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29  Obiectivitatea - principiu  
etic fundamental 

Ce-aș putea să scriu despre rolul obiectivității în pro-
fesia de evaluator atunci când majoritatea rapoartelor 
de evaluare încep și se încheie cu patru sau mai mul-
te enunțuri scurte dintre care unul este: „Valoarea este 
subiectivă”?
De DANA ABABEI

32  Din activitatea Comisiei  
de Etică și Disciplină (CED)

Procedura disciplinară în speța prezentată în acest nu-
măr a fost declanșată în urma sesizării formulate de că-
tre Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul unui 
Inspectorat de Poliție Județean.
De RODICA HĂŞMĂŞAN

36 Momentul adevărului
Într-un bine cunoscut film a cărui acțiune se petrece 
în instanță, procurorul-șef, avocat al acuzării, pune la 
încercare competența expertului citat de apărare ca 
martor.
De PETER CHRISTENSEN

40 Tăcerea e de aur
Un evaluator specializat în proprietăți imobiliare co-
merciale, apărat de avocatul firmei de asigurare profe-
sională (E&O), a convenit să ajungă la o înțelegere, de-
clarându-se vinovat într-un litigiu în care a fost învinuit 
de dezvăluirea datelor confidențiale dintr-un raport de 
evaluare.
De PETER CHRISTENSEN

44  Postulatele economice ale practicii 
profesionale de evaluare a bunurilor

Principiile economice generale sunt prezentate în sute 
de cărți și mii de articole, fără a exista o paradigmă a 
acestor principii, mai ales că gradul lor de agregare este 
foarte diferit.
De Dr. Ec. SORIN V. STAN

50 Pagina cititorilor

51 Conferinţa naţională ANEVAR

52  Informații din piață
Continuăm să prezentăm și în acest număr al revistei 
„Valoarea, oriunde este ea“ setul de informaţii de piaţă 
utile atât evaluatorilor, cât și utilizatorilor rapoartelor 
de evaluare.

CuPrins

05 Editorial
Capitalul de imagine al asociaţiei crește rapid, cu efor-
turi evidente și de apreciat, făcând astfel ca profesia în 
sine să fie din ce în ce mai respectată și de încredere.
De RALUCA ŞLICARU

06  Standardele de evaluare  
și expertiza judiciară

Titlul acestui articol este compus din două teme dis-
tincte care luate și separat ar întrece spaţiul dedicat 
acestui material datorită complexităţii lor.
De ADRIAN VASCU

14 Standardele de evaluare ANEVAR
Estimarea valorii unui bun este o misiune foarte dificilă 
din moment ce în creuzetul evaluării sunt puse metode 
și tehnici de evaluare consacrate, experiență și raționa-
ment profesional și atâtea date câte sunt disponibile.
De ANAMARIA CIOBANU

17 La ce (nu) sunt bune standardele?
Cu aproximativ patru săptămâni în urmă, editorul revistei 
i-a solicitat autorului acestui articol o scurtă prezentare a 
noutăților aduse de GME 600 față de IVS 200. 
De ŞERBAN IONESCU

20 De la pagina albă la GME 630
Scopul unui ghid metodologic este să aducă o bază comu-
nă de interpretare a standardelor de evaluare și să pună la 
dispoziția evaluatorilor și instituțiilor interesate proceduri 
de implementare pentru oferirea acestor servicii de evalu-
are în conformitate cu standardele în vigoare.
De MIHAELA DRĂNICEANU

25  Răsfoind Ghidul metodologic  
de evaluare a mașinilor, 
echipamentelor și instalațiilor

O categorie importantă a bunurilor mobile o reprezin-
tă mașinile, echipamentele și instalațiile, cărora Stan-
dardele de evaluare ANEVAR ediția 2014 le dedică atât 
un standard referitor la active (SEV 220), cât și un ghid 
metodologic de evaluare (GME 620).
De TRAIAN CRISTIAN DEMETRESCU
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 Ű RALUCA ȘLICARU,  
Editor coordonator

Dragii mei,

„V
alorezi atât cât te apreciezi”, spunea demult Rabelais…

Capitalul de imagine al asociaţiei crește rapid, cu 
eforturi evidente și de apreciat, făcând astfel ca pro-
fesia în sine să fie din ce în ce mai respectată și de 
încredere. Se întâmplă însă și ca, atunci când folosim 
motoarele de căutare pentru a găsi pe internet un 

evaluator, să vedem anunţuri de genul: „expert evaluator ANEVAR  
ieftin”. Dacă un client alege numai în funcţie de preţ, atunci tre-
buie ca și așteptările sale vizavi de calitate să fie modeste. Același 
lucru se va întâmpla și cu încrederea în profesionalismul respecti-
vului evaluator. Valoarea și evaluarea nu pot fi asociate cu un pro-
dus/serviciu ieftin. Evaluatorii care sunt conștienţi de importanţa 
imaginii lor nu vor folosi niciodată această „calitate”, de a fi ieftin, 
drept atu în procesul de eligibilitate. 

În cele trei luni care s-au scurs de la ultima ediţie a revistei au 
fost definitivate Standardele de evaluare ANEVAR, ediţia 2014. 
Această variantă a Standardelor ţine cont de standardele adopta-
te la nivel internaţional și, în același timp, este adaptată pieţei din 
România.

Un alt eveniment care a avut loc în acest timp a fost interviul 
organizat de Ministerul Justiţiei la solicitarea ANEVAR, în urma 
căruia evaluatorii autorizaţi ANEVAR să poată dobândi calitatea 
de expert tehnic judiciar pentru specializările: evaluarea proprie-
tăţilor imobiliare și evaluarea bunurilor mobile – economie. 

Cele două teme și legătura dintre ele sunt dezbătute pe larg în 
articolul de fond: „Standardele de evaluare și expertiza judiciară”. 
De fapt, întreaga ediţie este dedicată celor două subiecte. Vă las să 
descoperiţi mai departe, chiar voi, opiniile adunate în paginile ce 
urmează. Trebuie să le mulţumim autorilor pentru că împărtășesc 
cititorilor noștri mare parte din experienţa lor. 

Vă amintesc: toate articolele numărului 3 al revistei „Valoarea, 
oriunde este ea” sunt acum pe print, pe site-ul ANEVAR (rubrica 
Resurse) și sub formă de aplicaţie mobilă gratuită pe App Store și 
Google Play. 

Informaţiile din piaţă au câștigat un nou raportor și le-am alo-
cat mai mult spaţiu, totul pentru o informare cât mai corectă și 
echidistantă totodată.

Pentru sugestii și comentarii vă punem la dispoziţie adresa de 
e-mail: valoarea@anevar.ro și pagina cititorilor (pag. 50), în care 
vom publica o parte din mesajele voastre.

Numai bine!

editoriaL
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Standardele de evaluare 
şi expertiza judiciară
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T
itlul acestui articol este compus din două 
teme distincte care luate și separat ar întrece 
spaţiul dedicat acestui material datorită com-
plexităţii lor. Voi încerca în cele ce urmează 
să pun accentul pe legătura între aceste teme, 
legătură care nu este atât de clară pentru pu-

blicul larg, pe cât știm noi evaluatorii că este, și pe cât ar 
trebui să fie. Pentru a fi limpede de la început, standar-
dele la care facem referire sunt Standardele de evaluare 
aprobate de ANEVAR în conformitate cu legislaţia în 
vigoare, iar expertiza judiciară se referă doar la poziţiile 
”evaluarea proprietății imobiliare” (pct. 39) și ”evaluări 
bunuri mobile economie” (pct. 40) din Nomenclatorul 
specializărilor expertizei tehnice judiciare, aprobat prin 
Ordinul Ministrului Justiției nr. 199/2010, cu modifică-
rile ulterioare.  

Definirea celor două
Standardele de evaluare sunt „tinere“, apărând în Ro-

mânia după anul 1997, și sunt supuse unui mecanism de 
actualizare periodică, împinsă de cerinţele pieţei. După 
cum veţi vedea pe larg în conţinutul acestui număr al 
revistei, ediţia curentă a standardelor de evaluare se nu-
mește ”Standardele de evaluare ANEVAR” pentru că, 
începând din acest an, vom avea colecţia naţională de 
standarde de evaluare care va include cea mai bună prac-
tică din standardele elaborate la nivel internaţional, com-
pletată cu standarde și/sau ghiduri metodologice care 
ţin seama de specificul pieţei românești și de realităţile 
economice prin care trecem și cele previzibile. Pe scurt, 
standardele care sunt elaborate la nivel internaţional de 
către foruri ce reprezintă „umbrele” (cu accent pe a doua 
silabă!) ale asociaţiilor de evaluatori și ale utilizatorilor 
serviciilor de evaluare sunt: Standardele Internaţionale  

 Ű AdRIAn VAsCU,  
Preşedinte AnEVAR 2014-2015, MAA, 
MRICs, REV, senior director, Head of 
Valuations department KPMG Advisory

 Ű de ce este nevoie de fapt de 
standarde de evaluare? Răspunsul 
este simplu. nu există facultăţi care 
să aibă ca absolvenţi evaluatori de 
bunuri,  aşa cum există în domeniile 
medicină, inginerie, arhitectură, 
contabilitate etc.
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de Evaluare (IVS), elaborate de către 
IVSC (International Valuation Stan-
dard Council), și Standardele Euro-
pene de Evaluare (EVS), elaborate 
de către TEGoVA (The European 
Group of Valuers Associations). 
Până anul trecut, standardele de bază 
în România erau reprezentate de 
Standardele Internaţionale de Eva-
luare (IVS). Ţinând cont de schim-
barea politicii IVSC de orientare a 
standardelor mai mult înspre evalua-
rea companiilor și de creștere a nive-
lului de generalitate al standardelor, 
precum și de creșterea importanţei 
Standardelor Europene de Evalua-
re orientate spre evaluarea propri-
etăţilor imobiliare (EVS) în legisla-
ţia europeană (ex. Directiva privind 
creditele ipotecare aprobată în anul 
2014 precum și prevederile Băncii 
Centrale Europene privind asigura-
rea calităţii activelor bancare), Stan-
dardele de evaluare ANEVAR sunt 
în concordanţă cu ambele colecţii de 
standarde, răspunzând astfel tutu-
ror cerinţelor invocate de utilizatorii 
serviciilor de evaluare din România 
(sistem bancar, situaţii financiare ale 
companiilor, asigurări, impozitare, 
fuziuni, majorări de capital etc.). Fi-
ind membru atât la IVSC, cât și la 
TEGoVA, ANEVAR este conectată la 
evoluţiile acestora în ceea ce privește 
standardele de evaluare. Cele două 
organizaţii urmăresc să asigure actu-
alizarea standardelor la nivel global 
și regional, iar ANEVAR va asigura 
aplicabilitatea naţională. Există ast-
fel toate premisele - atât scriptice 
(legislative), cât și faptice (organiza-
ţionale) - ca standardele ANEVAR 
să confere suportul necesar evaluării 
bunurilor în România oricare ar fi 
domeniul în care se impune această 
activitate.

De ce este nevoie de fapt de stan-
darde de evaluare? Răspunsul este 
simplu. Nu există facultăţi care să aibă 
ca absolvenţi evaluatori de bunuri,  

așa cum există în domeniile medicină, inginerie, arhitectu-
ră, contabilitate etc. Astfel, garanţia calităţii serviciilor care 
să asigure încrederea utilizatorilor o reprezintă doar apli-
carea standardelor profesionale specifice, și nu titulatura 
de evaluator obţinută la un anumit moment. De aici pro-
vine și particularitatea acestei profesii, care trebuie privită 
ca atare de toţi utilizatorii serviciilor de evaluare, inclusiv 
de către beneficiarii expertizelor judiciare.

În conformitate cu OG nr. 24/2011, standardele de 
evaluare aprobate de către ANEVAR sunt obligatorii pen-
tru toate activităţile de evaluare, inclusiv pentru evalua-
rea realizată în cadrul activităţii de expertiză judiciară.

Expertiza judiciară
Aceasta este reglementată de OG nr. 2/2000 și repre-

zintă expertiza tehnică efectuată din dispoziţia organelor 
de urmărire penală, a instanţelor judecătorești sau a al-
tor organe cu atribuţii jurisdicţionale, de către expertul 
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sau specialistul numit de acestea, în 
vederea lămuririi unor fapte sau îm-
prejurări ale cauzei. 

Activitatea de expertiză tehnică 
se poate exercita la alegere de către 
experţii tehnici, individual sau în 
societăţi constituite potrivit Legii nr. 
31/1990, care au ca obiect de activi-
tate efectuarea de expertize tehnice 
[art. 5 OG nr. 2/2000]. 

Expertul tehnic judiciar este ori-
ce persoană fizică ce dobândește 
această calitate în condiţiile OG nr. 
2/2000 și este înscrisă în tabelul no-
minal cuprinzând experţii tehnici 
judiciari, întocmit, pe specialităţi și 
pe judeţe, respectiv pe municipiul 
București.

Specialităţile sunt prezentate în Nomenclatorul speci-
alizărilor expertizei tehnice judiciare, aprobat prin Ordi-
nul Ministrului Justiției. În prezent, este în vigoare Ordi-
nul nr. 199/2010, cu modificările ulterioare. 

Se pune întrebarea legitimă: de unde știu experţii 
judiciari cum să facă expertizele? Cine îi învaţă, cine 
îi verifică, cine îi pregătește în specializarea respecti-
vă. Am întâlnit deseori argumentul utilizatorilor care 
folosesc expertizele bazându-se pe faptul că sunt reali-
zate de un expert, deci sunt corecte. Desigur, la nivelul 
utilizatorilor este corectă această percepţie. Dacă ne 
uităm însă în „spatele scenei”, ar trebui să ne fie clar pe 
ce se bazează expertul în a transmite această încredere 
utilizatorilor. Există doar două căi posibile: expertul 
se bazează pe cunoștinţele dobândite în facultate, care 
sunt suficiente pentru a realiza expertiza, iar încrede-
rea este asigurată de notorietatea dobândită în timp 
de profesia respectivă (ex. arhitectură, cadastru, in-
ginerie de orice fel etc.), sau expertul respectă norme 
ori standarde credibile și accesibile atât publicului, cât 
și utilizatorilor, iar încrederea provine din faptul că la 
baza expertizei stau respectivele norme sau standarde 
profesionale. 

Care dintre aceste căi este aplicată în România poate 
rezulta din analiza Nomenclatorului specializărilor ex-
pertizei tehnice judiciare, aprobat prin Ordinul Minis-
trului Justiției. Să ne aplecăm puţin asupra lui.
 Ű Nomenclatorul conţine un număr de 106 specializări 

care, conform precizărilor din conţinutul acestuia, 
provin din următoarele surse:

1. specializări existente în anul 2009 în aplicaţia Experţi 
tehnici judiciari; 

2. specializări prevăzute în nomenclatorul specializări-
lor din învăţământul superior;

3. specializări prevăzute în legi-cadru de reglementare 
a unor activităţi sau profesii; 

4. specializări preluate din specializările expertizelor 
extrajudiciare; 

5. specializări solicitate de instanţe judecătorești și alte 
organe cu atribuţii jurisdicţionale.

 Ű Dintre cele 106 specializări conform numerotării de 
mai sus: 41 au simbolul 1, 36 au simbolurile 1 și 2.  
Rezultă de aici că 77 dintre specializări existau în 
anul 2009 iar celelalte au fost adăugate ulterior.
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 Ű Majoritatea dintre cele adău-
gate ulterior, 22 la număr,  au 
simbolul 2, deci provin din no-
menclatorul specializărilor din 
învăţământul superior. În total, 
cu simbolul 2 există un număr 
de 58 specializări, dar, din ana-
liza efectuată de noi, numă-
rul acestora este mai mare în 
realitate. 

 Ű Practic, prin preluarea simbolu-
lui 1 din aplicaţia din anul 2009 
s-a omis ca unora dintre spe-
cializări să le fie alocat și sim-
bolul 2, având în vedere că este 
evident că aceste specializări 
figurează și în nomenclatorul 
specializărilor din învăţămân-
tul superior. Exemple sunt: po-
ziţia 3 - Agronomie, poziţia 11 
- Automatică și informatică in-
dustrială,  poziţia 12 – Autove-
hicule, circulaţie rutieră, poziţia 
31 – Electroenergetică, poziţia 

36 – Energetică, poziţia 43 Farmacologie – medici-
nă- stomatologie,  poziţia 54 – Industrie alimentară 
– morărit și panificaţie, poziţia 72 – Metalurgie, po-
ziţia 76 – Petrol și gaze, poziţia 92 – Stomatologie, 
poziţia 96 – Topografie, cadastru, geodezie, poziţia 
98 – Utilaj tehnologic etc.

 Ű Cu simbolul 3,  adică specializări prevăzute în 
legi-cadru de reglementare a unor activităţi sau pro-
fesii, există doar 2 poziţii în nomenclator și anume 
poziţia 23 – Contabilitate și poziţia 46 – Fiscalitate.

 Ű Cu simbolul 4, adică specializări preluate din specia-
lizările expertizelor extrajudiciare, sunt 3 poziţii (fi-
ecare deţinând și simbolul 5, iar una din ele și sim-
bolul 1).

 Ű Cu simbolul 5, adică specializări solicitate de instan-
ţe judecătorești și alte organe cu atribuţii jurisdicţio-
nale, sunt 8 poziţii, dintre care unele mai deţin sim-
bolurile 2, respectiv 4.

 Ű Poziţiile 39 și 40, care reprezintă specializările legate 
de activitatea de evaluare, sunt notate doar cu sim-
bolul 1.
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În urma acestei statistici sumare 
vom desprinde câteva concluzii, ur-
mărind în special referirile la specia-
lizările din poziţiile 39 și 40:
 Ű Poziţiilor 39 și 40 ar trebui să le 

fie alocat și simbolul 3, respectiv 
specializări prevăzute în legi-ca-
dru de reglementare a unor ac-
tivităţi sau profesii, în cazul nos-
tru prevederile OG 24/2011.

 Ű Simbolul 3 ar trebui să îi fie alo-
cat și poziţiei 25 – Contabilitate 
– audit financiar.

 Ű Majoritatea poziţiilor simboli-
zate cu 1 au legătură cu specia-
lizări din învăţământul superior, 
deci trebuie să li se aloce și sim-
bolul 2.

 Ű Aproape toate poziţiile din no-
menclator își au „rădăcina” în 
specializările din învăţământul 
superior, astfel încât cunoștinţe-

le experţilor se bazează pe informaţiile acumulate pe 
băncile facultăţii.

Evaluarea proprietăţii imobiliare (poziţia 39) și evalu-
area bunurilor mobile economie (poziţia 40) reprezintă 
niște excepţii de la ultima concluzie prin faptul că știin-
ţa de a face evaluări nu a fost dobândită doar ca urmare 
a absolvirii unei instituţii de învăţământ superior, ci s-a 
învăţat prin cursuri ulterioare facultăţilor și au la funda-
mentul aplicării lor standarde profesionale specifice și 
cod etic al profesiei.

Din această perspectivă, cred că este rolul profesiei de 
evaluator să se facă bine înţeleasă în lumea specifică a le-
gilor și a aplicării acestora.

Astfel, la întrebările de mai sus, de unde știu exper-
ţii judiciari cum să facă expertizele? Cine îi învaţă, cine 
îi verifică, cine îi pregătește în specializarea respectivă? 
Răspunsurile în ce privește evaluarea bunurilor sunt ur-
mătoarele: experţii judiciari știu să facă evaluări pentru 
că au cursuri specifice acestui domeniu și pentru că res-
pectă standardele profesionale specifice. ANEVAR este 
organizaţia care asigură cursuri de formare și de pregă-
tire continuă, coordonează activitatea de monitorizare a 
membrilor ei și răspunde instituţiilor publice interesate 
punctul de vedere privind conformitatea rapoartelor de 
evaluare cu standardele de evaluare în vigoare. 

Membrii ANEVAR sunt și experţi judiciari?
Simpla apartenenţă la ANEVAR nu îi dă dreptul unui 

evaluator autorizat să realizeze expertize judiciare. Con-
diţiile de a deveni expert judiciar sunt prevăzute de OG 
nr. 2/2000, care, în urma reglementării profesiei de eva-
luator autorizat, conţine și calea prin care evaluatorii au-
torizaţi pot dobândi calitatea de experţi judiciari.

Care erau standardele  
de evaluare care se utilizau până  
la apariţia OG nr. 24/2011?

Membrii ANEVAR erau obligaţi să respecte standar-
dele de evaluare. În domeniul expertizei judiciare, însă, 
nu exista nicio prevedere legală referitoare la standardele 
de evaluare aplicabile. Așa cum am văzut mai sus, pen-
tru că această activitate nu a avut la bază o specializare 
universitară specifică, a existat un „vid legislativ” referi-
tor la normele profesionale aplicabile. Această situaţie a 
fost foarte delicată pentru că, atunci când se confruntau 
evaluări ale aceluiași bun realizate la solicitarea instanţei 
(care numea experţii judiciari), sau la solicitarea părţilor 
(apelând la un expert ANEVAR, fără a avea calitatea de 
expert judiciar), rezultatele celor două rapoarte erau de 
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cele mai multe ori diferite, în primul 
rând pentru că nu aveau la bază ace-
leași norme profesionale. O aseme-
nea situaţie conducea și întreţinea o 
situaţie conflictuală și putea arunca 
în derizoriu activitatea de evaluare 
atât timp cât doi experţi estimau va-
loarea aceluiași bun, la aceeași dată, 
în același scop, având la bază aceleași 
informaţii, și obţineau rezultate dife-
rite. Consider că acesta este cel mai 
mare pericol care poate zdruncina 
încrederea publicului și a utilizatori-
lor desemnaţi în serviciile de evalua-
re a bunurilor.

Care este legătura dintre 
standardele de evaluare  
și expertiza judiciară după 
apariţia OG nr. 24/2011?

Potrivit art. 5 alin. (2) din OG nr. 
24/2011, ANEVAR adoptă standar-
dele de evaluare obligatorii pentru 
desfășurarea activităţii de evaluare. 
Este cert că această normă impera-
tivă contribuie în mod direct la re-
alizarea scopului reglementării OG 
nr. 24/2011, de a unifica metodolo-
gia care stă la baza estimării valorii 
unui bun în România. Prin urma-
re, după intrarea în vigoare a OG 
nr. 24/2011, standardele de evalua-
re adoptate de ANEVAR au devenit 
obligatorii pentru orice activitate de 
evaluare, inclusiv pentru activitatea 
de expertiză tehnică judiciară des-
fășurată de experții tehnici judiciari.  
Astfel, începând cu luna iunie 2012 - 
când au intrat în vigoare prevederile 
OG nr. 24/2011 - toate evaluările de 
bunuri din România trebuiau reali-
zate în conformitate cu standardele 
de evaluare aprobate de către ANE-
VAR. Această informaţie nu a fost 
cunoscută de toate părţile implicate. 
Chiar dacă necunoașterea legii nu 
este o scuză, noi considerăm că este 
și o datorie a  ANEVAR să informeze 
publicul implicat, acest articol fiind 
și el un demers în acest sens.

În concluzie, astăzi, expertizele judiciare în domeniul 
evaluării bunurilor trebuie realizate în conformitate cu 
Standardele de evaluare ANEVAR.

Membrii ANEVAR și expertiza judiciară
Așa cum spuneam mai sus, după apariţia OG nr. 

24/2011 s-a deschis și calea ca evaluatorii autorizaţi să 
poată deveni experţi judiciari. Astfel, am considerat că 
se poate face apel la dispozițiile art. 12 alin. (1) lit. b) din 
Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea 
activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, 
care prevede  că ”la cerere, poate dobândi calitatea de ex-
pert tehnic judiciar într-o anumită specialitate persoana 
care a dobândit calitatea cerută pentru desfășurarea ac-
tivităţii în acea specialitate, prevăzută în nomenclatorul 
specializărilor expertizei tehnice judiciare, în condiţiile 
legii speciale ce reglementează organizarea și desfășura-
rea unei activităţi sau profesii și modul de acces în aceas-
ta”. În această situație, dobândirea calităţii de expert teh-
nic judiciar are loc cu susţinerea unui interviu organizat 
de Ministerul Justiţiei, care are drept scop verificarea gra-
dului de însușire a dispoziţiilor din codurile de procedu-
ră civilă și penală referitoare la expertiză, a prevederilor 
din alte acte normative care reglementează activitatea de 
expertiză tehnică judiciară, precum și drepturile și obli-
gaţiile experţilor. 

Ca urmare a solicitării transmise de ANEVAR către 
Ministerul Justiţiei, acesta a emis Ordinul Ministrului 
Justiției nr. 1412/C/09.04.2014, prin care s-a aprobat 
organizarea, în perioada 02-06 iunie 2014, a interviului 
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pentru dobândirea calității de ex-
pert tehnic judiciar în specializările 
”evaluarea proprietății imobiliare” și 
”evaluări bunuri mobile în econo-
mie” de către persoanele care au fost 
atestate de ANEVAR ca evaluatori 
autorizați în aceste două specializări. 
La data publicării acestui articol, au 
fost admiși la interviul care se află 
în derulare un număr de 714 mem-
bri ANEVAR. Cei care vor promova 
acest examen se vor adăuga celor 
1.124 de experţi judiciari existenţi în 
Registrul oficial la începutul lunii iu-
nie 2014 (801 cu specializarea evalu-
area proprietăţii imobiliare și 323 cu 
specializarea evaluarea bunuri mobi-
le în economie).

Organizarea interviului  
de către MJ - un sfârșit  
de drum sau un început  
de drum?

Pornind de la ideea că a deveni 
expert judiciar era unul dintre obiec-
tivele evaluatorilor autorizaţi, mem-
bri ANEVAR, se poate considera că 
organizarea interviului de către MJ 
pe baza Ordinului Ministrului Jus-
tiției nr. 1412/C/09.04.2014 este un 
sfârșit de drum, respectiv punctul în 
care obiectivul a fost atins.

Din punctul meu de vedere, este 
însă un început de drum, care ridică 
niște provocări serioase evaluatori-
lor autorizaţi care vor deveni experţi 
judiciari în calitatea lor de membri 
ANEVAR, revenindu-le misiunea de 
a confirma că nivelul profesional pe 
care îl au, precum și standardele de 
evaluare reprezintă niște avantaje care 
ar trebui să îmbunătăţească actul de 
justiţie în ceea ce privește rolul și uti-
litatea expertizelor judiciare în dome-
niul evaluării bunurilor imobile și a 
bunurilor mobile.

Astfel, noilor experţi judiciari 
le revine misiunea să confirme că 
apartenenţa la ANEVAR și aplicarea 
standardelor de evaluare reprezintă 

o garanţie pentru expertize judiciare de calitate ridicată 
și că se poate deschide astfel calea ca acest tip de inter-
viu să fie organizat și în viitor, pentru evaluatorii care vor 
intra în profesie în perioada următoare și/sau pentru cei 
care nu au participat sau nu au fost admiși la interviul 
din anul 2014. 

Dacă acest lucru nu se va întâmpla, iar instanţele se 
vor confrunta cu rapoarte de evaluare făcute la aceeași 
dată, pe baza acelorași informaţii, pentru același bun, de 
către experţi judiciari care aplică standardele ANEVAR 
și care prezintă valori fundamental diferite (peste o mar-
jă de maxim 20-30%), există riscul major ca încrederea 
pe care trebuie să o transmită membrii ANEVAR să se 
transforme într-un bumerang pentru profesie. 

Astfel, sintetizez câteva responsabilităţi ale evaluatori-
lor autorizaţi deveniţi și experţi judiciari:
1. Să răspundă doar la obiectivele care ţin de stan-

dardele de evaluare și de specializarea pentru care 
au dobândit calitatea de expert judiciar (evaluarea 
proprietăţilor imobiliare și/sau evaluarea bunurilor 
mobile).

2. Să exprime opinia asupra valorii bazându-se pe raţi-
onamentul și etica profesională, și nu pe așteptările 
părţilor implicate în litigiu, existând tendinţa ca păr-
ţile, odată ce au numit un expert parte, să aștepte ca 
acesta să exprime opinia părţii care l-a numit.

3. Să aibă în vedere că fiecare raport de evaluare pe 
care îl realizează este supus analizei și verificării de 
către părţile implicate, și nu numai, și că este foarte 
probabil ca ANEVAR să propună un sistem de mo-
nitorizare specific pentru expertizele judiciare reali-
zate de către membrii săi.

4. Să ţină seama că de fiecare raport de expertiză de-
pinde consolidarea încrederii utilizatorilor în servi-
ciile de evaluare sau pierderea încrederii acumulate 
cu dificultate până acum. Activitatea desfășurată de 
fiecare expert judiciar membru ANEVAR, pe lângă 
responsabilitatea disciplinară, civilă și penală indi-
viduală, conţine și o importantă pondere de respon-
sabilitate publică, fiecare dintre experţii judiciari 
membri ANEVAR fiind un ambasador al profesiei de 
evaluator autorizat.  

În final, reamintesc faptul că standardelor de evalu-
are și expertizei judiciare le-a fost „hărăzit” să umble de 
acum încolo mână în mână și că realizarea expertizelor 
pe baza standardelor este singura garanţie care va asigura 
standardele înalte ale expertizelor! 
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E
stimarea valorii unui bun este o misiune foar-
te dificilă din moment ce în creuzetul evaluării 
sunt puse metode și tehnici de evaluare consa-
crate, experiență și raționament profesional și 
atâtea date câte sunt disponibile. Realismul va-
lorii astfel determinate depinde foarte mult de 

calitatea „ingredientelor” folosite. Pornind de la această 
analogie, ne-am putea aștepta ca standardele de evaluare 
să fie un fel de rețetar, în care cel care dorește să estimeze 
valoarea unui bun ar trebui să găsească lista completă a 
ingredientelor, cantitățile și timpii de preparare. În reali-
tate, însă, oricât ne-am dori să standardizăm evaluarea, 
sunt multe aspecte pe care nu avem cum să le normăm, 
cum ar fi de exemplu selectarea și prelucrarea informației 
relevante sau raționamentul evaluatorului. Cu toate aces-
tea, dacă ne dorim creșterea calității rapoartelor de eva-
luare, a profesionalismului opiniilor exprimate în cadrul 
acestora, nu putem nega faptul că avem nevoie de o mai 
mare transparență a raționamentului care a stat la baza 

Standardele 
de evaluare 
ANEVAR

 Ű AnAMARIA CIobAnU,  
Vicepreşedinte AnEVAR, Preşedintele  
Comisiei ştiinţifice şi de standarde, MAA, REV
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evaluării și de standarde care să ne 
ofere repere, recomandări de bună 
practică privind termenii de referin-
ță ai evaluării, aplicarea coerentă a 
abordărilor în evaluarea, raportarea 
valorii etc. Ca răspuns al acestei ne-
voi de standardizare pe care o au atât 
evaluatorii de bunuri, cât și utiliza-
torii serviciilor de evaluare, s-a creat 
o piață a standardelor de evaluare. În 
acest sens, putem constata că avem 
la dispoziție o varietate de standar-
de de evaluare dezvoltate de o serie 
de organizații cum ar fi IVSC (Inter-
national Valuation Standards Coun-
cil), TEGoVA (European Group of 
Valuers‘ Associations), RICS (Royal 
Institution of Chartered Surveyors), 
AICPA (American Institute of Cer-

tified Public Accountants) etc., al căror obiectiv este ace-
la de a armoniza practica evaluării și a stabili un nivel 
adecvat al profesionalismului rapoartelor de evaluare 
efectuate de către cei care aplică standardele de evaluare 
respective. În general, standardele de evaluare publicate 
de aceste organizații converg către aceleași recomandări 
de bună practică, existând însă diferențe între ele în ceea 
ce privește gradul de detaliere a prevederilor, accentul fi-
ind pus doar pe evaluarea proprietăților imobiliare (cum 
ar fi cazul Standardelor Europene de Evaluare publicate 
de TEGoVA) sau pe evaluarea mai multor categorii de 
active, datorii, întreprinderi (cum ar fi cazul Standardelor 
Internaționale de Evaluare publicate de IVSC). Opțiunea 
pentru una din colecțiile de standarde existente pe piață 
ar trebui să fie făcută în funcție de adecvarea acestora la 
particularitățile mediului economic în care se realizează 
evaluarea, precum și de solicitările utilizatorilor servici-
ilor de evaluare. Conform prevederilor Ordonanței Gu-
vernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul 

În ziua de astăzi, oamenii 
cunosc prețul fiecărui lucru 
şi valoarea niciunuia.  
(oscar Wilde)
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evaluării bunurilor, cu modificările și completările ulteri-
oare, ANEVAR adoptă standardele de evaluare obligato-
rii pentru desfășurarea activității de evaluare în România. 
În aceste condiții, ANEVAR are drept obiectiv elaborarea 
și promovarea de standarde de evaluare care să țină cont 
atât de evoluția mediului economic, cât și de dinamica 
profesiei de evaluator. Stan-
dardele internaționale de eva-
luare publicate de către IVSC 
au fost și sunt în continuare 
referința pentru evaluările de 
bunuri din România, acestea 
fiind încorporate în colecția 
de standarde ANEVAR, ediția 
2014. Reglementările recente 
la nivel european, cum ar fi 
Directiva 2014/17/EU privind 
creditul ipotecar, respectiv re-

comandările Băncii Centrale Euro-
pene privind evaluarea calității acti-
velor, au impus dezvoltarea listei de 
standarde promovate de ANEVAR 
în vederea asigurării compatibilității 
și cu cerințele Standardelor Europe-
ne de Evaluare. 

În plus, prevederile Codului Fis-
cal în materia calculului impozitului 
pe clădirile nerezidențiale în func-
ție de valoarea impozabilă a aces-
tora determinată printr-un raport 
de evaluare au condus la completa-
rea colecției de standarde ANEVAR 
cu Ghidul metodologic de evaluare 
GME 500 – Determinarea valorii 
impozabile a clădirilor. De aseme-
nea, odată cu intenția BNR de a 
transpune în legislația locală direc-
tiva europeană privind obligațiunile 
bancare garantate, s-a creat și nevoia 
existenței unui ghid de evaluare pri-
vind determinarea valorii pe termen 
lung a unui bun imobil (GME 530), 
care este inclus în colecția de stan-
darde ANEVAR, ediția 2014. Aceste 
două ghiduri vor fi puse în aplicare 
după ce autoritățile competente vor 
emite cerințele legale în acest sens.

Standardele de evaluare ANE-
VAR cuprind și noile ghiduri de eva-
luare GME 600, GME 620 și GME 
630, care completează cerințele stan-
dardelor internaționale de evaluare 
și sunt strict necesare în efectuarea 
de evaluări de întreprinderi, mașini, 
echipamente și instalații și de bunuri 
imobile.

Standardele de evaluare ANE-
VAR vor intra în vigoare la 1 iulie 
și își propun să sprijine profesia de 
evaluator, respectiv utilizatorii ser-
viciilor de evaluare prin promova-
rea principiilor și recomandărilor de 
bună practică adecvate contextului 
economic actual. Cu toate că esti-
marea valorii bunurilor poate fi fa-
cilitată de existența unor standarde 
de evaluare coerente, acestea, însă, 
nu vor putea niciodată constitui un 
substitut al experienței și profesiona-
lismului evaluatorului. 

 Ű standardele de 
evaluare AnEVAR 

cuprind şi noile ghiduri 
de evaluare GME 600, 
GME 620 şi GME 630, 

care completează 
cerințele standardelor 

internaționale de 
evaluare şi sunt 

strict necesare în 
efectuarea de evaluări 

de întreprinderi, maşini, 
echipamente şi instalații 

şi de bunuri imobile.
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La ce (nu) 
sunt bune 
standardele?

C
u aproximativ patru săptămâni în urmă, edi-
torul revistei i-a solicitat autorului acestui 
articol o scurtă prezentare a noutăților adu-
se de GME 600 față de IVS 200. După trei 
săptămâni de chinuitoare lipsă de inspirație 
în a prezenta noutățile într-o formă accep-

tabilă (GME 600 are 18 pagini, față de cele nouă pagini 
ale IVS 200), autorul a decis că subiectul, deși important, 
este unul arid și dificil de abordat într-un articol. Și, mai 
mult, de ce ar dori cineva să îi priveze pe cititorii revistei, 
probabil evaluatori autorizați în majoritate, de plăcerea și 
emoția de a studia „noutățile” respective din sursa directă, 
„Standardele de evaluare ANEVAR – 2014”, recent publi-
cate? Așadar, acest articol se referă (tangențial) la teme de 
interes general precum politici europene, telefonie mo-
bilă, comportamentul consumatorilor și legătura eluzivă 
dintre toate acestea și standardele de evaluare.

 Ű ȘERbAn IonEsCU,  
CFA, KPMG Advisory
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Pe 13 martie 2014, Parlamentul European a adoptat 
definitiv un proiect de directivă care ar urma să impună 
în trei ani încărcătoare universale pentru telefoanele mo-
bile comercializate în toate statele membre ale Uniunii 
Europene1. Procesul de implementare a directivei respec-
tive presupune, între altele, clarificări tehnice și legislati-
ve din partea Comisiei Europene, o aprobare formală din 
partea Consiliului European și transpunerea regulilor în 
legislația națională a fiecărui stat membru.

Pe 5 aprilie 2014, Conferința Națională a ANEVAR a 
adoptat Standardele de evaluare obligatorii pentru mem-
brii Asociației, formate din Standardele Internaționale de 
Evaluare IVS și Ghidurile Metodologice de Evaluare2. Ho-
tărârea Conferinței Naționale intră în vigoare la data de 1 
iulie 2014, respectiv la datele prevăzute în fiecare standard.

Cele două evenimente pot părea bineînțeles a fi lipsite 
de o legătură directă. Dar se întâmplă ca între deciziile ce-
lor două foruri să existe unele similitudini: ambele acte sunt 
menite să aducă beneficii atât „consumatorilor finali” (utili-
zatori de telefoane în primul caz și utilizatori de rapoarte de 
evaluare în cel de-al doilea), cât și „producătorilor” (fabri-
canți de telefoane, respectiv evaluatori autorizați).

Orice persoană care călătorește frecvent a auzit sau chiar 
a formulat celebra întrebare: „Are cineva un încărcător de 
Nokia?” (sau poate Samsung, sau BlackBerry, după caz). Cât 
de frustrant trebuie să fie să descoperi că ești singurul pose-
sor al unui iPhone descărcat aflat în mijlocul unei comuni-
tăți de utilizatori de BlackBerry-uri funcționale!

Mulți evaluatori au auzit probabil întrebarea: „Cât să 
fie oare costul mediu ponderat al capitalului pentru Ro-
mânia – ce spun standardele despre asta?”. Suntem desigur 
convinși că numărul evaluatorilor autorizați care au și pus 
întrebarea în această formă este relativ limitat.

Poate că, în trei ani, directiva „Common EPS” (Sursă de 
Putere Externă comună) îl va ajuta pe utilizatorul telefonu-
lui mobil să își încarce bateria mai simplu. Cu siguranță, 
standardele ANEVAR nu îl vor ajuta pe evaluator să afle cât 
este costul mediu ponderat al capitalului (CMPC) pentru 
România. Acest fapt nu se datorează exclusiv formulării in-
corecte a întrebării, ci mai degrabă pentru că standardele nu 
își propun să devină o sursă de date sau de formule. „Atunci 
la ce mai folosesc ele?” - ar putea întreba cineva (poate un 

membru stagiar și cu siguranță nu un 
evaluator autorizat).

Doar pentru exemplificare, pen-
tru că am menționat mai sus CMPC3, 
standardele și ghidurile (în particular: 
GME 600) clarifică anumite aspecte 
despre care practica a dovedit că ar pu-
tea genera confuzie: corelarea între flu-
xuri și rata de actualizare în ce privește 
inflația (termeni nominali, respectiv 
reali), corelarea între fluxuri și rata de 
actualizare în ce privește impozitarea 
(înainte de, respectiv după impozita-
re) sau corelarea între moneda în care 
sunt exprimate fluxurile și moneda 
pentru care este estimată rata de actua-
lizare, pentru că nu sunt tocmai foarte 
rare rapoartele în care vedem fluxuri 
în euro actualizate cu o rată estimată 
pentru lei (poate că prevederile expli-
cite din GME 600 vor ajuta în viitor!).

„Dar cum rămâne cu estimarea 
CMPC pentru firma noastră din in-
dustria X din țara Y și unde putem 
găsi o valoare sau o referință?” – ar 
mai putea întreba stagiarul nostru. Și 
aici avem un prim răspuns la întreba-
rea din titlu: standardele nu pot sub-
stitui literatura de specialitate din care 
evaluatorul trebuie să își acumuleze 
cunoștințele profesionale.

Nici Parlamentul, nici Consiliul 
și nici Comisia nu intenționează să 
adreseze chestiunea încărcătorului 
universal la nivel exclusiv politic: în 
tot procesul sunt deja implicate și 
alte organizații de standardizare eu-
ropene (CEN, CENELEC, ETSI4) și 
internaționale, precum și alte asocia-
ții profesionale5.

ANEVAR, în schimb, este unica 
asociație care are ca atribuție adop-
tarea standardelor de evaluare obli-
gatorii pentru desfășurarea activității 
de evaluare în România. Totuși, eva-
luatorii nu reprezintă o sectă închisă, 
iar evaluarea nu poate fi izolată de un 
context mult mai general (nu discutăm 
aici în ce măsură evaluarea este o ști-
ință, o artă, o combinație a celor două 
sau niciuna dintre ele!). În acest con-
text general, standardele de evaluare 
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nu pot acoperi toate conceptele fundamentale în evaluare, 
dar nu neapărat specifice evaluării (componența fluxurilor 
de numerar, valoarea terminală, costul capitalului, modelul 
CAPM și limitările sale, selectarea multiplicatorilor, diver-
sele definiții ale EBITDA, ș.a.m.d.). De altfel, ele nu sunt 
cuprinse în standarde sau ghiduri și nici nu ar trebui să fie.

Prin urmare, și stagiarul nostru va constata, prefera-
bil mai devreme decât mai târziu, că are nevoie de repe-
re profesionale specifice altor discipline. De aici reiese al 
doilea punct: cunoașterea standardelor este obligatorie, 
dar nu suficientă pentru un profesionist; cunoștințele din 
domenii conexe evaluării (teorie financiară, noțiuni de 
contabilitate, cunoștințe de ordin practic privind piețele 
de capital, noțiuni de legislație etc.) sunt absolut necesare 
în activitatea de evaluare.

Directiva cu privire la încărcătorul universal rezolvă o 
jumătate de problemă: încărcătorul are în mod inevitabil 

două capete, iar directiva privește (de-
ocamdată cel puțin) doar capătul din-
spre telefon. Odată plecat din România 
și ajuns în Marea Britanie sau Elve-
ția, posesorul telefonului cu încărcător 
universal va constata că are nevoie și 
de un adaptor pentru prizele locale.

Nici standardele de evaluare nu 
pot adresa toate „capetele” problemei, 
și anume faptul că anumite ipote-
ze asumate de către evaluator pur și 
simplu nu pot fi „standardizate”. Un 
standard care ar încerca să impună o 
anumită metodologie pentru a previ-
ziona, spre exemplu, rotația creanțe-
lor (mai mare, mai mică sau egală cu 
media realizată în ultimii n ani…?) 
ar avea aproximativ aceleași șanse de 
succes ca și o încercare a Comisiei 
Europene de a impune un standard 
continental pentru prizele din Marea 
Britanie – și același potențial semni-
ficativ de a declanșa o revoltă. Chiar 
și stagiarul nostru va recunoaște (din 
nou, mai bine mai devreme decât mai 
târziu) că are nevoie de un „adaptor” 
pentru a se conecta la „surse”. Așadar, 
ajungem la ultimul punct: nici stan-
dardele, nici teoria nu pot substitui 
raționamentul profesional al evalua-
torului, care trebuie aplicat în diverse 
etape ale evaluării.

Dar cum apare acel raționament 
profesional și cum este el legat de „cele 
mai bune practici” (un concept exis-
tent în foarte multe domenii, nu doar 
în evaluare)? Editorul ne semnalează 
că am depășit deja spațiul alocat, astfel 
încât subiectul raționamentului profe-
sional rămâne pentru altă dată. 

1. http://www.europarl.europa.eu/news/en/
news-room/content/20140307IPR38122/html/
MEPs-push-for-common-charger-for-all-mobi-
le-phones; 
http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/arti-
cles%7CdisplayArticle/articleID_25865/UE_va_
impune_un_incarcator_universal_pentru_tele-
foanele_mobile_in_urmatorii_trei_ani.html
2. http://nou.anevar.ro/pagini/standarde 
3. Dar și pentru că editorul revistei a cerut 
exemplificări.
4. Pentru cei interesați: http://www.cenelec.eu/
dyn/www/f?p=104:107 
5. Idem: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/
rtte/links/index_en.htm
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De la pagina albă 
la GME 630

S
copul unui ghid meto-
dologic este să aducă o 
bază comună de inter-
pretare a standardelor de 
evaluare și să pună la 
dispoziția evaluatorilor 

și instituțiilor interesate proceduri 
de implementare pentru oferirea 
acestor servicii de evaluare în con-
formitate cu standardele în vigoare. 
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Ghidul GME 630 se dorește un 
set de instrucțiuni prin care să se 
uniformizeze întocmirea și veri-
ficarea de rapoarte de evaluare de 
bunuri imobile și oferă un suport 
în aplicarea standardelor de eva-
luare. Ghidurile de evaluare repre-
zintă încă un pas în rigoarea profe-
sională pe care azi suntem obligați 
s-o respectăm și o unealtă de spri-
jin care va oferi credibilitate și sta-
bilitate pe termen lung profesiei.

GME 630 – Evaluarea 
bunurilor imobile

Ghidul GME 630 are la bază 
și se utilizează complementar cu 
standardele de evaluare aplicabi-
le în cazul proprietăților imobili-
are, și anume: SEV 230 Drepturi 
asupra proprietății imobiliare, SEV 
233 Investiția imobiliară în curs 
de construire, SEV 300 Evaluări 
pentru raportare financiară, SEV 
310 Evaluări ale drepturilor asupra 
proprietății imobiliare pentru ga-
rantarea împrumutului și SEV 103 
Raportare.

În cele ce urmează se vor pre-
zenta principalele aspecte pe care 
le subliniază noul ghid și referin-
țele la câteva paragrafe din GME 
630.

De la începutul prezentării ghi-
dului a fost necesar să se stabilească 
echivalența termenilor de „propri-
etate imobiliară” uzitat în termi-
nologia rapoartelor de evaluare re-
spectiv „bun imobil” așa cum este 
definit prin Codul Civil, pentru evi-
tarea oricăror nedorite interpretări 
eronate. (vezi paragraful 5)

Fără nicio abatere s-a consi-
derat necesară precizarea că doar 
evaluatorii autorizați care dețin 
specializarea în evaluarea proprie-
tăților imobiliare (EPI) sunt în mă-
sură să desfășoare activități de eva-
luare de bunuri imobile (incluzând 
aici și activitatea de verificare), toa-
te celelalte specializări (evaluatori 
de întreprinderi [EI], evaluatori 

Cu toate acestea, în cadrul membrilor asociației au 
apărut păreri pro și contra dacă este necesar un ghid în 
care să se desfășoare activitatea de evaluare atâta vreme 
cât există standarde și există un program de pregătire 
profesională continuă pe care toți membrii au obligația 
să-l îndeplinească anual.

Pe lângă vocile pro și contra din cadrul membrilor 
asociației, nici în interiorul grupului de lucru care a lucrat 
efectiv la realizarea GME 630 apele nu au fost mai line. 

S-au dat o pagină albă, o temă și desigur Standardele 
Internaționale de Evaluare (IVS) în versiunea 2013 și nu 
a fost greu ca în grupul de lucru să apară întrebări des-
pre ce să scriem, cât să scriem, dacă este cazul să scriem 
și ce implică mai ales dacă scriem. Au urmat îndelungi 
discuții, păreri contradictorii, paragrafe scrise, rescrise 
sau tăiate până când materialul brut a fost postat public 
pe site-ul ANEVAR spre știința tuturor membrilor. 

S-au avut în vedere o mai bună clarificare a termino-
logiei utilizate și o mai facilă implementare a standarde-
lor de evaluare, dar și necesitatea formulării unor preci-
zări pentru eliminarea unor erori, omisiuni și confuzii 
întâlnite des pe piața evaluărilor.

O nouă rundă de critici a apărut și multe dintre aces-
tea au fost bine-venite. A fost necesară restructurarea 
materialului în special pentru o mai bună înțelegere a 
sa și pentru câștigarea unui consens de opinii exprima-
te. În forma sa finală aprobată și publicată în Monitorul 
Oficial nr. 275 / 15.04.2014, Ghidul GME 630 privind 
Evaluarea bunurilor imobile va intra în vigoare înce-
pând cu 1 iulie 2014.

Aspecte esențiale ale ghidului GME 630 
Ghidul GME 630 cuprinde un set considerat minim 

de recomandări, principii și măsuri care privesc servici-
ile de evaluare a bunurilor imobile din România, inclu-
siv pentru activitatea de verificare a rapoartelor de eva-
luare. Ghidul nu se vrea o piedică în calea evaluatorului 
care să-i constrângă activitatea mai ales că ce aduce nou 
în scris este mai mult în scris și mai puțin nou, fiind în 
principal aspecte cu care majoritatea evaluatorilor sunt 
familiarizați deja și le aplică în practică.

 Ű MIHAELA dRănICEAnU,  
Grup de lucru Ghid GME 630, MAA, MRICs, REV 
director Advisory standard Team
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de bunuri mobile [EBM]) nerepre-
zentând un substitut acceptat în 
privința posibilității de realizare a 
acestor tipuri de evaluări. (vezi pa-
ragrafele 2, 3)

Stabilirea termenilor de refe-
rință ai evaluării devine în înțe-
lesul Ghidului GME 630 o etapă 
bine conturată de la care trebu-
ie să pornească realizarea tuturor 
misiunilor de evaluare, obligativi-
tatea existenței unui contract ori 
a unei comenzi de evaluare fiind 
evidentă. 
 Ű Termenii de referință ai 

evaluării trebuie precizați 
printr-un document 
contractual agreat de părți 
(client și evaluator) și care 
va stabili în scris cerințele și 
condițiile de desfășurare a unei 
activități de evaluare.

 Ű Tot contractul este cel care 
devine cheia primară de la care 
se demarează procedura de 
verificare a evaluărilor inclusiv 
în desfășurarea procedurii de 
monitorizare care analizează 
dosarele misiunii de evaluare. 
Cel mai relevant exemplu sunt 
cazurile de etică în care se 
analizează mai întâi existența 
și termenii contractului care a 
stat la baza realizării raportului 
de evaluare supus analizei. 

Un alt aspect pe care îl surprin-
de Ghidul GME 630 este atenția 
cuvenită pe care trebuie să o ofere 
evaluatorul în cadrul etapei de cu-
legere a datelor în ceea ce priveș-
te inspecția proprietății imobiliare. 
(vezi paragrafele 18, 19)
 Ű Se precizează astfel necesitatea 

urmăririi corespondenței 
între identificarea scriptică 
pe baza informațiilor primite 
și identificarea fizică a 
proprietății. 

 Ű Răspunderea se împarte 

între client și evaluator în măsura în care toate 
evidențele, datele, sursele de informații, precum 
și limitările inspectării parțiale sau totale sunt 
precizate în scris în raportul de evaluare. 

 Ű În general, inspecția este o etapă obligatorie 
tuturor misiunilor de evaluare, însă există și 
situații excepționale, iar acelea trebuie menționate 
și explicate în raport. 

 Ű Clarificarea de către Ghid a acestui aspect este 
necesară și pentru evitarea oricăror neajunsuri 
privind răspunderea excesivă a evaluatorului în 
situații care se produc independent de cunoașterea 
și voința lui. În contextul precizărilor noului Cod 
Penal, este imperioasă desfășurarea inspecției în 
condițiile asigurate de către client, care trebuie 
să fie direct responsabil de acordul deplin al 
proprietarilor de drept ai bunului inspectat. 

Cu referire directă la calitatea activității de evaluare, 
culegerea și analiza datelor trebuie să ofere baza pentru 
fundamentarea și justificarea concluziilor asupra valo-
rii exprimate într-un raport. 
 Ű Datele prezentate și analizate trebuie să fie 

concludente și să facă direct trimitere la 
proprietatea imobiliară analizată. (vezi paragrafele 
24, 25, 26)

 Ű De asemenea, nu trebuie să lipsească din raportul 
de evaluare analiza și concluzia celei mai bune 
utilizări. (vezi paragrafele 27, 28, 29) 

 Ű Se urmărește eliminarea dintr-un raport 
de evaluare a datelor fără relevanță pentru 
proprietatea analizată sau cu caracter general și 
care pot crea confuzii în înțelegerea raportului sau 
inadvertențe față de datele utilizate în abordările 
evaluării. 

În ceea ce privește abordările în evaluare, Ghidul 
GME 630 menționează care sunt cele 3 abordări posi-
bile, inclusiv tehnicile recunoscute, pentru evaluarea 
proprietăților imobiliare și precizează care sunt prin-
cipalele recomandări pentru aplicarea adecvată a aces-
tora, astfel încât să fie ușor de înțeles pentru toți cei 
interesați. 

În prezentarea abordării prin piață se face în perma-
nență distincție între tranzacții și oferte spre vânzare 
care sunt permise a fi utilizate ca proprietăți compara-
bile, cu prioritizarea celor dintâi ori de câte ori este po-
sibil. Se atrage atenția asupra veridicității informațiilor 
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utilizate, îndeosebi a celor preluate 
din ofertele spre vânzare, și, încă o 
dată, se impune gradul de relevan-
ță a informațiilor prezentate. 
 Ű O proprietate comparabilă 

reală (identificabilă) în 
înțelesul prezentului Ghid 
trebuie să fie extrasă dintr-o 
sursă de informații verificabilă 
și trebuie să ofere certitudinea 
că informațiile privind 
caracteristicile sale fizice și 
menționate scriptic în raport 
sunt corecte. (vezi paragrafele 
39, 40)

 Ű Prin identificarea 
comparabilelor se evită inclusiv 
o abordare deficitară care 
poate conduce la răspunderea 
evaluatorului, așa cum decurge 
în înțelesul Art.25 (2) din 
Ordonanța 24/2011. 

Abordarea prin venit atrage atenția mai ales asupra 
corelării datelor utilizate în această abordare și susți-
nerii indicatorilor folosiți prin date de piață respectiv 
prezentării surselor de informații pentru alte estimări 
incluse în evaluare. 

În cadrul precizărilor referitoare la abordarea prin 
cost se trasează cazurile construcțiilor pentru care 
această abordare este recomandat a fi aplicată (vezi pa-
ragraful 62). Este necesară prezentarea bazei de infor-
mații din care sunt extrași indicatorii de cost de nou, 
cu eventuala verificare din mai multe surse dacă acest 
lucru este posibil (vezi paragraf 66).

Recomandările aduse de Ghidul GME 630 privitoare 
la estimarea valorii terenului se fac pentru înțelegerea 
tehnicilor de evaluare utilizabile în cazul terenurilor, li-
mitelor și gradului de aplicabilitate al acestora. 
 Ű În contrar cu metodele acceptate se menționează 

pentru prima oară în scris excluderea în afara 
standardelor de evaluare a metodei comparației 
prin bonitare, care are ca bază de pornire Decizia 
Primăriei Municipiului București (PMB) nr. 
79/04.02.1992, completată prin Dispoziția PMB nr. 
421/1992 și modificată prin Dispozițiile PMB nr. 
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191/1993 și 827/1994. Metoda 
care are la bază o tehnică 
statistică nu mai reprezintă 
de mult o metodă acceptată 
pentru estimarea unei 
indicații de valoare de piață în 
condițiile utilizării unor așa-
ziși coeficienți de actualizare 
fără corespondență cu piața 
imobiliară, iar o precizare clară 
în acest sens se impunea a fi 
subliniată negru pe alb. (vezi 
paragraf 72)

Explicarea argumentelor și rați-
onamentului care stau la baza ana-
lizei rezultatelor obținute în urma 
abordărilor și fundamentarea con-
cluziei asupra valorii trebuie clar 
exprimate în raport.

În contextul Ghidului GME 
630, abordările utilizate în evalua-
re se vor aplica doar bazându-se pe 
date suficiente și credibile, aplica-
rea cu caracter formal a altei abor-
dări nefiind permisă (vezi paragraf 
101). Prin urmare, este justifica-
tă utilizarea unei singure abordări 
de evaluare într-un raport, dacă 
este singura posibil justificat ar-
gumentată și susținută prin date 
relevante.

Raportarea evaluării se referă 
la conținutul raportului de evalu-
are și vine să întărească prin de-
talieri prevederile standardului de 
evaluare SEV 103 Raportare, în 
ceea ce privește cerințele pe care 
conținutul raportului trebuie să le 
îndeplinească.

Față de părțile care semnează 
un document contractual ce stă 
la baza furnizării unui serviciu de 
evaluare/verificare, în speță evalu-
ator și client, în raportul de eva-
luare se va face identificarea și a 
altor posibili utilizatori desemnați 
ai raportului și care sunt îndreptă-
țiți să aibă acces la raport. Aceste 
precizări sunt necesare pentru ca 
evaluarea să răspundă necesități-
lor clientului, pentru respectarea 

condițiilor de confidențialitate și, inclusiv, a stabilirii li-
mitei de răspundere profesională a evaluatorului. (vezi 
paragraf 102)

Un alt aspect care apare menționat pentru prima 
dată în scris îl reprezintă păstrarea și arhivarea dosaru-
lui de evaluare pe o perioadă de cel puțin cinci ani, încă 
o dată făcându-se legătura cu procedura de monitori-
zare, dar și cu răspunderea evaluatorului pentru toate 
materialele de evaluare pe care le întocmește. (vezi pa-
ragraf 104)

Finalul Ghidului GME 630 este completat cu un ca-
pitol esențial de ”Particularități” care tratează în mod 
direct situațiile de evaluare întâlnite pentru alocarea 
valorii unei proprietăți imobiliare pe cele două com-
ponente ale sale, teren și construcții, cu aplicabilitate 
directă pentru evaluările pentru raportare financiară.
 Ű Importanța acestor prevederi de a fi cuprinse în 

ghidul de evaluare a proprietăților imobiliare 
provine din necesitatea adecvării evaluărilor 
întocmite în scopuri de raportare financiară cu 
modalitatea de înregistrare contabilă în conturi 
distincte pentru teren și construcții.

 Ű În cele două variante permise de alocare, 
recunoașterea construcției va fi la nivel de cost 
de înlocuire net sau mai mică în situația în care 
se poate determina distinct valoarea de piață a 
terenului.

 Ű Cu toate aceste noi precizări, prin excepție 
sunt acceptate și alte modalități de alocare bine 
justificate, în funcție de istoricul înregistrărilor 
în situațiile contabile până la intrarea în vigoare 
a noului Ghid GME 630, ținând seama și de 
eventuale implicații care pot influența situațiile 
financiare ale clientului. 

În loc de sfârșit... fără sfârșit

Ghidurile metodologice de evaluare accentuează ro-
lul profesiei în formarea inițială și pregătirea continuă. 
Nu știm dacă acest ghid a apărut în cea mai bună vari-
antă a sa, dar este bine că el există prin faptul că vom 
avea toți evaluatorii de bunuri imobile, și nu numai, o 
bază comună la care să ne raportăm activitatea de eva-
luare. Ghidul este perfectibil. El va putea fi „rafinat” pe 
baza informațiilor prețioase pe care le așteptăm de la 
utilizatorii acestuia. Activitatea de evaluare se află într-o 
continuă transformare în pas cu cerințele și evoluția 
pieței, astfel și părerile pro sau contra se vor repozițio-
na și vor căpăta o nouă direcție, sperăm în sens mereu 
constructiv și responsabil pentru profesia noastră.  
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Răsfoind Ghidul metodologic 
de evaluare a maşinilor, 
echipamentelor şi instalațiilor

O 
categorie importantă a 
bunurilor mobile o re-
prezintă mașinile, echi-
pamentele și instalațiile, 
cărora Standardele de 
evaluare ANEVAR ediția 

2014 le dedică atât un standard referi-
tor la active (SEV 220), cât și un ghid 
metodologic de evaluare (GME 620). 

Întrucât SEV 220 Mașini, echi-
pamente și instalații are un caracter 
general, detalierea (cum ar fi prezen-
tarea definițiilor unor termeni sau 
aspecte ce țin de metodologia evalu-
ării) și adaptarea la realitățile econo-
miei naționale (cum ar fi relația cu 
definițiile și clasificările mijloacelor 
fixe din legislația românească) erau o 
necesitate, materializată prin apariția 
GME 620. 

Complementar, în activitatea 
practică, evaluatorii de mașini, echi-
pamente și instalații trebuie să aplice 
SEV 100 – Cadrul general și standar-
dele generale (SEV 101 – Termenii 
de referință ai evaluării, SEV 102 – 

 Ű TRAIAn CRIsTIAn dEMETREsCU,  
MAA, REV  
director RoMnIVAL s.R.L.
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pentru formularea unei indicații asupra valorii este costul 
de înlocuire) în cadrul abordării prin cost, în cazul în care 
evaluatorul are în vedere o replică a activului subiect. 

Termenii de referință ai evaluării
Standardul general SEV 101 este sursa principală a 

termenilor de referință ai evaluării care vor fi agreați cu 
clientul și precizați în scris într-un document contractu-
al. GME 620 prezintă doar variațiile și elementele supli-
mentare care trebuie avute în vedere în cazul evaluării 
mașinilor, echipamentelor și instalațiilor.

În ceea ce privește identificarea mașinilor, echipa-
mentelor și instalațiilor, documentul contractual va con-
ține: identificarea propriu-zisă a bunurilor și orice legă-
turi ale bunului evaluat cu alte active (construcții, active 
necorporale, accesorii, alte mașini, echipamente și insta-
lații), precizându-se în mod clar ce se include sau ce se 
exclude din evaluare.

Identificarea propriu-zisă a bunurilor evaluate pre-
supune precizarea, după caz, a mărcii de fabrică (produ-
cătorului), codului modelului, numărului de serie, nu-
mărului de inventar atribuit de către deținător și care se 
regăsește marcat în mod permanent pe bunul respectiv, a 
numărului de înmatriculare în cazul autovehiculelor etc. 
Bunurile evaluate pe amplasament trebuie localizate (se 
precizează adresa poștală și/sau descrierea legală sau alte 
referințe asemănătoare).

Atunci când bunul evaluat are legături cu alte active 
(de exemplu este atașat la alte active - cazul instalațiilor 
încorporate în construcții sau structuri, este integrat cu 
acestea - cazul liniilor de producție sau funcționarea este 
dependentă de acestea - cazul accesoriilor sau programe-
lor informatice de proces), documentul contractual va 
preciza ce se include sau ce se exclude din evaluare.

Referitor la ipoteze și ipoteze speciale, specificul ma-
șinilor, echipamentelor și instalațiilor impune necesități 
suplimentare în definirea termenilor de referință ai eva-
luării. Orice document contractual va preciza premisele 
valorii și ipotezele speciale care descriu condiția și situa-
ția în care mașinile, echipamentele și instalațiile sunt ofe-
rite pe piață. Premisele uzuale ale valorii sunt: 
 Ű mașinile, echipamentele și instalațiile se evaluează 

ca grup, instalate/pe amplasament și ca parte a 
întreprinderii care își continuă activitatea normală 
de exploatare; 

 Ű mașinile, echipamentele și instalațiile se evaluează 
ca grup, instalate/pe amplasament, dar în ipoteza că 
întreprinderea este închisă; 

 Ű mașinile, echipamentele și instalațiile se evaluează 
ca elemente individuale ce urmează să fie scoase 

Implementare și SEV 103 - Raporta-
re), iar în funcție de scopul evaluării, 
și alte standarde referitoare la active, 
aplicații ale evaluării sau ghiduri me-
todologice de evaluare.

Răsfoind GME 620 Mașini, echi-
pamente și instalații, se constată trei 
direcții importante detaliate de ghid: 
concepte, termenii de referință ai 
evaluării și procesul de evaluare.

Concepte 
Dacă în ediția din 2011 a Stan-

dardelor internaționale de evaluare 
titlul standardului IVS 220 era Imo-
bilizări corporale mobile, în 2014, 
titlul devine Mașini, echipamente și 
instalații, o denumire mult mai su-
gestivă și practică. 

Un aspect important pe care GME 
620 îl lămurește este relația dintre con-
ceptele mașini, echipamente și insta-
lații și bunuri mobile. Conceptul de 
bunuri mobile este mai larg, incluzând 
în afara mașinilor, echipamentelor și 
instalațiilor și alte categorii de bunuri, 
cum ar fi stocurile sau obiectele de co-
lecție. Evaluatorii autorizați care evalu-
ează mașini, echipamente și instalații 
trebuie să dețină specializarea evalua-
rea bunurilor mobile (EBM). 

În GME 620 se regăsesc definiți-
ile celor trei clase de active: mașini, 
echipamente și instalații. Pentru a 
facilita recunoașterea unui bun ca 
aparținând categoriei largi a ma-
șinilor, echipamentelor și instalați-
ilor, ghidul indică nouă categorii 
uzuale (de la utilaje de producție la 
mobilier de birou, accesorii și bi-
rotică), precum și tipuri de active 
care nu sunt mașini, echipamente 
și instalații. Clasificarea unui activ 
într-una din cele trei clase (ca mași-
nă, echipament sau instalație) se face 
pe baza raționamentului profesional, 
pornind de la înțelegerea funcționa-
lității și destinației bunului respectiv. 

Un concept important definit în 
GME 620 este cel de cost de recon-
struire. Termenul se poate folosi oca-
zional (întrucât costul curent adecvat 

 Ű Clasificarea 
unui activ 
într-una din 
cele trei clase 
(ca maşină, 
echipament 
sau instalație) 
se face 
pe baza 
raționamentului 
profesional, 
pornind de 
la înțelegerea 
funcționalității 
şi destinației 
bunului 
respectiv.
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de pe locația lor permanentă 
(dezinstalate). 

Procesul de evaluare

Culegerea datelor este o etapă 
importantă a procesului de evalua-
re. Datele necesare pentru a efectua 
evaluarea și a formula concluziile 
asupra valorii sunt grupate în patru 
categorii: 
 Ű date despre procesul de 

producție în care se integrează 
mașinile, echipamentele 
și instalațiile evaluate 
(macroidentificarea);

 Ű date despre mașinile, 
echipamentele și instalațiile 
evaluate, respectiv 
caracteristicile specifice fiecărui 
bun (microidentificarea); 

 Ű date despre piața specifică (după 
caz, la nivel regional, național 
sau internațional). Aceste date 
surprind diverse aspecte (cum 
ar fi cererea pentru produsul 
realizat prin folosirea bunurilor 
evaluate sau impactul legislației 
privind mediul) care pot 
influența valoarea; 

 Ű date despre alte bunuri, 
comparabile cu mașinile, 
echipamentele și instalațiile 
evaluate, cum ar fi: informații 
despre bunuri comparabile 
vândute sau închiriate sau oferite 
spre vânzare sau închiriere, 
informații privind prețurile 
bunurilor echivalente noi, 
depreciere, venituri, cheltuieli, 
rate de capitalizare și de 
actualizare. 

De regulă, evaluarea mașinilor, 
echipamentelor și instalațiilor im-
plică inspectarea acestora (inspecția 
fiind obligatorie în cazul evaluării 
pentru garantarea împrumutului în 
faza de acordare a creditului, con-

form GME 520). Tehnici de identificare limitate, a că-
ror utilizare trebuie să fie bine justificată în raportul de 
evaluare și care pot fi utilizate doar dacă evaluatorul este 
convins că aplicarea lor nu va conduce la erori, sunt in-
specția parțială, eșantionarea sau analiza de tip „desktop” 
(de birou). 

O altă etapă importantă a procesului de evaluare este 
analiza de piață. Etapele (minimale) ale acesteia sunt:
 Ű identificarea subgrupei (clasa de bunuri cu 

caracteristici tehnologice asemănătoare) căreia îi 
aparțin mașinile, echipamentele și instalațiile evaluate 
și evidențierea caracteristicilor specifice subgrupei; 

 Ű delimitarea ariei pieței specifice subgrupei;

 Ű analizarea cererii, ofertei și tipului de piață la data 
evaluării;

 Ű acolo unde este cazul, analizarea efectului 
schimbărilor care vor afecta relația dintre cerere 
și ofertă, precum și oferta competitivă viitoare, 
respectiv cererea probabilă viitoare.

În orice estimări ale valorii se folosesc una sau mai 
multe din cele trei abordări în evaluare, alegerea lor de-
pinzând de tipul bunurilor, de utilizarea desemnată a 
evaluării, de premisele valorii, de calitatea și cantitatea 
datelor disponibile pentru analiză. În cadrul raportului 
de evaluare se vor prezenta argumentele și raționamente-
le care au stat la baza neaplicării uneia sau două abordări.

Abordarea prin piață este relevantă dacă există infor-
mații de piață suficiente care pot fi verificate, cercetarea 

 Ű În mod ideal, 
evaluatorul ar 
trebui să-şi 
fundamenteze 
concluziile pe 
vânzări de 
bunuri identice, 
dar se pot 
utiliza tranzacții 
sau oferte de 
vânzare ale 
unor maşini, 
echipamente 
şi instalații 
asemănătoare.
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insuficientă a pieței nefiind o scuză 
pentru omisiunea acestei abordări, 
atunci când există informații dispo-
nibile sau când acestea pot fi procu-
rate în mod rezonabil.

În mod ideal, evaluatorul ar tre-
bui să-și fundamenteze concluziile 
pe vânzări de bunuri identice, dar 
se pot utiliza tranzacții sau oferte 
de vânzare ale unor mașini, echi-
pamente și instalații asemănătoare. 
Comparabilele care prezintă diferen-
țe majore față de bunul evaluat nu 
pot fi considerate adecvate din cauza 
necesității unor ajustări prea mari. 

Tehnicile de comparație uzuale 
folosite în cadrul abordării prin piață 
sunt: tehnica identificării (potrivirii) 
directe; tehnica asimilării și tehnica 
procentajului din cost. 

Abordarea prin venit poate fi utili-
zată pentru evaluarea mașinilor, echi-
pamentelor și instalațiilor individuale 
închiriabile sau a mașinilor, echipa-
mentelor și instalațiilor individuale / 
grupurilor de bunuri folosite împre-
ună care generează venituri identifi-
cabile (realizează produse vandabile). 
Deseori, la generarea acestor venituri 
participă și alte active contribuitoa-
re (necorporale, cum ar fi programe 
informatice de proces, documentații 
tehnice sau brevete de invenție, cor-
porale – teren și construcții sau fond 
de rulment), pentru estimarea valorii 
mașinilor, echipamentelor și instalați-
ilor fiind necesară o alocare a valorii 
totale pe activele contribuitoare. 

Abordarea prin venit cuprinde 
două metode de bază: metoda capi-
talizării venitului și metoda fluxului 
de numerar actualizat (analiza DCF).

În cadrul abordării prin cost, eva-
luatorul estimează mai întâi costul de 
înlocuire (sau de reconstruire, după 
caz) al mașinilor, echipamentelor și 
instalațiilor evaluate, din care face 
deduceri pentru pierderea de valoare 
cauzată de toate formele deprecierii 
(deprecierea fizică, deprecierea func-
țională și deprecierea externă). 

În abordarea prin cost, metodele 

uzuale de estimare a costului curent sunt: metoda devi-
zului, indexarea și metoda cost - capacitate. 

În ceea ce privește modalitățile de estimare a depreci-
erii, o noutate adusă de GME 620 este că, atunci când cele 
trei tipuri ale deprecierii nu pot fi separate și cuantificate 
individual, pot fi folosite și forme agregate ale deprecierii 
(cum ar fi deprecierea totală sau deprecierea funcțională 
cumulată cu cea economică).

O precizare importantă este legată de inadecvarea 
folosirii în evaluare a duratei normale de funcționare 
(prezentată în Catalogul privind clasificarea și duratele 
normale de funcționare a mijloacelor fixe aprobat prin 
HG 2139/2004) în locul duratei de viață utilă. Duratele 
normale de funcționare anterior menționate sunt durate 
administrative și vizează amortizarea fiscală a activelor, 
fiind complet diferite conceptual de durata de viață utilă. 

Estimarea deprecierii mașinilor, echipamentelor și in-
stalațiilor poate fi uneori un demers dificil, evaluatorul 
trebuind să perceapă diferența dintre deprecierea recupe-
rabilă și cea nerecuperabilă, să îmbine constatările făcute 
cu ocazia inspecției cu informațiile furnizate de personalul 
întreprinderii și cu analizele unor bunuri similare (cum ar 
fi cele legate de perioada și condițiile de utilizare).

Elaborarea raportului de evaluare este etapa finală a 
procesului de evaluare. 

Raportul de evaluare trebuie să includă cel puțin in-
formațiile solicitate de către SEV 103. 

Termenii de referință ai evaluării agreați de către eva-
luator și client, precum și o referire la documentul con-
tractual în baza căruia se realizează evaluarea, trebuie 
prezentați în raportul de evaluare (în mod sintetic, în-
tr-un format considerat adecvat de evaluator).

Vor fi menționate în raport orice diferențe între situ-
ația scriptică și situația faptică a bunurilor evaluate, orice 
restricții ale dreptului de proprietate sau comentarii pri-
vind efectul asupra valorii raportate a oricăror active cor-
porale sau necorporale excluse din evaluare. 

Concluzii
Evaluarea mașinilor, echipamentelor și instalațiilor 

reprezintă, deseori, o provocare pentru evaluatori. As-
pectele investigate încep cu înțelegerea funcționării și 
caracteristicilor tehnice ale bunului evaluat și pot merge 
până la identificarea modului în care cererea pentru pro-
dusele finite ar putea influența cererea pentru mașinile, 
echipamentele și instalațiile care le produc. 

Cunoașterea ediției 2014 a Standardelor de evalua-
re ANEVAR va duce la creșterea calității rapoartelor de 
evaluare și, implicit, la o mai bună conștientizare a utili-
zatorilor de rapoarte de evaluare privind provocările eva-
luării acestei categorii de bunuri, ceea ce nu poate fi decât 
benefic pentru profesie. 

 Ű Evaluarea 
maşinilor, 
echipamentelor 
şi instalațiilor 
reprezintă, 
deseori, o 
provocare 
pentru 
evaluatori. 
Aspectele 
investigate 
încep cu 
înțelegerea 
funcționării şi 
caracteristicilor 
tehnice 
ale bunului 
evaluat şi pot 
merge până 
la identificarea 
modului în care 
cererea pentru 
produsele 
finite ar putea 
influența 
cererea pentru 
maşinile, 
echipamentele 
şi instalațiile 
care le produc.
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C
e-aș putea să scriu des-
pre rolul obiectivității 
în profesia de evaluator 
atunci când majoritatea 
rapoartelor de evaluare 
încep și se încheie cu 

patru sau mai multe enunțuri scurte 
dintre care unul1  este: „Valoarea este 
subiectivă”?

Este valoarea estimată de noi, 
evaluatorii, subiectivă? Este oare 
obiectivă? 

Respectăm sau nu codul etic al 
profesiei atunci când emitem ra-
poarte de evaluare în care declarăm 
că valoarea este subiectivă? Cum ar 
trebui să fie valoarea? Cineva cu spi-
rit glumeț ar spune ”potrivită” atât 
pentru impozitare, cât și pentru ga-
rantarea creditelor.

În mod cert, obiectivitatea ca prin-
cipiu etic fundamental face parte din 
obligațiile noastre, ale evaluatorilor, 
încă de la înființarea în 1992 a asoci-
ației (vezi paragraful 2.4.1. al anexei 
1 a statutului ANEVAR 1992: Cod 
deontologic al profesiei de evaluator),  

Obiectivitatea - principiu 
etic fundamental

 Ű dAnA AbAbEI,  
Vicepreşedinte AnEVAR – Preşedinte  
al Comisiei Juridice, director executiv  
CMF ConsULTInG s.A.
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dacă mai este necesar să definim clar 
cine ne obligă să fim obiectivi și să în-
țelegem că numai fiind obiectivi pu-
tem supraviețui ca profesie.

Simt evaluatorii valoarea? Sau ori-
ce raport trebuie să aibă o bază solidă, 
o argumentare profesionistă și date de 
intrare verificate în mod rezonabil și 
verificabile (denumite de colegii noș-
tri care predau seminarul de business 
inteligence ”intell”).

Studiind ce înseamnă un concept 
și ce înseamnă celălalt, am simțit to-
tuși nevoia de a-mi reaminti definiții-
le celor doi termeni: 

Obiectiv = care are însușirea de a 
reda realitatea în chip nefalsificat, de-
tașat de impresii

Subiectiv = care are un caracter 
personal, care se petrece în conștiin-
ța cuiva; care, într-o judecată, acțiu-
ne etc., ține seamă numai de senti-
mentele, de pornirile și de ideile sale; 
părtinitor.

Cei care studiază problematica 
obiectiv/subiectiv definesc obiectivi-
tatea ca fiind concordanța relativă în-
tre cunoștințe, idei, teorii și realitate, 
iar subiectivitatea ca fiind neconcor-
danța între cunoștințe, idei, teorii și 
realitate ca urmare a intervenției în 
procesul de cunoaștere a unor factori 
care țin de personalitatea individului 
(sentimente, interese, motivații, edu-
cația primită, inteligența, aspirațiile 
persoanei, credințele acesteia etc.).

Un exemplu clasic al raportului 
obiectiv/subiectiv este această imagi-
ne din spaţiu.

Dintr-o perspectivă obiectivă sunt 
tonuri și nuanţe de albastru. Dintr-o 
perspectivă subiectivă devine frumos/
urât/interesant/profund/etc.

Revenind totuși la profesia noas-
tră, să încercăm să ne punem în pan-
tofii clientului și utilizatorilor rapoar-
telor de evaluare elaborate de noi.  
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Ce ar trebui ei să înțeleagă: valoarea este subiectivă? Este 
oare obiectivă? Evaluatorul care vede tristețea și singură-
tatea din imaginea anterioară estimează o valoare, iar cel 
care vede liniștea și relaxarea, o altă valoare? 

În mod cert, în tot ceea ce facem în viață există 
subiectivitate. 

Dacă ar fi să stabilim că obiectivitatea este legată de 
creier și de argumentare, iar subiectivitatea, de suflet - bi-
neînțeles că, în ipoteza respectării normelor legale:
 Ű Ghid de evaluare 6 Evaluarea pentru garantarea 

împrumutului” pct 2 par 12 ”durata minimă de 
elaborare a unui raport de evaluare este 3 zile 
lucrătoare de la data primirii tuturor documentelor 
necesare elaborării acestuia” pentru rapoartele de 
evaluare destinate garanțiilor bancare

 Ű Regulamentul CNVM nr 1/2006 privind emitenții 
și operațiunile cu valori mobiliare art 69 pct 8 
”Evaluatorii au la dispoziție minimum 10 zile 
lucrătoare pentru realizarea evaluării” în cazul unor 
rapoarte de evaluare destinate operațiunilor de piața 
de capital

atunci în toate rapoartele există o parte din sufletul 
nostru și sunt, deci, într-o oarece măsură subiective de-
oarece le-am alocat o parte importantă din timpul nos-
tru. Dar numai subiective? Pentru ce ne străduim în fi-
ecare minut pe care îl alocăm profesiei? Pentru ca aceia 
care apelează la serviciile noastre să vină la noi pentru 
că simțim valoarea? Sau pentru ca aceia care vin la noi 
să vină pentru că avem calificare, cunoștințe, capacitate 
de argumentare, gândire logică și minut cu minut alocat 
profesiei – experiență?

Să precizăm totuși că omul poate fi considerat obiec-
tiv sau subiectiv de către cei din jurul lui în conformitate 
cu sistemele de referință la care se raportează ei, nu el.

Tema articolului ne face să reflectăm la necesitatea 
precizării într-un raport elaborat în mod profesionist a 
enunțului ”valoarea este subiectivă”, dar în fapt se dorește 
reamintirea faptului că etica profesională este fundamen-
tul încrederii publice.

Având în vedere faptul că de la 1 iulie 2014 intră în vi-
goare Standardele ANEVAR 2014 - pe care vă îndemn să 
le citiți -, cred că acum este momentul nu numai al citirii 
acestor noi standarde, ci și al recitirii tuturor mențiunilor 
incluse în rapoartele pe care le semnăm noi, evaluatorii, 
zi de zi și al adaptării acestor rapoarte la cerințele actuale. 
Numai astfel vom reuși să avem clienți fideli și utilizatori 
mulțumiți. 

1. Primul care îmi va scrie pe e-mail la adresa dana.ababei@anevar.ro celelalte 3 
enunțuri care apar repetitiv într-o parte din rapoartele de evaluare existente pe piață 
va primi gratuit un exemplar printat al Standardelor de evaluare ANEVAR 2014
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Din activitatea Comisiei  
de Etică şi Disciplină (CED)

 Ű RodICA HăȘMăȘAn,  
Preşedintele Comisiei de Etică şi disciplină 
2013-2014, MAA, MRICs, REV, senior 
Manager KPMG Advisory
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Prin sesizarea transmisă, Servi-
ciul de Investigare a Fraudelor a so-
licitat ANEVAR să-i comunice care 
sunt normele specifice ce trebuie 
respectate în evaluarea unor bunuri 
mobile, respectiv a unor autovehicu-
le, și dacă acestea au fost aplicate în 
cazul de față. De asemenea, a mai so-
licitat un punct de vedere cu privire 
la valorile stabilite de către Evaluator 
pentru fiecare bun în parte evalu-
at, dar și asupra valorii de lichidare 
obținute.

Constatări ale raportorului 
și ale CED pe parcursul 
cercetării disciplinare

În urma analizei Raportului de 
Evaluare și a discuţiilor purtate atât 
de raportor cât și de către CED s-a 
constatat că Raportul de Evaluare 
conţine multiple neconformități ast-
fel încât nivelul de credibilitate al RE 
este zero.

Aspecte neconforme 
constatate în Raportul de 
Evaluare

 Ű Scopul evaluării este menționat 
ambiguu în RE - „estimarea și 
actualizarea valorii bunurilor 
și de utilizare în vederea 
introducerii în evidența 
contabilă a firmei”.

 Ű Data evaluării nu este clar 
menționată în RE, poate fi 
dedusă ca fiind iulie 2012.

 Ű Se face trimitere la Standarde 
de evaluare care nu mai sunt 
valabile la Data evaluării (2012) 
- „SEV 4.03”.

 Ű Metodele de evaluare declarate 
ca fiind aplicate în RE sunt: 
metoda costului de înlocuire net 
(CIN) și metoda comparației 
vânzărilor (MCV), în realitate 

Prezentarea speţei şi calitatea 
evaluatorului reclamat

Procedura disciplinară în speța prezentată în acest 
număr a fost declanșată în urma sesizării formulate de 
către Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul unui 
Inspectorat de Poliție Județean. 

Fapta ce a constituit obiectul sesizării se referă la eva-
luarea unor bunuri mobile, respectiv Raport de Evaluare 
(RE) al unui număr de 24 de autovehicule și semiremorci 
întocmit de către un evaluator autorizat având speciali-
zarea „Evaluări de întreprinderi, fond de comerț și alte 
active necorporale” (EI) („Evaluatorul”). Mijloacele de 
transport evaluate de către Evaluator aparțineau unei so-
cietăți comerciale al cărei administrator era cercetat în-
tr-un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de 
evaziune fiscală. 
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fiind aplicată declarativ doar 
metoda costului de înlocuire net.

 Ű În RE sunt prezentate noțiuni/
definiții neconforme:

 » „Mijlocul fix asemănător 
se determină prin metoda 
identificării, asimilării sau 
corelării, actualizări indiciale”;

 » „CIN se bazează pe 
estimarea valorii de piață 
pentru utilizarea existentă 
a proprietății plus costul 
curent brut de înlocuire (sau 
reconstrucție) a amenajărilor 
acestora minus alocarea 
(valorică) pentru deteriorarea 
fizică și pentru orice forme 
relevante de depreciere și 
optimizare”;

 » În cadrul RE la ”Concluziile 
evaluării” se face referire 
la ”valoarea de circulație 
a bunurilor mobile”, tip 
de valoare care nu există 
în standardele de evaluare 
valabile la Data evaluării.

 Ű Metoda comparației vânzărilor 
(MCV) nu a fost utilizată, deși 
în RE se menționează ca fiind 
utilizată.

 Ű În aplicarea metodei CIN 
ipotezele de lucru nu sunt 
argumentate/documentate în 
cadrul RE. Astfel nu rezultă 
cum a fost estimat costul de 
înlocuire brut și cum au fost 
estimate deprecierile. De 
exemplu, pentru un autotractor 
Volvo FH – 12, an fabricaţie 
1999, s-a utilizat un cost de 
înlocuire brut de 48.500 Lei și 
s-a aplicat o depreciere fizică 
de 36%, depreciere economică 
de 40% și funcțională de 20%, 
deprecierile fiind cumulate, și 

nu aplicate în cascadă. Valoarea estimată pentru 
acest autovehicul fiind de 2.000 Lei. Referitor la 
modul de estimare a costului de înlocuire brut, 
Evaluatorul menționează ”Valoarea de înlocuire a 
utilajelor și autoturismului s-a făcut după prețuri 
afișate de revistele de specialitate ale unor societăți 
de profil, care se ocupă ca dealeri vânzări auto, și 
după prețuri estimative pentru auto similare luate 
de pe Internet, site-uri ale unor societăți de profil”.

 Ű Raportul de Evaluare în general este dezordonat, 
greu de citit, conține definiții incorecte, chiar și 
exprimări lipsite de logică.

 » În prezentarea metodei comparației vânzărilor 
sunt prezentate deprecierile funcțională și 
economică;

 » Mijloacele de transport ”includ activele 
corporale, altele decât proprietățile imobiliare. În 
mod individual acestea sunt prezentate în HG nr. 
964/1998 modificată prin HG nr. 2139/2004”;

 » ”Valoarea de piață… reprezintă o evaluare”.
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Aspecte clarificate  
cu Evaluatorul  
pe parcursul audierii

 Ű Scopul evaluării – având în vedere 
că Raportul de Evaluare nu prezintă 
clar scopul evaluării, s-a încercat 
clarificarea acestui lucru pe parcursul 
audierii. Evaluatorul ne-a precizat 
că la începutul anului 2012 a fost 
contactat de către o cunoștință 
să efectueze mai multe rapoarte 
de evaluare pentru mijloace fixe 
de la o societate întrucât au fost 
amortizate complet și ”voia să 
aibă în contabilitate o valoare”, 
servicii pentru care s-a întocmit 
un contract, urmând ca facturarea 
acestora să se facă la sfârșitul anului 
2012. Evaluatorul ne informează că 
între timp acea societate a intrat în 
insolvență.

 Ű Referitor la neconformităţile 
constatate în cadrul Raportul 
de Evaluare, Evaluatorul a avut 
următoarele explicaţii, explicații care 
ne-au confirmat concluzia rezultată 
din analiza RE:

 » „Chiar dacă nu respectă întru 
totul metodologia de lucru 
și normele IVS 220, consider 
valorile finale apropiate de 
realitate că au estimat o 
valoare…”;

 » ”Ele nu au fost puse gaj la nicio 
bancă ca să le cresc valoarea, sau 
cu scopul de a recupera TVA, 
pentru că ele erau pentru casare”;

 » ”Societatea beneficiară nu a făcut 
nicio reclamație la adresa mea, 
și nu a înșelat pe nimeni. Chiar 
dacă a vândut aceste bunuri, 
clientul nu a avut obiecții. Cred 
că greșeala mea a fost că nu am 
scris raport de expertiză tehnică 
evaluare în loc de raport de 
evaluare”;

 » „Scopul lucrării era pentru o raportare financiară, 
unde tipul de valoare care se estimează este 
valoarea justă, aceasta fiind mai mică decât 
valoarea de piață, sau cel mult egală cu ea“;

 » „La evaluarea prin costul de înlocuire net am 
greșit că nu am folosit la valoarea costului 
prezent valoarea de nou, ci am folosit valori luate 
de pe internet negăsind valori de nou, aplicând 
corecții după cum am apreciat eu“;

 » „Întrucât mijloacele auto au fost amortizate 
complet având valoare zero, am sunat un 
inspector la Administrația Financiară și l-am 
întrebat dacă pot face evaluarea cu o valoare 
mai mică și acesta mi-a răspuns că da, întrucât 
normele nu spun ce valoare pot avea, dar oricum 
nu pot fi zero“;

 » Etc.

Propunerea CED de soluţionare a cauzei 

Având în vedere toate neconformităţie constatate în 
Raportul de Evaluare și explicaţiile primite din partea Eva-
luatorului pe toată perioada cercetării disciplinare, CED a 
constatat că Evaluatorul a încălcat prevederile Codului de 
etică al profesiei de evaluator autorizat, mai exact princi-
piul competenţei profesionale, respectiv punctul 2.4 -lit.a) 
– care spune „Principiul competenței profesionale implică 
următoarele obligații din partea evaluatorului autorizat: 
menținerea cunoștințelor profesionale și a abilităților la 
nivelul necesar astfel încât angajatorul sau clienții să be-
neficieze de servicii profesionale competente; realizarea 
serviciilor profesionale în conformitate cu standardele de 
evaluare obligatorii pentru membrii Asociației“ și pct. 2.4 
lit. e) din Codul de etică al profesiei, potrivit căruia „Eva-
luatorul autorizat va respecta standardele de evaluare obli-
gatorii pentru membrii Asociaţiei. Situaţiile în care aceste 
standarde nu sunt aplicabile misiunii de evaluare din cauza 
unor acte normative incidente sau altor cerinţe relevante 
misiunii trebuie clarificate cu clientul și destinatarul și ex-
plicitate în raport“.

Pentru abaterea disciplinară constatată, CED a pro-
pus Consiliului Director sancţionarea disciplinară a Eva-
luatorului cercetat cu: „RETRAGEREA CALITĂȚII DE 
MEMBRU AL ASOCIAȚIEI”. 

După analizarea tuturor informațiilor în cauză, inclu-
siv audierea Evaluatorului la solicitarea acestuia, Consi-
liul Director a decis acordarea sancțiunii propuse de că-
tre Comisia de Etică și Disciplină. 
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Momentul 
adevărului
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Într-un bine cunoscut film a cărui acțiune se 
petrece în instanță, procurorul-şef, avocat al 
acuzării, pune la încercare competența exper-
tului citat de apărare ca martor:

 Ű PETER CHRIsTEnsEn Avocatul: Domnișoară Vito, având în ve-
dere că sunteți expert în automobile în gene-
ral, ne puteți spune care este timpul corect de 
aprindere la un Chevrolet Bel Air din 1955, cu 
motor de 5326cc și carburator cu 4 camere?

Martorul: A naibii întrebare…
Avocatul: Adică nu puteți răspunde?
Martorul: Adică nu se poate răspunde.
Avocatul: Nu se poate pentru că nu știți 

răspunsul?
Martorul: Nimeni nu ar putea răspunde la 

o astfel de întrebare. 
Avocatul: Domnule președinte, vă rog să 

binevoiți să recuzați martorul în calitatea sa 
de expert. 

Judecătorul: Nu puteți răspunde la 
întrebare? 

Martorul: Nu, nu pot. E o întrebare capcană. 
Judecătorul: De ce este o întrebare 

capcană?
Martorul: Fiindcă Chevrolet nu a fabricat 

nicio mașină de 5326cc în 1955, ci abia în ’62. 
Iar la modelul Bel Air cu carburator cu 4 ca-
mere, abia din ’65. Totuși, în 1964, timpul co-
rect de aprindere ar fi cu patru grade înainte 
de punctul mort superior al pistonului.

Avocatul: Atunci, ei bine, o acceptăm, 
domnule președinte. 

Recunoașteți acest dialog din filmul „Vărul 
meu Vinnie” din 1992, cu Joe Pesci și Marisa 
Tomei?

La facultatea de drept există module de 
cursuri pentru viitorii avocați pledanți, bazate 
pe scene din filme, iar unii avocați le cer mar-
torilor să se uite în mod special la acest film, 
ca parte a pregătirii dinaintea prezentării în in-
stanță. La partea de interogatoriu al experților, 
„Vărul meu Vinnie” este unul dintre filmele 
cele mai apreciate. 

Aviz cârcotașilor: filmul se termină cu 
achitarea lui Vinnie Gambini (Joe Pesci) după 
ce dra. Mona Lisa Vito (Marisa Tomei) explică 
cu mare pricepere juraților care este diferența 
între un diferențial obișnuit și cel cu limită de 
cursă. Urmele lăsate de pneuri pe pământ la 
locul crimei duc la concluzia că mașina sus-
pectului avea diferențial cu alunecare limitată, 
în timp ce inculpatul conducea o mașină cu 
diferențial obișnuit – exact acesta este argu-
mentul care duce achitare, prin mărturia ex-
pertei, dra. Vito. 
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Ce putem învăța din film este fap-
tul că Mona Lisa Vito este un martor 
extraordinar pentru că se adresează 
direct juraților, vorbește cu entuziasm 
despre subiect, iar subiectul îl stăpâ-
nește la perfecție. Tema reflectă multe 
cazuri reale prin aceea că arată că un 
proces de obicei nu se câștigă prin 
demonstrația teatrală a discursului 
avocățesc, ci mai degrabă cu martori 
credibili, inclusiv experți, care arată 
lucrurile așa cum sunt și prezintă opi-
nii convingătoare și fundamentate. În 
viața reală, procesele se câștigă mai 
degrabă ca în „Vărul meu Vinnie” de-
cât ca în „Oameni de onoare”.

Deși putem învăța neașteptat de 
multe din filme (pe lângă faptul cert 
că sunt o formă de divertisment), 
numeroase elemente educaționale se 
desprind din întrebările și mărturiile 
obișnuite din cazurile reale care re-
clamă expertiza unui evaluator. În-
trebările de mai jos (unele dintre 
ele parafrazate sau simplificate) sunt 
întrebări care au fost puse experților 
evaluatori în procese din instanță și 
sunt multe de învățat din răspunsuri. 

Aveți licență de practică  
în acest stat?

Iată întrebarea cea mai obișnuită 
din interogatoriul oricărui expert citat 
ca martor în afara statului în care de-
ține licența – motivul este în general 
încercarea de a submina încrederea 
judecătorului sau a juraților în mărtu-
ria expertului. De curând, o doamnă 
evaluator foarte apreciată a zburat cu 
avionul dintr-o parte în alta a Statelor 
Unite pentru a se prezenta în instanță 
ca martor al băncii care reclamase o 
presupusă supraevaluare a unei pro-
prietăți imobiliare rezidențiale. Între-
barea legată de dreptul de practică a 
debusolat-o. Nu era autorizată de sta-
tul unde trebuia să compară ca martor 
și unde era de fapt amplasat imobilul 
respectiv. Răspunsul ei a fost un „nu” 
cât se poate de jenant. 

Dacă urmează să depuneți măr-
turie într-un stat unde nu aveți licen-
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ță de practică, pregătiți-vă un răs-
puns dinainte. Pentru a recunoaște 
calitatea de expert și a admite măr-
turia, majoritatea instanțelor federa-
le nu aplică criteriul ca evaluatorii să 
dețină dreptul de practică în statul 
relevant. Totuși, dacă această ches-
tiune nu este abordată cu grijă, lipsa 
autorizației poate arunca o umbră de 
îndoială asupra spuselor expertului. 
Printre răspunsurile recomandate 
la această întrebare sunt explicațiile 
despre competența pe anumite tipuri 
de proprietăți sau calificările speciale 
ca evaluator verificator. 

Deși, cel mai probabil, instanța 
va admite mărturia evaluatorului, 
chiar dacă acesta nu are autoriza-
ția relevantă, aceasta nu înseamnă 
că evaluatorul va fi absolvit de ori-
ce răspundere prin simplul fapt că 
deține o licență de practică în statul 
respectiv emisă de autoritatea rele-
vantă de certificare a evaluatorilor. 
Sunt două chestiuni separate. Tribu-
nalul Fiscal din New Jersey, de exem-
plu, a motivat recent o decizie prin 
următoarele: „În pofida faptului că 
s-au exprimat anumite dubii cu pri-
vire la calitatea expertului, respectiv 
dreptul său de practică în acest Stat, 
potrivit obligațiilor statutare și pre-
vederilor legale…în hotărârea sa de 
a admite sau a recuza un expert ca 
martor, instanța nu este limitată de 
cerințele de autorizare, așa cum se 
arată în N.J.R.E 702”.

Puteți localiza proprietatea 
pe această hartă?

Iată o altă întrebare care apare 
des și la care trebuie să vă așteptați, 
mai ales dacă este vorba de un teri-
toriu nefamiliar. Odată s-a întâmplat 
ca avocatul care conducea interoga-
toriul să ia la repezeală de pe perete 
o hartă a zonei, pe care avea de gând 
să o folosească mai târziu în proces, 
și l-a rugat frumos pe expertul eva-
luator să localizeze proprietatea. Era 
o hartă oarecare, fără marcaje care să 
indice localizarea imobilului respec-

tiv sau date comparabile. Nefamiliarizat cu harta respec-
tivă și cu zona, în general, expertul a avut nevoie de câte-
va minute bune pentru a localiza proprietatea. Instanța a 
așteptat în liniște până când acesta a găsit-o. 

Când vă prezentați în instanță ca expert evaluator (chiar 
și atunci când mărturia nu are relevanță directă pentru lo-
cația proprietății în cauză), trebuie să deveniți expert la lo-
calizarea și identificarea proprietății, fie că e vorba de o hartă 
rutieră, un plan cadastral, o imagine din satelit sau de la ni-
velul străzii. În general vorbind, ar trebui să vizitați pe înde-
lete proprietatea subiect și proprietățile comparabile, chiar și 
în cazul în care acestea nu fac obiectul mărturiei. 

Se aplică ediția 2014-2015 a Standardelor 
Uniforme de Evaluare la evaluarea pe care 
ați elaborat-o? Ați participat la cursurile 
de actualizare a cunoștințelor la ediția 
curentă, cerute de USPAP? 

Ediția USPAP aplicabilă este ediția în vigoare la 
data elaborării raportului, nu la data efectivă a eva-
luării (vezi Appraisal Standards Board, USPAP, Q&A 
2014 1-6, appraisalfoundation.sharefile.com/download.
aspx?id=04d7da1babc462e8).

Acest lucru înseamnă că, și atunci când elaborați un 
raport de evaluare pe baza unei evaluări efectuate cu luni 
sau chiar ani înainte de data raportului, raportul este regle-
mentat de ediția curentă a USPAP. Am văzut experți eva-
luatori care în interogatoriu greșesc răspunsul la această 
întrebare simplă, ceea ce le afectează credibilitatea. 

Din fericire, majoritatea evaluatorilor dau răspunsul 
corect. Înseamnă că lucrul care trebuie avut în vedere 
este cel din întrebarea următoare, cursurile de perfecțio-
nare. Când sunteți citat ca martor, parte din credibilitate 
depinde de cursurile pe care le urmați. Dacă tot sunteți 
expert, ar fi bine să participați la cursurile de actualizare a 
cunoștințelor cerute de USPAP cât mai repede cu putin-
ță. Altfel, puteți părea mai puțin credibil, când va trebui 
să spuneți „nu”, adică nu ați găsit timpul necesar pentru 
a ține pasul cu modulele de formare USPAP. Deși pentru 
mulți experți (fie ei experți sau chiar formatori USPAP) 
poate fi o chestiune minoră, problema poate fi evitată 
dacă participați la cursuri printre primii.  

Preluat / tradus cu permisiune. 
Acest text a fost publicat inițial în limba engleză. ANEVAR a tradus textul în 

limba română și este singurul responsabil pentru acuratețea acestei traduceri.
Copyright Appraisal Institute © 2013 de către Appraisal Institute. Toate 

drepturile rezervate.
Textul original a fost publicat pentru utilizare în Statele Unite în conformitate 

cu legislația, reglementările și standardele de bună practică în evaluările din 
Statele Unite. Definițiile, metodologiile și conceptele din acest text tradus pot fi 
sau nu pot fi aplicabile în România. Appraisal Institute își declină în mod expres 
orice răspundere pentru orice pierderi sau daune care pot apărea din utilizarea 
textului tradus.

 Ű Când vă 
prezentați 
în instanță 
ca expert 
evaluator (chiar 
şi atunci când 
mărturia nu 
are relevanță 
directă 
pentru locația 
proprietății în 
cauză), trebuie 
să deveniți 
expert la 
localizarea şi 
identificarea 
proprietății, 
fie că e vorba 
de o hartă 
rutieră, un plan 
cadastral, o 
imagine din 
satelit sau de la 
nivelul străzii.
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Tăcerea 
e de aur

Sfaturi pentru a evita  
acuzațiile de încălcare  
a confidențialității

U
n evaluator specializat 
în proprietăți imobili-
are comerciale, apărat 
de avocatul firmei de 
asigurare profesiona-
lă (E&O), a convenit să 

ajungă la o înțelegere, declarându-se 
vinovat într-un litigiu în care a fost 
învinuit de dezvăluirea datelor con-
fidențiale dintr-un raport de eva-
luare. Reclamantul a primit daune 
importante. 

 Ű PETER CHRIsTEnsEn
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Ce s-a întâmplat  
și cum poate fi evitată  
o astfel de situație?

Potrivit plângerii depuse de re-
clamant, banca a angajat un evalu-
ator pentru evaluarea unui imobil, 
în scopul acordării unui împrumut 
pentru lucrări de construcție, îm-
prumut solicitat de un dezvoltator 
de centre comerciale. Parte din in-
formația primită de evaluator a in-
clus precontractele de închiriere ale 
potențialilor clienți, inclusiv un re-
tailer bine-cunoscut ce avea să joa-
ce rolul de magazin-ancoră. Evalu-
atorul și-a încheiat misiunea, dar, 
din motive fără legătură cu evalua-
rea, creditul nu a fost acordat. 

Tocmai la acest punct evaluato-
rul a făcut presupusa greșeală. Fără 
să fi fost autorizat de cineva, aces-
ta a menționat proiectul unei alte 
bănci, client al său, întrebând dacă 
ar fi interesată să finanțeze împru-
mutul necesar dezvoltatorului. De 
asemenea, a trimis solicitantului 
de credit o copie a raportului de 
evaluare prin e-mail, raport care 
conținea informații despre chiri-
așul-ancoră. S-a dus vorba despre 
proiect și mutarea unui bine cu-
noscut retailer în locația respectivă. 
Totuși, retailerul era foarte sensibil 
la această mișcare și se presupune 
că a fost atât de deranjat de dez-
văluirea informației încât a reziliat 
orice precontract. Dezvoltatorul s-a 
văzut astfel lipsit de chiriașul cel 
mai important, motiv pentru care 
nu a mai putut obține finanțarea 
proiectului, a susținut el. 

Dezvoltatorul l-a dat în judeca-
tă pe evaluator, pe motivul că pre-
supusa încălcare a confidențialității 
informației dobândite în exercițiul 
evaluării constituie o abatere de la 
datoria profesională și o încălcare 
a datoriei fiduciare a evaluatorului. 
Învinuindu-l pe evaluator pentru 
eșecul proiectului, dezvoltatorul a 

cerut și daune care depășeau plafonul asigurat. 
Era greu să se demonteze presupusul abuz de în-

credere de care era acuzat evaluatorul. Deși existau 
cu siguranță argumente în favoarea evaluatorului, 
acesta s-a arătat dornic să ajungă la o înțelegere ca 
să evite riscul unei sentințe prin care ar fi trebuit să 
acopere personal suma care depășea plafonul asi-
gurat. Prin urmare, chestiunea a fost reglată înainte 
de a se ajunge în instanță contra unei sume de câte-
va sute de mii de dolari. Din nefericire, plata unor 
daune atât de mari lasă în urmă efecte importante 
asupra capacității evaluatorului respectiv de a mai 
încheia vreo poliță de asigurare la un preț rezonabil 
pe termen lung. 

Acest caz ne învață un lucru evident despre im-
portanța naturii confidențiale a datelor de evaluare. 
Încălcarea confidențialității poate conduce la fel de 
ușor la un proces de daune ca și o eroare de evaluare. 

Etica și confidențialitatea
Bineînțeles, datoria de confidențialitate a evalu-

atorului se fundamentează mai ales pe Standardele 
Uniforme din Codul de Etică al Evaluatorului:

„Evaluatorul nu trebuie să dezvăluie (1) informa-
ții confidențiale sau (2) să trimită rezultatele oricui 
altcuiva în afară de: client; persoanele special autori-
zate de client; agențiilor de stat cu rol de reglemen-
tare a profesiei; terțe părți autorizate printr-o decizie 
în instanță; sau un comitet colegial de verificare au-
torizat, potrivit reglementărilor în vigoare.”

Evaluatorul poate de asemenea avea alte îndatoriri 
de confidențialitate. Pentru tranzacțiile aferente consu-
matorilor, de exemplu, evaluatorul este obligat să păs-
treze confidențialitatea informațiilor care nu sunt pu-
blice, potrivit Legii Graham-Leach-Billey și legilor de 
transpunere la nivel de stat. Evaluatorul poate avea și 
alte răspunderi contractuale privind regimul informa-
țiilor confidențiale, stipulate în documentul contractual 
pentru evaluare sau în contractul de prestare de servi-
cii încheiat cu banca, agențiile guvernamentale sau cu 
firmele de management al evaluărilor. Pe lângă acestea, 
experții certificați de Appraisal Institute au obligații ce 
decurg din Norma de Etică 4-1. 

„Nu este etic să se dezvăluie informații confiden-
țiale sau orice analiză, opinie sau concluzie specifică 
unui serviciu… oricui altcuiva în afară de: (a) client 
și persoanele special autorizate de client; și (b) terțe 
părți atunci când, și în măsura în care, Membrul are 
obligații legale să o facă, potrivit statutului, unei or-
donanțe sau ordin judecătoresc (c) comitetului auto-
rizat corespunzător de Appraisal Institute.”
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Citarea în instanță și 
confidențialitatea 

Din fericire, cazurile unde in-
stanța trebuie să se pronunțe asupra 
cazurilor de încălcare a confidenți-
alității (și a daunelor aferente) sunt 
rare – și posibil de evitat prin rațio-
namentul profesional. 

Mult mai frecvente sunt cazurile 
unde aspectele de încălcare a confi-
dențialității rezultă din faptul că eva-
luatorul este citat ca martor sau să dea 
o declarație în fața unui complet de 
arbitri sau judecători sau atunci când i 
se cere să prezinte diverse documente 
cum ar fi rapoartele sau fișele de lucru. 

O situație tipică în care este citat 
evaluatorul este cea a dizolvării unui 
parteneriat. Să presupunem că este 
vorba de evaluarea unei proprietăți 
pentru garantarea unui împrumut 
acordat unor parteneri de afaceri 
(sau chiar unui cuplu) și, peste un 
an, partenerii ajung să se judece 
pentru valoarea proprietății respec-
tive. În încercarea de a proba faptele, 
unul dintre avocații părților îl citea-
ză pe evaluator să dea o declarație și 
să aducă dosarul de lucru. 

Biroul nostru este adesea consultat 
de numeroși evaluatori care ajung în-
tr-o astfel de situație și primul lucru pe 
care îl spun este „probabil nu trebuie 
să iau în seamă citația pe motivul re-
gulii USPAP de confidențialitate, nu-i 
așa?”. Ei bine, nu, probabil trebuie să 
se conformeze citației și să dea decla-
rația cerută sau să pună la dispoziție 
dosarul. Următoarea întrebare: „Ra-
portul de evaluare conține afirmația 
că serviciile prestate nu includ prezen-
tarea ca martor în instanță, prin ur-
mare avocatul trebuie să mă plătească, 
nu-i așa?”. Probabil că avocatul va tre-
bui să plătească evaluatorului citat ca 
martor direct doar onorariul normal 
pentru o zi, plătit oricărui martor, în 
vigoare în statul respectiv (în Califor-
nia ar însemna 35$), la care se adaugă 
cheltuielile de transport. Condițiile li-
mitative nu pot fi clauze contractuale.

Este important ca evaluatorii să cunoască faptul că, în 
general, efectele juridice ale unei citații valabile prevalează 
asupra regulii USPAP de confidențialitate. Potrivit formu-
lării unei instanțe federale, „legea nu permite vreun privi-
legiu evaluatorilor în raport cu probatoriul”. În plus, chiar 
și normele USPAP permit furnizarea documentelor către 
terțe părți autorizate printr-o decizie judecătorească”. U.S. 
v. 2,091.712 Acres of Land, Case No. 4:9-CV-ss-BO, E.D. 
North Carolina (2010). 

Prin urmare, dacă evaluatorul este citat conform legii, 
în general trebuie să se supună, cu excepția cazului când 
evaluatorul însuși sau o altă parte din proces depune o cere-
re de respingere a citației sau de limitare a obligației evalu-
atorului, întemeiată pe alte argumente decât regula USPAP 
de confidențialitate. De exemplu, evaluatorul poate să fie 
îndreptățit să conteste citația dacă documentele de evaluare 
conțin „secrete comerciale”, sau să nu se prezinte ca martor 
atunci când avocatul invocă principiul protecției produse-
lor în raport cu evaluarea efectuată. Cu toate acestea, deși 
nu se întâmplă decât în rare cazuri, sunt și judecători care 
pot fi convinși pur și simplu că terțe părți nu au nimic de-a 
face cu evaluarea efectuată la cererea unui anumit client și 
care permit evaluatorului să nu se conformeze citației. Ide-
ea principală este că evaluatorul nu poate pur și simplu să 
se sustragă unei citații. 

În situația în care evaluatorul nu a încheiat un acord 
de reprezentare ca expert și este citat ca martor obișnuit, 
singura obligație este aceea de a prezenta faptele, fie că este 
vorba de un proces sau de arbitraj. Acest lucru presupune 
două elemente:
1. Aveți aceleași obligații USPAP de confidențialitate 

dincolo de cadrul mărturiei în instanță și nu trebuie 
să vorbiți despre chestiuni confidențiale incluse în 
evaluare dincolo de acest cadru; și

2. Nu trebuie să răspundeți la alte întrebări decât cele 
legate de date concrete cum ar fi valoarea pe care ați 
estimat-o anterior în raport. În calitate de martor 
direct, nu trebuie să vi se ceară să oferiți o nouă 

 Ű Peter Christensen 
este consilier 
general la UA 
Administrators & 
Insurance Services. 
Licențiat în drept al 
Facultății Berkeley 
Boalt Hall din 
cadrul Universității 
California, este 
consilier juridic 
din 1993 şi autor 
al blogului www.
appraisallawblog.
com. Din anul 
1977, UA oferă 
evaluatorilor 
asigurări E&O şi 
informații despre 
cum pot fi prevenite 
cazurile de plată a 
daunelor.
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CLAUZA DE PROTECȚIE 
Clarificați-vă drepturile

Unii evaluatori și comentatori – dar nu și autorul – sunt de părere că regu-
lile de confidențialitate ale profesiei îi pot împiedica pe evaluatori să dezvăluie 
propriului apărător informațiile confidențiale dobândite în exercițiul evaluării, 
în lipsa acordului expres al clientului. 

O astfel de poziție ar pune evaluatorul în situația imposibilă în care ar fi 
nevoit să ceară autorizarea clientului pentru a oferi informații propriului său 
avocat împotriva amenințărilor sau plângerii depuse de același client, sau l-ar 
pune în imposibilitatea de a putea obține o astfel de autorizare în situația în 
care clientul nu mai există, așa cum se întâmplă când o bancă dă faliment. 

Regulile de confidențialitate pentru evaluatori sunt mai puțin detaliate de-
cât regulile de confidențialitate pentru cadrele medicale și consilierii juridici, 
care de regulă recunosc în mod expres dreptul persoanei de a oferi informații 
reprezentanților lor. Dacă doresc acest lucru, evaluatorii pot ei înșiși să clarifi-
ce acest drept, incluzând o clauză în documentul contractual pentru evaluare 
care să prevadă următoarele: „Clientul autorizează în mod expres Evaluatorul 
să dezvăluie unei terțe părți informațiile legate de evaluare (evaluări), inclusiv 
informațiile care pot fi considerate confidențiale, după cum Evaluatorul consi-
deră necesar pentru a răspunde sau a se apăra împotriva unor amenințări sau 
acțiuni în justiție”. De remarcat că este nevoie ca documentul contractual pen-
tru evaluare să fie semnat de client, pentru ca această autorizare să fie valabilă. 

opinie sau o estimare a valorii 
curente a proprietății. Acest tip 
de întrebări sunt pe teritoriul 
„martorului expert” și ar necesita 
conformitatea cu regulile USPAP 
de elaborare și raportare. 

Concret, de obicei îi sfătuiesc pe 
evaluatorii citați în instanță să-și infor-
meze mai întâi clientul și apoi să sune 
avocatul părții care a solicitat prezența 
lor, pentru a afla de ce sunt necesare 
declarațiile lor și documentele pe care 
le dețin și pentru a face clar faptul că 
nu le vor dezvălui date confidențiale, 
de nicio natură. Pe baza unei astfel de 
discuții, evaluatorul poate să convingă 
avocatul respectiv să renunțe la citarea 
sa (dacă acesta este scopul). 

Cum putem folosi această pute-
re de convingere? Dacă, de exemplu, 
intenția avocatului este să citeze eva-
luatorul pentru a majora valoarea, pe 
baza unei evaluări anterioare în scopul 
garantării împrumutului, evaluatorul 
poate spune ceva de genul: „Nu cred că 
declarația mea ar fi de vreun folos cli-
entului dumneavoastră pentru că vor-
bim de un raport mai vechi de un an 
și care a fost întocmit cu singurul scop, 
acela de a garanta împrumutul clientu-
lui meu. Dacă trebuie să mă prezint ca 
martor, atunci voi spune foarte clar in-
stanței că raportul meu nu este relevant 
din cauza vechimii sale, că piața s-a 
schimbat și că unicul scop al raportului 
a fost cel menționat anterior”.

Dacă evaluatorul stăpânește bine 
arta persuasiunii, ar putea transfor-
ma acest dialog într-o oportunitate 
de lucru: „Doriți poate să întocmesc o 
nouă evaluare la valoarea curentă, mai 
credibilă pentru scopul pe care îl aveți 
în vedere?”.

O astfel de poziție ar pune evalu-
atorul în situația imposibilă în care ar 
fi nevoit să ceară autorizarea clientu-
lui pentru a oferi informații propriului 
său avocat împotriva amenințărilor sau 
plângerii depuse de același client, sau 
l-ar pune în imposibilitatea de a putea 

obține o astfel de autorizare în situația în care clientul nu mai 
există, așa cum se întâmplă când o bancă dă faliment. 

Regulile de confidențialitate pentru evaluatori sunt mai 
puțin detaliate decât regulile de confidențialitate pentru ca-
drele medicale și consilierii juridici, care de regulă recunosc 
în mod expres dreptul persoanei de a oferi informații re-
prezentanților lor. Dacă doresc acest lucru, evaluatorii pot 
ei înșiși să clarifice acest drept, incluzând o clauză în do-
cumentul contractual pentru evaluare care să prevadă ur-
mătoarele: „Clientul autorizează în mod expres Evaluatorul 
să dezvăluie unei terțe părți informațiile legate de evaluare 
(evaluări), inclusiv informațiile care pot fi considerate con-
fidențiale, după cum Evaluatorul consideră necesar pentru 
a răspunde sau a se apăra împotriva unor amenințări sau 
acțiuni în justiție”. De remarcat că este nevoie ca documen-
tul contractual pentru evaluare să fie semnat de client, pen-
tru ca această autorizare să fie valabilă.  

Preluat / tradus cu permisiune. 
Acest text a fost publicat inițial în limba engleză. ANEVAR a tradus textul în 

limba română și este singurul responsabil pentru acuratețea acestei traduceri.
Copyright Appraisal Institute © 2013 de către Appraisal Institute. Toate 

drepturile rezervate.
Textul original a fost publicat pentru utilizare în Statele Unite în conformitate 

cu legislația, reglementările și standardele de bună practică în evaluările din 
Statele Unite. Definițiile, metodologiile și conceptele din acest text tradus pot fi 
sau nu pot fi aplicabile în România. Appraisal Institute își declină în mod expres 
orice răspundere pentru orice pierderi sau daune care pot apărea din utilizarea 
textului tradus.
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Postulatele economice 
ale practicii profesionale  
de evaluare a bunurilor

P
rincipiile economice 
generale sunt prezenta-
te în sute de cărți și mii 
de articole, fără a exista 
o paradigmă a acestor 
principii, mai ales că 

gradul lor de agregare este foarte 
diferit. De aceea, acest material 
a fost structurat pe enunțarea și 
explicarea unor postulate, care ex-
primă o parte din coerențele obli-
gatorii pe care un evaluator trebu-
ie să le cunoască și să le aplice în 
practica sa profesională. 

Postulatele sunt o reprezentare 
a unor adevăruri fundamentale, 
care apar ca fiind evidente și nu 
mai este necesar să fie demonstra-
te. Un vechi proverb scoțian spu-
ne că „faptele sunt încăpățânate” 
și deci ele exprimă adevărurile 
fundamentale. Cu alte cuvinte, în 
condițiile clauzei „ceteris paribus”, 
un postulat trebuie acceptat în 
mod natural tot așa cum acceptăm 
că acțiunea legii gravitației face ca 
acoperișul unei case să se prăbu-
șească vertical peste tine. 

Postulatele uzuale pentru prac-
tica de evaluare, fără a se limita 
numai la cele redate mai jos, sunt 
numerotate din necesitatea de a fi 
reținute mai ușor și implicit de a fi 
recunoscute și/sau aplicate în eva-
luarea bunurilor și în verificarea 
rapoartelor de evaluare.
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 Ű dr. Ec. soRIn V. sTAn,  
IRoVAL bucureşti

 Ű Postulatele 
sunt o re-
prezentare a 
unor adevăruri 
fundamentale, 
care apar ca 
fiind evidente 
şi nu mai este 
necesar să fie 
demonstrate.

POSTULATE ECONOMICE ALE PRACTICII 
PROFESIONALE DE EVALUARE

Postulatul 1

Numai o investiție netă  
generează o creștere a venitului

În practica evaluării unei întreprinderi, acest postulat 
trebuie să se concretizeze în aplicarea ambelor metode 
înscrise în abordarea prin venit, respectiv metoda capita-
lizării fluxului de numerar net (CFN) și metoda fluxuri-
lor de numerar actualizate (DCF). 

Dovada aplicării acestui postulat este ca atunci când se 
previzionează o creștere a cifrei de afaceri și implicit a CFN, 
pe parcursul perioadei de previziune explicită, să se includă 
în mod obligatoriu o investiție netă de capital în calcularea 
ambelor tipuri ale CFN (la dispoziția firmei și respectiv la dis-
poziția acționarilor). Nu trebuie să uităm că rațiunea pentru 
care se face o previziune a CFN este tocmai necesitatea ca în-
treprinderea subiect să atingă stadiul la care rata rentabilității 
capitalului investit va fi egală cu rata rentabilității așteptată de 
către participanții de pe piața întreprinderii subiect.

Or, conform acestui postulat, o creștere preconizată a 
venitului (exprimat prin cifra de afaceri și CFN) poate să fie 
generată numai în cazul în care cheltuiala anuală de capital 
(adică investiția în imobilizările corporale și necorporale) 
este mai mare decât amortizarea anuală a acestor două cate-
gorii de active imobilizate. În cazul în care cheltuiala anuală 
de capital și amortizarea anuală sunt previzionate cu valori 
egale, dar cu semne matematice opuse (plus amortizarea și 
minus investiția de capital), logica elementară ar presupune 
eliminarea ambelor componente din calculul CFN, întrucât 
se compensează reciproc. Cauza probabilă pentru care acest 
postulat este ignorat în unele lucrări cu caracter metodolo-
gic este identificarea CFN, utilizat la evaluarea unei între-
prinderi, cu CFN utilizat pentru calcularea valorii de utili-
zare a unui activ sau unei unități generatoare de numerar, 
conform prevederilor IAS 36, Deprecierea activelor. 

Postulatul 2

Cele trei abordări ale valorii  
sunt interdependente 

Acest postulat este precizat în mod clar într-o exce-
lentă carte, foarte utilă pentru evaluatorii de proprietăți 
imobiliare din toată lumea, prin următoarea aserțiune: 
„Cele trei abordări ale valorii sunt rareori complet in-
dependente una față de celelalte. O evaluare constă din-
tr-un număr de proceduri integrate, inseparabile, cu un 
obiectiv unic – exprimarea unei opinii convingătoare și 
credibile asupra valorii”.
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Efectul firesc al aplicării acestui postulat este obține-
rea unor indicații foarte apropriate asupra valorii bunului 
evaluat, cu excepția cazului mașinilor, echipamentelor și 
instalațiilor, în a căror evaluare se aplică ipoteze specifice 
(cum ar fi activ instalat, dezinstalat, în funcțiune etc.). 

Acest postulat poate fi ilustrat prin enunțarea unor 
interdependențe uzuale între cele trei abordări, pe care 
un evaluator experimentat trebuie să le cunoască și să le 
aplice în practica sa profesională:
a. abordarea prin piață oferă și informațiile necesare 

pentru aplicarea abordării prin venit, ca, de exemplu, 
ratele de capitalizare (prin raportarea venitului net 
din exploatare, generabil de investițiile imobiliare, 
la prețurile de vânzare ale comparabilelor), ratele 
de actualizare și multiplicatorii venitului. Tot 
din abordarea prin piață rezultă și o estimare a 
deprecierii de piață a construcțiilor, indicator 
esențial pentru determinarea costului de înlocuire 
net bazat pe informații de piață; 

b. în abordarea prin piață se aplică tehnicile utilizate 
în abordarea prin cost, respectiv cele care se 
referă la calcularea cheltuielilor de remediere a 
componentelor deteriorate (cu durată de viață scurtă 
și/sau lungă), precum și a cheltuielilor incluse în 
elementul de comparație intitulat „cheltuieli necesare 
imediat după cumpărare”; 

c. în abordarea prin venit, îndeosebi în cazul aplicării 
metodei DCF, se aplică tehnicile utilizate în 
abordarea prin cost, care se referă la calcularea 
cheltuielilor de investiții majore necesare în fiecare 
an al perioadei de previziune explicită (în cazul 
evaluării întreprinderii), precum și a cheltuielilor 
periodice importante de renovare/modernizare (în 
cazul evaluării proprietății imobiliare); 

d. prin abordarea prin venit se poate estima și aplica o 
corecție totală asupra prețurilor comparabilelor, care 
se cuantifică prin capitalizarea diferențelor de venit. O 
astfel de corecție unică/totală este mai ușor de înțeles 
și de aplicat față de situația clasică a efectuării mai 
multor corecții ale prețurilor comparabilelor, conform 
grilei de comparație pe perechi de date, mai ales 
deoarece investitorii o consideră ca fiind o procedură 
acceptabilă de comparație. Această procedură se 
aplică în mod uzual în evaluările efectuate în scopul 
exproprierii, pentru a ilustra pierderea de valoare, 
calculată prin capitalizarea diferenței dintre venitul 
provenit din chiria încasată înainte de expropriere și 
venitul încasabil din chirie după expropriere.

Postulatul 3

Ratele de capitalizare 
și de actualizare 
utilizate în evaluarea 
unei investiții imobiliare 
depind de trei factori

Ratele de capitalizare și, prin 
inducție, și ratele de actualizare 
sunt coerente cu trei factori per-
cepuți de către participanții de pe 
piață, respectiv riscul, venitul net 
efectiv preconizat și respectiv de-
precierea investiției imobiliare pe 
parcursul duratei ei de viață utilă 
rămasă. Postulatul poate fi redat 
prin următoarele trei aserțiuni: 
 Ű cu cât riscul așteptat este 

mai mare, cu atât și rata de 
capitalizare/actualizare va fi 
mai mare;

 Ű cu cât creșterea așteptată a 
venitului net provenit din 
chirie este mai mare, cu 
atât și rata de capitalizare/
actualizare va fi mai mică, din 
cauza atractivității mai mari a 
investiției pentru investitori; 

 Ű cu cât calitatea investiției este 
mai bună, cu atât ratele sunt 
mai mici, datorită atractivității 
mai mari a unei investiții 
de o bună calitate. În mod 
global, calitatea unei investiții 
se exprimă prin cuvintele 
„prime” și respectiv „secund”. 
O calitate bună a unei investiții 
poate fi apreciată prin factori 
cum sunt poziția, sectorul de 
activitate în care se încadrează 
utilizarea investiției imobiliare, 
starea fizică a construcțiilor 
închiriate, clauzele restrictive 
de utilizare din contractele 
de închiriere sau din 
documentațiile de urbanism, 
calitatea locatarilor.
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Postulatul 4

Chiria de piață se 
întâlnește mai degrabă 
în teorie, manuale și 
în standarde, decât în 
practică. Ceea ce contează 
este chiria efectivă netă 

În aplicarea metodei capitalizării 
directe de evaluare a unei investiții 
imobiliare, indicatorii-cheie care tre-
buie să fie fundamentați de un eva-
luator sunt chiria efectivă netă și rata 
de capitalizare totală. Determinarea 
VBP are ca punct de plecare nu chiria 
de piață, așa cum este definită aceasta 
în Standardele de evaluare, ci chiria 
efectivă netă, adică chiria de piață care 
ar putea fi convenită între locatori și 
locatari, cu clauzele utilizate de către 
participanții de pe piața închirierii, dar 
cu luarea în considerare a concesiilor 
acordate locatarului de către locator.

Chiria efectivă netă este diferită 
atât de chiria contractuală prevăzută 
după ce a expirat perioada de faci-
lități acordate chiriașului, cât și de 
chiria de piață. 

Conform RICS Valuation – Profes-
sional Standards, „dacă, de regulă, pe 
piață contractele de închiriere includ o 
clauză referitoare la o plată sau o con-
cesie acordate de către o parte celeilalte 
părți, sub forma unui stimulent pentru 
a face o închiriere, și acest stimulent 
este reflectat în nivelul chiriei agrea-
te, atunci și chiria de piață trebuie să 
fie exprimată pe aceeași bază. Natura 
stimulentului luat în considerare tre-
buie să fie stabilită de către evaluator, 
împreună cu clauzele asumate ale con-
tractului de închiriere”.   

De asemenea, SEV 230, Drepturi 
asupra proprietății imobiliare, conți-
ne următoarea frază, trecută uneori 
cu vederea, din cauza caracterului ei 
succint, care se referă implicit, și nu 
explicit, la necesitatea ca nivelul chi-
riei de piață să reflecte de fapt nivelul 
chiriei efective nete: „Mărimea chiri-
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ei de piață ar trebui să fie prezentată numai în corelație 
cu clauzele principale de închiriere care au fost asumate”.    

Oferirea unor concesii/facilități pentru chiriașii noi și nu 
numai este o practică curentă pe piața închirierilor din toate 
țările europene, inclusiv România. Forma uzuală de conce-
sie este scutirea de la plata chiriei pe o perioadă de timp de-
terminată, de obicei, de necesitatea ca un locatar să efectue-
ze amenajările necesare pentru a ocupa spațiul și a demara 
afacerea sau pentru a ocupa efectiv proprietatea imobiliară. 

Stabilirea nivelului chiriei efective nete este dificilă din 
cauză că, pe piață, nu există practic un astfel de nivel al chiri-
ei. Cauza o reprezintă recurgerea cvasigeneralizată la multi-
ple forme de concesii/avantaje acordate de către proprietari 
pentru a atrage chiriași noi sau pentru a-i menține pe chiri-
așii existenți. Ca urmare, este necesară transformarea chirii-
lor inițiale stimulative (mai mici la începutul unei închirieri 
sau chiar scutirile de la plata acestora) în chirii efective nete, 
prin aplicarea unor tehnici de încorporare a stimulentelor 
acordate într-un echivalent anual al acestora și apoi dedu-
cerea acestui echivalent din chiria contractuală prevăzută 
după ce a expirat perioada de facilități acordate chiriașului. 

   Chiria efectivă netă poate fi calculată fie ca o chirie me-
die anuală sau lunară, fără a se recurge la tehnica actualizării 
chiriilor viitoare, fie ca o chirie anuală care generează ace-
eași valoare actualizată ca și chiriile anuale efective nete de 
facilitățile de chirie. Deși aceste metode sunt considerate a fi 
similare, ele nu generează aceleași rezultate, așa cum rezul-
tă din cele două exemple de mai jos. Menționăm că în cele 
două tehnici de calcul exemplificate mai jos am încorporat 
numai o ipoteză referitoare la scutirea de la plata chiriei pe 
o perioadă de 6 luni. În practică, evaluatorul întâlnește o 

varietate largă de alte facilități, pe care 
trebuie să le ia în considerare la calcu-
larea chiriei efective nete. 

Postulatul 5

Metoda capitalizării 
venitului nu este aplicabilă 
pentru evaluarea 
mașinilor, echipamentelor 
și instalațiilor (MEI)

În evaluarea MEI se face o eroare 
atunci când se afirmă că valoarea lor 
de piață se poate calcula și prin me-
toda capitalizării venitului, din cauză 
că există două particularități:
 Ű durata de viață utilă a MEI este 

relativ scurtă;

 Ű venitul specific generat de MEI 
de obicei nu este constant pe 
durata de viață utilă rămasă, 
ci are o schemă de evoluție 
descrescătoare; 

 Ű valoarea terminală este 
neglijabilă sau chiar negativă, 
de exemplu, când cheltuielile 
de demontare sunt mai mari 
decât valoarea materialelor 
recuperabile în urma casării;

 Ű rata de capitalizare nu poate 
fi obținută de pe piață din cel 
puțin două motive:

a. fluxurile de venit generabile 
de MEI similare, care au fost 
tranzacționate pe piață, sunt în 
general necunoscute din cauză că 
nu pot fi estimate în mod credibil 
de către participanții de pe piață;

a. o rată de capitalizare obținută de 
pe piață este numai una aferentă 
unui venit anual perpetuu, care are 
fie o alură constantă, și nu pentru 
un venit obtenabil într-un număr 
limitat de ani (respectiv pe durata 
de viață utilă rămasă a MEI). 
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Informații utile pentru aplicarea analizei DCF sunt 
conținute în IAS 36 IE, referitoare la calcularea valorii de 
utilizare a unei unități generatoare de numerar. 

În schimb, poate fi calculat prețul net de vânzare al 
unei MEI care „reflectă așteptările pieței cu privire la va-
loarea actualizată a viitoarelor fluxuri de trezorerie care 
vor fi generate de un activ, minus costurile marginale afe-
rente cedării activului”. 

Altfel spus, în evaluarea unei MEI, pe premisa de evalua-
re intitulată „pe o bază de sine stătătoare” , IASC recomandă 
folosirea metodei DCF, și nu a metodei capitalizării venitului.

Postulatul 6

În practica evaluării este preferabilă  
o redare a variabilelor în genul lor proxim 
de exprimare 

Postulatul se referă la conceptele utilizate în mod cu-
rent în activitatea de evaluare a oricărui bun, fiind legat și 
de o cerință expresă a codului deontologic al profesiei, re-
spectiv necesitatea ca raportul de evaluare să fie redat în 
exprimări simple, logice, care să nu genereze ambiguități 
sau confuzii pentru clientul și/sau destinatarul raportului 
de evaluare. Acest postulat este aplicabil în toate zonele 
practicii profesionale de evaluare, deoarece standardele 
de evaluare redau principii generale, accepțiunile gene-
rale ale unor variabile utilizate în evaluare, ca și definiții 
cu un grad ridicat de generalizare ale acestor variabile. 

De exemplu, conceptul „beneficii economice” îmbra-
că forme concrete precis definite, cum sunt: venitul net 
din exploatare (VNE) și fluxul de numerar înainte de ser-
viciul datoriei (în cazul evaluării proprietății imobiliare), 
fluxul de numerar net (CFN) – la dispoziția acționarilor 
sau la dispoziția firmei (în cazul evaluării unei întreprin-
deri), EBITDA (în cazul evaluării proprietăților imobi-
liare generatoare de venit), chiria, arenda sau redevența 
(în cazul evaluării terenurilor), economia de redevență 
(în cazul evaluării brandurilor și brevetelor de invenție). 

Un alt exemplu de ambiguitate este utilizarea indi-
catorului numit „randament” fără nicio calificare ulteri-
oară. Dacă în teoria economică, conceptul „randament” 
este definit ca fiind o expresie a eficienței economice, 
calculată prin raportul dintre volumul rezultatelor obți-
nute și factorii de producție utilizați sau consumați (de 
exemplu, randamentul capitalului, randamentul muncii, 
randamentul terenului), în disciplina evaluării bunurilor 
acest concept are mai multe sensuri.

Efectul utilizării conceptului „randament” este con-
fundarea ratei de actualizare cu rata de capitalizare.

Confuzia provine din remanența unor formule cu 

specific „național”, utilizate pentru a 
exprima mai multe rate ale rentabi-
lității (de exemplu, rata rentabilității 
economice, rata rentabilității finan-
ciare, rata rentabilității comerciale/
vânzărilor, rata rentabilității capita-
lului investit, rata rentabilității re-
surselor consumate), pe când în te-
oria evaluării există o singură rată 
a rentabilității, și nu mai multe, re-
spectiv cea definită în Glosarul la 
IVS 2014. Numai această accepțiune 
a ratei rentabilității, respectiv o rată 
a „câștigului total”, provenit atât din 
venitul periodic, cât și din creșterea 
așteptată a valorii proprietății, într-o 
anumită perioadă de timp (engl. rate 
of return), este asimilată cu definiția 
ratei de actualizare.

În cazul unei proprietăți imobi-
liare, rata de capitalizare este o rată 
a venitului periodic, generat fie de 
proprietatea imobiliară, fie de una 
din cele două componente ale aces-
teia (teren și construcții). Așa cum 
am arătat la postulatul 3, rata de ca-
pitalizare exprimă o serie de percep-
ții implicite ale investitorilor asupra 
riscurilor de evoluție a VNE și modi-
ficării valorii terminale a proprietății 
imobiliare subiect. 
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 Ű În cazul unei 
proprietăți 
imobiliare, rata 
de capitalizare 
este o rată 
a venitului 
periodic, 
generat fie de 
proprietatea 
imobiliară, fie 
de una din 
cele două 
componente 
ale acesteia 
(teren şi 
construcții).
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C
ontinuăm să prezentăm 
și în acest număr al revis-
tei „Valoarea, oriunde este 
ea“ setul de informaţii de 
piaţă utile atât evaluato-
rilor, cât și utilizatorilor 

rapoartelor de evaluare. Prezentarea 
are două părți. Prima parte este lega-
tă de informații corelate cu evaluarea 
proprietăților imobiliare iar partea a 
doua este legată de informații corelate 
cu evaluarea întreprinderii.

Vor fi prezentate sursele de in-
formații în fiecare caz în parte, ast-
fel încât evaluatorii care vor utiliza 
aceste informații să citeze concret în 
raportul de evaluare sursa pe care au 
utilizat-o. Facem precizarea că aceste 
informații sunt asumate de către fur-
nizorii acestora, singurii care pot fi 
citați în rapoartele de evaluare. Altfel 
spus, sursa de informații care trebuie 
citată nu este revista „Valoarea, ori-
unde este ea”, ci sursa este furnizorul 
informației. 

Găsiți mai jos premisele avute în 
vedere la prezentarea informațiilor 
privind spațiile de birouri, centre-
le comerciale și spațiile industriale. 
Informațiile din tabelele anexate tre-
buie interpretate strict în corelație cu 
aceste premise.

În cazul informațiilor referitoare 
la piața imobiliară, pentru localitățile 
la care nu se fac referiri în conținutul 
tabelelor anexate, unde foarte proba-
bil volumul tranzacțiilor imobiliare 
este mai redus, evaluatorii vor avea 
în vedere informațiile locale și le vor 
corela cu datele din tabelele de mai 
jos. De exemplu, nivelul ratelor de 
capitalizare nu poate fi mai mic decât 
valorile minime ale ratelor prezentate 
în aceste tabele, cel mai probabil situ-
ându-se în jurul nivelului superior al 
intervalelor referitoare la aceste rate.

Tabelele sunt prezentate în ordinea 
alfabetică a furnizorilor de informații.

Capitolul 1: Premise și Definiții

1. BIROURI
 Ű Colliers: Pentru piața din București, informațiile 

se bazează pe clădirile de birouri de Clasa A din 
punctul de vedere al calității clădirii, indiferent de 
locație și care au mai mult de 3.000 mp închiriabili. 

 Ű DTZ: Pentru piaţa de birouri, atât din București, cât 
și din ţară, informaţiile sunt despre clădirile cu cele 
mai bune specificaţii tehnice, unde s-a raportat cea 
mai mare chirie obtenabilă. 

 Ű The Advisers/Knight Frank: Pentru piața din 
București, informațiile se bazează pe clădirile de 
birouri de Clasa A din punctul de vedere al calității 
clădirii, indiferent de locație și care au mai mult de 
2.000 mp suprafață închiriabilă. 

 Ű JLL: Pentru piața de birouri, s-a raportat cea mai 
mare chirie obtenabilă, în cea mai bună clădire din 
tipul de locație, în condiții de piață. 

 Ű CBRE: S-a raportat „Chiria prime”, care reprezintă 
chiria de piață care poate fi obținută pentru o unita-
te de dimensiuni standard (în concordanță cu cere-
rea pentru fiecare piață în parte - 1.000 mp pentru 
birouri), de cea mai bună calitate și în cea mai bună 
locație din piață, la data raportării. „Chiria prime” ar 
trebui să reflecte nivelul la care tranzacțiile relevante 
sunt finalizate în piață la momentul respectiv, dar nu 
trebuie să fie identice cu oricare dintre ele, în special 
în cazul în care nivelul tranzacțiilor este limitat sau 
există doar câteva oferte. 

 Ű În cazul orașelor primare, informațiile se bazează 
pe clădirile de birouri moderne din fiecare oraș, 
indiferent de locație. În timp ce Timișoara, Cluj-
Napoca, Iași și Brașov oferă și clădiri moderne de 
birouri, în Constanța, oferta de clădiri de birouri este 
compusă din spații de calitate slabă. 

 Ű În cazul orașelor secundare, informațiile se bazează pe 

Informaţii corelate cu evaluarea proprietăţilor 
imobiliare şi cu evaluarea întreprinderii
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clădirile de birouri moderne din 
fiecare oraș, indiferent de locație. 

 Ű Colliers, The Advisers/Knight 
Frank/JLL/DTZ: Chiriile 
raportate sunt de tip triplu net - 
toate cheltuielile sunt suportate 
de către chiriaș (impozitele, 
utilitățile și reparațiile sau 
cheltuielile aferente spațiilor 
comune și alte cheltuieli necesare 
pentru menținerea și exploatarea 
proprietății închiriate). 
Acestea pot fi plătite de către 
proprietar, dar sunt refacturate 
chiriașilor prin „service charge” 
(incluzând, dar fără a fi limitate 
la, categoriile listate mai sus). 
Nota bene: cheltuielile de capital 
rămân în sarcina proprietarului. 

 Ű Colliers, The Advisers/ Knight 
Frank/JLL/DTZ/Darian: 
Chiriile raportate sunt de tip 
contractual, astfel nu se iau în 
considerare facilitățile acordate 
de către proprietar (luni de 
chirie gratuită, contribuția 
proprietarului la amenajarea 
spațiului). 

 Ű CBRE: Chiriile raportate sunt 
brute, urmând să se analizeze 
cât se recuperează prin „servi-
ce charge” și totalul facilități-
lor (luni fără chirie, contribu-
ția proprietarului la amenajarea 
spațiului). 

 Ű Pentru piața de birouri din 
București, intervalele de chirii au 
fost estimate astfel: 

Ratele de capitalizare raportate 
se referă la produse primare, respec-
tiv la cel mai bun randament (cea 
mai mică rată) estimat a fi obtenabil 
pentru o proprietate de tip birouri 
de cea mai bună calitate, în cea mai 
bună locație din piață, închiriată la 
nivelul chiriei de piață, cu chiriași de 
primă clasă. 
 Ű Ratele de capitalizare raportate 

nu iau în considerare niciun cost 
de realizare a tranzacției, sau im-
pozit aferent, ci reflectă prețul 
raportat. 

 Ű Estimările ratelor de capitalizare 
sunt bazate atât pe tranzacțiile 
închise în ultimii ani, cât și pe 
negocierile avansate.

 Ű Rata de capitalizare este 
estimată ca fiind raportul dintre 
Venitul Net din Exploatare 
(după deducerea din Venitul 
Brut Potențial a cheltuielilor 
de exploatare și a pierderilor 
cauzate de gradul de neocupare) 
și prețul de tranzacționare/
prețuri negociate. 

 Ű În cazul orașelor primare, doar 
clădirile moderne sunt atractive 
pentru investitori. Rata de capita-
lizare pentru aceste produse a fost 
estimată având în vedere așteptările 
investitorilor care ar fi interesați de 
achiziția unor astfel de proprietăți 
în orașele analizate, precum și tran-
zacțiile înregistrate în ultimii ani. 

 Ű În cazul orașelor secundare, au 
fost destul de puține tranzacții 

transparente în ultimii ani, prin 
urmare este dificil de estimat 
o rată de capitalizare pentru 
acestea. 

2. CENTRE COMERCIALE

 Ű Pentru estimarea de chirii și rate 
de capitalizare, au fost luate în 
considerare centrele comerciale 
care oferă o galerie comercială 
de cel puțin 5.000 mp și o ancoră 
alimentară (supermarket sau 
hipermarket). 

 Ű Colliers: Atât pentru București, 
cât și pentru orașele principale 
din țară, centrele comerciale au 
fost împărțite în două catego-
rii (produse primare și secun-
dare) în funcție de performanța 
acestora. 

 Ű JLL: Atât pentru București, cât 
și pentru orașele principale din 
țară, s-au luat în considerare 
doar produsele primare. 

 Ű DTZ: Pentru București și orașele 
principale din ţară s-au luat 
în considerare doar produsele 
moderne (minim 5000 de mp 
suprafaţa închiriabilă, unde 
suprafaţa supermarketului/
hipermarketului nu depășește 
suprafaţa galeriei comerciale).

 Ű Chiriile estimate sunt de tip 
triplu net - toate cheltuielile 
sunt suportate de către 
chiriaș (impozitele, utilitățile 
și reparațiile sau cheltuielile 
aferente spațiilor comune și 
alte cheltuieli cerute pentru 
menținerea și exploatarea 
proprietății închiriate). 
Acestea pot fi plătite de către 
proprietar, dar sunt refacturate 
chiriașilor prin „service charge” 
(incluzând, dar fără a fi limitate 
la, categoriile listate mai sus). 

Locație central Piața Victoriei

semi-central
Floreasca, Barbu Văcărescu,  

Piața Presei, Politehnica, Lujerului

periferic Băneasa, Păcii, Pipera
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Nota bene: cheltuielile de capital 
rămân în sarcina proprietarului. 

 Ű Chiriile raportate sunt de tip 
contractual, astfel nu se iau în 
considerare facilitățile acordate 
de către proprietar (luni de 
chirie gratuită, contribuția 
proprietarului la amenajarea 
spațiului). 

 Ű Chiriile estimate pentru centre 
comerciale reprezintă chirii 
medii pentru spații de 100 mp 
amplasate la parter, ocupate 
de magazine de modă. Aceste 
valori nu sunt suficiente pentru 
a estima chiria medie pentru un 
centru comercial. 

 Ű De asemenea, este important să 
se țină cont de faptul că aceste 
chirii variază mult de la oraș la 
oraș în funcție de: puterea de 
cumpărare existentă, competiția 
și vadul comercial pentru fiecare 
centru comercial în parte. 

 Ű Ratele de capitalizare raportate se 
referă la produse primare, respec-
tiv la cel mai bun randament (cea 
mai mică rată) estimat a fi obtena-
bil pentru o proprietate de tip co-
mercial de cea mai bună calitate, 
în cea mai bună locație din piață, 
închiriată la nivelul chiriei de pia-
ță, cu chiriași de primă clasă. 

 Ű Ratele de capitalizare raportate 
nu iau în considerare niciun cost 
de realizare a tranzacției, sau 
impozit aferent, ci reflectă prețul 
raportat. 

 Ű Rata de capitalizare este 
estimată ca fiind raportul dintre 
Venitul Net din Exploatare 
(după deducerea din Venitul 
Brut Potențial a cheltuielilor 
de exploatare și a pierderilor 
cauzate de gradul de neocupare) 

și prețul de tranzacționare/
prețuri negociate. 

 Ű Pentru București, dat fiind că 
nu au fost tranzacții clasice de 
investiții cu produse primare, 
ratele de capitalizare au fost 
estimate luând în calcul atât 
așteptările vânzătorilor, cât și 
cele ale investitorilor care ar fi 
interesați să cumpere un astfel 
de produs, precum și tranzacții 
din regiune (Europa Centrală și 
de Est), în orașe comparabile.

 Ű Atât pentru orașele primare, 
cât și pentru orașele secundare, 
ratele de capitalizare au 
fost estimate pornind de la 
tranzacțiile închise în ultimii 
ani, precum și având în vedere 
așteptările vânzătorilor și 
cumpărătorilor potențiali. 

3. SPAȚII INDUSTRIALE 

 Ű Au fost luate în calcul doar 
spațiile logistice de calitate 
din București și din orașele 
menționate. 

 Ű Chiriile estimate sunt de tip 
triplu net - toate cheltuielile 
sunt suportate de către 
chiriaș (impozitele, utilitățile 
și reparațiile sau cheltuielile 
aferente spațiilor comune și 
alte cheltuieli cerute pentru 
menținerea și exploatarea 
proprietății închiriate). 
Acestea pot fi plătite de către 
proprietar, dar sunt refacturate 
chiriașilor prin „service charge” 
(incluzând, dar fără a fi limitate 
la, categoriile listate mai sus). 
Nota bene: cheltuielile de capital 
rămân în sarcina proprietarului. 

 Ű Chiriile raportate sunt de tip 
contractual, astfel nu se iau în 
considerare facilitățile acordate 

de către proprietar (luni de chi-
rie gratuită, contribuția proprie-
tarului la amenajarea spațiului). 

 Ű Ratele de capitalizare raportate 
se referă la produse primare, 
respectiv la cel mai bun 
randament (cea mai mică rată) 
estimat a fi obtenabil pentru o 
proprietate de tip industrial de 
cea mai bună calitate, în cea mai 
bună locație din piață, închiriată 
la nivelul chiriei de piață, cu 
chiriași de primă clasă. 

 Ű Ratele de capitalizare raportate 
nu iau în considerare niciun cost 
de realizare a tranzacției, sau 
impozit aferent, ci reflectă prețul 
raportat.

 Ű Atât pentru București, cât și 
pentru orașele din țară, ratele 
de capitalizare au fost estimate 
ținând cont de așteptările 
vânzătorilor și ale investitorilor 
care ar fi interesați să 
achiziționeze asemenea produse, 
precum și de tranzacțiile din 
regiune (Europa Centrală și de 
Est), în orașe comparabile.

 Ű Rata de capitalizare este 
estimată ca fiind raportul dintre 
Venitul Net din Exploatare 
(după deducerea din Venitul 
Brut Potențial a cheltuielilor 
de exploatare și a pierderilor 
cauzate de gradul de neocupare) 
și prețul de tranzacționare/
prețuri negociate. 

 Ű Colliers: În cazul următoarelor 
orașe (Constanța, Iași și Cluj-
Napoca), spațiile industriale de 
calitate existente sunt limitate. 
Chiriile specificate pentru aceste 
orașe sunt valabile pentru soluții 
built-to-suit. 

Urmează tabele cu date la Q1 2014:
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 Ű CBRE România

Segment de piaţă București
Orașe primare  

(Iași, Cluj Napoca, Brașov, 
Timișoara, Constanţa)

Orașe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, 

Ploiești, Pitești, Arad)

Spaţii de birouri

Chirie contractuală clădire  
clasa A (eur/mp/lună)

-central: 18 
-semicentral: 14 

-periferie: 10
11 - 13 9 - 11

Rata medie  
de neocupare (%) 15,1%

Iași: 10% 
Cluj Napoca: 12% 

Brașov: n/a 
Timișoara: 8% 
Constanţa: n/a

n/a

Rata de capitalizare (%) * 8,25 - 8,75% 9% 9,5%

Centre comerciale

Chirie cerută, pentru un  
spaţiu de 100 mp la parter, 

modă (eur/mp/lună)
60 35 - 40 20 - 25

Rata de capitalizare (%) * 8,25 - 8,5% 9% 9 - 9,5%

Industrial

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

3,8 pentru suprafeţe  
< 10.000 mp 

3 - 3,50 pentru suprafeţe > 
10.000 mp

2,80 - 3,80 
în funcţie de suprafaţă

2,5 - 3 în funcţie de suprafaţă

Rata medie  
de neocupare (%) 13 - 15% n/a n/a

Rata de capitalizare (%) * 9,5 - 10% 10 - 11% 10,5 - 11,5%

* Rata de capitalizare pentru proprietăţi prime
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 Ű Colliers International

Segment  
de piaţă Indicatori București

Orașe primare (Iași,  
Cluj Napoca, Brașov, 
Timișoara, Constanţa)

Orașe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, 

Ploiești, Pitești, Arad)

Spaţii  
de birouri

Chirie contractuală  
clădire clasa A  
(eur/mp/lună)

central 16 - 18 Timișoara 13 - 14 Sibiu 12 - 13

semi-central 14 - 16

Cluj Napoca 11 - 13 Târgu Mureș 10 - 11

Iași, Brașov 10 - 12 Ploiești, Pitești,  
Arad, Craiova n.a.

periferic 8 - 13 Constanţa n.a.

Rata medie  
de neocupare (%) medie piaţă 19%

Timișoara, Iași 5% - 10% Sibiu & Târgu Mureș n.a.

Cluj Napoca 16%

Brașov 25%

Rata  
de capitalizare (%)

produse 
primare 8 - 8.5% produse 

primare în Iași, 
Cluj Napoca, 

Timișoara

9% - 10%

interes foarte limitat  
din partea investitorilor 
și transparenţă redusă 

a tranzacţiilor

n.a.
produse 

secundare
9.5% 
- 11%

Centre 
comerciale

Chirie contractuală 
pentru un spaţiu de 100 
mp la parter, moda (eur/

mp/lună)

produse 
primare 60 - 80 produse primare 25 - 35

media pe centrele  
din ţară 15 - 25

produse 
secundare 45 - 60 produse 

secundare 15 - 25

Rata  
de capitalizare (%)

produse 
primare

8% 
- 8.25%

produse primare 9% - 9.5% media pe centrele  
din ţară

9% 
- 9.5%produse 

secundare
9% - 10%

Spaţii 
industriale

Chirie contractuală 
medie clasa A  
(eur/mp/lună)

< 3,000 mp 3.6 - 4.15
Brașov, 

Timișoara, 
Ploiești, Arad

3.5 - 4
Sibiu, Craiova,  

Târgu Mureș, Pitești
3.75 

- 4.25

> 3,000 mp 3.4 - 3.75
Constanţa, Iași, 

Cluj Napoca 3.5 - 4.25

Rata medie  
de neocupare (%) medie piaţă 13.2%

Brașov 1%

Sibiu, Craiova,  
Târgu Mureș, Pitești n.a.

Cluj Napoca, 
Timișoara 5-10%

Iași, Constanţa n.a.

Rata de capitalizare (%) medie piaţă 10% produse primare 11%
Sibiu, Craiova,  

Târgu Mureș, Pitești, 
Ploiești, Arad

11%
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 Ű Darian DRS

Segment de piaţă București
Orașe primare  

(Iași, Cluj Napoca, Brașov, 
Timișoara, Constanţa)

Orașe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, 

Ploiești, Pitesti, Arad)

Spaţii de birouri

Chirie contractuală clădire 
clasa A (eur/mp/lună)

-ultracentral: 15 - 18 
-central: 14 - 17 

-semi-central: 13 - 16
9 - 15 7 - 12

Rata medie  
de neocupare (%) 15%

Iași: 15% 
Cluj Napoca: 8% 

Brașov: 7% 
Timișoara: 7% 

Constanţa: 20%

10% - 15%

Rata de capitalizare (%) 8.00% - 9.25% 8.25% - 9.5% 8.75% - 10.25%

Centre comerciale

Chirie cerută, pentru un spaţiu de 
100 mp la parter, modă  

(eur/mp/lună)
35 - 45 15 - 20 10 - 15

Rata de capitalizare (%) 8.25% - 9.50% 8.75% - 9.5% 9.00% - 10.5%

Industrial

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

3.50 - 4.25 pentru suprafeţe  
< 3.000 mp         

3.25 - 4.00 pentru suprafeţe cuprinse 
între  3.000 si 10.000 mp 

2.75 - 3.50 pentru suprafeţe  
> 10.000 mp

2 - 4 
 în funcţie  

de suprafaţă

1.75 - 3.5 în funcţie  
de suprafaţă

Rata medie de neocupare (%) 14% - 15% 10% - 15%

Rata de capitalizare (%) 8.5% - 10.25% 9% - 10.5% 9.25% - 10.75%

Nota: Ratele de capitalizare considerate în prezenta analiză sunt estimate la nivelul Veniturilor Nete efective
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 Ű DTZ Echinox

Segment de piaţă București
Orașe primare  

(Iași, Cluj Napoca, Brașov, 
Timișoara, Constanţa)

Orașe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, 

Ploiești, Pitești, Arad)

Spaţii de birouri

Chirie contractuală clădire clasa A  
(eur/mp/lună)

-central: 16-18 
-semicentral: 12-15 

-periferie: 9-11
12 - 15 9 - 11

Rata medie  
de neocupare (%) 16.5%

Iași: 10% 
Cluj Napoca: 10% 

Brașov: 15% 
Timișoara: 10% 
Constanţa: n/a

n/a

Rata de capitalizare (%) 8,25% 9% 9,5%

Centre comerciale

Chirie cerută, pentru un spaţiu de 100 mp  
la parter, modă (eur/mp/lună) 50 - 60 30 - 35 20 - 25

Rata de capitalizare (%) 8-8.5% 8.5 -9% 9 - 10%

Industrial

Chirie medie clasa A (eur/mp/lună) 3.50 - 4 3-4 3-4

Rata medie de neocupare (%) 11 - 13% n/a n/a

Rata de capitalizare (%) 10-10,5% 10,5-11% 11-11,5%

INFORMAŢII DIN PIAŢĂ
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 Ű Jones Lang LaSalle

Segment de piaţă București
Orașe primare  

(Iași, Cluj Napoca, Brașov, 
Timișoara, Constanţa)

Orașe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, 

Ploiești, Pitești, Arad)

Spaţii de birouri

Chirie contractuală clădire clasa A 
(eur/mp/lună)

-central: 18,5 
-semicentral: 14 

-periferie: 10
12 - 14 10 - 11

Rata medie de neocupare (%) 14.7%

Iași: 20% 
Cluj Napoca: 10% 

Brașov: n/a 
Timișoara: 15% 
Constanţa: n/a

n/a

Rata de capitalizare (%) 8,25% 9% 9,5%

Centre comerciale

Chirie cerută, pentru un spaţiu  
de 100 mp la parter, modă  

(eur/mp/lună)
60 - 70 30 - 35 20 - 25

Rata de capitalizare (%) 8,25% 9% 9 - 9,5%

Industrial

Chirie medie clasa A (eur/mp/lună)
3.50 - 4.25 pentru suprafeţe  

< 10.000 mp 
3 - 3.50 pentru suprafeţe > 10.000 mp

2.80 - 4.25                                                                                                   
în funcţie de suprafaţă

2.5 - 3                                                     
în funcţie de suprafaţă

Rata medie de neocupare (%) 13 - 14,5% n/a n/a

Rata de capitalizare (%) 10 - 11% 10 - 11% 10.5 - 11.5%
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 Ű The Advisers Knight Frank

Segment de piaţă București
Orașe primare  

(Iași, Cluj Napoca, Brașov, 
Timișoara, Constanţa)

Orașe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, 

Ploiești, Pitești, Arad)

Spaţii de birouri

Chirie contractuală clădire  
clasa A (eur/mp/luna)

-central: 16-19 
-semicentral: 13-16 

-periferic: 9-13
10-14 7-10

Rata medie de neocupare (%),  
media pe piaţă 18%

Iași: 20% 
Cluj Napoca: 15% 

Brașov: 15% 
Timișoara: 10% 
Constanţa: 30%

n.a.

Rata de capitalizare (%),  
produse primare 8-8.5% 9-10% 9.5-11%

Centre comerciale

Chirie contractuală, pentru  
un spaţiu de 100 mp la parter,  

modă (eur/mp/lună)
35-60 18-30 10-18

Rata de capitalizare (%),  
produse primare 8-8.5% 9-10% 9.5-10%

Spaţii industriale

Chirie contractuală clasa A  
(eur/mp/lună)

3.9-4.2 (suprafeţe mai mici  
de 3.000 mp); 

3.6-3.9 (suprafeţe între 3.000  
și 10.000 mp); 

3.3-3.6 (suprafeţe mai mari  
de 10.000 mp)

2-4.5 2-3.5

Rata medie de neocupare (%),  
media pe piaţă 14% n.a. n.a.

Rata de capitalizare (%),  
produse primare 10% 10.5-11.5% 11-12%

INFORMAŢII DIN PIAŢĂ
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Informații de piață utile pentru estimarea ratei de actualizare
Evaluarea întreprinderilor prin 

aplicarea metodei fluxurilor de nu-
merar actualizate implică funda-
mentarea ratei de actualizare cores-
punzătoare fluxurilor de numerar 
previzionate. În determinarea ratei 
de actualizare sunt necesare infor-
mații privind nivelul ratei fără risc, 
prima de risc de ţară și alte prime de 
risc pe care evaluatorul le consideră 
ca fiind adecvate și le ia în conside-
rare în calculul acestei rate.

Cel mai adesea, referinţa privind 
nivelul ratei fără risc este reprezen-
tată de randamentul oferit de obli-
gaţiunile de stat cu rating AAA și 
cu scadență 10 ani emise în moneda 
în care au fost previzionate fluxuri-
le de numerar. Randamentul oferit 
de obligațiunile de stat românești ce 
au un rating BB+ compensează in-
vestitorii atât pentru valoarea timp 
a banilor la nivelul corespunzător 
ratei fără risc, cât și pentru riscul 
de neplată la nivelul marjei de risc 
de credit rezultate din tranzacții. Ca 
urmare, dacă pentru calculul ratei 
de actualizare se consideră că rata 
fără risc este reprezentată de randa-

mentul oferit de obligațiunile de stat 
românești, nu se recomandă luarea 
în considerare și a unei prime de 
risc de țară. Marja de risc de credit 
aferentă obligațiunilor de stat ro-
mânești poate fi o referință privind 
nivelul primei de risc de țară. Nive-
lul marjei de risc de credit poate fi 
aproximat și prin luarea ca referin-
ţă  a cotaţiilor CDS (Credit Default 
Swap – instrumente derivate pentru 
transferul riscului de credit) pentru 
investiţiile în euroobligaţiunile de 
stat românești.

Pentru a avea o referință privind 
nivelul acestor indicatori, vă pre-
zentăm datele privind nivelul ran-
damentelor la scadență ale obliga-
țiunilor de stat românești, germane 
și americane, cotațiile CDS pen-
tru obligațiunile de stat românești 
și rata inflației previzionate pentru 
anul 2014 pentru RON, Euro și USD 
ce au fost colectate din surse de date 
publice credibile și sunt valabile la 
data de 5 iunie 2014. 

Randamentul la scadență al obli-
gațiunilor de stat germane emise în 
Euro și cu maturitate 10 ani (YTM 

GER, 10y, EUR), precum și randa-
mentul la scadență al obligațiunilor 
de stat americane emise în USD și 
cu maturitate 10 ani (YTM SUA, 
10y, USD) au fost preluate de pe si-
te-ul Bloomberg. Randamentul la 
scadență al obligațiunilor de stat ro-
mânești emise în RON cu maturita-
te rămasă 9 ani (YTM RO, 9y, RON) 
a fost preluat de pe site-ul Băncii 
Centrale Europene. Randamentul la 
scadență al obligațiunilor de stat ro-
mânești emise în Euro cu maturitate 
rămasă 7 ani (YTM RO, 7y, EUR) 
a fost preluat de pe site-ul Bursei 
din Frankfurt,  iar randamentul la 
scadență al obligațiunilor de stat 
românești emise în USD cu respec-
tiv 10 ani (YTM RO, 10y, USD) 
a fost preluat de pe site-ul Băncii 
Transilvania.

Cotațiile CDS corespunzătoa-
re obligațiunilor de stat românești 
emise în EUR, respectiv USD au fost 
preluate de pe site-ul Deutsche Bank 
Research. Previziunile privind rata 
inflației (Ri) pentru anul 2014 sunt 
cele furnizate de Fondul Monetar 
Internațional (FMI). 

Capitolul 2:

YTM RO, 9y, RON 5.15%

Ri 2014, RON 2.20%

YTM RO, 7y, EUR 2.74%

Ri 2014, EUR 1.10%

YTM RO, 10y, USD 4.25%

Ri 2014, USD 1.40%

YTM GER,10y, EUR 1.42%

YTM USA,10y, USD 2.60%

CDS RO, 5y, EUR 1.47%

CDS RO, 5y, USD 1.46%

YTM RO, 9y,
RON Ri 2014, RON YTM RO, 7y,

EUR Ri 2014, EUR YTM RO,
10y, USD Ri 2014, USD

Series1 5.15% 2.20% 2.74% 1.10% 4.25% 1.40%

0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%

YTM GER,10y, EUR YTM USA,10y, USD CDS RO, 5y, EUR CDS RO, 5y, USD
Series1 1.42% 2.60% 1.47% 1.46%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat românești și rata inflației estimată pentru anul 2014

Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat germane și americane. CDS România
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Grawe – istoria unui succes
1828 - Povestea de succes și 

stabilitate Grawe începe acum 
aproape două secole. Arhiducele 
Johann al Austriei, cel care a avut 
curajul și iniţiativa, a crezut cu tă-
rie că „Puterea care aduce binele 
se bazează pe armonia dintre cei 
mulţi. Este de datoria fiecăruia să 
contribuie la aceasta”. 

Astfel, în anul 1828 se înfiin-
ţează o asociaţie mutuală de aju-
torare împotriva incendiilor. A ur-
mat o perioadă lungă, presărată de 
evenimente ce au marcat întreaga 
Europă și lumea – boom econo-
mic și criză financiară, căderea 
pieţei de capital din 1873, primul 
Război Mondial, Vinerea Neagră 
din 1928, al doilea Război Mon-
dial, unda de șoc determinată de 
preţul petrolului în 1973. Aces-
te valuri ale istoriei au trecut, iar 
compania a rezistat, și-a continuat 
activitatea, s-a dezvoltat. Fiecare 
moment depășit a reprezentat un 
plus de experienţă valoroasă. 

1991 - În ultimul deceniu al 
secolului trecut, mai precis în anul 
1991, ia fiinţă concernul „Gra-
zer Wechselseitige Versicherung 
Aktiengesellschaft“. Începe ast-
fel istoria modernă a moștenirii 
pe care Arhiducele Johann a lă-
sat-o Austriei și, în final, Europei 
prin înfiinţarea filialelor din afara 
graniţelor.

Totodată, domeniul de interes 
nu a rămas limitat numai la asigu-
rări. I s-au adăugat, în mod natu-
ral, cel bancar și imobiliar. Filialele 
bancare ale Grupului Grawe sunt 
reunite în jurul HYPO-Bank Bur-
genland AG. Domeniul imobiliar 
este reprezentat de un grup de 20 
societăți din Austria și din afara 
granițelor acesteia care adminis-
trează proprietăți cu o suprafață 

totală de peste 1,8 milioane mp. 
Raportate la statisticile ro-

mânești, rezultatele sunt impre-
sionante. Considerând suprafaţa 
unei locuinţe la 70 m², portofoliul 
Grawe ar fi reprezentat de 26.000 
de locuinţe. Dacă, în medie, o lo-
cuinţă ar fi ocupată de 3 persoane, 
în imobilele Grawe ar locui 78.000 
de persoane. Asta înseamnă tota-
lul populaţiei din orașe ca Târgo-
viște, Mediaș, Slobozia sau Turda.

2000 – Ia fiinţă Grawe Ro-
mânia, parte a Grupului financi-
ar internaţional Grawe, acţionarul 
majoritar al societăţii (99,98% din 
capitalul social).

Grupul Grawe, și implicit 
Grawe România, a ales să-și ori-
enteze majoritatea investiţiilor 
în plasamente de capital de tip 
conservator, astfel că 75% din-
tre acestea sunt investiţii în valori 
imobiliare cu dobândă fixă și cu 
menținerea valorii imobiliare.

Astfel, Grawe România a achi-
ziţionat în anul 2001 vila Simu 
- monument istoric al Bucureș-
tiului, dar lăsat zeci de ani în 
paragină.

În anul 2006, noile „dimen-
siuni” ale companiei impunând 
un nou sediu, a fost achiziţionată 
o clădire de birouri în valoare de 
7,5 milioane Euro. În anul 2008, 
Grawe a investit într-un teren pe 
care a fost construită o nouă clă-
dire de birouri în valoare de 7,3 
milioane Euro, dată în folosinţă 
în 2011.

Grawe România a reușit – încă 
de la înființarea sa în anul 2000 
– să fie profitabilă în fiecare an. 
Anul 2013, încheiat cu un profit 
brut de 2,74 milioane lei, nu a fă-
cut excepţie. 

Întreaga activitate a compani-

ei s-a axat pe efortul de a obţine 
și cultiva încrederea clienţilor și 
respectul concurenţei în condiţiile 
impuse de mediul economic din 
România. Astfel, în 2013, volumul 
primelor brute subscrise a fost de 
51,27 milioane lei.

Tot anul trecut, valoarea dau-
nelor plătite de companie a fost de 
1,96 milioane lei, iar totalul acti-
velor s-a ridicat la 356,35 milioane 
lei. Coeficienţii de lichiditate au 
fost 7,4 pentru asigurările de viaţă 
și respectiv  818,8 pentru asigură-
rile generale, depășind confortabil 
limita minimă impusă de legislaţia 
în vigoare. 

Moderne, bine structurate teh-
nic și adaptate nevoilor specifi-
ce locale de asigurare, produsele 
noastre au la bază experiența acu-
mulată în cadrul grupului Grawe. 
În 2013, de exemplu, Grawe a 
lansat o asigurare de supravieţui-
re revoluţionară din două puncte 
de vedere: le reamintește români-
lor că trebuie să se gândească mai 
mult la viaţă și este prima asigura-
re pentru cei care practică profesii 
din care nu ieși la pensie nicioda-
tă. Produsul, numit Bătrâneţe fără 
bătrâneţe, marchează și o altă pre-
mieră: este primul de pe piaţă care 
are site propriu: www.batranetefa-
rabatranete.ro. 

În prezent, pe lângă asigurările 
de viaţă - domeniul de excelenţă 
Grawe, oferta cuprinde asigurări 
de proprietăţi și bunuri, asigurări 
de sănătate și de accident, asigu-
rări obligatorii pentru locuinţe.

Activând sub sloganul “Asi-
gurarea de partea TA”, compania 
pune întotdeauna clientul pe pri-
mul loc, principiu care o situează 
între cei mai importanţi asigură-
tori de pe piaţa românească. 
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