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De ANUŢA STAN
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considerente de timp sau pentru că nu aș avea ce spune.
De MONICA VUȘCAN
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nomice și sociale, cât și ipoteza implicită că este foarte 
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De Dr. Ec. SORIN V. STAN
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Ediția aceasta a revistei „Valoarea, oriunde este ea” cuprin-
de o sumă de analize, informații și opinii despre Evaluarea 
pentru garantarea împrumutului.
De RALUCA ȘLICARU

06  „Reevaluarea” relației Instituție 
de credit - Evaluator

Activitatea de creditare, și în special creditarea achizițiilor 
sau construcțiilor de locuințe, reprezintă un subiect pe atât 
de amplu pe cât este și impactul „industriei de locuit” la 
scară globală.
De ADRIAN VASCU

14  Drumul spre o cultură europeană 
a evaluării

Krzysztof Grzesik, ales în funcția de Președinte al Gru-
pului European al Asociațiilor de Evaluatori (TEGoVA) 
în urmă cu 4 luni, spune că a preluat mandatul după o 
perioadă de mare succes în istoria TEGoVA. 

18  Radiografia evaluării pentru garantare
Materialul încearcă să surprindă unele aspecte din sfera 
evaluării pentru garantarea împrumutului, speci�c ulti-
mei perioade în România. 
De RADU CĂLIN TIMBUȘ

24 Independența și evaluatorul
În calitate de demnă urmașă a lui Ștefan cel Mare am auzit 
de ”independență” în anii de grădiniță, atunci când nici nu 
puteam pronunța acest cuvânt.
De DANA ABABEI

26  Valoarea de piață în contextul evaluării 
pentru garantarea împrumutului

Subiectul adus în discuție este unul extrem de impor-
tant pentru actorii de pe piața imobiliară a�ată în cone-
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 › RALUCA ȘLICARU, 
Editor coordonator

Dragii mei,

Ediția aceasta a revistei „Valoarea, oriunde este ea” cu-
prinde o sumă de analize, informații și opinii despre 
Evaluarea pentru garantarea împrumutului. Trebuie 
precizat că ne a�ăm într-un moment în care se încear-
că să se găsească o cale cât mai clară și mai lină de co-
laborare între profesioniștii evaluatori și instituțiile de 

creditare. Trendul acesta are loc și pe plan internațional.
ANEVAR a adus la București, cu ocazia Zilei Evaluatorului, 

într-o conferință cu aceeași temă: Evaluarea pentru garantarea 
împrumutului, reprezentanți ai TEGoVA (Grupul European al 
Asociațiilor de Evaluatori), Appraisal Institute, VOB Germania și 
alții, care le-au vorbit celor 450 de participanți despre cum văd ei 
armonizarea relației profesionale dintre toţi cei implicaţi. 

Într-un articol amplu (pag. 6), președintele asociației, Adrian 
Vascu, consideră că acum este momentul unei „reevaluări” a rela-
ției dintre instituțiile de credit și evaluatori, în bene�ciul ambelor 
părți, cât și în bene�ciul clienților. Regulile după care se ghidează 
evaluatorii sunt standardele de evaluare, iar cele de care țin seama 
băncile sunt reglementările BNR. Se propune în articol ca toate 
aceste reguli să �e aduse la un numitor comun și să �e respectate 
cu strictețe. Tot aici se analizează relația și echilibrul dintre eva-
luatorii interni și evaluatorii externi, precum și rolul importanței 
veri�cării evaluării în activitatea de creditare.

Inaugurăm la numărul acesta și o secțiune de interviuri. Am 
ales pentru debutul acestei rubrici un personaj important, domnul 
Krzysztof Grzesik, președintele TEGoVA. Veți citi în paginile 14-17 
despre cali�carea REV (Recognized European Valuer), despre planu-
rile de viitor ale organizației pe care o conduce și despre relația asocia-
ției din România (ANEVAR) cu organismele internaționale de pro�l.

Asociația Română a Băncilor a onorat invitația noastră de a � 
prezentă în acest număr cu o descriere succintă a sa și a colaboră-
rii sale cu ANEVAR (pag. 62).

Mă aștept ca printre cele mai căutate pagini să �e și cele care 
ilustrează evenimentele ce au avut loc de la ultima apariție a revis-
tei. Acestea conțin imagini de la conferința organizată de ANEVAR 
și Ziarul Financiar, cu tema „Valoarea impozabilă a clădirilor con-
form noului Cod Fiscal”, și de la Ziua Evaluatorului (conferința și 
spectacolul de teatru).

Veți găsi de asemenea cele 10 pagini dedicate informațiilor din 
piață, actualizate la Q2 2014, și speța din CED. Alegerea ei nu este 
întâmplătoare, are legătură cu tema principală a ediției de față. 

Revista poate � găsită pe site-ul ANEVAR, în magazinele App 
Store și Google Play și, bineînțeles, pe print. Așteptăm mesajele 
voastre pe adresa: valoarea@anevar.ro.

Vă doresc lectură plăcută!

EDITORIAL
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„Reevaluarea” relației 
Instituție de credit 
- Evaluator
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A
ctivitatea de creditare, și în special credita-
rea achizițiilor sau construcțiilor de locuin-
țe, reprezintă un subiect pe atât de amplu pe 
cât este și impactul „industriei de locuit” la 
scară globală. A avea o locuință este un de-
ziderat �resc oriunde pe glob, atât la nivel 

individual, pentru satisfacerea unei nevoi de bază a �ecă-
ruia dintre noi, cât și la nivel macro, având în vedere fap-
tul că „industria de locuit” are un impact major asupra 
situației economice: industria materialelor de construc-
ție, forța de muncă, activități comerciale etc. 

În acest context, nu este de mirare 
că despre acest domeniu se discută pe 
scară largă atât de cunoscători, cât și de 
necunoscători. Având în vedere fap-
tul că, în procesul de achiziție a unei 
locuințe prin credit bancar, pe lângă 
solicitantul creditului, sunt implicate, 
de �ecare dată, cel puțin o instituție de 
credit și un evaluator, este �resc să cir-
cule în spațiul public diverse informa-
ții despre mulțumiri și nemulțumiri 
ale solicitanților creditelor despre cei-
lalți doi actori. Mediile de exprimare 
a opiniilor sunt astăzi variate și accesi-
bile, așa că oricine are posibilitatea să 
își spună părerea. Unii o fac pentru că 
au ceva relevant de spus, iar alții o fac 
pentru că vor să spună și ei ceva, ori-
ce. Nu vreau să fac referire aici la cea 
de a doua categorie având în vedere că 
libertatea de exprimare este un drept 
pe deplin câștigat și până la urmă este 
important ce cred cei care citesc aceste 
opinii. Dacă ar trebui să facem ceva, ar 
� să informăm cât mai detaliat publi-
cul interesat, astfel încât să își exprime 
opinii sau să judece opiniile altora în 
cunoștință de cauză. 

Am citit despre situații în care 
evaluatorul unui apartament a esti-
mat o valoare mai mică decât cea din 
antecontract și a făcut super�cial in-
specția, ceea ce a pricinuit neplăceri 
solicitantului creditului. În același 
timp, am citit răspunsuri la postări 
de acest gen, în care oamenii spun că 
au avut parte de o evaluare realizată 
profesionist și că au fost mulțumiți 
de activitatea evaluatorului. Sunt de 
acord că există ambele situații și, �-
resc, nu sunt de acord cu aceia din-
tre evaluatori care se încadrează în 
prima dintre ele, dar sunt convins 
că nu aceasta este majoritară, ci doar 
că „veștile rele” circulă mai repede. 
Să nu asistăm pasivi la această stare 
de fapt. Ponderea nemulțumiților ar 
putea să �e din ce în ce mai redu-
să dacă începând de azi se schimbă 
ceva în relația: client – bancă – eva-
luator. De fapt, ecuația este simplă.  

 › ADRIAN VASCU,  
Președinte ANEVAR 2014-2015, MAA, MRICS, REV, Senior Director, 
Head of Valuations Department KPMG Advisory
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Armonie va exista atunci când va exista respectul adevă-
rat și reciproc între cei trei actori, puși față în față, oricare 
unul față de ceilalți doi: clientul față de creditor și evalu-
ator, evaluatorul față de client și bancă, și banca față de 
client și evaluator. Dacă ar � să fac o clasi�care, cred că 
în prezent nivelul de respect este descrescător de la pri-
mul înspre ultimul din cele trei grupuri enumerate an-
terior. Respectul ar trebui să provină din convingerea că 
niciunul dintre cei trei nu poate „trăi” fără ceilalți. Deci, 
matematic vorbind, �ecare are o pondere egală de 33% 
în această relație. 

Aș vrea să subliniez aici doar trei  
caracteristici ale relațiilor prezente  
dintre cei trei:

1. Procesul de evaluare și de estimare a valorii de garan-
ție este cvasinecunoscut de către client. Evaluatorul se 
a�ă la mijloc, �ind răspunzător atât în fața solicitantu-
lui de credit, cât și în fața instituției de credit.

2. Fiecare dintre cei trei are posibilități diferite de a-și 
urmări interesele și de a-și atinge scopurile. Instituția 
de credit, care urmărește realizarea unui pro�t din 
acordarea creditului, are cele mai multe pârghii să 
controleze acest proces. Evaluatorul, care urmărește 
și el să desfășoare o activitate pro�tabilă, depinde în 
cea mai mare parte a situațiilor de instituția de credit 
pentru a-și atinge obiectivul. Clientul, care vrea să își 
cumpere casa cu cele mai mici costuri, are cele mai 
puține pârghii să negocieze poziția așteptată. 

3. Ca urmare a echilibrului stabilit pe baza „puterii de 
negociere de mai sus” s-a ajuns în prezent să existe 
momente în care �ecare dintre cei trei actori să �e 
nemulțumit. Instituțiile de credit, pentru că valorile 
garanțiilor le-au determinat să își afecteze pro�tu-
rile din cauza provizioanelor, evaluatorii, pentru că 
presiunea asupra vitezei de realizare a unui raport de 
evaluare și tariful plătit pentru acesta au mutat șta-
cheta raportului calitate-preț sub nivelul minim ad-
misibil, și clienții, pentru că suma creditată nu a fost 
întotdeauna cea așteptată.

Aceste trei aspecte și-au făcut simțite efectele nefavora-
bile în timp și, după părerea mea, acum este momentul în 
care în special instituțiile de credit și evaluatorii trebuie să 
își „reevalueze” relația, și împreună să încerce nu doar să îi 
informeze pe clienți, ci să și comunice cu aceștia, precum 
și între ei. Diferența între informare și comunicare în acest 
context este esențială. Informare înseamnă că unul vorbeș-

te și celălalt trebuie să asculte iar co-
municare înseamnă că cel care ascultă 
informarea poate să și spună ce are de 
spus și, în plus, să �e băgat în seamă. 
În urma acestei „reevaluări”, ar trebui 
să aibă de câștigat în primul rând cli-
entul, pentru că nu îmi pot imagina 
pe termen lung o activitate pro�tabilă 
a instituțiilor de credit și a evaluatori-
lor fără ca solicitanții creditelor să �e 
mulțumiți.

Voi trece în revistă în continuare 
ce ar trebui să „reevalueze” evaluato-
rii și creditorii, de ce ar trebui să facă 
această „reevaluare” și ce s-a făcut 
până acum.

Ce ar trebui „reevaluat”?
 › Normele și regulile pe baza că-

rora sunt realizate evaluările – 
apariția în anul 2010 a Ghidului 
privind evaluarea pentru garan-
tarea împrumuturilor, care face 
parte din standardele de evalua-
re în vigoare, și referențierea lui 
de către BNR au reprezentat un 
pas foarte important în �xarea 
regulilor referitoare la evaluare 

 › Armonie va 
exista atunci 
când va exista 
respectul adevă-
rat și reciproc în-
tre cei trei actori, 
puși față în față, 
oricare unul față 
de ceilalți doi: 
clientul față de 
creditor și evalu-
ator, evaluatorul 
față de client și 
bancă, și banca 
față de client și 
evaluator.
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care trebuie respectate atât de către evaluatori, cât și 
de către instituțiile de credit. Valoarea estimată de 
evaluatori este în prezent „valoarea de piață – market 
value”, dar există voci la nivelul Europei care susțin 
că poate ar � potrivit pentru garantarea împrumutu-
rilor (și) un alt tip de valoare.

 › Cât de bine cunosc evaluatorii reglementările din do-
meniul bancar referitoare la evaluare, precum și cât de 
bine cunosc bancherii modalitatea de realizare a eva-
luării, înțelegând prin bancheri alte persoane din ban-
că decât evaluatorii, implicate în procesul de creditare. 

 › Care sunt cerințele minime de calitate ale unui raport 
de evaluare și cum se realizează veri�carea unei eva-
luări. Fiind clari�cate cerințele minime calitative, și 
înțelese de către ambele părți, se poate „evalua” corect 
timpul necesar elaborării unui raport de evaluare și se 
poate face o estimare rezonabilă și fundamentată a ni-
velului onorariului care i se cuvine evaluatorului.

 › Evaluator extern sau evaluator intern. Strict în sens 
semantic, prin evaluator extern se înțelege un evalu-
ator care nu este angajat al băncii iar prin evaluator 
intern un evaluator care este angajat al băncii. Din 
această perspectivă, opinia mea este fără echivoc: tre-
buie să existe ambele categorii. În sens practic însă, 
prin evaluator intern se înțelege acea persoană care re-
alizează evaluări în calitate de angajat al băncii pentru 
uzul intern al băncii. De aici, din punctul de vedere al 
independenței evaluatorului derivă și motivul include-
rii acestui subiect pe lista celor propuse „reevaluării”. 

De ce să se „reevalueze” cele de mai sus?

 › Ghidul GME 520 – Evaluarea pentru garantarea îm-
prumuturilor, în vigoare la această dată ca parte din 
Standardele de evaluare ANEVAR – 2014, a fost apli-
cat până în prezent de către toate instituțiile de cre-
dit, precum și de evaluatorii interni sau externi ai 
acestora, rezultând câteva propuneri de modi�care 
care să facă mai clară aplicarea lui. În ediția viitoare 
a standardelor de evaluare ANEVAR va apărea Ghi-
dul în forma actualizată. La nivel european s-a reluat 
discuția referitoare la tipul valorii care urmează a � 
estimată în cazul evaluării pentru garantarea împru-
muturilor. În prezent, tipul valorii general utilizat este 
„market value”, existând o alternativă doar în Germa-
nia, unde pe scară largă se utilizează „mortgage len-
ding value”. Acest tip de valoare se bazează pe unele 
limitări în cadrul abordărilor evaluării, care conduc 

la un rezultat mai prudent decât 
cel rezultat prin estimarea „mar-
ket value”. Până în prezent au fost 
nenumărate încercări de promo-
vare a acestui concept la nivelul 
întregii Europe, care s-au lovit de 
bariere foarte ferme provenite în 
special din Marea Britanie. Re-
cent am constatat, atât în boardul  
TEGoVA, cât și ca urmare a în-
tâlnirilor pe care le-am avut  
cu reprezentanți ai European  
Mortgage Federation, că inclu-
siv în Marea Britanie există în 
prezent deschiderea pentru dis-
cuții pe această temă. Implicarea 
Băncii Centrale Europene pe pia-
ța creditelor ipotecare, precum 
și Directiva Creditului Ipotecar 
intrată în vigoare în acest an au 
ridicat noi teme de discuție în 
jurul creditelor ipotecare. Ce am 
reținut este că evaluării i se acor-
dă un rol din ce în ce mai mare, 
de fapt o atenție mai mare ca 
în trecut. L-aș cita aici pe Luca 
Bertalot, secretar general al Eu-
ropean Covered Bond Council, 
care spunea, într-o întâlnire pe 
care am avut-o la începutul lunii 
septembrie a.c., că din noțiunea 
de LTV (loan to value) „V” a de-
venit „o literă” de mare interes 
care provine din curtea evalua-
torilor. Toate aceste mișcări eu-
ropene își vor găsi corespondent 
și în practica de la noi. De aceea 
este strategic și oportun să înce-
pem singuri analizele care ne pri-
vesc. Europa este atât de diversi-
�cată - cel puțin în zona evaluării 
activelor - încât soluțiile câștigă-
toare pot veni de la �ecare țară în 
funcție de speci�cul local, având 
la bază regulile generale și nu 
ne putem aștepta să �e adoptate 
reguli generale care să se aplice 
peste tot. Cel puțin din această  
perspectivă trebuie reevaluate 
normele actuale și făcut un pas 
înainte în ra�narea acestora.

 › Europa este 
atât de diversifi-
cată - cel puțin 
în zona evaluării 
activelor - încât 
soluțiile câștigă-
toare pot veni de 
la fiecare țară în 
funcție de speci-
ficul local, având 
la bază regulile 
generale și nu ne 
putem aștepta 
să fie adoptate 
reguli generale 
care să se aplice 
peste tot.
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 › Cunoașterea reglementărilor locale care „guvernea-
ză” activitatea de creditare și care au articole referi-
toare la evaluare este crucială. În prezent, prin re-
gulamentele BNR care fac referiri la standardele de 
evaluare s-a făcut legătura directă între instituțiile de 
credit și evaluatori. „Din o�ciu”, instituțiile de credit 
respectă regulamentele BNR, iar evaluatorii respectă 
standardele de evaluare. Legătura formală este asigu-
rată, astfel încât atât evaluatorii, cât și instituțiile de 
credit pot identi�ca toate soluțiile care să conducă 
la îmbunătățirea activității. Rolul pe care îl are Aso-
ciația Română a Băncilor (ARB) în acest proces este 
unul foarte important. Existența regulilor este doar o 
condiție necesară. Pentru ca lucrurile să funcțione-
ze bine, aceste reguli ar trebui cunoscute de ambele 
părți astfel încât să ajungem ca, în zona comună, in-
stituțiile de credit să respecte standardele de evaluare 
iar evaluatorii să respecte regulamentele BNR. Acolo 
unde există ambiguități, ele vor trebui clari�cate. Un 
exemplu de aspect care trebuie clari�cat este cel refe-
ritor la persoanele care pot estima și modi�ca valoa-
rea de garanție, respectiv ar trebui să �e clar pentru 
toată lumea că rezultatul unei evaluări sau ajustarea 
acestuia poate � realizată doar de către un evaluator 
care are autorizare în acest sens și având la baza ajus-
tării doar criterii strict profesionale. Situațiile care 
mai există în prezent, în care „o�țeri de credit” sau 
alte denumiri de persoane neautorizate intervin asu-
pra rezultatului evaluării și îi modi�că valoarea, anu-
lează întreaga legitimitate a procedurii și transformă 
în derizoriu munca și utilitatea evaluatorului autori-
zat. Făcând această intervenție, practic valoarea �na-
lă nu rezultă dintr-un raport de evaluare. Și nici nu 
este făcută de o persoană autorizată. Astfel, este asi-
gurată doar aparența utilizării unei evaluări. În fapt, 
creditul s-a bazat pe o valoare nesusținută legal ca 
mod de estimare.

 › Nivelul minim de calitate al rapoartelor de evalua-
re a fost stabilit de către �ecare instituție de credit 
în parte având la bază Ghidul GME 520, precum și 
standardele de evaluare speci�ce raportării evaluării. 
Practica a dovedit însă că aceste reguli, general apli-
cabile, au lăsat loc unei diversități mari a structurii 
și conținutului rapoartelor de evaluare care în unele 
situații nu au atins un nivel minim acceptabil. Acest 
lucru s-a constatat însă ulterior acordării creditului.  
Cel mai recent, autoritățile de reglementare, atât cele 
naționale, cât și cele europene, au cerut o analiză 
atentă a garanțiilor în scopul veri�cării nivelului de 
provizionare în situațiile �nanciare ale instituțiilor de 

credit. În urmă cu 3 ani, BNR a 
cerut tuturor băncilor să facă un 
exercițiu de auditare a provizioa-
nelor calculate în strictă legătură 
cu evaluările garanțiilor, iar în 
acest an Banca Centrală Euro-
peană a întocmit manualul refe-
ritor la Asset Quality Review  
(AQR), cerând băncilor să se 
conformeze acestui test de stres. 
În esență, acesta a presupus ca 
banca centrală să solicite bănci-
lor, sau direct unor evaluatori, 
să analizeze un număr de ga-
ranții aferente unor credite a�a-
te în derulare. În acest moment 
au ieșit la suprafață rapoartele 
de evaluare folosite la acordarea 
creditelor și asupra cărora nu 
se mai poate face nimic la acest 
moment, decât a se constata 
dacă acestea respectă standarde-
le de evaluare, dacă rezultatele 
evaluării au reprezentat valoarea 
de piață și dacă în rapoartele de 
evaluare există neconformități 
care să � in�uențat rezultatele 
evaluării. Un alt moment care a 
scos în evidență rapoartele iniți-
ale a fost acela în care s-a ajuns 
la executarea silită a garanției. 
Instituțiile de credit au fost puse 
deseori în situația să compare 
raportul de evaluare realizat la 
data executării silite cu raportul 
de evaluare realizat la acordarea 
creditului (de regulă realizate de 
evaluatori diferiți) și să constate 
că raportul inițial a conținut ne-
conformități care au in�uențat 
rezultatul evaluării. Prea târziu 
la acel moment pentru a se face 
ceva în a scoate creditul din im-
pas. Nu prea târziu însă pentru a 
veri�ca rapoartele de evaluare și 
a lua măsurile necesare în a pre-
veni astfel de situații. Cel puțin 
din aceste motive ar trebui „ree-
valuate” raportul de evaluare, 
modul de veri�care a acestuia și 
importanța acordată raportului 

 › Un exemplu 
de aspect care 
trebuie clarificat 
este cel referitor 
la persoanele 
care pot estima 
și modifica va-
loarea de garan-
ție, respectiv ar 
trebui să fie clar 
pentru toată lu-
mea că rezultatul 
unei evaluări 
sau ajustarea 
acestuia poate fi 
realizată doar de 
către un evalua-
tor care are au-
torizare în acest 
sens și având 
la baza ajustării 
doar criterii strict 
profesionale. 
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de evaluare la momentul acordării creditului. Cred 
că în perioada următoare vor deveni foarte impor-
tante rolul veri�catorilor de evaluări VE (specializare 
prevăzută distinct în legislația evaluării) și implica-
rea acestora atât în faza acordării creditelor, cât și în 
cadrul veri�cărilor solicitate de autoritățile de regle-
mentare. Veri�carea evaluării și conținutul minim 
calitativ al raportului de evaluare sunt interconectate. 
Cu cât este mai clar și mai transparent în ce constă 
veri�carea, cu atât evaluatorii vor furniza informa-
țiile complete în rapoartele de evaluare. Mă aștept 
însă ca timpul mediu necesar realizării raportului de 
evaluare să se modi�ce, în sensul creșterii acestuia, 
mai ales în situațiile în care, de exemplu, evaluatorul 
făcea inspecția apartamentului la ora 10 dimineața 
și �naliza raportul de evaluare (gata de livrare) până 
în ora 15.00! O � fost posibil �zic, poate că au rezul-
tat și rapoarte fără neconformități majore, dar acest 
lucru este similar cu „dusul unui ulcior la apă”. Știm 
din înțelepciunea populară că acest lucru nu se în-
tâmplă de prea multe ori. Această viteză de realizare 
a raportului a condus și la solicitarea �rească a insti-
tuțiilor de credit ca evaluatorii să perceapă tarife cât 
mai reduse pentru realizarea unui raport de evaluare. 
Acest cerc vicios a afectat pe termen lung atât calita-
tea rapoartelor de evaluare, cât și relația de „respect” 

dintre evaluatori și instituțiile de 
credit. Situațiile delicate în care 
se a�ă unele instituții de credit 
odată cu auditul cerut de BNR, 
cu AQR-ul Băncii Centrale Eu-
ropene sau odată cu unele credi-
te intrate în „default” prematur 
își au rădăcina și în această fază 
a acceptării raportului de evalua-
re la faza acordării creditului.

 › Evaluator intern – evaluator ex-
tern. De ce apare totuși această 
întrebare foarte frecvent în ul-
tima vreme? Constat că această 
dilemă există atât la nivel națio-
nal, cât și la nivel european. Îna-
inte de a se ști cum e mai bine ar 
trebui să se știe care este structu-
ra în acest moment. Nu există o 
statistică a niciunui for european 
care să dețină această informație. 
Există însă un studiu în desfășu-
rare realizat de către European 
Mortgage Federation care își 
propune, printre altele, să reali-
zeze o radiogra�e la zi a utilizării 
evaluatorilor externi și/sau in-
terni. Până vom vedea rezultatele 
studiului, eu mă pronunț privitor 
la relația evaluator extern - eva-
luator intern, bazându-mă pe ur-
mătoarele fapte:

• În acest moment, în interacţiune 
cu instituțiile bancare din Româ-
nia există atât evaluatori interni, 
cât și evaluatori externi, și nu 
doar în termeni semantici.

• În conformitate cu prevederile 
legale, atâta vreme cât institu-
ția de credit are în procedurile 
sale veri�carea evaluărilor, este 
obligatoriu să dețină intern un 
evaluator. Încă nu am văzut să 
apară situații în care instituțiile 
de credit să apeleze (constant) la 
veri�catori externi, dar nu cred 
că acest lucru este de neglijat pe 
viitor. Până acum nu a existat 

 › Încă nu am 
văzut să apară 
situații în care 
instituțiile de 
credit să apeleze 
(constant) la ve-
rificatori externi, 
dar nu cred că 
acest lucru este 
de neglijat pe 
viitor. Până acum 
nu a existat 
acest serviciu 
de verificare. 
Verificatorii interni 
există în organi-
gramele instituții-
lor de credit, dar 
nu cred că toți 
au reușit să își 
impună opinia în 
relația cu evalua-
torii externi. 
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acest serviciu de veri�care. Veri�catorii interni există 
în organigramele instituțiilor de credit, dar nu cred că 
toți au reușit să își impună opinia în relația cu evalu-
atorii externi. De fapt cerința este simplă. Credibilita-
tea evaluatorului veri�cator să �e deplină astfel încât 
evaluatorii în ale căror rapoarte de evaluare au fost 
identi�cate neconformități să încerce să le înlăture. 
Credibilitatea veri�catorului este probată atât de re-
putația acestuia, cât și de faptul că observațiile pe care 
le face sunt bazate pe fapte, și nu pe presupuneri sau 
opinii personale. Credibilitatea veri�catorului are ne-
voie atât de latura formală, care ține de poziția sa în 
cadrul instituției de credit, cât și de latura personală, 
care ține exclusiv de el însuși.

• Evaluatorii interni care realizează rapoarte de evaluare 
folosite în procesul de creditare chiar de către institu-
ția care i-a angajat trebuie să �e independenți în ceea 
ce privește opinia lor asupra valorii. Relația de sub-
ordonare nu trebuie să afecteze totala independență 
a evaluatorului în a-și exprima opinia asupra valorii. 
Există însă din păcate și situații în care chiar și eva-
luatorii interni spun că s-a intervenit asupra valorilor 
estimate de ei de către personal nespecializat. Acesta 
este un risc dacă evaluatorului intern nu îi este acor-
dat drept exclusiv asupra opiniei sale. 

• Evaluatorii externi sunt veri�cați uneori de personal  
neautorizat și nu cunosc de cele mai multe ori ce 
ajustări s-au făcut asupra valorii estimate de ei și care 
a fost valoarea luată în garanție.

Cel puțin din aceste motive, relația evaluator intern 
– evaluator extern ar trebui „reevaluată”. Această acțiune 
este legată direct de cele trei puncte de mai sus (meto-
dologie, înțelegere reciprocă, norme și calitate minimă 
rapoarte evaluare). După părerea mea, în interiorul �-
ecărei instituții de credit ar trebui să existe un corp de 
evaluatori care să poată realiza și să �e recunoscuți ca 
veri�catori. Aceștia pot, pe de o parte, să elaboreze nor-
me interne care să răspundă tuturor cerințelor atât legis-
lative, cât și practice, și pe de altă parte să realizeze ve-
ri�carea rapoartelor de evaluare realizate de evaluatorii 
externi, trebuind să își câștige atât respectul evaluatorilor 
externi, cât și al personalului din interiorul instituției de 
credit care bene�ciază de rezultatele veri�cării. Acest ul-
tim aspect „pare de bun-simț”, dar în foarte multe situații 
nu se întâmplă așa. Unul dintre motivele invocate �ind 
că o veri�care riguroasă afectează targeturile de vânzări 
pe care le au departamentele de specialitate. Acest motiv 
va trebui înlăturat din toate instituțiile de credit, astfel 

încât să nu poată exista un avantaj 
competitiv al vreuneia dintre ele prin 
abordarea superi�cială a fazei de ac-
ceptare a raportului de evaluare la 
acordarea creditului. În aceste condi-
ții, în care evaluatorii interni vor de-
ține rolul de mai sus, în opinia mea, 
evaluatorii externi ar trebui să �e cei 
care realizează majoritatea rapoar-
telor de evaluare pentru instituțiile 
de credit. Bineînțeles că evaluatorii 
interni, având în vedere experiența 
cerută acestora pentru a îndeplini 
condițiile de veri�catori, pot realiza 
rapoarte de evaluare dacă apar anu-
mite constrângeri legate în special 
de timp, dar numai cu condiția ca 
raportul lor să �e supus acelorași re-
guli de veri�care și să �e realizat de 
către un membru al echipei care nu 
a fost implicat în realizarea evaluării. 
Aceste situații în care evaluatorii in-
terni realizează evaluări pentru cre-
ditare ar trebui să reprezinte excepții. 

 › Credibilitatea 
verificatorului 
are nevoie atât 
de latura for-
mală, care ține 
de poziția sa în 
cadrul instituției 
de credit, cât 
și de latura 
personală, care 
ține exclusiv de 
el însuși.
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Ce s-a făcut până acum și ce urmează?
Acțiunile întreprinse sau în curs de desfășurare care 

justi�că necesitatea reevaluării invocate în acest articol, 
oferind și unele soluții de rezolvare, sunt următoarele:
 › Standardele ANEVAR 2014 conțin 3 ghiduri de eva-

luare noi: GME 630 – Evaluarea bunurilor imobile, 
GME 620 - Evaluarea mașinilor, echipamentelor și 
instalațiilor și GME 600 – Evaluarea întreprinderii, 
care prezintă instrumentele necesare atât evaluatorilor, 
cât și veri�catorilor în realizarea atribuțiilor speci�ce. 
Aceste ghiduri au intrat în vigoare la 1 iulie 2014.

 › Este în curs de elaborare un „raport de evaluare  
exemplu” care va arăta în mod practic modul de 
aplicare a cerințelor minime de calitate ale unui  
raport de evaluare.

 › Este în curs de �nalizare și apoi implementare o bază 
de date realizată de către ANEVAR, în urma discuții-
lor cu BNR, în care vor � preluate informațiile trans-
mise de către toți evaluatorii agreați de către institu-
țiile de credit din România. În perioada următoare 
vom discuta mai în detaliu despre acest proiect.

 › Este în curs de elaborare materialul de curs privind 
„Veri�carea evaluării” care va da posibilitatea absol-
venților acestuia (evaluatori autorizați cu minimum 
3 ani vechime) să devină veri�catori de evaluări. 
Până când acest curs va � demarat, pentru toți cei 
doritori în a dobândi specializarea VE există posi- 
bilitatea de a participa la examenul de acreditare 
care va acorda celor care obțin calitatea de MAA și 
specializarea de VE. Încurajăm participarea la acest 
examen iar înscrierile pentru anul 2014 sunt în des-
fășurare la data apariției acestui număr din revista 
„Valoarea, oriunde este ea”.

 › Un reprezentant al ANEVAR va participa la grupu-
rile de lucru de pro�l organizate de către Asociația 
Română a Băncilor (ARB) pentru a exista un schimb 
de informații reciproc care să ne ajute în deciziile co-
mune viitoare.

 › Pentru ediția 2015 a standardelor de evaluare ANE-
VAR se va actualiza GME 520 – Evaluarea pentru 
garantarea împrumuturilor.

 › Revista „Valoarea, oriunde este ea” conține informa-
ții de piață furnizate de către realizatorii acestor ana-
lize, �rme recunoscute pe piața speci�că, și care vor 
prezenta trimestrial, în același format, principalii in-

dicatori orientativi ai pieței, ne-
cesari în realizarea evaluărilor. 
Încurajăm atât evaluatorii, cât și 
clienții și creditorii să aibă în ve-
dere aceleași surse de informații 
care acum există. Orice dialog 
este mult mai bine fundamentat 
când se discută de fapte bazate 
pe date concrete, și nu pe păreri 
și supoziții. Tot în revista „Valoa-
rea, oriunde este ea” sunt prezen-
tate spețe întâlnite de Comisia de 
Etică și Disciplină. De exemplu, 
în acest număr este prezentată o 
speță în care o instituție de credit 
și-a bazat opinia privind calitatea 
și conţinutul raportului de eva-
luare realizat de un evaluator ex-
tern, pe un raport realizat de că-
tre un evaluator intern. În urma 
analizei și aplicării tuturor pro-
cedurilor regulamentare s-a con-
cluzionat că în sarcina evaluato-
rului extern nu a fost constatată 
nicio abatere disciplinară, ceea ce 
nu s-a întâmplat în cazul evalua-
torului intern.

 › Începând cu acest an a demarat 
activitatea de Monitorizare în 
conformitate cu prevederile lega-
le. Rezultatele acestei activități se 
vor regăsi în îmbunătățirea cali-
tății rapoartelor de evaluare. 

Cred cu toată convingerea că 
acum este momentul acestei „reeva-
luări”. Vom iniţia orice fel de acțiune, 
care stă în competența noastră cu 
atât mai mult dacă este sugerată de 
către instituțiile de credit. Având în 
vedere că problemele cu care se con-
fruntă acestea sunt mai numeroa-
se decât problemele strict legate de 
evaluare, cred că este rolul nostru să 
le atragem atenția și să îi convingem 
asupra acestei operațiuni. Sper că 
acest articol a deschis niște subiecte 
de discuție care pot � închise doar în 
urma reevaluării relației Instituție de 
credit – Evaluator! 

 › Este în curs  
de finalizare și 
apoi implemen-
tare o bază de 
date realizată de 
către ANEVAR, 
în urma discu-
țiilor cu BNR, 
în care vor fi 
preluate informa-
țiile transmise de 
către toți evalu-
atorii agreați de 
către instituțiile 
de credit din 
România. 
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Drumul spre o cultură 
europeană a evaluării

Ați fost numit recent în funcția de Președinte 
al TEGoVA. Care sunt prioritățile dumneavoastră 
din această funcție?

Prioritatea mea numărul 1 este să contribui la im-
plementarea a ceea ce eu numesc o cultură europeană a 
evaluării, și putem îndeplini acest obiectiv prin dezvolta-
rea Standardelor Europene de Evaluare, prin impunerea 
unor cerințe minime în privința pregătirii evaluatorilor 
și prin cali�carea de Evaluator Recunoscut European 
(n.red. REV).

O altă activitate cheie a TEGoVA este și sprijinul pe 
care îl acordăm membrilor pentru a-și dezvolta propriile 
standarde de evaluare, în urma intrării în vigoare a Di-
rectivei Creditului Ipotecar. 

Care sunt, în opinia dumneavoastră, cele 
mai importante realizări recente ale TEGoVA?

Ultimii 3 ani au fost cei mai de succes din istoria de 37 
de ani a TEGoVA. În această perioadă ne-am crescut nu-
mărul de membri cu 50%, până la 59 de asociații membre 
din 32 de țări, reprezentând astfel aproximativ 70.000 de 
evaluatori cali�cați din Europa. Am atins, de asemenea, 
o masă critică de 2.500 de evaluatori ce dețin cali�carea 
REV, în 14 țări. Un alt mare succes de anul acesta a fost 
consemnarea Standardelor Europene de Evaluare în legis-
lația europeană pentru prima dată. La începutul acestui 

an, Parlamentul European a adop-
tat Directiva Creditului Ipotecar, care 
face referire la TEGoVA ca organism 
internațional de reglementare recu-
noscut. Această precizare a generat o 
intensi�care extraordinară a relațiilor 
noastre cu Uniunea Europeană.

Un element de succes a fost și re-
cunoașterea Standardelor Europene de 
Evaluare ca standardele preferate de 
Banca Centrală Europeană. BCE a făcut 
recent un exercițiu, numit Analiza Cali-
tății Activelor (n.red. Asset Quality Re-
view / AQR), pentru testul de stres im-
pus băncilor. Manualul Băncii Centrale 
Europene pentru AQR subliniază clar 
poziția superioară a Standardelor Eu-
ropene de Evaluare față de standarde. 

Cum plănuiți să duceți mai 
departe aceste realizări? 
Intenționați să creșteți 
numărul de membri sau 
numărul de evaluatori ce 
dețin calificarea REV? 

Suntem o organizație europeană, 
deși avem și membri din afara Eu-
ropei, cum ar � Appraisal Institute 
din SUA sau Taqyeem din Emiratele 
Arabe Unite. În acest moment avem 
acoperire în aproape întreaga Europă, 
doar câteva țări ne lipsesc. Astfel, va 
� di�cil să ne extindem și mai mult 
în teritoriu. 

În același timp, misiunea noastră 
acum este să promovăm cali�carea 

Krzysztof Grzesik, ales în funcția de Președinte al Grupului Euro-
pean al Asociațiilor de Evaluatori (TEGoVA) în urmă cu 4 luni, spune că 
a preluat mandatul după o perioadă de mare succes în istoria TEGoVA. 
Având în vedere că numărul membrilor a crescut cu 50% în ultimii 3 
ani, noul Președinte TEGoVA se găsește în fața unei mari provocări și 
își propune să se situeze cel puțin la nivelul extrem de ridicat al aștep-
tărilor. Care sunt planurile și prioritățile sale pentru TEGoVA, cum vede 
evoluția profesiei la nivel european, cum a fost influențată practica de 
evaluare, în opinia sa, de criza economică recentă, dar și cum este per-
cepută ANEVAR la nivelul TEGoVA, aflați din interviul de mai jos.

Interviu cu Krzysztof Grzesik, Președinte TEGoVA

 › Ultimii 3 ani 
au fost cei mai 
de succes din 
istoria de 37 de 
ani a TEGoVA. 
În această 
perioadă ne-am 
crescut numărul 
de membri cu 
50%, până la 
59 de asociații 
membre din 32 
de țări, repre-
zentând astfel 
aproximativ 
70.000 de eva-
luatori calificați 
din Europa.

INTERVIU
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REV, să dezvoltăm și mai mult Standardele Europene de 
Evaluare și să implicăm mediul academic. Acum, că am 
dezvoltat cali�carea REV, trebuie să ne concentrăm mai 
mult pe studiile evaluatorilor noștri și pe pregătirea lor 
continuă. Pentru a ne atinge acest obiectiv, trebuie să ne 
apropiem de universități și să cooperăm cu mai mulți fur-
nizori de cursuri pe tema proprietăților imobiliare.

Aveți exemple de asociații care 
au făcut demersuri în acest domeniu?

Un bun exemplu este asociația membră din Irlanda, 
IPAV, care a implementat recent schema REV în colaborare 
cu Universitatea ITT din Dublin. Universitatea oferă acum 
cursuri de evaluare care se concentrează în mod special 
pe cali�carea REV. De asemenea, inițiativele excelente ale 
ANEVAR în România în ceea ce privește pregătirea merită 
reproduse și în cadrul altor organizații.

Credeți că sunt aspecte ce ar trebui 
îmbunătățite în privința profesiei 
de evaluare în Europa?

Întotdeauna sunt multe de îmbu-
nătățit. Încercăm să creștem notori-
etatea și statutul profesiei de evaluare 
în Europa. Nu demult eram percepuți 
ca diferite grupuri de indivizi, care lu-
crează după standarde diferite și care 
dețin cali�cări diferite. Avem încă di-
versitate în Europa, dar în acest mo-
ment cu toții acceptăm niște cerințe 
minime de pregătire pentru evalua-
tori și respectăm standarde de evalu-
are care sunt armonizate. Obiectivul 
TEGoVA este să-și ajute organizațiile 
membre să-și îmbunătățească statu-
tul în propriile țări și să le îndrume în 
dezvoltarea propriilor standarde nați-
onale. În această privință, am menți-
onat deja Directiva Creditului Ipote-
car, ce a impus �ecărui stat membru 
cerința de a-și dezvolta standarde na-
ționale solide pentru creditarea ipo-
tecară de pe teritoriul țării sale. Deși 
această cerință este legată doar de 
evaluarea proprietăților rezidențiale, 
odată ce s-au implementat standarde 
naționale, acestea vor afecta, în mod 
evident, și alte sectoare imobiliare. 
În trecut ne concentram pe adopta-
rea unui set global de standarde, dar 
acum realizăm că nu există standarde 
„mărime universală” în evaluare.

Este acest lucru datorat 
diferențelor de cultură 
sau din legislație?

Da, se datorează diferențelor cul-
turale, legale și de practică profe-
sională. Piața proprietăților poate 
� globală, dar, când vorbim despre 
�ecare țară în parte, vedem că �e-
care are propriul mod de a face lu-
crurile, propria legislație. UE vrea să 
încurajeze țările membre să își dez-
volte propriile standarde naționale, 
cu condiția să respecte standardele 
recunoscute internațional, inclusiv 
Standardele Europene de Evaluare. 
Această prevedere va asigura faptul 
că, indiferent de caracterul național 
al �ecărui set de standarde, ele vor � 
„armonizate”. 

 › Obiectivul 
TEGoVA este 
să-și ajute 
organizațiile 
membre să-și 
îmbunătățească 
statutul în 
propriile țări și 
să le îndrume 
în dezvoltarea 
propriilor stan-
darde naționale.
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Cât de armonizat sau omogen credeți că este 
nivelul profesional în rândul țărilor membre?

Aici avem cea mai mare diversitate. Sistemele de cali�care 
a evaluatorilor diferă destul de mult pe continent. Totuși, am 
reușit să armonizăm standardele de pregătire. Astfel, indife-
rent cât de diverse sunt cali�cările, cel puțin avem un nivel 
minim în privința pregătirii urmate. Fiecare evaluator care 
speră să �e autorizat în Europa va urma o programă simila-
ră, aceleași subiecte și un număr similar de ore de pregătire. 
Acesta devine un element comun.

Pentru a obține cali�carea REV, evaluatorii trebuie să de-
monstreze că au o diplomă de studii superioare relevante, că 
au studiat anumite subiecte de�nite și că au un nivel minim 
de experiență în evaluarea proprietăților imobiliare.

Ați menționat că sunt 2.500 de evaluatori  
ce dețin calificarea REV în momentul de față. Cât 
de mult intenționați să extindeți această cifră?

Asociațiile membre TEGoVA reprezintă în prezent în 
jur de 70.000 de evaluatori autorizați în total. Obiectivul 
nostru este să încurajăm cel puțin 10% dintre aceștia să 
devină REV. Cu siguranță, în următorii 5 ani, ar trebui să 
atingem nivelul de 6.000 – 7.000 de evaluatori ce dețin ca-
li�carea REV. Aceștia vor forma elita profesiei de evaluare 
din Europa.

Ce credeți că a învățat profesia de evaluare  
din criza economică din ultimii ani?

La nivel individual, i-a făcut pe evaluatori să aprecieze 
valoarea pregătirii profesionale continue, importanța îmbu-
nătățirii calității rapoartelor de evaluare și, de asemenea, i-a 
ajutat să înțeleagă faptul că raportul nu trebuie să conțină 
doar o cifră în urma evaluării, ci mult mai multe informații 
legate de modul în care s-a ajuns la acea cifră. Raportul de 
evaluare ar trebui să conțină mult mai multe recomandări 
decât în trecut, inclusiv o analiză a riscurilor asociate cu 
proprietatea evaluată.

La nivel organizațional, asociațiile membre au recunos-
cut nevoia de armonizare a standardelor, de a-și îmbunătăți 
programele educaționale și de a oferi pregătire profesională 
continuă. Într-o mare măsură, cali�carea REV este un răs-
puns la îngrijorările pe care mulți dintre noi le-am resimțit 
în urma crizei.

În practică, s-a schimbat modul  
în care se fac evaluările? 

În timp ce standardele, de�nițiile, metodologia nu 
s-au schimbat atât de mult, evaluatorii oferă totuși mult 
mai multe informații în rapoartele lor, �ind conștienți de 
faptul că aceste rapoarte vor � analizate mult mai atent de 

către clienți și de către instituțiile de 
creditare. Astfel, când fac o evaluare 
în scopul creditării ipotecare, trebuie 
să �u foarte atent, pentru că știu că 
cineva din bancă este foarte probabil 
să-mi pună sub semnul întrebării ipo-
tezele. Trebuie să mă asigur de fap-
tul că pot să-mi susțin și să-mi apăr 
punctul de vedere sub toate aspectele. 
Când piețele erau în expansiune, ori-
cine care avea o idee putea să obțină 
�nanțarea necesară pentru a o pune 
în practică, rapoartele de evaluare 
erau rareori studiate în detaliu și încă 
și mai rar contestate. Acest lucru s-a 
schimbat acum, toată lumea este mai 
conștientă cu privire la riscuri în �e-
care etapă a procesului de creditare.

Ce credeți că poate face 
profesia pentru a evita o 
nouă bulă imobiliară sau alte 
tipuri de amenințări pe piața 
proprietăților imobiliare? 

Nu cred că profesia poate, în mod 
direct, să prevină astfel de „bule” 
pe viitor, acestea depind de com-
portamentul jucătorilor de pe piață 
(cumpărători, vânzători, creditori). 
Este datoria evaluatorului să obser-
ve piața cu atenție. Cu toate acestea, 
atunci când este necesar, evaluatorul 
ar trebui să emită avertizări legate 
de direcția înspre care se îndreaptă 

 › Cu siguranță, 
în următorii 5 
ani, ar trebui 
să atingem 
nivelul de 
6.000 – 7.000 
de evaluatori ce 
dețin calificarea 
REV. Aceștia 
vor forma elita 
profesiei de 
evaluare din 
Europa.
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piața și despre locul în care ne a�ăm din cadrul unui ci-
clu al pieței. Dacă evaluatorul consideră că există riscuri 
legate de investiția într-o anumită proprietate pentru că, 
de exemplu, piața pare să se supraîncălzească, ar trebui să 
menționeze acest lucru în raportul său. Cu alte cuvinte, 
rapoartele ar trebui să conțină mai multă analiză a riscu-
lui, dar valoarea de piață raportată nu poate decât să re-
�ecte sentimentul din piață la data evaluării. 

Cum sunt văzute profesia din România  
și ANEVAR în cadrul TEGoVA?

ANEVAR a avut o dezvoltare extraordinară de când a 
fost în�ințată, în urmă cu 22 de ani. Este considerată una 
dintre cele mai e�cient conduse asociații profesionale din 
Europa, foarte bine organizată, foarte concentrată pe educa-
ție și pregătire, un adevărat model pentru noi toți. 

De asemenea, ANEVAR a participat în mod con-
structiv la evenimentele din arena internațională și a 
căpătat o mare in�uență, nu numai în Europa, dar în în-
treaga lume. ANEVAR, prin actualul său președinte, dl. 
Adrian Vascu, membru în Consiliul de Administrație al 
TEGoVA de câțiva ani, a fost un participant activ la dez-
voltarea Standardelor de Evaluare Europene. De aseme-
nea, Anamaria Ciobanu este un membru foarte respectat 
al Comitetului de Recunoaștere REV, implicată în audita-
rea organizațiilor ce acordă cali�carea REV și în promo-
varea acestei cali�cări în întreaga Europă. ANEVAR are 
multe motive de care să �e mândră. 

Ca membru în Federația din Polonia,  
care credeți că sunt particularitățile  
pieței dumneavoastră? 

ANEVAR și Federația Poloneză a Asociațiilor de Eva-
luatori (PFVA) au început să se dezvolte cam în aceeași 
perioadă, deși în Polonia am devenit foarte repede supuși 
licențierii statutare. Pentru a practica în Polonia, evaluato-
rii trebuie să aibă studii superioare, să � obținut o diplomă 
post-universitară în domeniul evaluării, să facă un stagiu 
de pregătire de 6 luni și apoi să treacă un examen națio-
nal. Este o procedură destul de di�cilă. Evaluatorii licen-
țiați din Polonia trebuie să se înregistreze ca atare, dar nu 
au obligația de a se înscrie într-o asociație de evaluatori. 
PFVA reprezintă aproximativ 3.000 de evaluatori licențiați 
care sunt membri ai asociațiilor locale și regionale care, la 
rândul lor, sunt înscrise în Federație. Rolul celei din urmă 
este să reprezinte evaluatorii polonezi la nivel național și 
internațional. 

Câți evaluatori sunt în total în Polonia?
Avem aproximativ 6.000 de persoane înscrise în regis-

trul evaluatorilor licențiați de-a lungul celor 20 de ani, dar 

dacă îi luăm în calcul pe cei retrași din 
activitate, atunci numărul actual de 
practicieni este în jur de 3.500. 

Care sunt standardele 
adoptate în Polonia?

Avem o Lege a Fondului Funciar 
și alte legi subordonate care de�nesc 
conceptele de bază ale evaluării pro-
prietăților imobiliare, cum ar � va-
loarea de piață, metodologia și conți-
nutul rapoartelor de evaluare. În plus, 
PFVA emite propria Carte Verde a 
standardelor de evaluare, care supli-
mentează legislația.

Sunt standardele poloneze în 
conformitate cu Standardele 
Europene de Evaluare?

În mare parte da, dar problema 
este că, odată ce pui standardele în-
tr-un statut, devine foarte di�cil să le 
schimbi și deci să ții pasul cu Standar-
dele Europene de Evaluare.

Cu toate acestea, în Polonia trebuie 
să aplicăm legislația Uniunii Europene 
și, ca urmare a Directivei privind Cre-
ditul Ipotecar, a Reglementării privind 
Cerințele de Capital și a Directivei pri-
vind Cerințele de Capital IV, schimbă-
rile legislative din domeniu vor �, fără 
îndoială, accelerate.

Abia acum începem să realizăm 
că atunci când ai o reglementare eu-
ropeană, ea devine automat lege în 
�ecare stat membru UE. Astfel că, 
dintr-odată, evaluatorii polonezi au 
descoperit că au o nouă de�niție le-
gală a valorii de piață, impusă de Eu-
ropa prin intermediul Reglementării 
privind Cerințele de Capital. Aș spu-
ne că nu este un lucru rău, pentru că 
de�niția valorii de piață din Regle-
mentarea privind Cerințele de Capi-
tal este aceeași cu cea din Standarde-
le Europene de Evaluare. Dar acesta 
este un exemplu de cum UE începe 
să-și exercite in�uența la nivel local. 
Până acum, nu foarte mulți evalua-
tori au remarcat acest fapt. Ceea ce 
este pe cale să se schimbe! 

 › ANEVAR a 
avut o dezvol-
tare extraordi-
nară de când 
a fost înființată, 
în urmă cu 22 
de ani. Este 
considerată 
una dintre cele 
mai eficient 
conduse asoci-
ații profesionale 
din Europa, 
foarte bine or-
ganizată, foarte 
concentrată 
pe educație și 
pregătire, un 
adevărat model 
pentru noi toți.
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Radiografi a evaluării 
pentru garantare

M
aterialul încearcă să surprindă unele as-
pecte din sfera evaluării pentru garantarea 
împrumutului, speci�c ultimei perioade în 
România.

Percepția mediului extern
Din ”afară”, evaluarea pentru garantare pare o livadă 

veșnic îmbelșugată, în interiorul căreia toți ar dori să �e.
Numai când ajungi să întocmești rapoarte de evalu-

are (la termenele și tarifele impuse de �nanțatori, dar la 
calitatea cerută de standarde) îți dai seama că unii pomi 
nu sunt roditori, alții au fructele inaccesibile, sau poate 
deja… culese de alții. 

Rămân, cu siguranță, fructele mici și cele foarte mari, 
dar otrăvite… Din neștiință sau induși în eroare, sau 
chiar �ămânzi, unii ajung lângă cei care se consideră 
imuni, direct orientați spre fructul otrăvit.

Percepția părților
Nu este un lucru necunoscut că ambele părți implicate 

(destinatar și client) au interesele lor, bine de�nite (similar 
viziunii cumpărătorului versus celei a vânzătorului).

Astfel, �nanțatorul dorește o garanție clar identi�cată, 
imediat vandabilă, la cererea sa, independent de voința 
altora sau a mediului extern și la o valoare mai mare sau 
cel puțin apropiată de cea pe care s-a bazat la momentul 
acceptării în garanție. Fără a � evaluator sau bancher, de 
aici rezultă clar că identi�carea bunului, dreptul de pro-

prietate evaluat, ipotezele și ipoteze-
le speciale, alternativele de utilizare, 
riscul de garanție sunt capitolele cele 
mai importante (și trebuie susținute 
suplimentar). Toate acestea generează 
informații cu privire la calitatea ga-
ranției, anterior valorii atașate aceste-
ia. De aici o primă concluzie: Înainte 
de valoarea atașată contează calitatea, 
vocația de garanție. 

Pe de altă parte, debitorul/garan-
tul dorește ca valoarea proprietății sale 
să �e ”cât de optimist” evaluată, mi-
nimizând (voit sau nu) riscurile de 
transferabilitate a bunului către terți, 

 › RADU CĂLIN TIMBUȘ,
Vicepreședinte ANEVAR, MAA, 
REV, Director general Euroeval S.R.L.
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a utilității condiționate și/sau dependente de alte active sau 
de îndeplinirea unor cerințe juridice, economice, de mediu 
ș.a.m.d.

Desigur, în cele mai multe cazuri, proprietarul vede 
activul său ca �ind cel ”mai bun”, plasându-l ca proprie 
percepție cel puțin la limita maximă a pieței. Rar, foar-
te rar, un proprietar acceptă deprecierile funcționale și 
cele externe pe care piața le evidențiază prin compa-
rabilele existente și/sau potențialul de generare venit. 
Această percepție este posibil să �e subiectivă sau să 
aibă la bază necunoașterea pieței, dar poate proveni și 
din orgoliul afaceristului bun negociator în procesul de 
vânzare-cumpărare.

Devieri de la normalitate
Am prezentat, în cele de mai sus, poziția subiectivă 

a unui debitor de ”bună-credință”, dar există și debitori 
care încă din faza de acordare a creditului (prima înregis-
trare a garanției) au intenția voită de a in�uența evaluarea 
(în favoarea lor). Practic, metodele utilizate nu sunt com-
plicate și constau în prezentarea spre evaluator numai a 
aspectelor cu efect valoric pozitiv și/sau prin ascunderea 
unor aspecte ce ar face garanția mai puțin valoroasă, sau 
mai grav, mai greu vandabilă, sau chiar dependentă de 
active și/sau decizii ale debitorului/garantului.

Pentru echilibru și obiectivitate, așa cum este necesar 
să �e logica și activitatea evaluatorului, trebuie să recu-
noaștem că deseori există și tendința ”prudențialității ex-
cesive” a �nanțatorilor, îndeosebi a celor de la risc, dar și 
a celor care au trecut prin activitatea de valori�care pen-
tru activele ipotecate/gajate (”fripți” cândva, sau învățând 
din experiențele altora). Este de înțeles acest aspect și 
chiar normele vin să-i sprijine prin aplicarea diferențiată 
a coe�cienților de acceptare în garanție, sarcina �nanța-
torului nu a evaluatorului.

Nu voi comenta direct situația în care atât debitorul, 
cât și vânzătorii de credite sunt total interesați de plasa-
mentul efectiv, nu și de garantarea sa. Situație grea pentru 
evaluator când presiunea este într-un singur sens, când 
nu există limite ori atenuări impuse de risc sau de colegul 
evaluator veri�cator. Asta nu înseamnă că aceste situații 
nu există. Ele sunt greu rezolvate de unii evaluatori, re-
fuzate de alții. Din păcate există câțiva care, pe riscul lor, 
tratează ”ușor” astfel de spețe. Am putea spune că este 
treaba lor, dar… deseori apare invocată imaginea asocia-
ției sau reproșul vânzătorilor: „Cum de voi nu puteți când 
colegul vostru a putut…”. Oare ar trebui să spunem că… 
este colegul care a mușcat din fructele otrăvite?

Evaluatorul verificator
Evaluatorul intern are în spate o răspundere foarte 

mare, atât pentru propriile lucrări, cât și pentru cele ex-

 › Discreția ban-
cară, suprapusă 
peste confiden-
țialitatea evalua-
torului, limitează 
informații pu-
blice despre 
complexitatea 
sarcinilor lor și 
despre știința 
de a le rezolva, 
mai ales când 
săgețile celor cu 
target la plasa-
mente le șuieră 
pe la urechi.

terne veri�cate și însușite. Discreția 
bancară, suprapusă peste con�den-
țialitatea evaluatorului, limitează in-
formații publice despre complexita-
tea sarcinilor lor și despre știința de 
a le rezolva, mai ales când săgețile 
celor cu target la plasamente le șuie-
ră pe la urechi. 

Evaluatorul extern
Despre evaluatorul extern ai pu-

tea spune că are libertatea de a-și ale-
ge clienții, de a refuza lucrări, dar… 
o astfel de reacție repetată poate con-
duce la ”libertatea completă” urmată 
de eliminarea din listele de evalua-
tori agreați.

Ai spune că are o sarcină mai 
ușoară decât evaluatorul intern și nu 
poate � supus unor presiuni de sub-
ordonare. Parțial adevărat, dar riscă 
să dispară din listă ca incapabil să 
rezolve problemele ”repede și bine”. 
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Rămâne cu fructele mici, sau… de-
vine atras de cele otrăvite.

Deseori evaluatorii externi sunt 
”deranjați” de unele cerințe (mai 
mult sau mai puțin de fond, sau chiar 
de formă) ale veri�catorilor �nanța-
torului. Ele pot � consumatoare de 
timp și de energie, sau chiar inutile 
în consistența raportului, dar nu tre-
buie percepute ca aspecte negative 
pentru că este neproductiv să cazi în 
capcana contrelor. Interesul este co-
mun și chiar diferit văzând proble-
mele, ambii evaluatori au același in-
teres, acela de de�nire a unei calități 
acceptabile pentru garanții și atașa-
rea unei valori aferente dreptului de 
proprietate garantat și considerat a 
putea � transferat la executare.

O nouă concluzie se desprinde: 
Bucură-te că ești veri�cat de un co-
leg, cunoscător, și că se mai uită un 
specialist pe un raport în baza că-
ruia se constituie o garanție (înain-
te de constituire, pentru că după… 
este prea târziu și altfel se pune 
problema).

Competență
Un evaluator intern se speciali-

zează mai bine și mai ușor și poate 
urmări, practic, evoluția unei ga-
ranții. Totul în timp, speță cu speță, 
activ cu activ, domeniu cu domeniu, 
pas cu pas.

Experiența constituirii, reevaluă-
rii pe parcurs, urmăririi caracteristi-
cilor principale ale garanției, analiza 
îndeplinirii ipotezelor de evaluare de 
la constituire, a in�uenței mediului, 
a reacției debitorului și a altor aspec-
te, toate acestea te învață. 

În fapt, un evaluator de garanții 
poate să ajungă la maturitatea profe-
sională numai dacă a analizat bunul 
atât pentru garantare, cât și pentru 
executare. Deci, ca și concluzie, un 
evaluator de garanții poate spune că 
are experiență doar după ce a ajuns 
să vadă vândută garanția sa la exe-
cutare (de �ecare dată cei implicați 
își dau seama că au învățat lucruri 

noi după ce au văzut realitatea executării vs opinia de la 
garantare). 

În aceeași ordine de idei, o altă concluzie va sta la 
baza capitolelor următoare: Când evaluezi o garanție tre-
buie să �i conștient că nu este greu să constitui o garanție, 
ci să o execuți. (În fapt acesta este interesul băncii, să știe 
pe ce se bazează dacă trebuie să apeleze la valori�carea 
garanției.)

Fructificarea evaluării
Foarte mulți (din păcate) au impresia falsă că expri-

marea unei opinii valorice astăzi este ”acoperitoare”, dat 
�ind faptul că oricum nu se pune problema valori�cării 
imediate, ci eventual după o anumită perioadă de timp. 

Au existat și aventurieri care în baza acestei idei gre-
șite, în perioada de boom imobiliar, anticipau creșterea 
pieței, ca acoperire valorică, pe principiul că totul se vin-
de pe o ”piață a vânzătorilor, în continuă creștere”. Așa a 
și fost o perioadă, numai că… pe lângă valoare, piața a ta-
xat și calitatea garanției și a in�rmat ipoteze de dezvoltare 
sau de lipsă a dependențelor și s-a ajuns astfel la situația 
în care activele nu pot � vândute la prețuri rezonabile nu 
din cauza scăderii cotațiilor, ci din cea a limitării dreptu-
lui. Experiența crizei ar trebui să �e o lecție foarte utilă 
evaluatorilor (vechi, dar și noi) prin prisma faptului că, 
în fapt, o garanție constituită poate � o ”bombă întârzi-
ată”, pentru care toate informațiile tehnice, de in�uență 
a mediului, de securizare a riscului trebuie să reiasă din 
raportul de evaluare de la data constituirii (rareori �ind 
posibile dezamorsări pe parcurs). Odată predată în cus-
todia băncii… te bucuri când nu explodează. Dar, dacă 
se întâmplă contrariul… sperăm să �e din alte motive pe 
care nu le puteam anticipa, sau despre care prudențial și 
conștienți avertizam �nanțatorul că pot să apară.

 › O nouă 
concluzie se 
desprinde: 
Bucură-te că 
ești verificat 
de un coleg, 
cunoscător, și 
că se mai uită 
un specialist 
pe un raport 
în baza căruia 
se constituie o 
garanție (înainte 
de constituire, 
pentru că 
după… este 
prea târziu și 
altfel se pune 
problema).
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Cerințe specifice
ANEVAR, prin standardele spe-

ci�ce și ghidurile aferente evaluării 
pentru garantare, are, de fapt, su�ci-
ente instrumente de sprijinire și în-
drumare a evaluatorilor de garanții. 
Acestea sunt destul de clare și trans-
mit evaluatorului cerințe concrete. Ca 
un exercițiu la îndemâna �ecăruia: ne 
este ușor, printr-o simplă veri�care, 
să ne uităm la standard și la ghid ca la 
o listă de veri�care și să căutăm dacă 
în rapoartele noastre sunt cuprinse 
aceste cerințe. Este un pas înainte.

Cerințele generale sunt supli-
mentate de cele speci�ce, dar și de 
normele �nanțatorilor. Fiindcă veni 
vorba despre acestea, o regulă pen-
tru evaluatori ar � să facă mențiuni 
clare despre instrucțiunile primite 
de la �nanțator cu privire la tratarea 
unei spețe. Mai mult, ca și concluzie, 
chiar dacă este cu un consum mai 
mare de timp: orice cerință speci�că 
și instrucțiune sau ipoteză de lucru 
cerută (sau agreată) de bancă trebu-
ie să �e comunicată în scris anterior 
demarării procesului de evaluare.

Certitudine
La data evaluării garanțiilor, atât 

�nanțatorul, cât și evaluatorul au ne-
voie de certitudini. Nu se poate că-
dea în capcana înlocuirii acestora cu 
ipoteze. În mod normal banca nu le 
acceptă, dar se poate ca ele să scape 
veri�catorilor și garanția să intre în 
portofoliu cu o doză (necunoscută 
și necontrolată) de incertitudine pe 
anumite componente de drept, teh-
nice, economice sau de altă natură. 
Realitatea a arătat că ce este incert la 
data constituirii, cu siguranță gene-
rează o incertitudine și mai mare la 
executare și dacă pârghiile nu sunt 
la îndemâna băncii, cu siguranță de-
bitorul le va specula în favoarea sa. 
Concluzia: orice incertitudine lega-
tă de garanție (în întregul ei) trebu-
ie transmisă băncii, �ind un risc pe 
care ar putea să-l acopere prin in-
strumente speci�ce.

Specificitatea evaluărilor  
pentru garantare

Nucleul evaluării pentru garantare constituie valoarea 
de piață. Asta înseamnă că bunurile trebuie să aibă pia-
ță. Atenția mare trebuie acordată și ipotezelor de evalua-
re necesare pentru estimarea acestei valori pentru speța 
subiect.

Valoarea de piață o știm, o de�nim, o simțim ca o 
normalitate. La garantare, însă, trebuie să analizăm men-
ținerea și dependența acestei normalități de alți factori 
controlabili sau nu de bancă. Să nu uităm că, dacă evalu-
area se face în condiții normale de piață, este foarte pro-
babil ca valori�carea să se facă în condiții de vânzare for-
țată, ceea ce poate explica unele diferențe valorice. 

Problema cea mai mare o reprezintă schimbarea ipo-
tezelor de lucru la valori�care și nemenținerea sau ne-
îndeplinirea celor de la data estimării pentru garantare.

Erori frecvente apar în rapoartele de evaluare tocmai 
din aceste motive, din utilizarea unor ipoteze ”forțate” 
sau cu risc mare de neîndeplinire la momentul valori�-
cării. Mai mult, lipsa explicării în raport a ceea ce semni-
�că riscul neîndeplinirii acestora poate � considerată de 
�nanțator o mare greșeală, dacă nu chiar o inducere în 
eroare. Standardele ne cer utilizarea de ipoteze rezonabi-
le și clar de�nite.

Concluzia elaborării și utilizării ipotezelor adecvate, 
explicarea și agrearea lor, precum și prezentarea riscuri-
lor asociate neîndeplinirii lor sunt clare, �ind o cerință de 
bază, cu atât mai mult pentru acest scop.

Atașat vandabilității, transferabilității și menținerii 
parametrilor (ce caracterizează garanția ca și calitate și 
valoare) cât mai constanți pe perioada de creditare pe 
lângă elementele tehnice și de piață sunt și cei juridici. 

De�nirea clară, justi�cată cu documente și profund 
analizată a dreptului de proprietate evaluat este obligato-
riu să �e mult mai extinsă decât la alte scopuri, care nu 
urmăresc achiziția sau garantarea. Documentele, viciile 
lor, insu�ciența sau lipsa lor nu ar trebui să �e acceptate 
de �nanțatori și nici compensate cu ipotezele necesare 
a � generate. Totuși, în cazul în care avem de-a face cu 
astfel de situații, trebuie amplu și clar explicate consecin-
țele neîndeplinirii ipotezelor și a limitării dreptului de 
proprietate. Experiența a arătat că dacă un drept nu este 
bine de�nit și identi�cat la acordarea creditului, cu atât 
mai puțin va � mai clar evidențiat (în favoarea băncii) la 
executare.

Atât ipotezele, cât și de�nirea dreptului evaluat și ata-
șat (considerat transmisibil prin executare) sunt bazate 
pe lângă documente și pe inspecția și de�nirea clară a 
situației juridice în paralel cu cea faptică. 

Inspecția limitată este total neproductivă și riscan-
tă la garantare. Orice evaluator știe că el este considerat 

 › Experiența a 
arătat că dacă 
un drept nu 
este bine definit 
și identificat 
la acordarea 
creditului, cu 
atât mai puțin 
va fi mai clar 
evidențiat (în 
favoarea băncii) 
la executare.
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”ochiul băncii pe teren”. Identi�ca-
rea este importantă pentru de�nirea 
dreptului atașat, dar și în evidenți-
erea riscurilor predictibile legate de 
vecinătăți, de limitare acces și poten-
țial utilizare ș.a.m.d.

În rapoarte apar multe erori în 
astfel de situații, în care nu se de-
scriu su�cient neconcordanțele sau 
nu se menționează cum au fost tra-
tate diferențele. În fapt, orice necon-
cordanță de acest fel trebuie comu-
nicată băncii, care, în scris, transmite 
evaluatorului instrucțiuni de tratare 
a speței. 

Riscul evaluării
Desigur, unii neavizați (nu evalu-

atori, credem) au tendința să spună 
că este riscantă evaluarea pentru ga-
rantare. Așa și este, dar nu acesta este 
rolul capitolului.

Capitolul este cerut expres de 
standarde, dar nu există neapărat 
un conținut tipic. El trebuie adaptat 
speței, instrucțiunilor �nanțatorului, 
ipotezelor de lucru. Riscurile trebu-
ie să �e, însă, clar transmise pentru 
a � înțelese și interpretate corect de 
�nanțator și însușite de acesta în cu-
noștință de cauză. În baza lor, credi-
torul va lua deciziile care se cuvin.

Din punctul de vedere al evalua-
torului, acest capitol implică o radio-
gra�e a întregii evaluări, a ipotezelor, 
a dreptului, a pieței, a tendințelor, a 
dependențelor și condiționării, a im-
plicațiilor aferente unor schimbări 
guvernamentale, sociale, de mediu, 
tehnice ș.a.m.d. Unele dintre aces-
tea sunt concrete, reieșite direct din 
analize, altele sunt doar potențiale. 
Riscurile predictibile sunt cunoscute 
de evaluator (trebuie să �e, evalu-
atorul, conform certi�cării, cunos-
când domeniul, activul, piața, scopul 
ș.a.m.d.). Totuși, aceste riscuri se 
manifestă la executare, în momentul 
concret al vânzării. Se adeverește și 
aici că experiența de evaluator de ga-
ranții o capeţi numai după ce ai vă-
zut cum se pune problema la execu-

tare. Cu tot cu experiență, la cele nepredictibile… Măcar 
nu ne sunt imputabile (deși când se caută un vinovat…).

De fapt, creditorul trebuie să cunoască riscurile legate 
de garanție, de scădere a vandabilității sale, de diminuare 
a calității și/sau a valorii sale (din nou: raritate, utilitate, 
raritate și putere de cumpărare, adăugând eu și transfe-
rabilitate necondiționată). Aceste riscuri provin din inte-
riorul garanției sau din exteriorul său, analiza necesară 
�ind amplă, dat �ind faptul că, la o eventuală executare, 
debitorul sau poate terțe persoane interesate vor fruc-
ti�ca (pune în mișcare) propriile pârghii de amânare a 
tranzacției, de culegere a roadelor, de eliminare a poten-
țialilor cumpărători, sau de limitare a drepturilor ș.a.m.d. 
Toate acestea sunt contrare �nanțatorului, care dorește o 
valori�care rapidă, la o valoare cât mai mare, pentru sco-
pul �nal de recuperare a debitelor. 

Din punctul de vedere al �nanțatorului, pe baza in-
formațiilor din acest capitol, el generează analize, acțiuni 
de prevenire/diminuare/înlăturare și stă la baza deciziilor 
de acceptare a garanției.

Ca o remarcă personală, deseori mă gândesc ce 
se întâmplă dacă toate riscurile sunt citite, înțelese și 
fructi�cate (consolidate în favoarea sa) numai de că-
tre debitor, fără a � contracarate de �nanțator. Era mai 

 › Creditorul 
trebuie să 
cunoască 
riscurile legate 
de garanție, de 
scădere a van-
dabilității sale, 
de diminuare a 
calității și/sau a 
valorii sale (din 
nou: raritate, 
utilitate, raritate 
și putere de 
cumpărare, 
adăugând eu și 
transferabilitate 
necondiționată).
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bine să nu � scris nimic? Cu sigu-
ranță, nu. Ca profesioniști, ne-am  
făcut datoria. 

(Să ne ferim de) Mituri 
Pe un plan destul de larg se în-

tâlnesc în mediul bancar tot felul de 
”mituri” (majoritatea din categoria 
celor ale vânzătorilor) pe care prac-
tica le in�rmă.

Un material mai amplu pe aceas-
tă temă l-am prezentat la seminariile 
cu tema garantării. M-aș opri acum 
la mitul ”clientului bun”, prin care 
�nanțatorul (vânzătorul de credite) 
vrea să inducă evaluatorului ideea 
unui risc redus. Desigur, trimiterea 
este la client, la afacere, dar ca regulă: 
”Nu neapărat clientul bun are și ga-
ranții bune”. Noi urmărim riscul de 
garanție, nu de client.

Un alt mit este cel al ”activului 
unicat”, scoțându-se în evidență de 
către �nanțator unicitatea activului 
(”singurul, cel mai mare, cel mai…”). 
Automat, ca evaluator, trebuie să te 
gândești la situația de presupusă va-
lori�care: cine sunt potențialii cum-
părători, care ar � utilitatea pentru 
ei, care sunt alternativele de utilizare, 
conversie, cum aplici o analiză com-
parativă? ș.a.m.d. Cu siguranță entu-
ziasmul �nanțatorului va da evalua-
torului o trăire contrară.

Legat de ”mitul competenței” 
evaluatorului pentru garanții… cred 
că, din cele prezentate în material, 
un ”evaluator de apartamente” (chiar 
cu sute de lucrări la activ) nu ar tre-
bui să trateze super�cial evaluarea 
altor tipuri de proprietăți și/sau de 
drepturi. La fel și evaluatorul spe-
cializat în autoturisme pentru lea-
sing; el nu a avut de-a face cu ana-
lizele suplimentare necesare, nici cu 
complexitatea culegerii datelor sau 
a generării ipotezelor și precizării 
riscurilor pentru linii de fabricație, 
dependente de verigile din amonte 
și aval sau de scadența barierelor de 
mediu și chiar de banala și clara pre-
misă montat/demontat.

Analiza dreptului de proprietate, a pieței speci�ce, 
a in�uențelor, a riscurilor atașate este mult, mult mai 
complicată. Rapiditatea completării vehiculatului (deși 
niciodată patentat) ”Raport uniform” nu te de�nește ca 
evaluator de garanții bancare. Dar totul are un început 
(desigur, mai puțin acel ”raport uniform” pentru care ne 
așteptăm la un sfârșit).

Tarifarea și monitorizarea
Ambele sunt elemente de importanță deosebită. Efor-

tul conducerii ANEVAR ar putea da roade prin prisma 
încetățenirii unor tarife în concordanță cu volumul și 
complexitatea muncii, dar și cu monitorizarea. 

Fiind o temă pe care Președintele a lansat-o direct 
bancherilor cu concluzia că ”orice presiune de tarif redus 
se va resimți în scăderea calității”, mă voi limita la a spu-
ne că puțini sunt cei care spun băncilor că nu poți face o 
lucrare bună, dacă o vor și repede, și ie�in. (M-am limitat 
în dezvoltarea acestui subiect și pentru că personal nu am 
avut capacitatea să spun, în față, că… ”ei nu înțeleg eva-
luarea” tuturor celor [bene�ciarilor, dar și evaluatorilor] 
care tarifează evaluarea unui teren liber la un tarif inferi-
or unui apartament.)

Monitorizarea… ne va da (poate) și răspunsul la în-
trebarea: Dacă obținem tarifele meritate (pe care le de-
monstrăm), vom da în rapoarte și calitatea cerută de 
standarde?

Cu siguranță, mulți evaluatori încheie rapid discuția 
telefonică cu clienții negociatori, care încep cu întrebarea 
(jignitoare, zic eu) ”Cât este valoarea și care este tariful?”. 
Cine n-a închis telefonul știe ce urmează în ”negociere”. 
Evident: Valoarea nu este, în niciun caz, negociabilă.

Percepția autorului (în loc de încheiere)
Desigur, ceea ce am vrut să transmit este o poziție 

personală, dar cu siguranță sunt aspecte din practica de 
peste 20 de ani de tangență cu evaluarea pentru garanta-
re, dar și recuperare debite.

Am învățat din întrebările veri�catorilor, din cerințele 
lor speci�ce, din instrucțiunile concrete ale lor, precum și 
din critici. Am învățat de la colegi și în acest domeniu tot 
timpul a�i noutăți, dacă ești interesat. Cu atât mai inte-
resat și mai atent trebuie să �i când colegii și veri�catorii 
îți acordă încredere și credibilitate. 

Pionieratul evaluării pentru garantare a trecut, ANE-
VAR furnizând în timp materiale extrem de ample și de 
amănunțite, inclusiv cu spețe și studii de caz. Seminariile, 
conferințele, articolele, standardele, ghidurile și alte ma-
teriale furnizează informații bogate din domeniu. 

Toate spețele nu vor putea � atinse, dar liniile generale 
cred că sunt trasate, astfel încât… în livadă să nu mori de 
foame și să faci în așa fel încât să nu te otrăvești. 

 › Rapiditatea 
completării 
vehiculatului 
(deși niciodată 
patentat) ”Ra-
port uniform” 
nu te definește 
ca evaluator de 
garanții ban-
care. Dar totul 
are un început 
(desigur, mai 
puțin acel ”ra-
port uniform” 
pentru care ne 
așteptăm la un 
sfârșit).
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În calitate de demnă urmașă a lui Ștefan 
cel Mare am auzit de ”independență” în anii 
de grădiniță, atunci când nici nu puteam 
pronunța acest cuvânt. În anii ce au urmat 
m-am luptat pentru independență cu ocazia 
rezolvării temelor pentru acasă și mai apoi în 
vederea cuceririi acesteia am plecat la sute 
de kilometri de casă pentru a absolvi facul-
tatea pe care mi-am dorit-o. La absolvirea 

facultății m-am declarat învingătoare: sunt 
independentă... și surpriza s-a ivit cu ocazia 
parcurgerii cursului ”evaluarea întreprinderii” 
pentru a deveni evaluator. Atunci am aflat 
(citind și învățând statutul ANEVAR, ce avea 
ca parte integrantă codul deontologic) prin-
cipiile etice fundamentale ale profesiei de 
evaluator și printre ele: ”Obiectivitate, inde-
pendență și imparțialitate”.

Independența și   evaluatorul
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D
upă cum se știe, aceste principii etice funda-
mentale reunesc regulile de bun-simț (le-aș 
spune eu) care ghidează profesioniștii evalu-
atori. ”Evaluatorul autorizat are obligația de 
a � imparțial, independent și onest. Incerti-
tudinile posibile referitoare la independență 

sau imparțialitate trebuie făcute cunoscute celor impli-
cați și eliminate sau minimalizate pentru a nu exista sus-
piciuni privind concluziile lucrării de evaluare”.

 O întrebare pe care mi-o pun este: independent, 
imparțial și onest față de cine, față de ce? Este su�cient 
față de client? Nu trebuie să �m independenți și față de 
colegii noștri din departamentul vecin care, dacă noi nu 
estimăm valoarea potrivită, nu acordă creditul sau nu 
vând proprietatea expusă la vânzare1? Sigur că trebuie, 
dar putem? Trebuie să putem!

Un coleg de-al nostru spunea în plen: ”nicioda-
tă... dar NICIODATĂ valoarea nu trebuie negociată”. 
Îndrăznesc să continui: valoarea estimată trebuie ÎN-
TOTDEAUNA argumentată. Așadar, ce avem de făcut 
pentru a reuși să mulțumim clienții care declară de la 
început că știu, simt valoarea: să ne perfecționăm con-
tinuu cunoștințele în domeniul evaluării, dar și cele din 
domeniul argumentării. Dacă vom reuși să le îmbinăm 
pe amândouă vom reuși să convingem clienții și utiliza-

torii desemnați că suntem profesio-
niștii care estimează ”valoarea, ori-
unde este ea” pe baze științi�ce, nu 
extrasenzoriale/paranormale.

Rezultatul evaluării este obiectiv 
și nelegat de dorințele, așteptările 
sau trebuințele clientului. Rezulta-
tul este la fel de independent față 
de dorințele oricăruia așa cum este 
măsurarea, de către un �zician, a 
temperaturii de topire a plumbu-
lui. Toate celelalte principii ale eti-
cii profesionale pornesc de la acest 
punct central. 

În cazul în care doi sau mai mulți 
evaluatori sunt angajați de același 
client pentru a evalua independent 
aceeași proprietate, nu este admis 
ca ei să colaboreze sau să se consul-
te sau să folosească datele, analizele 
sau rezultatele celorlalți.

Un client/utilizator desemnat 
convins de faptul că suntem profe-
sioniști se va întoarce și ne va reco-
manda întotdeauna când are nevoie 
de o evaluare de calitate, o evaluare 
realizată independent și imparțial, 
chiar dacă nu estimăm valoarea pe 
care o avea în minte. Se va întoarce 
dacă vom reuși să-l convingem că 
ne știm meseria, că ne cunoaștem 
limitele.

Doar așa vom reuși să clădim 
încrederea publică în profesioniștii 
evaluării. 

Independența și   evaluatorul

 › DANA ABABEI, 
Vicepreședinte ANEVAR – Președinte al Comisiei Juridice, 
Director executiv CMF CONSULTING S.A.

1. Față de cine mai trebuie să fim independenți? 
Primele 3 răspunsuri primite pe adresa de email: 
dana.ababei@anevar.ro vor fi premiate cu câte un 
pachet ce conţine 2 cărţi oferite participanţilor la 
Ziua Evaluatorului. 
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Valoarea de piață  
în contextul evaluării  
pentru garantarea 
împrumutului
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S
ubiectul adus în discuție este unul extrem de 
important pentru actorii de pe piața imobiliară 
a�ată în conexiune cu piața creditului: investi-
tori, cumpărători – utilizatori și creditori. Ori-
care dintre aceste categorii poate să-și pună mai 
multe întrebări în acest sens, între care:

 › Valoarea curentă a imobilului este diferită de 
valoarea de cumpărare?

 › La o eventuală vânzare a imobilului voi obține mai 
mult sau mai puțin decât am dat pe el? 

 › Dacă sunt nevoit să execut silit imobilul, cât voi 
obține raportat la valoarea ipotecii? Etc. 

Numitorul comun al acestor întrebări, sau, dacă vreți, 
punctul de plecare, este valoarea de piață. Potrivit Stan-
dardelor de evaluare ANEVAR, ediția 2014, de�niția sa 
este: „Valoarea de piață este suma estimată pentru care un 
activ ar putea � schimbat la data evaluării, între un cum-
părător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție 
nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care păr-
țile au acționat �ecare în cunoștință de cauză, prudent și 
fără constrângere“. Accentuez importanța înțelegerii co-
recte și complete a acestei de�niții. Practic, orice abatere 
de la condițiile cuprinse în de�niție ne scoate din acest 
standard, mărimea valorii putând � afectată semni�cativ. 

Primul factor de interes este data evaluării. Valoarea 
de piață este suma achitată pentru schimb la data evalu-
ării, precis, nu mai târziu. Valoarea oricărui bun variază 
în timp. Cauzele acestei variații pot � multiple, de la fac-
tori economici majori, cum ar � rata creșterii PIB, in�a-
ția, cursul de schimb, rata dobânzii, șomajul sau venitul 
net, la factori economici regionali, cum ar � dezvoltarea 
sau dispariția unor clustere industriale locale, infrastruc-
tura regiunii, disponibilitatea forței de muncă instruite 
etc. Recesiunile economice afectează de regulă negativ 
valorile de piață ale tuturor activelor, inclusiv ale celor 
imobiliare. 

La fel de bine însă există însă și alți factori care cau-
zează schimbarea în timp a valorilor de piață, cum ar � 
factorii politici (instabilitate, con�icte, alegeri etc.), na-
turali (dezastre ecologice, cutremure, inundații etc.), de-
mogra�ci (densitatea populației, rata natalității, îmbătrâ-
nirea etc.) sau tehnologici (accesul tot mai facil și ie�in 
la informații etc.). 

O bună ilustrare a acestei variații temporale este evo-
luția ratei PER a indicelui S&P 5001 într-o perioadă de 
peste 130 de ani. Pentru cei care obiectează că variația 

 › DANIEL MANAȚE,  
Prim-vicepreședinte ANEVAR 2014-2015, 
MAA, MRICS, REV
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Sursa: Buletine INS, BNR

Dacă indicele calculat de INS cuprinde doar piața 
rezidențială, cu sub-piețele de apartamente și case, alte 
piețe imobiliare speci�ce, cum este de exemplu cea a tere-
nurilor libere de la periferia localităților, adesea situate pe 
centurile ocolitoare, au cunoscut o depreciere mult mai 
severă, condițiile economice negative cauzând dispariția 
cumpărătorilor speculativi, în prima fază, și, ulterior, pe 
cea a dezvoltatorilor imobiliari sau a utilizatorilor direcți. 

Metodologic, estimarea valorii de piață are la bază, în 
principal, abordarea prin piață, care oferă „o indicație asu-
pra valorii prin compararea activului subiect cu active iden-
tice sau similare, ale căror prețuri se cunosc“2, �e că au fost 
recent tranzacționate, �e că sunt listate sau oferite spre vân-

rezidențiale începând din 2009 (2009 = 100), de când 
aceste date sunt disponibile pe pagina web a Institutului 
Național de Statistică. Diverse statistici particulare (ex. 
indicele imobiliare.ro) arată însă o prăbușire chiar mai 
accentuată a unor piețe imobiliare speci�ce (ex. piața 
apartamentelor de bloc) deoarece iau în considerare și �-
nele lui 2007 – începutul lui 2008, perioadă de vârf a pie-
ței imobiliare naționale, iar declinul este urmărit vizavi 
de aceste momente.

Evoluția ratei PER S&P 500  Evoluția Case  
Shiller Home Price Index SUA
Sursa: http://www.multpl.com

Concluzia este una singură: va-
loarea de piață variază în timp. Doar 
întâmplător valoarea unei case sau a 
unei clădiri de birouri la o dată oa-
recare o va egala pe cea plătită sau 
recunoscută de piață anterior. Cu cât 
diferă mai mult factorii cu in�uență 
mai mare asupra pieței imobiliare 
speci�ce între cele două date consi-
derate, cu atât ecartul între cele două 
mărimi va � mai mare.

Pentru România, ilustrăm cu 
două gra�ce semni�cative. Primul 
arată evoluția ratei medii de creștere 
a PIB în perioada 2006 – 2013, sur-
prinzând deci perioada de recesiune 
economică, iar al doilea arată evolu-
ția indicelui prețului proprietăților 

piețelor de capital este mult mai pro-
nunțată decât a celei a unor active 
mult mai „stabile“, cum sunt cele 
imobiliare, anexăm și gra�cul evolu-
ției Case Shiller Home Price Index, 
respectiv indicele Shiller al evoluției 
prețului caselor americane de la sfâr-
șitul secolului XIX până în prezent.

 › Cu cât diferă 
mai mult factorii 
cu influență mai 
mare asupra 
pieței imobiliare 
specifice între 
cele două date 
considerate, 
cu atât ecartul 
între cele două 
mărimi va fi mai 
mare.
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zare. Chiar dacă se folosesc alte abor-
dări, cum sunt cele prin venit sau prin 
cost, la baza �ecărei abordări stau date 
și informații de piață reale sau ipo-
tetice, dar care re�ectă piața în mod 
adecvat. Putem spune astfel că meto-
dologia nu face altceva decât să con-
ducă estimarea spre o plajă a valorilor 
de piață de la data evaluării. Practic, 
procesul de evaluare bazat pe datele 
de piață de la data evaluării și pe con-
dițiile de vânzare din de�niția valorii 
de piață nu poate să conducă, în mod 
obiectiv, decât la o plajă de valori sau 
la o valoare singulară care re�ectă în 
mod adecvat piața, valoarea de piață.

Un alt aspect esențial pe care îl 
aducem în discuție provine tot din 
de�niția (standardul) valorii de piață, 
și anume condițiile necesare pentru 
ca valoarea de piață să se manifeste. 
Enumerăm în acest sens aspecte cum 
sunt: vânzarea după un marketing 
adecvat și necesitatea ca părțile să � 
acționat �ecare în cunoștință de cau-
ză, prudent și fără constrângere. 

În cazul ipotetic al unei executări 
silite, este evident că nu ne a�ăm deloc 
în condițiile explicite din de�niția va-
lorii de piață precizate mai sus. Drept 
urmare, prețul obținut într-o executare 
silită a unui imobil poate diferi semni-
�cativ de valoarea de piață, chiar dacă 
vorbim de date extrem de apropiate, 
respectiv cea de estimare a valorii de 
piață și cea de executare. În această si-
tuație avem de-a face în primul rând 
cu un marketing inadecvat la care se 
adaugă absența lipsei de constrângere 
a uneia dintre părți, respectiv vânză-
torul. Statisticile arată că actorii din 
piață, cunoscând aceste presiuni pe 
vânzare, sunt pregătiți să ofere sem-
ni�cativ mai puțin decât prețurile cu-
rente de piață în condiții normale de 
vânzare. În plus, marketingul inadec-
vat restrânge și mai mult mulțimea de 
cumpărători potențiali. 

Pare evident că valoarea de piață 
ar putea să nu reprezinte cea mai bună 

opțiune pe termen lung de estimare a valorii imobilelor ac-
ceptate ca garanții la creditele de tip imobiliar sau ipotecar. 
Există soluții diferite la această problemă? Da, desigur. Anu-
mite bănci din sistemul bancar german (ex. Pfandbrief) ju-
decă, de regulă, valoarea garanțiilor imobiliare folosind un 
concept mai bine adaptat la �uctuațiile inerente ale piețe-
lor imobiliare: valoarea pe termen lung a unui bun imobil3 
(engl. mortgage lending value - MLV). 

Conceptul MLV consideră caracteristica de termen 
lung a creditului imobiliar, ținând cont că MLV estimată 
trebuie să �e aplicabilă pe întreaga durată a împrumutu-
lui, deci pe mai mulți ani, uneori chiar 30. Or, acest as-
pect contravine �agrant conceptului de valoare de piață, 
care se referă la o sumă estimată pentru un schimb ipo-
tetic la un moment precis în timp, numit data evaluării. 

MLV facilitează astfel focalizarea creditării imobilia-
re pe sustenabilitate, eliminând sau aplatizând extremele 
pozitive sau negative peste o valoare sustenabilă pe ter-
men lung. MLV astfel determinată este, de regulă, semni-
�cativ sub valoarea curentă de piață. Statisticile germane4 
arată că, în perioadele de recesiune, diferența între va-
loarea de piață și MLV era foarte mică, în timp ce, în pe-
rioadele de boom economic și bule imobiliare, diferența 
dintre valoarea de piață și MLV era chiar și de 40%! 

Dincolo de avantajele și dezavantajele folosirii unui 
concept cum este valoarea pe termen lung a unui imobil, 
actorii de pe piața imobiliară a�ată în conexiune cu piața 
creditului trebuie să înțeleagă cât mai bine ce este și, mai 
ales, ce nu este valoarea de piață. 

Concluzionând, ne referim la faptul că valoarea de piață 
nu este o valoare de referință foarte potrivită pentru viitor, 
mai ales în cazul unor schimbări importante ale condiții-
lor economice, politice, tehnologice, sociale sau de mediu. 

Cu atât mai puțin relevantă este valoarea de piață în 
situațiile de marketing inadecvat și constrângeri la vân-
zare, ceea ce presupune adoptarea în judecarea valorii 
sustenabile pe termen lung a garanției, a unor coe�cienți 
de corecție su�cient de acoperitori. 

Una dintre cele mai adecvate surse pentru dimensiona-
rea unor astfel de coe�cienți o reprezintă gradele istorice 
de recuperare a portofoliilor de ipoteci executate silit, di-
ferențiate pe tipuri de piețe imobiliare speci�ce: ex. spații 
comerciale stradale, centre comerciale, hale industriale, 
case unifamiliale, apartamente de bloc, terenuri virane de 
construcții amplasate pe centurile ocolitoare etc. 

1. Este un indice al piețelor de capital, fiind compus din acțiunile celor mai importante  
500 de companii urmărite de agenția de rating Standard&Poor’s. 

2. Standardele de evaluare ANEVAR, ediția 2014
3. Vezi și Standardele ANEVAR, ediția 2014, GME 530
4. VDP Association of German Pfandbrief Banks, The mortgage lending value  

– Sustainability since 1900

 › Anumite bănci 
din sistemul 
bancar german 
(ex. Pfandbrief) 
judecă, de 
regulă, valoarea 
garanțiilor imo-
biliare folosind 
un concept mai 
bine adaptat 
la fluctuațiile 
inerente ale pie-
țelor imobiliare.
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În acest număr ne-am propus să vă prezen-
tăm două cazuri din cadrul activității comisiei, 
unul dintre acestea reprezentând practic o ex-
tindere prin autosesizarea președintelui.

E
ste vorba despre evaluarea a două proprietăți 
imobiliare (teren extravilan și un spațiu co-
mercial) din patrimoniul unei societăți comer-
ciale a�ate în insolvență, care au fost constitu-
ite garanții pentru credite acordate de către o 
bancă (Banca reclamantă).

Prezentarea speței și calitatea 
evaluatorului reclamat

Procedura disciplinară a fost declanșată în urma sesizării 
formulate de către Banca reclamantă, care avea ipotecă pe 
cele două proprietăți imobiliare din patrimoniul societății 
a�ate în procedura de insolvență.

Banca a transmis o sesizare către CED prin care solici-
tă veri�carea datelor de identi�care ale Evaluatorului extern 
care a efectuat evaluarea pentru cele două proprietăți imobili-
are, respectiv dacă este membru ANEVAR la data întocmirii 
raportului de evaluare și dacă „are competența de evaluare 
pentru bunuri imobile în conformitate cu Ordonanța Guver-
nului nr. 24/2011, art. 3, alin. 3”. Totodată, Banca a solicitat ve-
ri�carea celor două rapoarte de evaluare pentru a vedea dacă 
respectă Standardele de evaluare valabile la data evaluării și 
principiile codului de etică al profesiei de evaluator autorizat.

Solicitarea Băncii de veri�care a celor două rapoarte de 
evaluare este justi�cată în sesizare astfel: „întrucât cele două 

rapoarte, în urma analizei amănunțite 
efectuate de către un evaluator intern, 
prezintă de�ciențe în stabilirea valorii 
de piață a imobilelor evaluate”.

Banca reclamantă prezintă pen-
tru �ecare raport de evaluare „de�-
ciențele” constatate de către Evalua-
torul intern, menționând la �nal că 
„toate aceste erori prezentate au con-
dus la obținerea unei valori eronate 
de piață, față de cele corecte conform 
rapoartelor de evaluare întocmite de 
către evaluatorul intern”.

Pentru susținerea celor prezentate 
mai sus, Banca reclamantă a transmis 
și rapoartele de evaluare întocmite de 
către Evaluatorul intern.

Având în vedere cele de mai sus 
și aspectele constatate din analiza ra-
poartelor de evaluare efectuate de către 
Evaluatorul intern, s-a extins cercetarea 
disciplinară și asupra Evaluatorului in-
tern prin ordinul de autosesizare al pre-
ședintelui în temeiul art. 5 alin. (3) din 
Regulamentul de organizare și funcți-
onare al Consiliului Director al ANE-
VAR, aprobat prin Hotărârea Conferin-
ței Naționale nr. 4/2014 și al art. 13, alin. 
(1), lit. b din Regulamentul Comisiei de 
Etică și Disciplină, aprobat prin Hotă-
rârea Conferinței Naționale nr. 5/2014.

Constatări ale raportorului 
și ale CED pe parcursul 
cercetării disciplinare

1. Evaluator extern
În urma analizei Raportului de 

evaluare și a discuțiilor purtate atât 
de raportor, cât și de către membrii 
CED, s-a constatat că Raportul de eva-
luare conține câteva neconformități, 

Din activitatea Comisiei de Etică  
și Disciplină (CED) – („Doi în Unu”)

 › RODICA HĂȘMĂȘAN,  
Membru al Comisiei de Etică și Disciplină, MAA, MRICS, REV, Senior 
Manager KPMG Advisory
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dar care nu au in�uențat rezultatul evaluării. Pe parcursul 
cercetării disciplinare, Evaluatorul a prezentat argumente 
credibile privind ipotezele de lucru utilizate în rapoartele 
de evaluare, iar în cazul în care au fost identi�cate anumite 
neconformități (ex. menționarea unei suprafețe greșite în 
cadrul unei comparabile, comparabilă care nu a condus la 
estimarea opiniei �nale privind valoarea), menționate de că-
tre bancă în sesizare, s-a constatat că aceste neconformități 
nu aveau impact asupra valorii estimate. Facem precizarea 
că valorile estimate de către Evaluatorul extern au fost mai 
mici decât cele estimate de către Evaluatorul intern.
2. Evaluator intern

În urma analizei Raportului de evaluare și a discuțiilor 
purtate de către raportor cu Evaluatorul intern s-a constatat 
că rapoartele de evaluare conțin neconformități care aveau 
impact asupra valorii estimate:
 › Selectarea comparabilelor utilizate, respectiv 

criteriile în baza cărora au fost selectate 
comparabilele utilizate nu sunt reprezentative pentru 
proprietățile evaluate. Exemplu: în cazul terenului 
evaluat acesta nu are acces direct la autostradă, iar 
comparabilele luate în analiză sunt cu acces direct la 
autostradă;

 › Ipotezele de lucru utilizate sunt insu�cient 
argumentate – la estimarea ratei de capitalizare 
utilizate în cadrul estimării nu se menționează sursa 
de informații pentru comparabilele utilizate, nu sunt 
descrise comparabilele, nu este argumentat gradul de 
neocupare folosit, practic este prezentat un tabel fără 
nicio susținere;

 › Etc.

Propunerea CED  
de soluționare a cauzei

1. Evaluator extern
Având în vedere toate aspectele 

constatate pe toată perioada cerce-
tării disciplinare, CED a constatat că 
Evaluatorul extern nu a săvârșit nicio 
faptă care să întrunească elementele 
unei abateri disciplinare prevăzute de 
Regulamentul de organizare și func-
ționare al asociației și în consecință 
propune Consiliului Director nea-
plicarea unei sancțiuni disciplinare.

2. Evaluator intern
Având în vedere toate neconfor-

mitățile constatate în Raportul de 
evaluare și explicațiile primite din 
partea Evaluatorului pe toată perioa-
da cercetării disciplinare, CED a con-
statat că Evaluatorul intern a încălcat 
prevederile codului de etică al profe-
siei de evaluator autorizat, mai exact 
principiul competenței profesionale, 
respectiv punctul 2.4 - lit. c – care 
spune: „Evaluatorul autorizat trebuie 
să aibă cunoștințele și abilitățile nece-
sare, astfel încât să înțeleagă și să uti-
lizeze corect metodele și procedurile 
de evaluare general recunoscute pen-
tru realizarea unei evaluări credibile; 
să nu efectueze evaluarea într-o ma-
nieră neatentă sau neglijentă, favori-
zând apariția de erori”.

Pentru abaterea disciplinară con-
statată, CED a propus Consiliului 
Director sancționarea disciplinară 
a Evaluatorului intern cu: „AVER-
TISMENT SCRIS CU ACȚIUNE 
CORECTIVĂ PROFESIONALĂ”. În 
aplicarea sancțiunii s-a ținut cont de 
faptul că Evaluatorul intern a mai 
fost sancționat disciplinar în ultimul 
an, cu sancțiunea „AVERTISMENT 
SCRIS”.

După analizarea tuturor infor-
mațiilor în cauză, Consiliul Director 
a decis acordarea sancțiunii propuse 
de către Comisia de Etică și Discipli-
nă Evaluatorului intern și neaplica-
rea unei sancțiuni disciplinare Eva-
luatorului extern. 
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Este valoarea de piață   estimată
în scopul garantării   prea

mică sau prea   mare?
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Este valoarea de piață   estimată
în scopul garantării   prea

mică sau prea   mare?
S

au, și mai corect, întrebarea trebuia să sune 
așa: de ce atunci când vorbim despre valoa-
rea de piață în scopul garantării unui îm-
prumut, de cele mai multe ori avem de-a 
face cu persoane nemulțumite?

Pe de o parte, clientul (cel care a solicitat 
evaluarea), a cărui nemulțumire apare adesea din cauză 
că evaluatorul a estimat o valoare „prea mică” pentru 
proprietatea cu care dorește să garanteze un eventu-
al credit, valoare care „îl încurcă”, nu îi este su�cientă 
pentru creditul dorit. Pe de altă parte, persoanele an-
gajate în bancă, în cadrul departamentului „risc”, care 
sunt de părere că evaluatorul a estimat o valoare „prea 
mare”, această a�rmație �ind bazată de cele mai mul-
te ori pe constatarea că se vând foarte greu imobilele 
scoase la vânzare de către bancă sau că se vând la pre-
țuri mult sub valoarea acceptată a garanției la acordarea 
creditului.

În ultimii ani (după 2009), majoritatea evaluatorilor 
care întocmesc rapoarte de evaluare având drept scop 
garantarea sunt nevoiți să dea din ce în ce mai multe 
explicații cu privire la nivelul „prea redus” sau „prea ri-
dicat” al valorii estimate.

La o simplă căutare pe internet pentru ceea ce în-
seamnă o garanție, găsim una dintre de�niții ca �ind:

„Mijloc de asigurare a executării unei obligații. Ga-
ranția reală = afectarea unui lucru (al debitorului sau al 
altei persoane) pentru garantarea executării unei obli-
gații (ex. ipotecă, gaj), care dă dreptul creditorului ca, 
în caz de neexecutare din partea debitorului, să ceară 
scoaterea în vânzare silită a lucrului, pentru ca din pre-
ţul obținut să �e plătit.”

Tot despre garanție, în teoria legată de creditare, 
constatăm că este speci�cat: importante pentru acorda-
rea unui credit sunt posibilitatea reală de rambursare a 
creditului și faptul că orice bancă trebuie să ia în con-
siderare nu numai o primă sursă de rambursare pentru 
plata obligaţiei, ci și o posibilă sursă secundară de recu-
perare a creanţelor (ceea ce privește în principal garan-
ţiile materiale și �nanciare aduse de client).

Garanțiile bancare reprezintă, teoretic, ultima sur-
să de rambursare a creditelor și au ca scop recuperarea 
sumelor împrumutate în cazul în care clientul intră în 
incapacitate de plată și nu mai există alte posibilități de 
rambursare a sumelor datorate băncii.

Practic, garanția nu trebuie să aibă un rol decisiv 
în analiza unui credit, ci posibilitățile reale ale clienți-
lor de a rambursa creditul. Însă, din păcate, în prezent, 
majoritatea băncilor, chiar dacă solicitantul de credit 
are partea de analiză �nanciară și prognozele bazate pe 

 › ANUŢA STAN, 
Vicepreședinte ANEVAR, MAA, MRICS, 
REV, Președinte al Comisiei de evidenţă 
a membrilor, Director Fairvalue Consulting

 › Prețul obtenabil într-o vânzare 
forțată nu poate fi estimat în 
mod realist, cu excepţia cazurilor 
când se cunosc natura și motivul 
constrângerilor, astfel, prețul 
în această situație reflectă mai 
degrabă situația specială a 
vânzătorului ipotetic hotărât din 
definiția valorii de piață.
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cash-�ow în regulă, solicită ca și 
garanția reală să �e acoperitoare – 
de aici posibil și presiunea pusă pe 
evaluator pentru a nu „încurca” 
anumiți clienți.

Dacă importanța la acordarea 
unui credit s-ar pune, așa cum 
știm că este normal, pe capacita-
tea clientului de rambursare, și nu 
pe garanția pe care acesta o con-
stituie în favoarea băncii, am � 
scutiți de acele a�rmații venite din 
partea clienților (sau uneori a ce-
lor din departamentele de vânzări 
ale băncilor) cum că valoarea este 
„prea mică”.

Pe de altă parte, cu toții am 
văzut și știm că multe dintre imo-
bilele aduse în garanție și care au 
ajuns în faza de executare sunt 
foarte greu de valori�cat. Aici însă 
intervin elemente care nu țin nea-
părat de proprietatea în sine, ci de 
natura presiunii exercitate asupra 
vânzătorului și de motivele pentru 
care acesta nu poate dispune de o 
perioadă de marketing adecvat. 

Prețul obtenabil într-o vânza-
re forțată nu poate � estimat în 
mod realist, cu excepţia cazurilor 
când se cunosc natura și motivul 
constrângerilor, astfel, prețul în 
această situație re�ectă mai degra-
bă situația specială a vânzătorului 
ipotetic hotărât din de�niția valo-
rii de piață.

„Prețul obtenabil într-o vân-
zare forțată are numai întâmplă-
tor o legătură cu valoarea de piață 
sau cu orice alte tipuri ale valorii 
de�nite în Standardele ANEVAR 
2014. O «vânzare forțată» repre-
zintă o descriere a situației în care 
are loc schimbul, și nu un tip al 
valorii distinct” (extras din Stan-
dardele ANEVAR 2014).

Astfel poate � explicată dife-
rența, uneori semni�cativă, între 
valoarea de piață estimată de un 
evaluator în scopul vânzării (așa 
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cum solicită multe dintre bănci) 
pentru clienții a�ați în incapaci-
tate de plată și ale căror proprie-
tăți sunt scoase la vânzare de către 
bancă și prețurile la care acestea se 
tranzacționează.

Aici intervine încă un aspect 
speci�c pentru cumpărătorii ti-
pici din România - este vorba de 
numărul relativ redus de persoa-
ne interesate să achiziționeze un 
imobil scos la vânzare de către o 
bancă. Practica ne-a arătat că în 
ultimii ani majoritatea celor care 
cumpără astfel de proprietăți sunt 
de fapt intermediari – persoane 
care cumpără aceste imobile cu 
prețuri mult sub prețurile obținu-
te într-o tranzacție normală (cea 
care îndeplinește cerințele din de-
�niția valorii de piață), tocmai în 
scopul de a le revinde ulterior că-
tre cumpărătorul �nal la prețuri 
mai mari decât cele plătite de ei. 
Este o situație reală care se întâm-
plă pe piața de la noi, iar faptul că 
aceste informații nu sunt publice 
(prețurile reale la care acestea s-au 
vândut) nu face decât să îngreune-
ze și mai mult accesul evaluatori-
lor la astfel de informații.

Noi, ca evaluatori, suntem doar 
judecați după aceste vânzări (acea 
situație în care ni se spune că va-
lorile sunt „prea mari”), fără însă 
a avea acces la informațiile legate 
de caracteristicile proprietăților, 
localizarea acestora și alte infor-
mații speci�ce proprietății, cât și 
informații legate de tranzacția în 
sine: când și unde a fost publicat 
anunțul de participare la licitație, 
câte persoane s-au prezentat, cum 
s-a licitat și care a fost prețul �nal.

Poate dacă aceste informații ar 
� transparente, atunci evaluatorii 
nu ar mai putea � nevoiți să sus-
țină valorile estimate comparativ 
cu prețurile la care s-au vândut 
alte proprietăți despre care nu știu 

unde sunt amplasate, caracteristicile acelor proprietăți, 
dar mai ales cum s-au tranzacționat (care au fost de fapt 
condițiile în care s-a ajuns la acel preț).

Devine din ce în ce mai important ca evaluatorii care 
întocmesc rapoarte de evaluare în scopul garantării să 
înțeleagă importanța acestor valori estimate de ei - ace-
le cifre estimate ca valoare de piață din rapoartele de 
evaluare se transformă în sume acordate ca și credite de 
către bancă -, dar în același timp trebuie să reprezinte 
suma pe care banca o poate recupera din vânzarea (în 
situația în care clientul băncii intră în incapacitate de 
plată) a proprietăților evaluate. 

O situație foarte di�cilă, într-o piață care nu a avut o 
evoluție tipică, însă cel mai di�cil pentru evaluatori este 
că suntem nevoiți să lucrăm cu informații care nu sunt 
publice, transparente și accesibile tuturor celor interesați.

Sperăm ca, odată cu: 
 › accesul la informații despre tranzacții - studiul 

întocmit pentru tranzacțiile din Cluj vine ca o 
con�rmare „că se poate”;

 › veri�carea informațiilor legate de tranzacții/oferte 
– cu ajutorul seminarului Business Intelligence sus-
ținut de specialiști în domeniu se poate îmbunătăți 
calitatea informațiilor utilizate de evaluatori la esti-
marea valorii de piață;

 › responsabilitatea crescută a evaluatorilor care întoc-
mesc rapoarte de evaluare pentru garantare - înre-
gistrarea rezultatelor din rapoartele de evaluare în-
tr-o bază de date gestionată de Iroval va avea ca efect 
conștientizarea evaluatorilor că �ecare dintre valorile 
estimate va putea � analizată de către persoane in-
dependente în comparație cu alte valori estimate, de 
către alți evaluatori, pentru același tip de proprietăți;

 › legătura tot mai strânsă între evaluatorii interni 
(angajați ai băncilor) și evaluatorii care întocmesc 
rapoarte de evaluare pentru garantare – implicarea 
cu sprijinul ANEVAR în proiecte comune (diferite 
grupuri de lucru) din care fac parte atât evaluatorii 
angajați în bănci, cât și evaluatori care lucrează 
pentru bănci/clienți ai băncilor. Acest lucru va 
conduce cu siguranță, în timp, la stabilirea unui mod 
de lucru facil, pentru ambele părți.

să se reducă numărul situațiilor în care auzim că va-
loarea estimată pentru garantare este „prea mică” sau 
„prea mare”. 

 › Prețul obtena-
bil într-o vân-
zare forțată nu 
poate fi estimat 
în mod realist, 
cu excepţia 
cazurilor când 
se cunosc na-
tura și motivul 
constrângerilor, 
astfel, prețul în 
această situație 
reflectă mai 
degrabă situ-
ația specială 
a vânzătorului 
ipotetic hotărât 
din definiția 
valorii de piață.
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A
m răspuns greu provocării de a scrie un ar-
ticol în revista “Valoarea, oriunde este ea”, și 
nu neapărat din considerente de timp sau 
pentru că nu aș avea ce spune. Ci pentru că 
în opinia mea, ca evaluator, implicat în ana-
liza și monitorizarea garanțiilor acceptate de 

o bancă în procesul de creditare, să vorbești despre valoa-
rea unei garanții este ceva foarte vast și cu multe implicații.

Evaluatorul, prin statutul său independent, atât față de 
procesul de creditare, cât și față de nevoile clientului, devine 
punctul de echilibru între cerere și ofertă, între nevoia de 
�nanțare a solicitantului de credit și capacitatea de răspuns 
a �nanțatorului. Un paradox! Dar acest paradox reprezintă 

pentru un proces de creditare exact 
cheia de măsurare a riscului rezidual, 
din care derivă așteptările pe care ban-
ca le are de la evaluator. Acest paradox, 
independent – implicat, a transfor-
mat, în ultimii ani, evaluatorul dintr-o 
componentă mai modestă a procesu-
lui de creditare într-o voce din ce în ce 
mai auzită și mai ascultată.

Sigur, în acest proces, documentul 
de�nitoriu este raportul de evaluare: 
formatul acestuia, conținutul acestuia, 
metodologia de elaborare, care sunt 
de�nite atât de standardele de evalua-
re, cât și de reglementările bancare (și 
aici putem face referire și la normele 
interne ale băncilor). 

Dar oare este suficient? 
Consider că este important pentru 

o bancă să citească, într-un raport de 
evaluare, mai mult decât despre drep-
turile/obligațiile evaluatorului, despre:

 › particularitățile bunului evaluat, 

Evaluatorul, 
cel mai bun 
prieten 
al băncii

 › MONICA VUȘCAN, 
Director administrare credite, Banca Transilvania,
Responsabil cu activitatea de evaluare garanții

 › Evaluatorul, 
prin statutul său 
independent, atât 
față de procesul 
de creditare, 
cât și față de 
nevoile clientului, 
devine punctul 
de echilibru între 
cerere și ofertă, 
între nevoia 
de finanțare a 
solicitantului 
de credit și 
capacitatea 
de răspuns a 
finanțatorului.
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 › fundamentarea ratelor de capitalizare folosite, când 
acestea nu sunt în marja medie utilizată pe piață, 

 › acuratețea valorii de piață stabilite,

 › despre limitările unei eventuale valori�cări într-un 
orizont rezonabil de timp. 

Pentru că toate aceste elemente trebuie să ajute analistul 
de risc în dimensionarea și structurarea corectă a produsu-
lui de creditare.

Este tot mai accentuată dezbaterea privind evaluator in-
tern (angajat al băncii) vs evaluator extern. Sunt voci favo-
rabile echipelor interne de evaluatori și veri�catori, în totală 
independență de procesul de creditare, sunt voci favorabile 
externalizării integrale a elaborării/veri�cării rapoartelor 
de evaluare și voci care încearcă să realizeze un echilibru, o 
linie de mijloc, cu evaluatori – veri�catori interni și evalu-
atori externi.

Dar, pentru că ne referim la evaluarea pentru garanție 
bancară, trebuie să ne întoarcem la procesul de creditare 
și la nevoile lui. Evaluatorul trebuie să �e independent de 
decizia de creditare, valoarea determinată în raportul de 
evaluare nu trebuie, în nicio măsură, să �e “croită” în func-
ție de nevoia clientului sau a băncii (în caz de reevaluare pe 
parcursul derulării creditului), DAR evaluatorul trebuie să 
determine “valoarea, oriunde este ea” și “atât cât este ea”. Or, 
pentru asta, evaluatorul trebuie să cunoască, pe lângă pia-
ță și mecanismele ei, și speci�cul activității bancare și rolul 
garanțiilor în determinarea cerințelor de capital, a ajustări-
lor prudențiale, a stabilirii �uxurilor din garanții în caz de 
depreciere a unui credit, atunci când �uxurile voluntare de 
numerar generate de un business care prezintă indici de de-
preciere nu mai acoperă rambursarea creditului.

Or, dacă în cazul determinării valorilor juste, evaluato-
rul are su�ciente pârghii metodologice de apreciere, în cazul 
determinării valorilor de vânzare forțată (lichidare), meto-
dologia de determinare este foarte lacunară. De amândouă 
aceste valori, în situația în care există indici de depreciere ai 
businessului �nanțat, banca are nevoie pentru a dimensiona 
rezervele de capital, cu impact în indicatorii băncii și în con-
tul de pro�t și pierdere. Ambele valori sunt auditate.

Este nevoie ca specialiștii evaluatori, cu experiență în 
domeniul bancar, să ajute breasla noastră cu metodolo-
gia necesară acoperirii ambelor cerințe, într-un ritm mai 
alert și mai susținut. Mai ales că opinia ANEVAR, trecută 
prin dezbaterea ARB pe comisia de specialitate, reprezintă 
punctul de pornire al BNR atât în misiunile de audit, cât și 
în reglementările promovate. Este nevoie de programe de 

pregătire continuă, foarte bine docu-
mentate și ținute de lectori cu experi-
ență în domeniul garanțiilor bancare, 
pentru că evaluarea în scop de garanție 
bancară deservește două momente ale 
creditului:
 › Momentul dimensionării inițiale, 

când este acceptat în garanție 
bunul în baza valorii de piață 
determinate de evaluator.

 › Momentul constituirii rezervelor 
datorită indicilor de depreciere, 
când bunul este apreciat prin 
valoarea de vânzare forțată.

Am intitulat articolul “evaluatorul, 
cel mai bun prieten al băncii” deoarece 
cred în acest deziderat. 

Dacă rapoartele de evaluare ela-
borate de noi vor răspunde acestor 
cerințe de risc, dacă vom veni cu me-
todologii complete, dacă vom asigura 
o formare profesională continuă atât 
pentru evaluatori, care să înțeleagă 
mecanismele de risc, cât și pentru ban-
cheri, care să înțeleagă mecanismele 
evaluării, breasla noastră va deveni din 
ce în ce mai importantă și mai indis-
pensabilă unui sistem bancar sănătos 
și performant. 

 › Evaluatorul 
trebuie să fie 
independent 
de decizia de 
creditare, valoa-
rea determinată 
în raportul de eva-
luare nu trebuie, 
în nicio măsură, 
să fie “croită” în 
funcție de nevoia 
clientului sau a 
băncii (în caz de 
reevaluare pe 
parcursul derulării 
creditului), DAR 
evaluatorul trebuie 
să determine 
“valoarea, oriunde 
este ea” și “atât 
cât este ea”.
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P
ermiterea stocării și pro-
cesării unor cantități 
imense de date, posibile 
datorită evoluției tehnolo-
giei informației și proce-
selor operative, a schimbat 

universul multor profesii.
În luna ianuarie, evaluatorii au sim-

țit această schimbare când societatea 
Fannie Mae, sponsorizată de guvern, a 
implementat noul program Appraiser 
Quality Monitoring (Monitorizarea ca-
lității evaluatorilor). Programul AQM 
are rolul de a identi�ca evaluatorii care 
prezintă un istoric de evaluări discor-
dante sau problematice și de a-i mo-
nitoriza, în scopul consilierii ori aver-
tizării (prin scrisori educaționale) sau, 
în cazul unor situaţii mai grave, pentru 
a-i include în una din cele două liste 
noi care îi vor informa pe creditori în 
legătură cu evaluatorii ale căror rapoar-
te vor � supuse unor veri�cări integrale 
sau care vor � respinse automat.

Includerea în oricare din aceste lis-
te poate reprezenta o condamnare la 
moarte pentru cariera evaluatorilor de 
proprietăți imobiliare. „Includerea în 
lista de veri�care integrală a rapoarte-
lor este su�cientă pentru a încheia o ca-
rieră”, spune Mark Rattermann, MAI, 
SRA, un evaluator din Indianapolis 
care este și instructor la Appraisal In-
stitute, precum și la școala sa particula-
ră. „Dacă eu sunt un creditor și trebuie  
să-ți veri�c toate rapoartele, nu mai lu-
crez cu tine. Singura excepție ar � în câ-
teva piețe unde sunt atât de puțini eva-
luatori încât sunt silit să lucrez cu tine.”

Reacția evaluatorilor la programul 

Identificarea evaluatorilor care realizează evaluări discordante 
sau problematice de DAVID TOBENKIN

Procesul de eliminare

AQM acoperă toată gama, de la indig-
nare și teamă la confuzie și indiferență 
și, în anumite cazuri, la satisfacția tă-
cută a celor care cred că programul va 
elimina practicienii incompetenți sau 
fără scrupule. Unii spun că este di�-
cil să se decidă cum să reacționeze în 
lipsa unor informații mai precise pri-
vind extinderea programului, acura-
tețea GSE în identi�carea evaluărilor 
și evaluatorilor problematice/i, moda-
litatea precisă de administrare a pro-
gramului și evoluția acestuia.

Dar Fannie Mae și câțiva evalua-
tori bine informați în legătură cu pro-
gramul spun că cele mai mari temeri 
ar putea � exagerate.

Un instrument mai precis  
decât ne temeam

De la anunțul cu privire la pro-
gramul AQM din luna decembrie a 
anului trecut, întrebarea de bază în 
rândul evaluatorilor a fost dacă nu 
vor deveni captivi într-un program 
de calculator care le poate pune capăt 
carierei de evaluator din cauza unor 
erori de bună-credință sau a unor 
discrepanțe ocazionale.

Fannie Mae și câțiva evaluatori 
care s-au preocupat să analizeze pro-
gramul în detaliu și să adreseze între-
bări reprezentanților o�ciali ai GSE 
spun că răspunsul este „nu”.

„Nu cred că majoritatea evalua-
torilor au motive să se teamă”, spu-
ne Woody Fincham, SRA, director al 
F&M Associates Appraisal Services 
din Charlottesville, Virginia. „Chiar 
dacă unii evaluatori se simt penalizați 

pentru că aceasta înseamnă mai mul-
tă muncă... atunci când eram tineri 
evaluatori care învățau meseria, ni s-a 
predat că [Standardele Uniforme ale 
Practicii Profesionale de Evaluare] le 
solicită evaluatorilor să scrie rapoarte 
clare și concise pentru ca utilizatorii 
acestora să le poată înțelege, ajustând 
prezentarea din rapoarte la nivelul 
de cunoștințe al clienților lor. Dese-
ori, când fac veri�carea unui raport 
de evaluare, văd abrevieri obișnuite și 
știu ce reprezintă acestea, dar mă în-
treb dacă utilizatorul �nal le va recu-
noaște”, spune el. Fincham adaugă că 
Fannie Mae a luat numeroase măsuri 
pentru a crea de�niții concise și clare 
pentru câmpurile de date, cum ar � 
starea și calitatea unei construcții.

Fannie Mae a scos în evidență că 
în programul AQM vor � implicate 
persoane cali�cate ca veri�catori, in-
clusiv evaluatori. „Una dintre cele mai 
mari concepții eronate este aceea că 
AQM este un proces complet automa-
tizat”, spune Robert Murphy, director 
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al departamentului de evaluare și eli-
gibilitate la Fannie Mae. „Fannie Mae 
canalizează datele și tehnologia pentru 
a identi�ca probleme potențiale în le-
gătură cu evaluările și a le semnaliza 
pentru a � veri�cate. Dar înainte de 
a trimite unui evaluator o scrisoare 
educațională în care sunt prezentate 
problemele, evaluarea este veri�cată de 
mai mulți «ochi specializați», inclusiv 
evaluatori autorizați sau certi�cați din 
diferite echipe și departamente din ca-
drul Fannie Mae”.

Obiectivul programului AQM este 
identi�carea tiparelor de incoerență și 
a altor comportamente pentru a deter-
mina cine va primi o scrisoare educa-
țională, spune Murphy, care citează un 
exemplu de tip de comportament care 
ar putea justi�ca trimiterea unei scri-
sori educaționale și introducerea unui 
evaluator în una din cele două liste. 
„Schimbarea caracteristicilor proprie-
tății imobiliare implicate într-o anumi-
tă tranzacție de mai multe ori ar putea 
rezulta în trimiterea unei scrisori eva-
luatorului, informându-l de problema 
pe care o are și reamintindu-i cerințele 
Fannie Mae. Un evaluator care efec-
tuează evaluări sub o licență revocată, 
suspendată sau anulată va primi o scri-
soare educațională care va indica aceste 
probleme mult mai grave și va � inclus 
�e pe lista veri�cărilor integrale, �e pe 
lista evaluatorilor refuzați.”

Cu toate acestea, Fannie Mae a 
păstrat tăcerea în legătură cu anu-
mite aspecte ale programului, cum 
ar � câți evaluatori au primit scrisori 
educaționale și au fost incluși pe una 
din liste. Chiar dacă Fannie Mae fur-
nizează lunar creditorilor și altor par-
teneri copii actualizate ale celor două 

liste, prin intermediul unei secțiuni 
securizate a site-ului web, aceste liste 
nu au fost puse la dispoziția evaluato-
rilor, cu excepția acelor persoane care 
au fost incluse într-una din liste.

Evaluatorii familiarizați cu progra-
mul spun că erorile de bună-credință 
sau discrepanțele care pot rezulta în 
trimiterea unei scrisori educaționale 
unui evaluator nu înseamnă că acesta 
va ajunge pe una din cele două liste, 
deoarece Fannie Mae acordă mare 
atenție atunci când introduce pe cine-
va în �ecare listă. Nu este o chestiune 
dezinteresată nici pe departe, întru-
cât, din cauza faptului că includerea 
pe listă va încheia probabil cariera 
unui evaluator, greșelile comise de 
Fannie Mae ar face-o vulnerabilă la 
acțiuni în instanță din partea evalua-
torilor acuzați pe nedrept.

Un alt motiv pentru care evaluato-
rii care comit ocazional erori minore 
sau prezintă discrepanțe minore nu 
riscă să ajungă pe liste: ei nu reprezintă 
ținta principală a programului AQM.

De fapt, prioritatea imediată a Fan-
nie Mae este să utilizeze programul 
AQM pentru a identi�ca „actorii” ne-
gativi: acei evaluatori a căror muncă 
prezintă frecvent discrepanțe sau care 
sunt percepuți a � lipsiți de etică sau 
competență și care contracarează efor-
turile Fannie Mae de a minimiza riscul 
la contractarea de credite ipotecare.

În prezent, programul AQM per-
mite Fannie Mae să identi�ce tipare 
de posibil comportament neadecvat și 
să-i identi�ce cu precizie pe evaluatorii 
problematici. „Fannie Mae a reușit să 
identi�ce evaluatori care efectuează un 
număr mare de inspecții într-o anumi-
tă zi – uneori până la limita unui nu-

măr improbabil”, spune Murphy. „De 
exemplu, un evaluator care efectuează 
într-o zi 15 inspecții pentru evaluare, 
când distanțele între proprietăți depă-
șesc 150 de mile. Cu siguranță, acesta 
este un aspect discutabil.”

Fannie Mae transmite evaluatorii 
de pe lista celor refuzați diviziei de fra-
ude, iar Murphy observă că GSE nu 
ezită să transmită acțiunile problema-
tice ale acestor evaluatori către insti-
tuțiile de stat cu rol de reglementare 
a evaluatorilor pentru a lua măsuri 
disciplinare suplimentare atunci când 
este cazul.

Nu doar Fannie Mae procedează 
astfel. Un purtător de cuvânt al Freddie 
Mac spune că societatea utilizează pro-
cese similare pentru a monitoriza ca-
litatea evaluatorilor. „În mod obișnuit 
monitorizăm evaluările și îi investigăm 
pe evaluatorii care în mod caracteristic 
realizează lucrări de calitate slabă”, spu-
ne Brad German, purtător de cuvânt 
al Freddie Mac. „În baza constatări-
lor, este posibil să îi includem pe lista 
excluderilor, o listă proprie pe care o 
punem la dispoziția creditorilor noștri, 
prin care sunt identi�cați evaluatorii 
și alți prestatori de servicii pe care nu 
îi pot angaja pentru credite pe care le 
vând către Freddie Mac. Acest proces a 
început la mijlocul anilor ‘90 și este ac-
tualizat în mod continuu. De exemplu, 
acum utilizăm informații obținute din 
Uniform Appraisal Dataset pentru a 
monitoriza calitatea evaluărilor.”

Cum funcționează
Programul AQM utilizează un sis-

tem automat care este furnizat inițial 
în limbajul UAD și stocat în Uniform 
Collateral Data Portal, pentru a per-
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mite Fannie Mae să veri�ce evaluările 
și să detecteze tipare. Această colectare 
de informații este obligatorie din sep-
tembrie 2011.

Ce tip de tipar caută Fannie Mae? 
Adresa formulată de GSE și transmisă 
în decembrie către creditori a reținut 
preocupările legate de probleme pri-
vind acuratețea datelor, inclusiv cazuri 
în care același evaluator a furnizat in-
formații incorecte, discrepante sau con-
tradictorii cu privire la aceeași proprie-
tate și aceeași tranzacție pe parcursul  
mai multor evaluări. „Fannie Mae ve-
ri�că rapoartele de evaluare pentru a 
identi�ca tipare de discrepanțe și con-
tradicții cu privire la caracteristicile 
proprietății, cum ar � încadrarea în 
zonă, prețurile de vânzare, numărul 
de camere și suprafața terenului, stare, 
calitate, peisaj și clasi�carea locației”, 
se preciza în această adresă. Fannie 
Mae a prezentat două exemple speci�-
ce care au fost semnalate (vezi „Atrage-
rea problemelor”).

Evaluatorii care sunt semnalați prin 
acest sistem se vor înscrie în una din 
următoarele trei situații:

■ Evaluatorii ale căror rapoarte de 
evaluare prezintă un tipar de incoe-
rențe, lipsă de precizie sau anomalii 
minore privind datele utilizate vor pri-
mi o scrisoare educațională din partea 
Fannie Mae (prima a fost trimisă în 
ianuarie) prin care li se atrage aten-
ția asupra evaluărilor problematice și 
îi sfătuiește pe destinatari cum să-și  
remedieze practica. „Scopul și aștep-
tările comunicării acestor tipuri de 
probleme evaluatorilor sunt de instru-
ire și educare, oferindu-le o oportu-
nitate să-și îmbunătățească munca”, a 
notat Fannie Mae la momentul anun-
țării programului. „Rapoartele de eva-
luare viitoare ale acestor evaluatori vor 
� monitorizate pentru a stabili gradul 
de îmbunătățire.” Creditorii nu vor � 
informați cu privire la aceste contacte, 
iar evaluatorilor li se oferă oportuni-
tatea să răspundă în fața Fannie Mae 
referitor la preocupările lor. 

■ Evaluatorii care prezintă tipare 
mai grave de erori vor � selectați pen-
tru includere în lista de veri�care inte-
grală și toate creditele oferite în baza 
rapoartelor de evaluare realizate de ei 
vor � supuse unei veri�cări de control 

al calității post-achiziție; creditorii afec-
tați vor � noti�cați pentru a desfășura o 
veri�care prealabilă adecvată. Dacă pe 
durata veri�cării post-achiziție se des-
coperă că un credit nu este eligibil pen-
tru predare către Fannie Mae, din ori-
ce motiv, acesta va � supus remediilor 
standard conform ghidului de vânzare 
al GSE, inclusiv răscumpărarea. 

■ Fannie Mae va include evaluatorii 
cu probleme grave, cum ar � potenția-
lul de fraudare, într-o listă de evaluatori 
refuzați și îi va informa pe creditori că 
nu va accepta evaluări din partea acelor 
evaluatori.

Programul AQM le permite eva-
luatorilor să conteste orice probleme 
identi�cate după ce sunt incluși în lista 
de veri�care integrală sau de evaluatori 
refuzați; în cazuri rare, evaluatorilor li 
se permite să facă acest lucru înainte 
de a � incluși pe o listă. Fannie Mae 
furnizează informații privind modali-
tatea de a face acest lucru în scrisoarea 
educațională adresată evaluatorului. 
GSE declară, de asemenea, că va lua 
în considerare eliminarea evaluatorilor 
din lista de veri�care integrală odată ce 
evaluatorul demonstrează o îmbunătă-
țire a calității evaluărilor.

Atragerea problemelor
Iată două exemple de tipare efective 

despre care Fannie Mae spune că le va 
atrage probleme evaluatorilor:
1. Un evaluator a utilizat aceeași 

proprietate imobiliară ca și 
comparabilă în cadrul mai 
multor evaluări. Într-un raport, 
evaluatorul a prezentat un preț 
de vânzare de 400.000 $ pentru 
proprietate, la o suprafață 
locuibilă de 2.354 p.p., iar în 
alte zece rapoarte de evaluare, 
evaluatorul a folosit aceeași 
proprietate, dar la un preț 
de vânzare de 375.000 $ și o 
suprafață de 2.034 p.p. Acele zece 
rapoarte erau în conformitate 
cu veri�cările registrelor 
publice efectuate de Fannie 
Mae, precum și cu prețul de 
vânzare și suprafața raportate în 
alte 13 evaluări care conțineau 
informații privind vânzarea 
acestei proprietăți. Ghidul de 
vânzare al Fannie Mae le solicită 

evaluatorilor să raporteze în mod 
corect și fără discrepanțe datele 
cu privire la proprietăți. 

2. Un evaluator a atribuit cali�cativul 
C4 pentru calitatea unei 
proprietăți. Același evaluator 
a utilizat aceeași tranzacție ca 
vânzare comparabilă într-o 
evaluare ulterioară și a folosit 
cali�cativul C3 pentru calitatea 
proprietății. Fannie Mae le solicită 
evaluatorilor să raporteze fără 
discrepanțe caracteristicile �zice 
ale proprietăților în toate evaluările 
care se bazează pe aceeași 
tranzacție. Uniform Appraisal 
Dataset stipulează ca aceste 
cali�cative să �e stabilite în mod 
„absolut”, și nu în mod „relativ”. 
Cali�cativul nu trebuie să �e 
modi�cat atunci când tranzacția 
respectivă este comparată cu alte 
proprietăți (UAD Update, aprilie 
2012), cu excepția cazurilor rare 
în care sunt puse la dispoziție date 
actualizate despre proprietăți.

Unii evaluatori vor fi supuși 
unui risc mai mare de a fi 
semnalați?

Există temeri că evaluatorii care 
lucrează în zone geogra�ce ce cuprind 
anumite tipuri de proprietăți ar putea 
să �e supuși unei examinări mai atente 
prin programul AQM.

„Una dintre aceste temeri este ace-
ea că cei ce lucrează în anumite zone 
ale țării, cum ar � zonele cu venituri 
reduse, cum este cazul meu, ar putea 
� semnalați mai des din cauza nu-
meroaselor complexități ale muncii în 
această zonă”, spune Nicholas Monas-
tero, practician a�liat, evaluator la N.J. 
Monastero & Associates, care operează 
în zonele cu venituri reduse din dis-
trictele Brooklyn, Bronx și Queens din 
New York. „Aici există mai multe cre-
dite cu restanțe, sunt puține vânzări și 
de multe ori chiar nu există [Multiple 
Listing Service] în zonă. Când piața se 
calmează, este prima zonă cu puține 
comparabile și care nu se aseamănă. 
Totodată, rezidenții utilizează deseori 
camerele în moduri neconvenționale, 
modi�cându-le astfel încât să adapteze 
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proprietatea familiei, în moduri care 
nu sunt acoperite de UAD.”

Într-adevăr, Rattermann spune că 
riscul de a � semnalizat conform AQM 
poate � mai ridicat în zonele cu puține 
comparabile încât aceleași proprietăți 
sunt utilizate în mod repetat.

Ca răspuns la aceste preocupări, 
Murphy spune: „Noi căutăm modele 
de discrepanțe și alte probleme grave, 
iar faptul în sine că există un număr 
scăzut de comparabile nu va conduce 
la trimiterea unei scrisori evaluatoru-
lui”. Cu toate acestea, adaugă el, „dacă 
evaluatorul a schimbat informațiile 
caracteristice cu privire la tranzacție 
de la un raport la altul, acest lucru 
probabil că va rezulta în trimiterea 
unei scrisori educaționale”.

Cum să reducem riscul
Sunt multe lucruri pe care evaluato-

rii le pot face pentru a-și reduce pro�lul 
de risc, spune Rich Heyn, coproprietar 
al Heyn, Molitor-Gennrich, LLC, care 
a realizat un seminar online pe tema 
programului AQM, pe care Appraisal 
Institute l-a transmis în februarie.

„Evitarea incoerențelor și a discre-
panțelor este cea mai ușoară și cea mai 
bună cale pentru ca un evaluator să 
evite să se întâlnească cu AQM”, spune 
Heyn. „Dacă într-un raport de evaluare 
o tranzacție are cali�cativul C3 pentru 
calitatea proprietății, aceasta ar trebui 
să aibă cali�cativul C3 și în rapoartele 
ulterioare, cu excepția cazului în care 
evaluatorul descoperă informații «mai 
precise» cu privire la tranzacție. Dacă 
datele unui evaluator diferă de datele 

MLS oferite de registrele publice, acesta 
ar trebui să includă comentarii adecva-
te în raportul său de evaluare. Păstrarea 
unei baze de date cu proprietăți com-
parabile utilizate în rapoarte anterioare 
este acum o necesitate.”

În mod semni�cativ, datele utilizate 
în rapoartele evaluatorilor pot � com-
parate cu cele ale altor evaluatori, nu 
numai cu exemple din munca lor pro-
prie, spune partenera lui Heyn, Dawn 
Molitor-Gennrich, SRA. „De aceea este 
important ca un evaluator ale cărui 
date diferă de cele existente în registrele 
publice sau de datele MLS să explice în 
raport motivul existenței unor astfel de 
diferențe”, spune ea.

Unele programe pentru evaluare 
pot � de ajutor în acest caz, întrucât 
multe produse au baze de date com-
parabile care, dacă sunt accesate atunci 
când sunt realizate dra�uri de rapoarte, 
vor asigura completarea câmpurilor de 
date pentru comparabile în mod coe-
rent de la un raport de evaluare la altul, 
notează Rattermann.

Anumite cursuri oferite de Apprai-
sal Institute îi pot ajuta, de asemenea, 
pe evaluatori să se conformeze, spune 
Fincham. Cursul avansat de redacta-
re a rapoartelor de evaluare (www.
myappraisalinstitute.org/education/
course_descrb/Default.aspx-?prgrm_
nbr=301R&key_type=C) poate � util 
– în special partea care se concentrează 
asupra asigurării coerenței între mai 
multe rapoarte de evaluare și cea care 
explică abrevierile și de�nițiile, ceea ce 
pare perfect aliniat la obiectivele Fan-
nie Mae. 

Un alt curs util, spune el, este 
„Gândind în afara formularului” 
(www.myappraisalinstitute.org/edu-
cation/seminar_descrb/Default.
aspx?sem_nbr=825&key_type=S).

„Acesta încearcă să îl facă pe evalu-
ator să se gândească la scopul formula-
rului, nu doar la datele pe care le nece-
sită formularul”, spune Fincham. 

Dezvoltări viitoare
Unii evaluatori ridică întrebări 

privind evoluția programului AQM. 
„Sunt îngrijorat de posibile derapaje”, 
spune Monastero. „Ei pot să spună 
acum că investighează un lucru, dar, pe 
măsură ce progresează, pot adăuga alte 
lucruri și pot să-l schimbe.” Murphy nu 
a oferit comentarii când a fost întrebat 
cum ar putea evolua programul AQM.

Rattermann spune că dacă evalu-
atorii sunt deconcertați cu privire la 
utilizarea cantităților mari de date în 
scopuri precum programul AQM, ar 
trebui să se obișnuiască cu asta, pentru 
că se prevăd și mai multe pe viitor.

„În viitor vom putea vedea care 
evaluatori obțin cele mai mari diferențe 
între rezultatul evaluării și prețul pro-
babil de vânzare”, spune Rattermann. 
„Acest lucru poate că nu este echitabil. 
Unii evaluatori lucrează în zone în care 
evaluarea este di�cilă. De exemplu, o 
evaluare în California e posibil să � ară-
tat bine în 2007 și groaznic în 2012 din 
cauza schimbării valorilor de piață. Ar 
putea părea a � exagerată, dar adevărul 
este că piața s-a schimbat. Aș putea să 
mi-i închipui la vânătoare de date în 
felul acesta, chiar dacă nu ar � corect. 
Eu mereu am anticipat că evaluatorii 
vor utiliza UAD pentru acest lucru.” 

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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Verifi cări negative   de rapoarte 
de evaluare
Procesele pe tema verifi cărilor de rapoarte 
de evaluare prezintă noi amenințări

P
eter Christensen este 
avocat generalist în ca-
drul LIA Administrators 
& Insurance Services. 
Absolvent al Universită-
ții din California, Facul-

tatea de Drept Boalt Hall Berkeley, 
el practică avocatura din anul 1993 
și administrează blogul www.ap-
praiserlawblog.com. LIA oferă in-
formații privind asigurările E&O și 
prevenirea pierderilor pentru pro-
fesioniștii în domeniul evaluării la 
nivel național din 1977.

În sfârșit, frecvența acțiunilor în 
justiție împotriva evaluatorilor pe 
motiv de neglijență, pentru lucrări 
efectuate în perioada de vârf a aface-
rilor imobiliare, începe să scadă, dar, 
în paralel, apar noi domenii ale liti-
giilor, iar acestea se concentrează pe 
domeniul veri�cării rapoartelor de 
evaluare. O explicație pentru numă-
rul mai mare al proceselor pe tema 
veri�cărilor de rapoarte este volu-

 › PETER T. CHRISTENSEN, 
Avocat generalist, LIA Administrators & 
Insurance Services
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Verifi cări negative   de rapoarte 
de evaluare

mul uriaș al muncii efectuate - în prezent se efectuează 
mai multe veri�cări ca oricând. O reală problemă este 
faptul că unii evaluatori veri�catori nu dețin competen-
țele necesare pentru a presta această muncă și nu înțeleg 
riscul asociat acesteia atunci când efectuează veri�cări.

Am identi�cat două tipuri de reclamații ridicate 
împotriva evaluatorilor care participă la veri�cări de 
rapoarte: 

Întocmirea dosarului de credit/achiziție
Creditorii se bazează deseori pe acuratețea evaluă-

rii pentru susținerea deciziei de a acorda un credit, dar 
aceștia se pot baza, de asemenea, pe o veri�care a rapor-
tului respectiv pentru a aprecia calitatea acelei evaluări 
în luarea deciziei. Prin urmare, evaluatorii veri�catori - 
fără a-și exprima propriile concluzii asupra valorii - sunt 
în mod esențial expuși la aceeași răspundere potențială 
față de creditori ca și evaluatorii care efectuează evaluă-
rile veri�cate.

Am văzut cazuri în care creditorii care au suferit 
pierderi în cazul unor proprietăți executate silit au dat 
în judecată atât evaluatorul inițial, cât și evaluatorul ve-
ri�cator. Într-un caz speci�c, Federal Deposit Insurance 
Corporation, în calitate de administrator judiciar al unei 
bănci intrate în faliment, a dat în judecată atât evaluato-
rul inițial, cât și evaluatorul veri�cator. Evaluatorul ini-
țial a obținut o anulare rapidă a reclamațiilor FDIC, do-
vedind că evaluarea fusese falsi�cată și nu era realizată 
de el. Prin contrast, veri�catorul nu a avut nicio apărare 

viabilă pentru veri�carea realizată. 
Chiar dacă nu era responsabilitatea 
sa să identi�ce falsul, cu siguranță ar 
� trebuit să observe că în evaluarea 
falsi�cată se aplicau ajustări la ele-
mentele comparabile în mod invers, 
prin aplicarea negativă a ajustărilor 
atunci când acestea ar � trebuit să 
�e pozitive și viceversa. Veri�carea 
sa a fost doar o formalitate și așa i 
s-a stabilit răspunderea.

În anumite cazuri, creditorii vor 
prefera să dea în judecată numai 
veri�catorul, pentru că acesta este 
persoana cu care au o relație directă; 
se poate ca nici să nu � fost denumit 
client în cadrul evaluării. În aceste 
cazuri, în mod particular, dacă cre-
ditorul și veri�catorul au semnat un 
contract care conține clauze privind 
despăgubirea, creditorul va avea pur 
și simplu o cale mai ușoară de a ridi-
ca reclamații împotriva veri�catoru-
lui. Am văzut și cazuri în care credi-
torul poate da în judecată un singur 
veri�cator pentru o serie de rapoar-
te de veri�care aparent eronate, de-
cât să urmărească reclamații indivi-
duale împotriva �ecărui evaluator.

 › Peter Chris-
tensen este 
avocat generalist 
în cadrul LIA 
Administrators & 
Insurance Servi-
ces. Absolvent 
al Universității 
din California, 
Facultatea de 
Drept Boalt Hall 
Berkeley, el prac-
tică avocatura 
din anul 1993 și 
administrează 
blogul www.ap-
praiserlawblog.
com. LIA oferă 
informații privind 
asigurările E&O 
și prevenirea 
pierderilor pentru 
profesioniștii în 
domeniul evaluă-
rii la nivel național 
din 1977.
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Din cauza răspunderii potențiale, este deosebit de 
important ca evaluatorii veri�catori să detalieze scopul 
veri�cării, pentru a evita răspunderea pentru alte sco-
puri în afară de cel declarat. Descrieți cu atenție orice 
ipoteză sau condiţii speciale pe care s-a bazat veri�carea 
unui raport de evaluare și tratați veri�carea cu aceeași 
grijă pe care o acordați evaluărilor obișnuite.

Reclamații pentru defăimare
Evaluatorii veri�catori sunt mai susceptibili de recla-

mații pentru calomnie și insultă (ambele sunt forme de 
defăimare) decât evaluatorii care efectuează lucrări stan-
dard de evaluare. Pentru orice tip de veri�care – �e că 
este folosită la întocmirea dosarului de credit, �e pentru 
răscumpărarea unei ipoteci, sau în caz de litigiu – există 
o posibilitate ca evaluatorul al cărui raport este veri�cat 
să se simtă ofensat sau vătămat de conținutul unei veri-
�cări negative. În anumite situații, o veri�care negativă 
poate conduce la pierderea clienților, introducerea eva-
luatorului pe o „listă neagră”, impunerea de acțiuni dis-
ciplinare sau aducerea lui în instanță pentru neglijență 
profesională.

Am primit apeluri telefonice de la evaluatori care 
sunt supuși unor astfel de consecințe ca rezultat al unei 
veri�cări negative și care vor să îl dea în judecată pe ve-
ri�cator. De asemenea, am primit apeluri telefonice de la 
veri�catori care chiar au fost dați în judecată de un eva-
luator ofensat. În aceste situații, mi-am prezentat opinia 
onestă: un evaluator care dă în judecată un evaluator 
veri�cator, de obicei, va pierde, iar reclamațiile sale vor 
� respinse cu mult înainte de a se ajunge la proces (cu 
excepția cazurilor rare cu context special). Reclamațiile 
pentru defăimare sunt, în general, greu de câștigat, iar 
profesioniștii care realizează veri�cări de evaluări sunt 
protejați, în majoritatea cazurilor, de privilegii legale 
puternice - și, în cele mai multe cazuri, privilegiile nu 
depind de acuratețea veri�cării. Bineînțeles, aceasta nu a 
împiedicat depunerea în instanță a reclamațiilor pentru 
defăimare.

În anul 2009, Curtea Supremă a Statului Montana s-a 
pronunțat într-un astfel de caz. Proprietarii de terenuri 
implicați în cazuri separate de expropriere cu Depar-
tamentul de Transport al Statului Montana au angajat 
același evaluator specializat în exproprieri. Un evaluator 
angajat de DT Montana a depus plângeri la Consiliul 
Evaluatorilor Imobiliari al Statului Montana împotriva 
evaluatorului angajat de proprietarii terenurilor, cu pri-
vire la evaluarea întreprinsă. Într-o plângere, evaluato-
rul statului a a�rmat că a veri�cat raportul de evaluare 
și a notat că „de�ciențele sunt ușor de observat”. În altă 
plângere, ea a declarat că un alt evaluator al statului a 

veri�cat și el raportul de evaluare și 
din nou a notat că „de�ciențele sunt 
ușor de observat”.

În ambele plângeri, ea a solici-
tat Consiliului „să stabilească dacă 
[evaluatorul] s-a conformat sau nu 
cu Standardele Uniforme ale Prac-
ticii Profesionale de Evaluare, iar 
dacă nu, să ia măsuri [disciplinare] 
adecvate”.

Evaluatorul statului a susținut că 
a depus plângerile „în nume pro-
priu”, nu în numele DT Montana. 
După doi ani și jumătate de amânări 
și probleme tehnice legate de inves-
tigație, și la cererea evaluatorului 
specializat în exproprieri, Consiliul 
a respins plângerile fără a acorda 
daune. 

Evaluatorul specializat în expro-
prieri a dat în judecată evaluatorul 
statului, invocând calomnia și insul-
ta. În general, un proces de calom-
nie implică declarații false în scris, 
în timp ce un proces de insultă are 
ca obiect declarații false vorbite; �-
ecare este o formă separată de de-
făimare. Indiferent dacă evaluatorul 
statului a avut dreptate sau nu în de-
clarațiile sale cu privire la „de�cien-
țele” observate în raportul veri�cat, 
ea s-a apărat cu succes în mod previ-
zibil deoarece declarațiile sale în fața 
Consiliului se a�au sub privilegiul 
unei legi a statului Montana care 
protejează declarațiile făcute „în ca-
drul oricărei proceduri legislative 
sau juridice, sau în cadrul oricărei 
alte proceduri autorizate prin lege”. 
Același tip de protecție există, �e în 
mod statutar, �e de drept jurispru-
dențial, în toate statele și, în general, 
are rolul de a oferi imunitate persoa-
nelor față de răspunderea pentru de-
clarațiile făcute în legătură rezona-
bilă cu litigiile sau cu o investigație 
guvernamentală. Aplicând varian-
ta de legislație din statul Montana,  
curtea de justiție a pronunțat o deci-
zie prin procedură restrânsă împo-
triva reclamațiilor pentru defăima-

 › Pentru orice tip 
de verificare – fie 
că este folosită 
la întocmirea 
dosarului de 
credit, fie pentru 
răscumpărarea 
unei ipoteci, sau 
în caz de litigiu – 
există o posibilita-
te ca evaluatorul 
al cărui raport 
este verificat să 
se simtă ofensat 
sau vătămat de 
conținutul unei 
verificări negative.
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re, iar Curtea Supremă a Statului Montana a menținut 
decizia. Pentru a ajunge la această concluzie, niciuna din 
curți nu a trebuit să stabilească adevărul declarațiilor 
evaluatorului statului cu privire la raportul de evaluare 
cu presupuse de�ciențe. 

Privilegiile și alte protecții se aplică veri�cărilor de 
rapoarte de evaluare și în alte contexte. De exemplu, 
dacă un evaluator pretinde că o veri�care fals negativă 
pregătită pentru un creditor a rezultat în pierderea de 
comenzi din partea creditorului, iar evaluatorul îl dă în 
judecată pe veri�cator, reclamația pentru defăimare va � 
în mod previzibil atacată în baza a ceea ce este de obicei 
numit privilegiul „interesului comun”. Chiar dacă legile 
variază de la stat la stat, privilegiul interesului comun 
aplicat unei veri�cări de rapoarte de evaluare protejează 
în general declarațiile eronate dintr-o veri�care, emise 
de bună-credință către un client sau altă persoană cu 
un interes legitim asupra subiectului veri�cării. Cu toate 
acestea, spre deosebire de imunitatea descrisă în cazul 
din statul Montana, privilegiul interesului comun este 
de obicei „cali�cat”, ceea ce înseamnă că protecția poate 
� pierdută dacă veri�catorul a furnizat veri�carea sau a 
emis declarații false cu rea intenție, ceea ce, de la stat la 
stat, poate însemna chiar rea-credință și/sau desconside-
rare a adevărului.

Am văzut cazuri excepționale 
în care un evaluator veri�cator a 
pierdut protecția privilegiului inte-
resului comun, dar acele cazuri sunt 
rare și implică circumstanțe extre-
me. Astfel de cazuri includ un ve-
ri�cator care a efectuat o veri�care 
negativă pentru a-i produce daune 
unui competitor sau pentru a se răz-
buna pe un evaluator în cazul exis-
tenței unor dispute personale. To-
tuși, pentru evaluatorii veri�catori 
de bună-credință, aceste probleme 
nu vor exista. Cel mai bun mod de 
a minimiza riscul proceselor pentru 
defăimare este să se limiteze la eva-
luare și pur și simplu să veri�ce ra-
portul. Nu prezentați concluzii pri-
vind evaluarea veri�cată pe care nu 
le puteți susține cu dovezi analitice 
sau faptice în raportul de veri�care. 
Limitați-vă comentariile la aspecte 
legitime ale veri�cării evaluării și 
evitați să vă prezentați opiniile față 
de orice altă persoană în afară de cli-
ent sau alte persoane care au nevoie 
în mod legitim de veri�care (și care 
sunt autorizate de client).

Din cauza răspunderii potenți-
ale, este deosebit de important ca 
evaluatorii veri�catori să detalieze 
scopul lucrării de veri�care, pentru 
a evita răspunderea pentru alte sco-
puri în afară de cel declarat. 

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.

 › Cel mai bun 
mod de a 
minimiza riscul 
proceselor pentru 
defăimare este 
să se limiteze la 
evaluare și pur și 
simplu să verifice 
raportul. Nu pre-
zentați concluzii 
privind evaluarea 
verificată pe 
care nu le puteți 
susține cu dovezi 
analitice sau 
faptice în raportul 
de verificare.
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Scurt eseu  
despre valoare  
(oriunde este ea)

L
ogoul „Valoarea, ori-
unde este ea” sugerea-
ză atât că noțiunea „va-
loare” se folosește în 
toate sferele vieții eco-
nomice și sociale, cât 

și ipoteza implicită că este foarte 
clar înțeleasă semni�cația valorii. 

Piatra unghiulară a econo-
miei politice este teoria valorii 
și a pro�tului. Cum economia 
politică este baza teoretică a tu-
turor disciplinelor economice, o 
cugetare valabilă pentru evalu-
atorii autorizați de bunuri eco-
nomice ar putea � redată astfel: 
„Teoreticienii au interpretat va-
loarea în diferite moduri, im-
portant este ca noi să o cuanti-
�căm cât mai credibil”. Oricum, 
atât teoreticianul, cât și evalua-
torul de bunuri economice tre-
buie să știe care este „obiectul 
muncii” celuilalt; cu alte cuvin-
te, cuanti�catorul valorii unui 
bun economic, adică evaluato-
rul profesionist, trebuie neapă-
rat să cunoască și ceea ce teo-
reticienii înțeleg prin conceptul 
„valoare” a unui bun economic 
și care sunt sursele valorii.

În funcție de abordarea va-
lorii bunurilor economice, exis-

tă două mari teorii economice, respectiv teoria valo-
rii-muncă și teoria valorii bazată pe utilitate. În istoria 
evoluției economiei politice ca știință există câteva aserți-
uni referitoare la valoare, devenite celebre pentru econo-
miști. Astfel, unul dintre fondatorii economiei politice, en-
glezul William Petty (economist, statistician și om politic), 
spunea că „mama și tatăl avuției sunt pământul și munca”, 
exprimând astfel rolul esențial al celor doi factori clasici ai 

 › Dr. Ec. SORIN V. STAN,  
IROVAL București
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producției și implicit ca surse ale valorii. Benjamin Fran-
klin adaugă și cel de al treilea factor clasic al valorii, re-
spectiv „uneltele”, prin de�niția pe care a dat-o omului, 
pe care l-a numit ca �ind „un animal care face unelte”, 
subînțelegându-se desigur că le și utilizează în procesul de 
muncă și le perfecționează permanent pentru a transfor-
ma pământul și resursele lui în bunuri economice care au 
o exprimare valorică.

Karl Marx a dezvoltat, dar și absolutizat, teoria valo-
rii-muncă, creată de Adam Smith și David Ricardo, lansând 
și o de�niție a valorii unei măr� care se aseamănă cu ceea 
ce numim noi „o opinie”, deci un concept abstract. Valoa-
rea este de�nită ca �ind „o relație socială între producătorii 
de pe piață care schimbă între ei cantități egale de mun-
că, încorporate în mărfuri diferite”. Și pentru a sublinia 

caracterul abstract al conceptului 
„valoare” (înțeleasă ca valoare de 
schimb), Marx face o comparație 
sugestivă și oarecum amuzantă, 

respectiv „valoarea nu este ca văduva Quickly”. Vă-
duva Quickly este un personaj din piesa lui Sha-
kespeare „Neveste- le vesele din Windsor”, care 
pentru admiratorii ei 
avea un caracter con-
cret palpabil la propriu, 
spre deosebire de valoa-
re, care este o relație între 
producători, sau o „opi-
nie” pentru evaluatori, deci un concept abstract. 

Evaluatorii profesioniști estimează de fapt nu 
valoarea, ci „mărimea valorii”, de obicei a valorii de 
piață, care este dată de către acei participanți de pe 
piață care își desfășoară activitatea în condițiile opera-
torilor de e�ciență rezonabilă/medie ale domeniului lor 
de activitate. Evaluatorii de bunuri economice au deci ca 
misiune să practice un serviciu de cuanti�care a mărimii 
valorii unui bun economic, de natura activelor, datori-
ilor, entităților etc., oriunde ar � acestea și oricine ar � 
proprietarii lor (chit că în limbajul standardelor de eva-
luare este utilizat termenul „estimare” cu sens identic cu 
al termenului „cuanti�care”). 

Teoria valorii bazată pe utilitate arată că valoarea 
unui bun economic este dată de utilitatea acestuia pen-
tru un individ care nu posedă acel bun, care are nevoie 
de acesta și deci trebuie să plătească un preț pentru a-l 
obține. Cu cât utilitatea percepută pentru un bun eco-
nomic este mai mare, în condiția ceteris paribus, cu atât 
și valoarea acestuia este mai mare. Utilitatea este dată 
de satisfacția generată de utilizarea sau de consumarea 
unui bun economic și se exprimă prin percepții de genul 

confortului asigurat de o locuință, 
al gustului sau al aromei deosebite 
a unui aliment, al formei deosebite 
asigurate de o creație vestimentară 
cu o marcă notorie și, ceea ce inte-
resează în cazul bunurilor de capital, 
percepția asupra pro�tului care ar 
putea � obținut de către investitor. 

Ca urmare, o a�rmație oarecum 
șocantă, dar sugestivă în cazul unui 
investitor ar putea � de genul „va-
loarea unui restaurant care este po-
ziționat la o intersecție de drumuri 
intens circulate poate � mai mare 
decât valoarea unui castel vechi, cu 
aspect sumbru, neprimitor și care 
este amplasat într-o zonă dezolan-
tă”. Oare care este valoarea de piață 
a unei pensiuni moderne, dar care 
a fost amplasată în mod nefericit 
lângă o fermă de bovine? Oare un 
investitor o cumpără pentru un preț 
apropiat de costul de înlocuire al 
pensiunii respective? Mă îndoiesc 
că ar exista un investitor care să ofe-
re chiar și o sumă de bani simbolică 
pentru această pensiune. O variantă 
mai plauzibilă este opinia că valoarea 
de piață a pensiunii este mai degrabă 
negativă, în situația că aceasta nu are 
o utilizare alternativă.

O întâmplare petrecută în urmă 
cu circa 12 ani ilustrează grăitor, cred 
eu, partea de adevăr rezultată din con-

 › Evaluatorii 
profesioniști 
estimează de 
fapt nu valoarea, 
ci „mărimea 
valorii”, de obicei 
a valorii de piață, 
care este dată 
de către acei 
participanți de 
pe piață care 
își desfășoară 
activitatea 
în condițiile 
operatorilor de 
eficiență rezo-
nabilă/medie ale 
domeniului lor 
de activitate. 
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fruntarea dintre un adept al teoriei valorii-muncă (deci al 
relevanței abordării prin cost) și un adept al teoriei utilită-
ții (adică subsemnatul). La vremea aceea, l-am invitat la o 
discuție amicală, pe tema estimării valorii clădirilor, pe un 
profesionist în costurile de construire, care era și autorul 
unor cataloage cu costurile curente de construire ale dife-
ritelor tipuri de clădiri, care atunci erau „literă de lege” atât 
pentru evaluatorii de clădiri, cât și pentru experții tehnici. 
Încercarea de a obține, din partea interlocutorului meu, 
cel puțin o acceptare, chiar și rezervată, a ideii că valoarea 
unei clădiri cu caracter comercial decurge mai degrabă din 
veniturile viitoare generabile din exploatarea sau închirie-
rea acesteia, decât din costurile curente de reconstruire (la 
care se aplica apoi procentajul de uzură indicat de faimosul 
normativ P 135), a avut un eșec total, printr-o argumentație 
de genul „Cine este oare persoana care să se bazeze pe pre-
viziunea venitului, care poate � manipulată ușor după cum 
dorește evaluatorul, fără a putea să îl contrazică nimeni, 
deoarece nu există nicio posibilitate de veri�care a unei 
previziuni? Ceea ce contează, domnule (a mai continuat 
interlocutorul meu), sunt numai datele certe, iar acestea 
sunt numai costurile curente de reconstruire, care, pe lângă 
avantajul că sunt precise, sunt și unanim acceptate de toate 
autoritățile”. Și ca să întărească caracterul infailibil al ideii 
că valoarea de piață se bazează numai pe abordarea prin 
cost, mi-a relatat și un episod care ar � putut avea un �nal 
dramatic. Episodul invocat se referea la intenția unui an-
chetator din poliție de a deschide un dosar penal unui eva-
luator tocmai pentru „greșeala gravă” a acestuia de a omite 
utilizarea abordării prin cost, preferând utilizarea abordării 
prin venit ca abordare relevantă. Din fericire, rațiunea a fost 
mai presus de aplicarea unei gândiri de tip „frunte îngustă” 
și cazul a fost clasat.

La acea dată, optica interlocutorului meu avea o răspân-
dire cvasigenerală, înscriindu-se într-o aserțiune cu autor 
necunoscut, care trebuie să ne dea de gândit, respectiv: „Pre-
viziunile economice au făcut ca astrologia să devină o știință 
credibilă”. Deci, o conduită obligatorie de practică profesio-
nală pentru toți evaluatorii profesioniști de bunuri economi-
ce ar putea � formulată astfel: „Evaluatori, fundamentați în 
mod temeinic și implicit în mod credibil veniturile previzio-
nate pentru ca abordarea prin venit să �e credibilă!”. 

Așadar, valoarea este o opinie asupra celui mai proba-
bil preț obtenabil din vânzarea unui bun economic, deci 
un punct de vedere subiectiv emis de un analist evalua-
tor, care nu poate � înțeleasă ca �ind un adevăr absolut, 
ci care incumbă întotdeauna un anumit grad de incerti-
tudine, redat prin faptul că de obicei prețul la care se face 
tranzacția cu bunul evaluat nu este egal cu opinia asupra 
valorii emisă de evaluator. Cauza incertitudinii și deci și 
a caracterului aproximativ sau rezonabil al opiniei asu-
pra valorii constă în imperfecțiunea informațiilor care 

au fost colectate de evaluator, pe de 
o parte, și în caracterul subiectiv al 
ipotezelor pe care evaluatorul le-a 
utilizat pentru a-și formula opinia, 
pe de altă parte.

Elaboratorii Standardelor de eva-
luare a bunurilor economice (cei mai 
cunoscuți �ind IVSC, RICS, TEGo-
VA, Appraisal Institute, ASA) au re-
alizat practic o simbioză/reconciliere 
a celor două teorii ale valorii prin 
enunțarea a trei principii economice 
fundamentale, care stau la baza de-
terminării valorii de piață a unui bun 
economic. Acestea sunt:

 › Principiul substituției, care stă 
la baza valorii de piață rezultate 
din aplicarea abordării prin cost, 
respectiv costurile curente care 
ar � suportate de un participant 
de pe piață pentru a construi un 
bun economic cu aceeași utilitate 
cu a subiectului evaluării. Acest 
principiu re�ectă esența teoriei 
valorii-muncă;

 › Principiul prețului de echilibru, 
care stă la baza valorii de piață re-
zultate din aplicarea abordării prin 
piață (numită și comparația de 
piață), potrivit căruia �ecare bun 
economic se vinde pe piață nu la 
prețul dorit de vânzător sau la cel 
oferit de cumpărător, ci la acel preț 
care asigură egalitatea dintre oferta 
și cererea bunului respectiv, adică 
acel preț la care câștigul/pro�tul 
obtenabil este cel mai mare; și

 › Principiul veniturilor viitoare, 
care stă la baza valorii de piață 
rezultate din aplicarea abordării 
prin venit, conform căruia 
valoarea de piață este o re�ectare 
a bene�ciilor viitoare sperate a � 
obținute de cumpărătorul unei 
proprietăți imobiliare utilizate cu 
scop comercial (pentru obținerea 
unui pro�t). Acest principiu 
re�ectă esența teoriei valorii 
bazate pe utilitate. 

 › Valoarea este 
o opinie asupra 
celui mai proba-
bil preț obtenabil 
din vânzarea 
unui bun eco-
nomic, deci un 
punct de vedere 
subiectiv emis 
de un analist 
evaluator, care 
nu poate fi înțe-
leasă ca fiind un 
adevăr absolut, 
ci care incumbă 
întotdeauna un 
anumit grad de 
incertitudine, 
redat prin faptul 
că de obicei 
prețul la care se 
face tranzacția 
cu bunul evaluat 
nu este egal cu 
opinia asupra 
valorii emisă de 
evaluator. 
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EVENIMENTE

ANEVAR, în parteneriat cu Ziarul 
Financiar, a organizat conferinţa cu tema 
„Valoarea impozabilă a clădirilor con-
form noului Cod Fiscal”, pe data de 28 
august. Printre temele abordate în cadrul 
discuţiilor libere s-au regăsit: modali-
tatea de calcul al impozitului pe clădiri 
conform noului Cod Fiscal și noutatea 
de a stabili impozitul în funcţie de utili-

zare, și nu în funcţie de proprietar.
Au fost discutate aspectele legate de 

stabilirea valorii impozabile a clădirilor 
împreună cu reprezentanţi ai Ministeru-
lui de Finanţe, evaluatori autorizaţi, spe-
cialiști în �scalitate, directori �nanciari 
din mediul privat și auditori �nanciari.

Speakerii conferinţei au fost: Adrian 
Vascu, Președinte ANEVAR, Gheorghe 

Marinescu, Șef Serviciu Direcţia Taxe și 
Impozite, Ministerul de Finanţe, Ramo-
na Jurubiţă, Partener KPMG, Alexander 
Milcev, Partener Ernst&Young, Monica 
Rădulescu, Director economic, Electri-
ca Distribuţie Transilvania Sud, și Filip 
Stoica, Auditor Financiar, reprezentant 
Camera Auditorilor Financiari din Ro-
mânia (CAFR). 

Conferinţa „Valoarea impozabilă a clădirilor conform noului Cod Fiscal”

Alexander 
Milcev

Ramona
Jurubiţă

Adrian Vascu, Gheorghe Marinescu, Filip Stoica
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Ziua Evaluatorului

EVENIMENTE

Michael  
MacBrien
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EVENIMENTE

Ziua Evaluatorului a fost săr-
bătorită anul acesta printr-o 
conferinţă internaţională și 
un spectol de teatru, seara. 
Spectacolul de improvizaţie 

a avut loc la Teatrul Naţional din Bucu-
rești, s-a numit „Câte-n lună și în stele” și 
a avut în distribuţie doi mari actori: Ion 
Caramitru și Horaţiu Mălăele. Interpreta-
rea lor a fost secondată de violoncelul și 
vocea lui Adrian Naidin.

Conferinţa din 9 septembrie, organi-
zată cu ocazia Zilei Evaluatorului,  a adus 
la București 7 speakeri internaţionali. 
Discursurile lor au venit ca o sumă de 
idei și răspunsuri la problemele și pro-
vocările cu care se confruntă aceștia în 
exercitarea profesiei.

Conceptele de ultimă oră, la nivel inter-
naţional, pe tema „Evaluarea pentru ga-
rantarea împrumutului”, au fost expuse 
celor 450 de participanţi de următorii invi-
taţi: Krzysztof Grzesik – Președinte TEGo-
VA, Michael MacBrien – Adviser TEGoVA, J. 
Scott Robinson – Vicepreședinte Appraisal 
Institute, Lothar Jerzembek – Director VOB 
Germania, Thomas-Andreas Ziesenitz – 
VOB Germania, Silvia Cappelli – Membru 
în Board-ul TEGoVA, Vladimir Ignatov - M. 
Sc. Camera Evaluatorilor Independenţi din 
Bulgaria și Yang Feng – Reprezentant al 
China Appraisal Society. 

J. Scott 
Robinson

Krzysztof  
Grzesik
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C
ontinuăm 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. Prezentarea are două părți. 
Prima parte este legată de informa-
ții corelate cu evaluarea proprietăților 
imobiliare iar partea a doua este lega-
tă de informații corelate cu evaluarea 
întreprinderii.

Vor fi prezentate sursele de infor-
mații în fiecare caz în parte, astfel în-
cât 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 furnizorii aces-
tora, singurii care pot fi citați în rapoar-
tele de evaluare. Altfel spus, sursa de 
informații care trebuie citată nu este 
revista „Valoarea, oriunde este ea”, ci 
sursa este furnizorul informației. 

Găsiți mai jos premisele avute în 
vedere la prezentarea informațiilor pri-
vind spațiile de birouri, centrele co-
merciale și spațiile industriale. Infor-
mațiile din tabelele anexate trebuie 
interpretate strict în corelație cu aces-
te premise.

În cazul informațiilor referitoare la 
piața imobiliară, pentru localitățile la 
care nu se fac referiri în conținutul ta-
belelor anexate, unde foarte probabil 
volumul tranzacțiilor imobiliare este 
mai redus, evaluatorii vor avea în ve-
dere 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 mi-
nime ale ratelor prezentate în aceste 
tabele, cel mai probabil situându-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
 › 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. 

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

 › �e 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. 

 › 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. 

 › CBRE: S-a raportat „Chiria prime”, care reprezintă 
chiria de piață care poate � obținută pentru o unita-
te de dimensiuni standard (în concordanță cu cere-
rea pentru �ecare 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 re�ecte nivelul la care tranzacțiile relevante 
sunt �nalizate în piață la momentul respectiv, dar nu 
trebuie să �e identice cu oricare dintre ele, în special 
în cazul în care nivelul tranzacțiilor este limitat sau 
există doar câteva oferte. 

 › În cazul orașelor primare, informațiile se bazează 
pe clădirile de birouri moderne din �ecare 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. 

 › În cazul orașelor secundare, informațiile se bazează pe 

Informaţii corelate cu evaluarea proprietăţilor 
imobiliare și cu evaluarea întreprinderii
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clădirile de birouri moderne din 
�ecare oraș, indiferent de locație. 

 › Colliers, �e 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 � plătite de către 
proprietar, dar sunt refacturate 
chiriașilor prin „service charge” 
(incluzând, dar fără a � limitate 
la, categoriile listate mai sus). 
Nota bene: cheltuielile de capital 
rămân în sarcina proprietarului. 

 › Colliers, �e 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). 

 › 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). 

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

Ratele de capitalizare raportate se 
referă la produse primare, respectiv la 
cel mai bun randament (cea mai mică 
rată) estimat a � 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. 
 › Ratele de capitalizare raportate 

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

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

 › Rata de capitalizare este 
estimată ca �ind 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. 

 › În cazul orașelor primare, doar 
clădirile moderne sunt atractive 
pentru investitori. Rata de capi-
talizare pentru aceste produse a 
fost estimată având în vedere aș-
teptările investitorilor care ar � 
interesați de achiziția unor astfel 
de proprietăți în orașele analiza-
te, precum și tranzacțiile înregis-
trate în ultimii ani. 

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

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

2. CENTRE COMERCIALE

 › 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). 

 › 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. 

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

 › DTZ: Pentru București și orașele 
principale din ţară s-au luat 
în considerare doar produsele 
moderne (minim 5.000 de mp 
suprafaţa închiriabilă, unde 
suprafaţa supermarketului/
hipermarketului nu depășește 
suprafaţa galeriei comerciale).

 › 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 � plătite de către 
proprietar, dar sunt refacturate 
chiriașilor prin „service charge” 
(incluzând, dar fără a � limitate 
la, categoriile listate mai sus). 

Locație central Piața Victoriei

semicentral
Floreasca, Barbu Văcărescu,  

Piața Presei, Politehnica, Lujerului

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

 › 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). 

 › 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 su�ciente pentru 
a estima chiria medie pentru un 
centru comercial. 

 › 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 �ecare 
centru comercial în parte. 

 › Ratele de capitalizare raportate se 
referă la produse primare, respec-
tiv la cel mai bun randament (cea 
mai mică rată) estimat a � 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. 

 › Ratele de capitalizare raportate 
nu iau în considerare niciun cost 
de realizare a tranzacției, sau 
impozit aferent, ci re�ectă prețul 
raportat. 

 › Rata de capitalizare este 
estimată ca �ind 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. 

 › Pentru București, dat �ind 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 � 
interesați să cumpere un astfel 
de produs, precum și tranzacții 
din regiune (Europa Centrală și 
de Est), în orașe comparabile.

 › 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 

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

 › 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 � plătite de către 
proprietar, dar sunt refacturate 
chiriașilor prin „service charge” 
(incluzând, dar fără a � limitate 
la, categoriile listate mai sus). 
Nota bene: cheltuielile de capital 
rămân în sarcina proprietarului. 

 › 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). 

 › Ratele de capitalizare raportate 
se referă la produse primare, 
respectiv la cel mai bun 
randament (cea mai mică rată) 
estimat a � 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. 

 › Ratele de capitalizare raportate 
nu iau în considerare niciun cost 
de realizare a tranzacției, sau 
impozit aferent, ci re�ectă prețul 
raportat.

 › 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 � interesați să 
achiziționeze asemenea produse, 
precum și de tranzacțiile din 
regiune (Europa Centrală și de 
Est), în orașe comparabile.

 › Rata de capitalizare este 
estimată ca �ind 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. 

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

Urmează tabele cu date la Q2 2014:

INFORMAŢII DIN PIAŢĂ

VALOAREA54



 › 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 - 14 9 - 11

Rata medie 
de neocupare (%) 14.7%

Iași: 8%
Cluj Napoca: 12%
Brașov: 10-12%
Timișoara: 8%
Constanţa: n/a

n/a

Rata de capitalizare (%) * 8.00 - 8.50% 8.75 - 9.25% 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 (%) 12% 10 - 12% n/a

Rata de capitalizare (%) * 9.5 - 10% 10 - 11% 10.5 - 11.5%

* Rata de capitalizare pentru proprietăţi prime
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 › 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 12 - 14 Sibiu 12 - 13

semicentral 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 17%

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

Cluj Napoca 10%

Brașov 15%

Rata 
de capitalizare (%)

produse 
primare

7.75 
- 8.25% 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 - 70 produse primare 25 - 35

media pe centrele 
din ţară 15 - 20

produse 
secundare 45 - 55 produse 

secundare 15 - 25

Rata 
de capitalizare (%)

produse 
primare

7.75% 
- 8%

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 12.8%

Brașov 1%

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

Timișoara 5-10%

Iași, Constanţa n.a.

Rata de capitalizare (%) medie piaţă 9 - 10% produse primare 10.5-11%
Sibiu, Craiova, 

Târgu Mureș, Pitești, 
Ploiești, Arad

11%
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 › 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

- semicentral: 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 cu-
prinse 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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 › 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 (%) 15.9%

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) 60 - 70 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%
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 › Jones Lang LaSalle

Segment de piaţă București Orașe Primare (Iași, Cluj, 
Timișoara, Brașov) Orașe secundare

Spaţii de birouri

Chirie contractuală clădire 
de clasa A (Euro/mp/lună)

- central: 18.5
- semicentral: 15

- periferie: 11 - 12.5

Iași: 12 - 14
Cluj: 12 - 14

Timișoara: 13 - 15
Brașov: 11 - 13

10 - 11

Rata medie de neocupare (%) 14.7%

Cluj: 10%
Iași: 15 -16%
Brașov: n/a

Timișoara: 15%
Constanţa: n/a

n/a

Rata de capitalizare 8.25% 9% 9.5%

Spaţii comerciale

Chirie cerută pentru 
un spaţiu de 100 mp la parter, 

modă (Euro/mp/lună)
60 - 70 30 - 35 20 - 25

Rata de capitalizare 8.25% 9% 9 - 9.5%

Industrial

Chirie medie clasa A 
(Euro/mp/lună)

3.6 - 4.0 (suprafeţe < 20.000)
3.5 (suprafeţe > 20.000)

2.8 - 4.0 în funcţie 
de suprafaţă

2.5 - 3.2 în funcţie 
de suprafaţă

Rata medie de neocupare 13.5 - 15% n/a n/a

Rata de capitalizare 10% 10 - 11% 10.5 - 11.5%
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 › 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 - 18.5
- semicentral: 13 - 16

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

Rata medie de neocupare 
(%), media pe piaţă 17,4%

Iași: 20%
Cluj Napoca: 15%

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

n.a.

Rata de capitalizare (%), 
produse primare 8 - 8.25% 9 - 10% 9.5 - 11%

Centre comerciale

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

modă (eur/mp/lună)
50 - 60 20 - 30 18 - 20

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);

3.75 - 4.25 (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%
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Informații de piață utile pentru estimarea ratei de actualizare
Evaluarea întreprinderilor prin 

aplicarea metodei �uxurilor de nume-
rar actualizate implică fundamentarea 
ratei de actualizare corespunzătoare 
�uxurilor de numerar previzionate. În 
determinarea ratei de actualizare sunt 
necesare informații privind nivelul ra-
tei fără risc, prima de risc de țară și 
alte prime de risc pe care evaluatorul 
le consideră ca �ind adecvate și le ia 
în considerare în calculul acestei rate.

Cel mai adesea, referința privind 
nivelul ratei fără risc este reprezentată 
de randamentul oferit de obligațiunile 
de stat cu rating AAA și cu scaden-
ță 10 ani emise în moneda în care au 
fost previzionate �uxurile de numerar. 
Randamentul oferit de obligațiunile 
de stat românești ce au un rating BB+ 
compensează investitorii atât pentru 
valoarea timp a banilor la nivelul co-
respunzător 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 randamentul 
oferit de obligațiunile de stat româ-
nești, nu se recomandă luarea în con-

siderare și a unei prime de risc de țară. 
Marja de risc de credit aferentă obli-
gațiunilor de stat românești poate � o 
referință privind nivelul primei de risc 
de țară. Nivelul marjei de risc de credit 
poate � aproximat prin luarea ca refe-
rință a cotațiilor CDS (Credit Default 
Swap – instrumente derivate pentru 
transferul riscului de credit) pentru 
investițiile în euroobligațiunile de stat 
românești sau diferența existentă între 
randamentele obligațiunilor cu rating 
AAA și randamentele obligațiunilor 
românești emise în aceeași monedă și 
având aceeași maturitate.

Pentru a avea o referință privind 
nivelul acestor indicatori, vă prezentăm 
datele referitoare la nivelul randamen-
telor la scadență ale obligațiunilor de 
stat românești, germane și americane, 
cotația CDS pentru obligațiunile de 
stat românești emise în euro cu matu-
ritate 5 ani și rata in�ației 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 15 septembrie 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 site-ul 
Bloomberg. Randamentul la scaden-
ță al obligațiunilor de stat românești 
emise în RON cu maturitate răma-
să 9 ani (YTM RO, 9y, RON) a fost 
preluat de pe site-ul Băncii Centrale 
Europene. Randamentele la scaden-
ță ale obligațiunilor de stat româ-
nești emise în Euro și în USD cu 
maturitate rămasă 10 ani (YTM RO, 
10y, EUR), respectiv (YTM RO, 10y, 
USD) au fost preluate de pe site-ul 
Bursei din Frankfurt.

Cotația CDS corespunzătoare 
obligațiunilor de stat românești emi-
se în EUR cu maturitate 5 ani a fost 
preluată de pe site-ul Deutsche Bank 
Research. Previziunile privind rata 
in�ației (Ri) pentru anul 2014 pentru 
lei sunt furnizate de Banca Națională 
a României (BNR), pentru Euro de 
Banca Centrală Europeană (BCE) și 
pentru USD de Banca Rezervelor Fe-
derale a SUA (FED). 

Capitolul 2:

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

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

Series1 4.21% 2.20% 2.81% 0.70% 4.04% 1.50%
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Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat 
românești și rata inflației estimată pentru anul 2014 

YTM GER,10y, EUR YTM USA,10y, USD CDS RO, 5y, EUR
Series1 1.08% 2.61% 1.38%
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Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat germane 
și americane. CDS România 

INFORMAŢII DIN PIAŢĂ
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ARB: Rolul evaluării în sistemul bancar

R
elevanța colaborării dintre 
Asociația Română a Băn-
cilor (ARB), entitate care 
concentrează întreaga in-
dustrie bancară din Româ-
nia, și Asociația Națională 

a Evaluatorilor Autorizați din România 
(ANEVAR) este dată de necesitatea 
menținerii stabilității sistemului ban-
car, încrederii reciproce și premise-
lor de creștere economică. Cooperarea 
dintre cele două asociații vizează două 
treimi din piața creditării din Româ-
nia, în condițiile în care creditele cu 
garanţii ipotecare deţin o pondere de 
aproximativ 67% din totalul creditelor 
acordate companiilor și populaţiei (iu-
nie 2013). Alături de evaluarea pentru 
garantarea creditelor trebuie incluse și 
evaluările pentru raportarea �nancia-
ră, pentru asigurare, pentru vânzare/
cumpărare și pentru fuziuni.

Efectele crizei mondiale pe care o 
traversăm constau în scăderea valorii 
de piață a garanțiilor și creșterea credi-
telor neperformante pe fondul creșterii 
șomajului, diminuării veniturilor, in-
solvenței companiilor și recomandă o 
atenție sporită în evaluarea și gestiunea 
riscurilor generate de sectorul imobili-
ar și de creditarea cu garanţii. Astfel, se 
impune menţinerea valorii colateralului 
ipotecar la un nivel adecvat. Valoarea 
colateralului din portofoliul băncilor 
rămâne su�cientă, inclusiv în eventu-
alitatea unor evoluţii nefavorabile. Pe 
segmentul companiilor, nivelul LTV 
(loan-to-value) pentru creditele garan-
tate preponderent cu ipoteci a�ate în 
portofoliul instituţiilor de credit în tri-
mestrul doi al anului 2014 s-a plasat la 
96%, în timp ce, în cazul creditelor nou 
acordate în ultimele trei luni, valoarea 
înregistrată a fost de aproximativ 73%, 
potrivit datelor BNR. La nivelul stocu-
lui total de credite imobiliare acordate 
populației, valoarea medie a LTV este 
de 86% în trimestrul doi al anului 2014.

Potrivit reglementărilor în vigoare, 
băncile utilizează Ghidul privind eva-
luarea pentru garantarea împrumuturi-
lor pentru a menține o practică unitară 
în domeniu în condițiile aplicării unor 
proceduri pentru evaluarea garanţiilor 
reale și pentru veri�carea faptului că 
respectivele garanţii sunt executabile și 
valori�cabile. Ghidul privind evaluarea 
pentru garantarea împrumuturilor este 
emis de ANEVAR în anul 2010, în co-
laborare cu Asociația Română a Bănci-
lor, acțiune ce reprezintă un punct de 
referință în cooperarea dintre industria 
bancară și cea a evaluării.

Trebuie să avem în vedere și impac-
tul pe care îl au cheltuielile cu ajustările 
pentru depreciere determinate de ree-
valuările garanţiilor asupra rezultatelor 
instituțiilor de credit.

În urma acţiunii de reevaluare a 
garanţiilor în anul 2012, rezultatele �-
nanciare ale instituţiilor de credit au 
fost afectate cu 2,7 miliarde lei, potrivit 
datelor BNR, în timp ce pentru 2013 se 
estima o afectare marginală a contului 
de pro�t și pierdere. Având în vedere 
acțiunea de scoatere din bilanț a cre-
ditelor neperformante integral provi-
zionate și de necesarul de provizioane 
suplimentare, pentru anul în curs esti-
mările în privința pro�tabilității siste-
mului bancar nu sunt optimiste. 

Rata creditelor neperformante la 
nivelul sistemului bancar s-a situat la 
19,2% la sfârșitul lunii iunie 2014. Re-
ducerea ratei creditelor neperforman-
te s-a produs ca urmare a schimbării 
de către BNR a metodologiei de calcul 
al acestui indicator și  pe fondul de-
mersurilor băncilor de vânzare a unor 
portofolii de credite neperformante 
către instituţii specializate în mana-
gementul acestora. Scoaterea din bi-
lanț a creditelor neperformante inte-
gral provizionate, cu posibilitatea de 
urmărire în continuare a creanței, se 
re�ectă în bilanțul băncilor mai puter-

nic odată cu datele statistice aferente 
lunilor următoare. Sistemul bancar ră-
mâne bine capitalizat, rata de solvabi-
litate �ind de 17% în luna iunie 2014.

Relevante în colaborarea din-
tre ARB și ANEVAR sunt cursurile 
de pregătire prin intermediul cărora 
ANEVAR promovează standarde de 
lucru riguroase în rândul evaluato-
rilor, precum și demersurile pentru 
stabilirea metodologiei care se refe-
ră la determinarea valorii bunurilor 
imobile pe termen lung (VTL) în con-
textul emiterii de obligaţiuni bancare 
garantate.

Prioritățile industriei bancare vi-
zează menținerea rolului sistemului 
bancar de principal �nanțator al eco-
nomiei României și continuarea de-
mersurilor de colaborare, inclusiv cu 
ANEVAR, pentru asigurarea stabilității 
și credibilității sectorului bancar.

PREZENTARE ARB
Asociația Română a Băncilor con-

centrează întreaga industrie bancară 
din România, �ind vocea sectorului 
bancar în relația cu autoritățile ro-
mâne, Fondul Monetar Internațional, 
Comisia Europeană, Banca Mondia-
lă și alte organisme interne și inter-
naționale. Obiectivul principal constă 
în reprezentarea și apărarea drepturi-
lor și intereselor membrilor, mai ales 
acum în perioada în care reglementa-
rea gândită la nivel european a unui 
sistem bine normat poate exercita pre-
siune suplimentară pe rolul băncilor 
de �nanțator al economiei. Sectorul 
bancar românesc �nanţează preponde-
rent economia românească, asigurând 
aproximativ 92% din totalul �nanţări-
lor acordate de sistemul �nanciar ro-
mânesc. Sistemul bancar din România, 
care deservește milioane de clienți, s-a 
dovedit a � rezilient pe perioada crizei, 
ne�ind nevoie de sprijin din fonduri 
publice pentru susținerea acestuia. 
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