii 2 ani, cu siguranţă 
această profesie este considerată interesantă. Astfel, în 
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2012 au participat la acest examen 
cca. 400 persoane, iar anul acesta 
numărul celor care au susţinut acest 
examen a crescut la peste 4 0.

De asemenea, procentul în cre ‑
tere de promovabilitate  0  în 
2012, respectiv  la examenul din 
2013  denotă și o creștere a respon‑
sabilității celor care doresc să intre 
în această profesie.

După promovarea examenului, 
membrii stagiari au de urmat 3 etape

1. CALIFICARE  Parcurgerea unui 
curs de pregătire profesională în una 
din specializarile cuprinse în OG 
24/2011 art.3, pct 3.

Specializările în funcție de care 
evaluatorii își pot desfășura activita‑
tea sunt
EI  Evaluări de Întreprinderi, 
de ond de Comerț și alte Active 
Necorporale
EPI  Evaluări de Bunuri Imobile
EBM  Evaluări de Bunuri Mobile
EI   Evaluări de Acțiuni și alte 
Instrumente inanciare
VE  Verificări de Rapoarte de 
Evaluare

2. STAGIATURA  presupune realiza‑
rea unor rapoarte de evaluare în dome‑
niul corespunzător pregătirii profesio‑
nale și în conformitate cu standardele 
profesionale adoptate de ANEVAR.

3. EXAMEN DE FINALIZARE A STAGIA-
TURII  examen oral ce presupune 
verificarea cuno tinţelor practice i 
teoretice însușite de cursant pe par‑
cursul stagiaturii.

Perioada de finalizare a stagiaturii 
este de maxim 2 ani de la data atri‑
buirii calitaţii de membru stagiar.

După parcurgerea acestor 3 etape, 
lista cu persoanele care au promovat 
examenul de finalizare a stagiaturii 
este propusă spre aprobare de către 
Consiliul Director pentru primirea 
acestora ca membri titulari i în‑
scrierea lor în abloul ANEVAR.

abloul ANEVAR se publică anu‑
al în Monitorul Ofi cial al  României, 

Partea I i pe pagina de internet a 
Asociației.

ANEVAR are în componenţa sa 
următoarele categorii de membri, 
evaluatori autorizați

 › membri stagiari, persoane fizice

 › membri titulari, persoane fizice

 › membri acreditaţi, persoane fizice

 › membri corporativi, persoane 
juridice

 › membri inactivi

 › membri de onoare.
La această dată (2 .11.2013) sunt 

înscri i în tabloul Anevar 44 4 
membri titular (mulți deținând mai 
multe specializări), 81 membri acre‑
ditaţi, 3 3 membri corporativi i 188 
membri inactivi.

Pe lângă cerinţele legii, pentru a 
fi un bun evaluator, este nevoie de 
anumite abilităţi dintre care unele se 
pot cultiva iar altele nu. Este impor‑
tant să poţi să înţelegi cât mai bine 
tipul bunurilor evaluate, cea mai 
bună utilizare a acestora precum i 
modul în care acestea contribuie în 
afacerea clientului.

Profilul ideal al unui evaluator 
autorizat implică un cumul de spe‑
cializări precum  jurist, constructor, 
economist și manager.

Practic, un bun evaluator autori‑
zat trebuie să cunoască foarte bine 
drepturile de proprietate a căror va‑
loare urmează să o estimeze, să poată 
inspecta și descrie cât mai bine con‑
strucţiile ce urmează a fi evaluate, să 
înţeleagă capacitatea proprietăţilor de 
a genera venituri, până la înţelegerea 
în ansamblu a tuturor elementelor 

care contribuie la afacerea rezultată.
Poate tocmai de aici i necesitatea 

de înregistrare în tablou, faţă de alte 
profesii în cadrul cărora sunt înre‑
gistrate doar persoane fizice, a mem‑
brilor corporativi, avantajul acestora 
fiind dat de cumulul de specializări 
ale fiecaruia dintre evaluatorii care 
fac parte din aceste firme.

Accesul în profesie  
pentru persoanele juridice

Condiţiile care trebuie îndepli‑
nite pentru dobândirea calităţii de 
membru corporativ ANEVAR de că‑
tre persoanele juridice

 › să aibă ca obiect de activitate 
exercitarea profesiei de evaluator 
autorizat

 › cel puţin un membru al 
consiliului de administraţie 
sau administratorul unic al 
societăţii reglementate de 
Legea nr. 31/1990, republicată, 
cu modificările și completările 
ulterioare, să deţină calitatea de 
evaluator autorizat.
Dacă în perioada de început a 

Asociației, în anul 2000 numărul 
membrilor corporativi era de cca. 8 , 
astăzi a ajuns la 3 3 membri corpo‑
rativi, distribuția acestora la nivel 
 național fiind

Astfel, vizualizând doar cele câteva 
informații legate de evoluția număru‑
lui de membri, atât persoane fizice cât 
și membri corporativi, putem spune  
da, este o profesie interesantă și mai 
mult decât atât  una atractivă. n

eparti ie e ri corporati i pe liale

eparti ia e rilor pe speciali ări
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F
lexmls furnizează un servi-
ciu dedicat agenților imobi-
liari și evaluatorilor de imo-
bile, oferind o bază de date 
profesională, verificată tele-
fonic și verificabilă, ce cu-

prinde vasta majoritate a proprie-
taților din piață, atât de vânzare cât 
și vândute sau anulate, împreună cu 
aplicația so are pentru prelucrarea 

– partener ANEVAR –
oferă o a ă e ate i eală 

pentru e aluatorii e i o ile

Flexmls România

un an de la lansarea o cială, peste .  de oferte, peste .  de tranzacții

acestora. Agenții imobiliari și eva-
luatorii de imobile obțin accesul în 
aplicație după semnarea unui Acord 
de Participare care presupune res-
pectarea unor reguli de conduită.

La nivel global, produsul lexmls, 
creat de compania BS Data S s-
tems din SUA, este un sistem des-
tinat organizațiilor imobiliare națio-

nale, regionale și locale. Cu peste 30 
de ani de experiență, compania BS 
Data S stems deservește peste 120 
de organizații imobiliare, cu peste 
200.000 de utilizatori  agenți imo-
biliari și evaluatori.

În Europa, lexmls este oferit ex-
clusiv de compania noastră, care este 
partenerul CEREAN (Central Euro-
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pean Real Associations Net or ), 
IRP  (International Real Propert  
oundation) și NAR (National Asso-

ciation of Realtors  USA) în cadrul 
programului interna țio nal CEREAN 
MLS  având ca obiectiv realizarea 
transparenței pieței imobiliare din 
Europa Centrală și de Est.

În România, începând cu anul 
2011 s‑a construit o bază de date 
cu  peste 3 .000 de proprietăți, din 
care peste 12.000 de tranzacții. Până 
în prezent acoperim zonele Bucu-
rești/Ilfov, Constanța și Râmnicu 
Vâlcea. lexmls România și ANE-
VAR au încheiat pe 4 aprilie 2013 

u pri ire la o ul e intro ucere i actuali are a infor a iilor  preci ă  că toate infor a iile sunt intro use 
e personal e icat  cu acces criptat  astfel
 › Peste 90  din informațiile 

din sistem sunt introduse 
de către personalul angajat 
și special pregătit pentru 
aceasta. Informațiile sunt 
culese din toate sursele unde 
vânzătorii publică ofertele de 
vânzare, verificate telefonic și 
completate în urma discuției 
directe cu vânzătorii.

 › În plus, echipa lexmls 
urmă rește schimbările de 
prețuri publicate și actua‑
li zează telefonic la maxim 
30 de zile ofertele din 
sistem, înregistrând, în 
funcție de disponibilitate, 
informațiile colectate  Date 
de ranzacționare (data 
tranzacției, preț, finanțare), 
Schimbările de preț (pentru 
toate schimbările se sto chea‑
ză preț vechi, preț nou, data 

schimbării, procent schimbare), 
Schimbări de stare (precontract, 
retrageri de pe piața etc.), 
îmbunătățiri sau alte modificări 
ale stării proprietății.

 › O mică parte din informații 
sunt introduse de către 
agențiile imobiliare membre, 
în baza unor contracte 
exclusive cu vânzătorii și 
a Acordului de Participare 
încheiat de agențiile membre 
cu lexmls, prin care agențiile 
se angajează să ofere date 
conforme cu realitatea.

 › Informațiile temporar 
neverificate reprezintă o parte 
foarte mică din baza de date 
și sunt păstrate în starea „În 
Lucru“ până la verificare, 
reprezentând în general sub 
10  din baza de date.

un protocol prin care se angajează să 
coopereze „pentru creșterea trans-
parenței pieței imobiliare din Româ-
nia și pentru oferirea către membrii 
ANEVAR a oportunității de a utiliza 

lexmls cu scopul creșterii eficienței 
și a calității rapoartelor de evaluare 
imobiliară“.

Pentru analizarea veridicității in-
formațiilor de ofertare/tranzacțio-
nare, istoricul proprietăților rămâne 
disponibil în sistem pentru membrii 
săi și listările au adresă și număr de 
telefon. Datele sunt verificate tele-
fonic și verificabile ulterior, nefiind 
însă garantate. n

Pentru mai multe informații 
privind baza de date Flexmls și 
condițiile de aderare, vizitați 
www.sistemimobiliar.ro, site‑ul 
oficial al Flexmls România.
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ortgage en ing alue i 
aplicabilitatea în România

 › CRISTINA GRIGORESCU,  
Grup de lucru MLV, ANEVAR

M
ortgage Lending Value, 
cu noscută ca MLV, este 
un tip de valoare prezent 
în Standardele  Europene 
de Evaluare (EVS) și în le‑
gislația europeană i care 

este utilizat pe scară largă în Ger mania.
Prin definiție, MLV este „valoarea 

proprietății determinată prin esti‑
marea prudentă a posibilității vii‑
toare de tranzacționare a acesteia, 
luând în considerare aspecte suste‑
nabile pe termen lung, condiții nor‑

male ale pieței locale, și utilizarea 
curentă precum și alternative proba‑
bile de utilizare a proprietății. În es‑
timarea MLV nu vor fi luate în calcul 
elemente speculative“.

MLV (în traducere  Valoarea Bu‑
nurilor Imobile pentru garantarea 
creditelor pe termen lung  V L) 
ia în considerare caracteristicile pe 
termen lung ale proprietăților imo‑
biliare, fiind văzută ca o valoare ob‑
tenabilă pe termen lung, de preferat 
pe toată durata creditului.
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De unde și diferența conceptuală semnificativă între 
valoarea de piață (care este o valoare fără „termen de vala‑
bilitate“  deci valabilă doar la data evaluării și în condi‑
țiile descrise în raportul de evaluare la acea dată) și MLV, 
o „valoare pe termen lung“.

Așa cum este ea aplicată în Germania, MLV este o va‑
loare prin excelență prudențială, metodologia aplicabilă 
fiind special concepută pentru eliminarea elementelor 
speculative din valoare, luându‑se în considerare istori‑
cul piețelor relevante.

Începând cu toamna anului 2011, odată cu intenția 
BNR de a transpune directiva europeană privind obliga‑
țiunile bancare garantate în legislația locală, s‑a lansat în 
România dezbaterea privind posibilitatea adoptării MLV 
ca tip de valoare prevăzut de standardele naționale de 
evaluare.

Adoptarea MLV ca parte din standardele naționale a 
necesitat de la bun început răspunsul la două întrebări
1. Dacă și cine poate adopta și promova acest standard
2. Acest tip de valoare va putea fi estimat de către 

evaluatorii din România

Răspunsul la prima întrebare este unul simplu  În 
conformitate cu OG 24/2011, privind unele măsuri 
în domeniul evaluării bunurilor, aprobată prin Legea 
99/2013 cu modificările ulterioare, ANEVAR are atribu‑
ţiile legale să adopte standardele de evaluare aplicate în 
activitatea de evaluare în România.
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Pentru ca demersul să fie deplin 
funcțional trebuia să se răspundă 
însă la a doua întrebare, astfel încât 
adoptarea MLV ca tip de valoare să 
nu fie o „formă fără fond“.

În aceste condiții, pornind de la 
metodologia germană și având asis‑
tență de la promotorii acestui tip 
de valoare din Germania, ANEVAR 
a format un grup de lucru care a 
studiat dacă metodologia germa‑
nă poate fi adoptată cu succes în 
România.

Concluzia la care s‑a ajuns este 
că metodologia MLV poate fi aplicată 
în țara noastră, cu condiția adaptării 
metodologiei la realitățile specifice 
pieței românești de evaluare, mai de‑
grabă decât să se recurgă la adopta‑
rea metodologiei germane.

În cele ce urmează vom prezenta 
ideile principale conținute de pro‑
iectul de standard care urmează a fi 
discutat în perioada următoare cu 
toate părțile implicate  evaluatori, 
bănci, Banca Națională a României.

Înainte de a trece în revistă aceste 
detalii, vom aminti câteva dintre ca‑
racteristicile metodologiei germane

 › Se aplică pentru toate tipurile de 
proprietăți imobiliare comune 
(proprietăți rezidențiale, comer‑
ciale  retail, depozite, parcări 
etc. , industriale, de agrement, 
de asistență socială și sănăta‑
te, terenuri libere  inclusiv 
 agricole și altele).

 › Se aplică atât la acordarea 
creditelor cât și pentru emiterea 
obligațiunilor bancare garantate.

 › Metoda de evaluare de bază face 
parte din abordarea pe bază de 
venit (capitalizarea chiriei).

 › A doua metodă de evaluare care 
poate fi aplicată este metoda 
costului.

 › A treia abordare, prin comparații 
de piață (care prin excelență 
este o abordare care urmărește 
evoluțiile pieţei), este tolerată 

doar în cazuri excepționale și aplicată prudenţial.

 › Rezultatul evaluării este valoarea obținută prin 
metoda venitului dacă aceasta nu depășește cu mai 
mult de 20  rezultatul metodei costurilor.

 › Conține mărimi prudențiale legate de parametrii 
utilizați în evaluare astfel încât valoarea MLV să se 
încadreze în reprezentarea grafică de mai jos, care 
este definitorie în ceea ce privește relația dintre 
„valoarea de piață“ și MLV.

Valoarea de piață

mortgage lending value

limita – 60% pentru 
ponderea riscului 
preferențial și pentru 

nanțarea datoriilor 
Garantate

 › Concluzia 
la care s-a 
a uns este că 
metodologia MLV 
poate  aplicată 
n țara noastră, 
cu condiția 
adaptării 
metodologiei 
la realitățile 
speci ce pieței 
rom nești de 
evaluare, mai 
degrabă dec t 
să se recurgă 
la adoptarea 
metodologiei 
germane.
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 După cum se observă, MLV nu 
ține seama de  fluctuațiile pie‑
ței imobiliare, ci se va situa la 
 nivelul minim istoric al valorii 
de piață.

 › Raportul de evaluare include atât 
„valoarea de piață“ cât și MLV.

 Proiectul standard elaborat 
de ANEVAR

inând cont de realitățile din Ro‑
mânia, atât de piață cât și de dispo‑
nibilitatea informațiilor, în proiectul 
de standard elaborat de către ANE‑
VAR se regăsesc următoarele

 › Metodologia va fi aplicată doar 
pentru proprietățile comerciale 
de tip birouri și retail și 
proprietățile rezidenţiale și doar 
în scopul emiterii obligațiunilor 

bancare garantate. Nu se va putea aplica generalizat 
la faza de acordare a creditelor pentru că nu se 
referă decât la tipurile de proprietăți imobiliare 
cele mai lichide, pentru care există informaţii 
de piață suficiente, astfel încât să poată constitui 
suport al obligațiunilor bancare garantate, în 
ipoteza emiterii acestora de către instituțiile 
de credit.

 › Rezultatul aplicării metodologiei va fi „valoarea 
pe termen lung“  V L  echivalentul românesc 
al MLV.

 › Abordarea prin venit va fi abordarea principală de 
evaluare doar în cazul proprietăților comerciale.

 › În cazul proprietăților rezidenţiale, apartamente sau 
case de locuit incluzând terenul aferent, abordarea 
principală a evaluării este abordarea prin piață.

 › În fiecare caz, în aplicarea abordărilor principale ale 
evaluării, metodologia include elemente specifice 
care să asigure sustenabilitatea pe termen lung a 
rezultatelor evaluării, respectiv mărimi prudențiale 
legate de unii parametri utilizați în evaluare.

 › A doua abordare a evaluării, care poate fi folosită în 
fiecare caz în parte, este abordarea prin cost pentru 
proprietățile comerciale și pentru casele de locuit 
cu terenul aferent și abordarea prin venit pentru 
apartamente.

 › Selectarea valorii finale se va face diferențiat între 
proprietățile comerciale și cele rezidențiale. Astfel

 În cazul proprietăților comerciale se va selecta 
rezultatul abordării prin venit dacă aceasta nu va 
depăși cu mai mult de 20  abordarea prin cost. 
În cazul în care depășește acest procent, se va 
ajusta rezultatul abordării prin venit astfel încât 
să se încadreze în acest interval.

 În cazul proprietăților rezidențiale, se va selecta 
valoarea minimă dintre valorile obținute prin 
aplicarea celor două abordări ale evaluării 
permisibile pentru cele două tipuri de proprietăți 
rezidențiale.

 › Raportul de evaluare va include atât valoarea de piață 
cât și valoarea pe termen lung (V L).

Proiectul de standard elaborat de ANEVAR poate fi im-
plementat după aprobarea acestuia în prima Conferință 
Națională a anului 2014.

Etapele prevăzute până atunci sunt

 › Lansarea de dezbateri asupra proiectului de standard 
cu băncile în cadrul ARB (Asociația Română a 
Băncilor) și cu Banca Națională a României.

 › Definitivarea metodologiei și supunerea proiectului 
pentru aprobare la forurile competente.
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O
dată cu apariția Ordonan-
ței Guvernului nr. 24/2011 
aprobată prin Legea 
99/2013, cu modificările ul-
terioare, activitatea de eva-
luare a devenit reglemen-

tată, fiind efectuate modificări și în 
organizarea și funcționarea profesiei 
de evaluator autorizat.

Comisia de calificare și atesta-
re profesională a avut sarcina de a 
face modificările din mers, formarea 
și pregătirea profesională fiind acti-
vități continue, desfășurate pe mai 
multe niveluri de complexitate și pe 
o arie mai largă de acțiuni.

Apariția în etapele formării a unui 
nou examen, cel de atribuire a calită-
ții de membru stagiar, numit de unii 
de „acces la profesie“, este un câștig 
în selectarea membrilor stagiari cu 
interes de a deveni evaluatori autori-
zați. Această etapă organizată, la nivel 
național, de către Consiliul Director a 
avut ca efect un prim filtru cu rol de 
a primi ca membri stagiari persoane 
care cunosc legislația, aspectele ge-
nerale ale profesiei și au abilitățile 
necesare pe bază cărora să se adauge 
cele din perioada de stagiu.

Un alt efect pozitiv al acestui examen este că, după fi-
nalizarea lui, se cunoaște numărul exact de participanți la 
cursurile de formare, putându‑se forma serii de curs în zo-
nele și pe specializările dorite de stagiari.

Cursurile de formare profesională au la bază materiale 
selectate de colegii noștri și de specialiștii IROVAL. Un 
suflu nou s‑a simțit necesar pentru adaptarea materiale-
lor la standardele actuale, la noua optică a organizațiilor 
tradițional furnizoare de știință a evaluării, recunoscute 
pe plan mondial. Actualizarea a fost demarată și, în plus, 
sprijinită și completată de către colegii lectori, care atât 
prin critici constructive, cât și cu propuneri concrete au 
adus un plus de valoare materialelor, ancorându‑le în re-
alitățile de pe piața pe care lucrăm.

O serie de aspecte au fost mai clar punctate și altele 
suplimentar precizate evitându‑se interpretări eronate 
sau greșeli în practica viitoare. S‑a pus accentul pe gre-
șelile frecvente regăsite la examene în cadrul asociației, 
în operațiuni de verificare, sau la analize în cadrul Co-
misiei de etică.

Experiența asociației a condus la un bagaj de infor-
mații ce a completat suporturile de curs actualizate.

 › Radu Călin Timbuş,  
Vicepreşedinte anEVaR, maa, REV,  
director general Euroeval S.R.l.

Despre pregătirea profesională 
iniţială şi continuă

 › Cursurile de 
formare profe
sională au la 
bază materiale 
selectate de co
legii noștri și 
de specialiștii 
 iROVal. un 
suflu nou sa 
simțit necesar 
pentru adaptarea 
materialelor 
la standardele 
actuale, la noua 
optică a organi
zațiilor tradițional 
furnizoare de 
știință a evaluării, 
recunoscute pe 
plan mondial.
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Dacă membrii stagiari au preluat 
noile materiale ca prima ediție stu-
diată, membrii titulari vor fi inte-
resați de asimilarea noilor ediții și 
acest lucru va fi mai facil printr‑un 
program de actualizare a cunoștințe-
lor, general sau modularizat.

Modul de prezentare a materialelor 
de curs și bibliografiei, precum și se-
lecția lectorilor bazată pe transmiterea 
temelor pe care le stăpânesc atât teo-
retic, cât și practic, au eficientizat pro-
gramul de formare în forma tradițio-
nală a modulelor săptămânale de curs.

Noutatea este testarea după fie-
care modul de curs. Ne‑am aliniat 
unor sisteme deja experimentate și 
dovedite viabile. În fapt, am venit și 
în sprijinul unor cerințe mai vechi 
ale cursanților.

Înregistrarea prezenței la curs nu 
este o noutate specifică, dar utilitatea 
acestei operațiuni este dovedită prin 
statisticile legate de erori la examene. 
Acestea, corelate cu prezența la curs 
(generală sau punctuală, la capitolele 
aferente erorilor), au condus la conclu-
zii fructificate în procesul de predare.

Pe lângă probele scrise, susținute 
pe parcurs, examenul de finalizare a 
cursului are și partea sa practică, în 
fapt întocmirea primului raport de 
evaluare ca efort propriu și punerea 
în practică a celor teoretic acumulate 
pe perioada cursului.

Cele prezentate în materialele bi-
bliografice și punctate la sală, la curs, 
suplimentar acestora, trebuie puse în 
practică prin elaborarea unui raport 
de evaluare. Acest raport va trebui 
susținut în fața unei comisii de exa-
minare (ca dovadă a înțelegerii pro-
blematicii și de susținere a argumen-
telor, opiniilor și datelor prezentate).

Pentru sprijinul cursantului exis-
tă o zi de consultații în care acesta va 
beneficia de observații comune și par-
ticulare precum și de îndrumări con-
crete în rezolvarea speței de evaluare.

Susținerea raportului este, în fapt, 
examenul practic, în care cursantul 

trebuie să arate că posedă cunoștințele de a aplica aspec-
tele teoretice dobândite anterior. Singura caracteristică 
„didactică“ a raportului de evaluare este aceea că se cere 
aplicarea tuturor abordărilor, pentru a se verifica întregul 
spectru teoretic al modului său de aplicare.

Odată trecut acest examen, stagiarii încheie prima pe-
rioadă de stagiu și trec la cea practică, unde sub îndruma-
rea unui tutore se elaborează numărul de rapoarte cerut 
pentru tipuri diferite de proprietăți și scopuri concrete.

În fapt prin atingerea acestor cerințe se fixează mai 
bine aspectele teoretice, se cunoaște piața pe segmente 
mai largi și se rezolvă diferite spețe concrete, în concor-
danță cu standardele și specificul temei de evaluare.

Aportul tutorelui vine în sprijinul stagiarului prin în-
drumarea și verificarea sa și nu prin furnizarea de mode-
le și/sau implicarea sa în rezolvarea spețelor.

Rapoartele trebuie să fie întocmite și însușite de stagiar, 
ele fiind de fapt dovada cunoașterii domeniului, iar rapoar-
tele, toate în contextul pieței, fără nici un fel de aspecte „di-
dactice“, deci fără nici o diferență față de cele reale.

Aceste rapoarte vor fi și ele prezentate, susținute și 
argumentate în fața unei comisii de examinare la finali-
zarea stagiului.

Este momentul final când stagiarul, în cazul în care este 
declarat admis, va deveni membru titular și va activa pe 
piața evaluării, în contextul suplimentar al unor cerințe 
contractuale și al unei responsabilități asumate în fața cli-
entului și destinatarului.

Baza de tutori a fost lărgită prin oferirea posibilității 
stagiarilor de a alege tutori din rândul membrilor titulari, 
deținători ai specializării și care acceptă condițiile impuse 
de dobândirea și menținerea calității de tutore.

Suportul tutorilor este absolut necesar pentru îndru-
marea în practică a stagiarilor.

Membrii titulari care doresc obținerea unei noi specia‑
lizări urmează și ei programul de stagiu, având de parcurs 
aceleași etape ca și membrii stagiari.

 › modulele de 
curs absolvite 
se echivalează 
ca și pregătire 
continuă, dar, 
din statisticile 
efectuate, puțini 
sunt cei care nu 
au participat și 
la alte activități 
profesionale pe 
parcursul anului.
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Modulele de curs absolvite se 
echivalează ca și pregătire continuă, 
dar, din statisticile efectuate, puțini 
sunt cei care nu au participat și la 
alte activități profesionale pe parcur-
sul anului.

Absolvenții de la masteratele care 
au recunoaștere de către ANEVAR 
nu au parte de experiențele de mai 
sus. Ei, prin prisma faptului că au 
studiat materia în cadrul pregătirii 
universitare, pot fi trimiși direct la 
partea practică a stagiului.

Colaborarea cu Universitățile și 
alinierea programei la cerințele im-
puse de abilități practice și aplicative 
ce trebuie să fie dobândite de stu-
denți/masteranzi vin să sprijine vii‑
torii membri stagiari în activitatea 
lor și adaptabilitatea într‑un mediu 
real de lucru.

Majoritatea venind direct de pe 
băncile facultății stăpânesc partea 
teoretică, care trebuie completată cu 
aspectele practice desprinse din în-
treg procesul de evaluare.

Apelarea la un tutore care, prin 
experiența și răbdarea sa, să trans-
mită stagiarului echilibrul necesar în 
raport și diferențele între realitatea 
practică și teorie sprijină stagiarii 
pentru trecerea pragului de promo-
vabilitate inclusiv prin rapoartele în-
tocmite pe perioada stagiului.

Susținerea și argumentarea ra-
poartelor în fața unei comisii de exa-
minare la finalizarea stagiului sunt 
un prim examen susținut de aceș-
ti membri, în fața unor practicieni, 
din rândul cărora sunt aleși lectorii 
examinatori.

Programarea seminariilor de pre-
gătire continuă se face, din timp, pen-
tru temele disponibile și la solicitarea 
filialelor. Locațiile alese nu au fost 
doar cele aferente reședinței de filială, 
apelându‑se și la zone accesibile mai 
multor județe, sau la localități turisti-
ce fructificând sfârșitul de săptămână 
atât pentru pregătire cât și relaxare.

Publicarea, din timp, pe site‑ul 
Asociației și înscrierea directă pe 
acest site oferă posibilitatea ca mem-
brii să‑și aleagă tema dorită în locația 
și la o dată convenabilă.

Cuplarea seminariilor într‑un 
pachet de 12 ore (4+8) a condus la 
fructificarea optimă a timpului de-
dicat pregătirii continue.

Practic, tot timpul, se simte nevoia 
de seminarii noi, cu teme de actuali-
tate. De asemenea cele vechi trebuie 
adaptate legislației și standardelor.

Cerința cel mai des întâlnită de 
colegii noștri s‑ar rezuma la „multe 
situații și exemple practice“.

În ultimii doi ani s‑a reușit lan-
sarea unor noi teme de interes, unele 
cu definirea clară, exemplificarea și 
lămurirea unor segmente teoretice 
ce nu au putut fi extinse suficient 
(din cauza timpului limitat) în cadrul 
cursurilor de formare.

Parte din seminariile vechi sunt 
în curs de actualizare.

Există, în rândul nostru,  mulți 
colegi care stăpânesc foarte bine 
(atât teoretic, cât și practic) domenii 

de interes pentru noi. Pe ei îi aștep-
tăm și îi rugăm să ne propună vari-
ante, teme și conţinuturile ale aces-
tora pentru atingerea obiectivelor 
„transmiterea experienței de la noi 
spre organizație și invers“.

O cerință pe viitorul imediat este 
creșterea numărului de materiale și a 
bazei de autori de seminarii, care va 
fi o reușită doar cu sprijinul profesi-
oniștilor pe care‑i avem în asociație.

Colaborarea cu celelalte Comisii 
din cadrul Asociației, îndeosebi cea 
Științifică și cea de Etică, asigură 
baza necesară pentru actualizarea in-
formațiilor, tematicilor și celorlalte 
componente din acest sistem dina-
mic și continuu al calificării și ates-
tării profesionale.

În concluzie, credem că prin orga-
nizarea curentă și cu sprijinul mem-
brilor, al lectorilor, al autorilor de 
 cursuri și seminarii, al IROVAL și nu 
în ultimul rând al staff‑ului ANEVAR, 
suntem în măsură să asigurăm cadrul 
propice de formare profesională și cel 
de pregătire continuă, absolut nece-
sar în activitatea Asociației. n
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