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 Ű RALUCA ȘLICARU,  
Editor coordonator

Dragii mei,
Oricâte reguli, coduri etice sau standarde îşi stabileş-

te o profesie, ea nu va reuşi să îşi ducă la bun sfârşit 
misiunea, cu cea mai mare corectitudine, dacă nu 

îi este recunoscută şi respectată independența. Esențial 
este să reuşeşti să te faci auzit şi să câştigi recunoaşterea 
independenței tale de către ceilalți. Apoi, să o aperi şi să 
o păstrezi.

Orice independență declarată, şi recunoscută ulteri-
or de principalii actori care contează, aduce lucruri bune 
atât celor care şi-au declarat-o cât şi celor care au recunos-
cut-o. Și chiar şi celor care nu au recunoscut-o. 

În acest număr al revistei sper să regăsiți fundamentul 
unei stări viitoare de mai bine în condițiile în care inde-
pendența declarată de ANEVAR, prin articolul preşedin-
telui asociației, Adrian Vascu, „Declararea independenței 
evaluatorului” (pag. 6), este recunoscută atât de Banca 
Națională a României, prin intermediul unui interviu pe 
care ni l-a acordat dl. Nicolae Cinteză, directorul Direcţiei 
de Supraveghere din cadrul BNR, cât şi de către colegi din 
afara țării care ni s-au alăturat şi ne-au ajutat în a descrie 
cât mai corect ce înseamnă independența evaluatorului: 
Luca Bertalot, secretar general al European Mortgage Fe-
deration (EMF) şi al European Covered Bond Council 
(ECBC), Silvia Cappelli, membru în board-ul TEGoVA şi 
vicepreşedinte ASSOVIB şi, nu în ultimul rând, Appraisal 
Institute din SUA. 

Informațiile din piață sunt actualizate, astfel încât pu-
teți accesa acum datele furnizate de cei şase raportori, la Q3 
2014. Speța din CED are alocat un spațiu important în acest 
număr al revistei, având în vedere complexitatea reprezenta-
tă de aceasta. Rubrica de evenimente ilustrează întâlnirea tra-
dițională a membrilor corporativi ANEVAR, de la Predeal.

Mulțumim tuturor celor care s-au implicat în realiza-
rea acestei ediții aniversare a revistei. Am împlinit un an şi 
vă promitem să vă fim alături în continuare, cu informații 
valoroase şi susținere deplină. 

Revista vă stă la dispoziție în mediul virtual, în magazi-
nele App Store, Google Play şi pe site-ul oficial ANEVAR, 
ca şi în varianta tiparită. Aşteptăm cu mare interes mesa-
jele voastre pe adresa: valoarea@anevar.ro. 

Mult succes în a recunoaşte Valoarea şi atunci când îşi face 
apariția în viața voastră. Un an minunat şi plin de realizări!

editoriaL
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Este o temă pe care se poate vorbi 
în diferite „registre”. Poate de ace-
ea pare un subiect banal, binecu-

noscut. Despre aceste perspective varia-
te ale independenței voi vorbi în cele ce 
urmează, luând ca exemplu activitatea 
de evaluare în contextul garantării îm-
prumuturilor. Am ales acest domeniu 
pentru că, pe de o parte, ilustrează cel 
mai complet laturile independenței şi, 
pe de altă parte, evaluarea în vederea 
garantării împrumuturilor reprezintă 
şi astăzi ponderea majoritară în activi-
tatea evaluatorilor. Astfel, pe baza unei 
statistici realizate recent, constatăm că 
evaluarea pentru garantarea împrumu-
turilor  este „responsabilă” de cca 51% 
din cifra de afaceri a evaluatorilor şi de 
peste 75% din numărul de rapoarte de 
evaluare realizate pe parcursul unui an. 

Tot din capul locului aş vrea să punctez şi că ceea ce 
vom concluziona în acest articol este valabil pentru toate 
parteneriatele dintre evaluatori şi utilizatorii desemnați 
ai rapoartelor de evaluare.

 „Fațetele” independenței

Putem aborda acest concept din mai multe perspective:
1. Independența ca şi prevedere a codului etic conform 

căreia evaluatorul trebuie să acționeze imparţial, 
independent şi onest. Incertitudinile posibile 
referitoare la independenţă sau imparţialitate 

trebuie să fie făcute cunoscute 
celor implicaţi şi eliminate sau 
minimalizate pentru a nu exista 
suspiciuni privind concluziile 
lucrării de evaluare.

2. Independența din punct de 
vedere al activității de evaluare şi 
cea de acordare a creditelor din 
cadrul instituțiilor financiare.

3. Independența din perspectiva 
fiscală, ca profesie reglementată. 
Odată declarată dependența, 
tratamentul fiscal (de natură 
salarială) este diferit versus 
tratamentul de PFA sau 
PFI aplicat profesioniştilor 
independenți.

4. Independența ca suveranitate 
a opiniei privind valoarea 
şi care poate aparține doar 
evaluatorului.

În acest articol mă voi opri asu-
pra ultimului punct, pentru că am 
constatat că deşi el conține un enunț 
de „bun simț”,  atunci când discutăm 
despre cazurile practice, descoperim 
că sunt foarte multe situații în care 
această perspectivă nu este văzută la 
fel de către evaluatori şi utilizatorii 
desemnați ai serviciilor de evaluare.

În fapt, în mintea şi, mai depar-
te, în acțiunile unor reprezentanți ai 
clienților evaluatorilor persistă ideea 
că rezultatul evaluării ar putea fi ne-
gociat. De aici, există deseori cerințe 
privind nivelul valorii estimate, nivel 
care, cred solicitanții respectivi, re-
prezintă „adevărul” privind valoa-
rea bunului supus evaluării. De fapt, 
această aşteptare este semnificativ 
influențată de intenția de utilizare a 
rezultatului evaluării şi nu de aspec-
tele profesionale care trebuie să con-
ducă la estimarea valorii.

Am mai spus şi cu alte ocazii 
că valoarea unui bun, la o anumită 
dată, într-un anumit scop al evaluă-

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

 Ű În fapt, în 
mintea şi, mai 
departe, în 
acțiunile unor 
reprezentanți 
ai clienților 
evaluatorilor 
persistă ideea 
că rezultatul 
evaluării 
ar putea fi 
negociat. de 
aici, există 
deseori cerințe 
privind nivelul 
valorii estimate, 
nivel care, 
cred solicitanții 
respectivi, 
reprezintă 
„adevărul” 
privind valoarea 
bunului supus 
evaluării.
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rii, este una singură şi ar trebui să fie obținută de către 
orice evaluator care ar realiza evaluarea acelui bun, cu 
o marjă de +/- 10%. 

De ce cred oare clienții că valoarea poate fi negociată, 
este greu de spus într-o singură frază. Cred că este un cu-
mul de factori, dintre care aş aminti faptul că profesia de 
evaluator este nouă în peisajul economic românesc şi nu 
există încă o cunoaştere a esenței acesteia de către publi-
cul interesat, la fel cum este şi o problemă de mentalitate 
conform căreia, dacă am plătit un serviciu, avem dreptul 
la mai multe pretenții. Cei doi factori de mai sus atrag 
atenția asupra faptului că profesia nu a ajuns la nivelul 
necesar de încredere în percepția publică. 

Ce e de făcut?

Profesia de evaluator este în continuă dezvoltare, con-
solidare şi adaptare la realitățile economice. Pe măsură ce 
se maturizează, identifică nevoile care trebuie acoperite 
şi propune măsurile necesare. Învățăm din mers, adop-
tăm standarde specifice, reguli de monitorizare, proce-
duri etice şi disciplinare şi, cu răbdarea necesară, dacă 
vom urma această cale, vom ajunge la nivelul de încre-
dere necesar.

Una dintre zonele de evoluție o reprezintă şi informa-
rea publicului despre activitatea de evaluare şi caracteris-
ticile acesteia. Poate publicul nu a ştiut că valoarea este 
rezultatul muncii evaluatorului şi că aceasta nu poate fi 
influențată de nimic altceva decât de raționamentul pro-
fesional. Cu siguranță, au fost şi evaluatori care au con-
tribuit prin atitudinea lor la această percepție. Nu căutăm 
„vinovați”. Dorim însă să vedem ce trebuie făcut. Soluția 
este creşterea încrederii pe baza unor servicii profesiona-
le de cel mai înalt nivel. 

Mai concret,  
despre reevaluarea  
relației „evaluator – 
instituție de credit”

După cum spuneam în numărul 
anterior al revistei „Valoarea, oriun-
de este ea“, este strict necesară „ree-
valuarea relației evaluator-instituție 
de credit” pentru ca palierul actual 
să fie lăsat în urmă.

Această „reevaluare” va trebui să 
aibă în vedere şi relația contractuală 
dintre evaluator şi instituțiile de credit. 
Am citit în ultima perioadă mai multe 
contracte propuse evaluatorilor de că-
tre instituțiile de credit şi am constatat 
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apariția frecventă a două sintagme: obligațiile evaluatorilor 
şi drepturile băncii. Mai rar şi „surorile” acestora. În cadrul 
contractelor am identificat şi clauze care denotă o îndoială 
asupra corectitudinii evaluărilor. Nu vreau să fac aici o pre-
zentare amplă a acestor cazuri, pe care mi-am propus de alt-
fel să le dezvolt într-unul din numerele viitoare ale revistei. 
Vreau să dau totuşi două exemple, fără a preciza şi numele 
băncilor respective, pentru a avea cât de cât o imagine asu-
pra a ceea ce numesc eu clauze care nu ar trebui acceptate 
de către evaluatori sau, poate după reevaluarea relației din-
tre evaluatori şi instituțiile de credit, acest gen de clauze nu 
va mai fi propus de către acestea din urmă.

Astfel, un prim exemplu este următorul:

„Stabilirea eronată a valorii de piață a bunului/bunuri-
lor evaluate sau existența în Rapoartele de evaluare a ori-
căror alte declarații/informații neconforme cu realitatea, 
realizate de Evaluator,  cu intenție sau din culpă, atrage răs-
punderea materială a acestuia care va fi obligat să plătească 
Băncii penalități în cuantum de 1% din valoarea creditului 
acordat şi garantat cu bunul/bunurile respective.” 

Comentariu:

Clauza nu poate fi acceptată în această formă având 
în vedere că (1) este interzis prin lege ca tariful evaluato-
rului să fie calculat ca un procent din valoarea evaluată 
şi nivelul creditului este corelat cu valoarea de piață obți-
nută în raportul de evaluare, deci o primă inechitate (2) 
răspunderea materială ar trebui să fie corelată printr-un 
mecanism clar stabilit cu tariful încasat de evaluator (3)  
lipseşte din contract cine constată stabilirea eronată a va-
lorii şi existența unor declarații/informații neconforme.  

 Ű Una dintre 
zonele de evoluție 
o reprezintă şi in-
formarea publicului 
despre activitatea 
de evaluare şi 
caracteristicile 
acesteia. Poate 
publicul nu a ştiut 
că valoarea este 
rezultatul muncii 
evaluatorului şi că 
aceasta nu poate 
fi influențată de ni-
mic altceva decât 
de raționamentul 
profesional.
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Exemplul al doilea este:

 „În cazul în care apar diferende legate de raportul 
de evaluare, daunele produse Beneficiarului ca urmare 
a evaluării bunurilor obiect al Raporturilor de Evaluare, 
se vor calcula ca procent de 100% din diferenţa rezultată 
între valoarea dată respectivului bun de către Evaluatorul  
în cauză şi valoarea dată aceluiaşi bun de către un eva-
luator independent autorizat în condițiile O.G. 24/2011 
(denumit în continuare „arbitru”), stabilit de către Be-
neficiar.  Evaluatorul arbitru va exprima o opinie pentru 
bunul în cauză, în aceleaşi ipoteze şi codiții limitative şi 
la aceeaşi dată a evaluării, opinie care va fi luată în consi-
derare la calculul daunelor interese astfel apărute.”

Comentariu:

Din nou apare ideea prejudiciului şi a modului de 
acoperire al acestuia, dar modalitatea de calcul şi motive-
le de declanşare ale acesteia nu îi dau niciun drept evalu-
atorului să îşi susțină cauza. Aşa cum este formulată, este 
la discreția băncii să calculeze şi să solicite daune, având 
o acoperire de 100% a riscului, care este mutat în sarcina 
evaluatorului. 

După cum am precizat anterior, într-unul din nume-
rele viitoare vom trece în revistă toate acele clauze care 
vor fi încă în vigoare şi care pun în situație dezavantajoa-
să evaluatorii. Desigur că nu milităm ca în contracte să 
existe clauze care să dezavantajeze instituțiile de credit, 
ci ne propunem ca prevederile contractuale să fie echi-
librate şi adaptate specificului activității de evaluare a 
bunurilor. 

În acest context, unul dintre aspectele de subliniat 
este cel referitor la „independența evaluatorului” şi la 
faptul că independența a fost indusă şi nu declarată.

Declarația de independență

Independența evaluatorului reprezintă desfăşura-
rea activității pe baza cunoştințelor şi abilităților pro-
fesionale, şi emiterea opiniei asupra valorii pe baza 
propriei convingeri, fără niciun fel de influență sau 
constrângere din partea altei persoane, indiferent de 
relația comercială a acesteia cu evaluatorul.

În practică, există reprezentanți ai unor instituții 
de credit nespecializați în evaluare, care cred că pen-
tru a-şi rezolva sarcinile de serviciu şi a atrage un nou 
client (cazul unor ofițeri de credit) îşi permit să îi ceară 
evaluatorului modificarea valorii din raportul de evalu-
are. Fără un argument profesional. Invocând o căutare 
pe Google!
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Această situație, deşi nu este ge-
neralizată, reprezintă în sine un fapt 
grav, şi în prezent, nu este preîntâm-
pinată sub o formă scrisă.

Pasul următor

Independența îşi arată efectele 
dacă ea este recunoscută de către 
terți.

De aceea, propunem ca în anga-
jamentele scrise, încheiate între eva-
luatori şi clienții lor, să fie introdusă 
definiția independenței evaluatoru-
lui, alături de obligațiile şi drepturile 
părților în acest sens.

De asemenea, contractele trebu-
ie să conțină clauze foarte clare cu 
privire la responsabilitățile fiecărei 
părți dacă îşi încalcă obligația de 
respectare a independenței. Astfel, 
trebuie să existe clauze care să pro-
tejeze banca în condițiile în care 
evaluatorul „face exces” de inde-
pendență, la fel cum trebuie să exis-
te clauze care să penalizeze orice fel 
de presiune a reprezentanților in-
stituțiilor de credit asupra nivelului 
valorii obținute.

Efecte

Responsabilitatea evaluatorilor 
va fi clar delimitată. Aceştia trebuie 
să susțină valorile obținute în pri-
mul rând prin calitatea raportului 
de evaluare şi prin respectarea ce-
rințelor legate de calitatea evaluări-
lor, primite de la evaluatorii autori-
zați care dețin calitatea de evaluatori 
interni ai băncilor. Nu în ultimul 
rând, trebuie să crească încrederea 
pe care cele două părți trebuie să o 
aibă una în cealaltă. Doar pe baza 
încrederii, dependența dintre evalu-
atori şi bănci, care nu pot trăi de fapt 
unii fără ceilalți, va putea fi reciproc 
avantajoasă. Și această „dependență” 
necesară poate fi deplină dacă ambe-
le părți vor respecta „independența 
evaluatorului”. 
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„Concluzia asupra valorii nu poate 
fi influențată de nimic și de nimeni“

Cât de pregătit este sistemul bancar românesc 
pentru testul de stres impus de BCE?

Tocmai pentru a preîntâmpina probleme la AQR (Asset 
Quality Review), s-a cerut băncilor să provizioneze aşa cum 
trebuie, iar activele să fie reflectate în bilanț la o valoare cât 
mai aproape de valoarea de piață. Din aprilie a început între-
gul proces de „curățare” a bilanțurilor băncilor şi deja lucru-
rile arată mai bine, deşi este loc de şi mai bine.

Care au fost efectele  
măsurilor BNR de până acum?

Rata creditelor neperformante a scăzut cu 7% într-o peri-
oadă relativ scurtă de timp, din aprilie până în septembrie, de 
la 22,3% la 15,3%, ca efect al măsurilor recomandate de BNR.

Nu este rău deloc, dar eu cred că nu s-a ajuns încă la ni-
velul la care trebuia să se ajungă. Dacă se operau corespunză-
tor cele trei recomandări ale noastre, făcute începând cu luna 

aprilie, nivelul trebuia să fie undeva în 
jur de 9,50%. Din păcate, modificările 
de soft din aplicațiile băncilor sunt foar-
te costisitoare şi cer timp, aşa că nu s-au 
putut scoate în afara bilanțului sumele, 
aşa cum am recomandat noi.

Oricum, rata de acoperire cu pro-
vizioane a creditelor neperformante 
rămâne la un nivel foarte bun per total, 
de 66,2%. Un calcul simplu ne arată 
faptul că doar 33,8% din rata de neper-
formanță de 15,3%, adică mai puțin de 
6% din totalul creditelor, ar putea să 
reprezinte o pierdere potențială pentru 
bănci şi asta doar în cazul în care nu ar 
mai recupera nimic din garanțiile afe-
rente creditelor acordate.

Cât de importante sunt 
evaluările din perspectiva 
testului de stres?

Foarte importante, pentru că in-
vocarea garanțiilor ca motiv pentru o 
provizionare mai slabă este unul dintre 
argumentele pe care BNR le primeşte 
des din partea băncilor. De aceea, este 
important să avem nişte valori corecte, 
obținute cu respectarea standardelor 
ANEVAR. După cum probabil ştiți, 
am avut şi cazuri de valori aberante în 
bilanțuri, cazuri care s-au soldat cu eli-
minarea evaluatorilor respectivi de pe 
listele băncilor. Și dacă vom mai găsi 
astfel de exemple, vom lua aceleaşi mă-
suri din nou, pentru că este nevoie de 
„curățenie” şi în acest domeniu.

interViu

 Ű din aprilie 
a început 
întregul proces 
de „curățare” 
a bilanțurilor 
băncilor şi deja 
lucrurile arată 
mai bine, deşi 
este loc de şi 
mai bine.

Interviu cu Nicolae Cinteză, directorul Direcţiei de 
Supraveghere din cadrul Băncii Naționale a României
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Care este relația 
dumneavoastră cu ANEVAR?

Pot să vă spun că avem o coope-
rare foarte bună. Rolul profesiei de 
evaluator a devenit din ce în ce mai 
important în această perioadă în care 
prudența bancară şi supravegherea ac-
tivității bancare au fost dublate de acți-
unile Băncii Centrale Europene referi-
toare la AQR. Ne aşteptăm ca profesia 
de evaluator să fie pregatită să ia mă-
surile care se impun. Experiența ca-
zurilor despre care vă povesteam ne-a 
arătat că avem toată deschiderea şi 
susținerea ANEVAR pentru demersul 
nostru de a pune lucrurile în ordine.

Ce ar însemna  
aceste măsuri?

În primul rând să „întărească“ 
standardele de evaluare prin docu-
mente specifice care să ghideze eva-
luatorii astfel încât să nu greşească. 
Cu cât prevederile sunt mai ambigue, 
cu atât lasă loc de interpretări şi apoi 
de rezultate diferite. Evaluatorii tre-
buie să ştie că ei răspund de concluzia 
asupra valorii şi că aceasta nu poate 
fi influențată de nimic şi de nimeni. 
Am auzit că ar fi persoane din bănci, 
chiar necalificate ca evaluator, care cer 
un anumit nivel al valorii. Sper că este 

doar un zvon şi că nu îşi permite nimeni aşa ceva. Oricum 
îi îndemn pe evaluatori să nu cedeze în fața niciunei presi-
uni. De aceea, cred că rolul profesiei este să îi sprijine prin 
măsuri specifice în acest sens. De asemenea, aşteptăm de la 
profesie să aibă o reacție fermă în cazurile de încălcări ale 
eticii şi deontologiei profesionale. 

Baza de date comună, lansată recent în 
dezbatere de către ANEVAR, reprezintă o 
asemenea măsură?

Cu certitudine. Această bază de date a fost lansată în 
urma unei întâlniri pe care am avut-o cu persoanele din 
conducerea asociației, în primavara acestui an şi conside-
răm că va fi un instrument foarte util pentru restrângerea 
subiectivismului în zona valorii colateralelor. BNR susține 
acest demers şi aşteptăm să fie pus în practică începând cu 
anul 2015.

Acest număr al revistei „Valoarea, oriunde 
este ea“ are ca temă principală „independența 
evaluatorului“. Ce părere aveți despre acest 
subiect?

Consider că această independență trebuie respectată 
necondiționat, atât de către bănci, cât şi de către evaluatori. 
Poate, în contractele încheiate între cele două părți, ar tre-
bui stipulat clar ce înseamnă independența despre care vor-
bim şi care sunt obligațiile părților referitoare la aceasta. Aş 
atrage însă atenția că evaluatorii trebuie să îşi înțeleagă rolul 
pe care îl au în procesul de creditare şi în efectul evaluărilor 
asupra provizioanelor şi să îşi folosească independența prin-
tr-un raționament profesional foarte solid şi prin elaborarea 
de rapoarte de evaluare bine argumentate. 

interViu

 Ű Această bază 
de date a fost 
lansată în urma 
unei întâlniri pe 
care am avut-o 
cu persoanele 
din conducerea 
asociației, 
în primavara 
acestui an şi 
considerăm 
că va fi un 
instrument 
foarte util pentru 
restrângerea 
subiectivismului 
în zona valorii 
colateralelor. 
BnR susține 
acest demers şi 
aşteptăm să fie 
pus în practică 
începând cu 
anul 2015.
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 Ű În urmă cu 
câțiva ani, EMF 
a elaborat un 
pachet de 
linii directoare 
care descriu 
cum poate şi 
trebuie apărată 
independența 
evaluatorilor 
interni şi 
externi pe baza 
unor practici 
existente pe 
piață.

în atenția industriei     ipotecare europene
Independența     evaluatorului 

Independența evalu-
atorului este de mul-
tă vreme un subiect 

important pentru indus-
tria ipotecară şi, în ulti-
ma vreme, am remarcat 
la nivelul Uniunii Euro-
pene o preocupare din ce 
în ce mai evidentă pentru 
această chestiune, reflec-
tată în Capital Require-
ments Regulation, recent 
adoptata Mortgage Credit 
Directive, European Cen-
tral Bank‘s (ECB) Asset 
Quality Review, în Euro-
pean Banking Authority‘s 
(EBA) review of EU co-
vered bond frameworks 
şi în EBA draft Regula-
tory Technical Standards 
on Valuer Independence, 
în contextul măsurilor de 
redresare şi soluționare 
ale băncilor.

Toate aceste inițiative se concentrează pe ceea ce înseam-
nă de fapt independența. În calitate de reprezentant al in-
dustriei ipotecare europene, European Mortgage Federation 
(EMF) doreşte ca discuția despre independența evaluatoru-
lui să treacă de la dezbaterile din trecut, şi chiar şi de la cele 
din viitor, referitoare la evaluatorul intern versus evaluatorul 
extern şi independența lor, la dezbateri care să se concentre-
ze pe procesele adecvate care pot apăra evaluatorii interni 
sau externi ai entității finanțatoare, de influențe nedorite. 

În urmă cu câțiva ani, EMF a elaborat un pachet de li-
nii directoare care descriu cum poate şi trebuie apărată in-
dependența evaluatorilor interni şi externi pe baza unor 
practici existente pe piață. Recent, în contextul inițiativelor 
enumerate mai sus, Comisia de Evaluare a EMF, formată 
din evaluatori cu experiență în evaluarea pentru garantarea 
împrumutului, a revizuit aceste linii directoare. Versiunea 
actualizată a fost prezentată recent, în cadrul unei mese ro-
tunde pe tema evaluării proprietăților imobiliare, organizată 
de către EMF şi European Covered Bond Council (ECBC), 

 Ű LUCA BERtALot,  
secretar General al European Mortgage Federation (EMF) şi al 
European Covered Bond Council (ECBC)
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în atenția industriei     ipotecare europene
Independența     evaluatorului 
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 Ű Este recoman-
dabil ca evalu-
atorii externi să 
fie membri ai 
unor organizații 
profesionale 
care au reguli 
clar stabilite cu 
privire la conflic-
tul de interese 
între activitățile 
lor de evaluare 
şi alte ocupații.

la care a participat un număr mare de 
factori interesați, reprezentativi pentru 
sector, inclusiv ECB, EBA, agenții de 
rating, TEGoVA, RICS şi specialişti 
din industria ipotecară. 

În ceea ce priveşte evaluatorii ex-
terni, EMF pune accentul pe evitarea 
conflictelor de interese şi pe apărarea 
evaluatorilor de orice influență nedo-
rită de natură comercială. 

Cu privire la conflictul 
de interese, EMF face 
următoarea observație:

 Ű Este recomandabil ca evaluatorii 
externi să fie membri ai unor 
organizații profesionale care au 
reguli clar stabilite cu privire 
la conflictul de interese între 
activitățile lor de evaluare şi 
alte ocupații (de exemplu, 
intermediere imobiliară). 
Aceste asociații profesionale ale 
evaluatorilor ar trebui să aibă 
capacitatea de supraveghere şi, în 
cazul nerespectării regulilor, de 
aplicare a unor sancțiuni. În țările 
unde există astfel de organisme, 
în principiu, finanțatorii ar trebui 
să apeleze doar la serviciile 
evaluatorilor externi care sunt 
membri ai acestor asociații. În 
țările în care nu există astfel de 
organisme, finanțatorii ar trebui 
să se asigure că evaluatorii externi 
care fac evaluări pentru ei, au 
reguli interne stricte de evitare 
a conflictului de interese; ar 
trebui să poată fi supravegheată 
conformitatea. O regulă clară, care 
ar trebui să existe indiferent de 
situație, este aceea că specialistul 
care efectuează evaluări nu ar 
trebui să dețină niciun fel de 
responsabilități din domeniul 
intermedierii imobiliare şi nici 
nu ar trebui să beneficieze direct 
sau indirect, din punct de vedere 
economic şi nu numai, de pe 
urma unor astfel de activități. În 

principiu, ar trebui să existe „ziduri chinezeşti” solide 
între cele două activități, iar trecerea de la o activitate 
profesională la alta ar trebui tratată cu mare grijă. 

Cu privire la influența comercială:

 Ű Finanțatorii trebuie să stabilească reguli interne 
care să apere evaluatorul de influența propriilor 
departamente comerciale sau de alte departamente 
care au un interes față de tranzacția imobiliară. 
În mod ideal, băncile ar trebui să aibă stabilite 
procese operaționale de agreere a evaluatorilor 
externi. Aceste procese ar trebui administrate 
exclusiv de departamentul finanțatorului de 
gestionare a riscului. Aceste departamente ar 
trebui, de asemenea, să răspundă de supravegherea 
frecvenței cu care se apelează la serviciile 
anumitor evaluatori (excesiv de des sau prea rar). 
Departamentele de audit intern ale finanțatorilor 
ar trebui să aibă sarcina de a descoperi posibilele 
situații în care s-au exercitat presiuni nedorite 
asupra evaluatorilor. În cazul unor finanțatori, 
departamentele de gestionare a riscului au sarcina 
de a valida toate evaluările. 
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 Ű Este nevoie 
să se monito-
rizeze şi să se 
investigheze la 
nivel centralizat 
situațiile în 
care se aduc 
frecvent ajustări 
la rapoartele de 
evaluare efectu-
ate de anumiți 
evaluatori.

În ceea ce îi privește  
pe evaluatorii interni:

 Ű Finanțatorii ar trebui să aibă 
stabilite recomandări interne 
pentru evaluările efectuate 
de evaluatorii interni sau de 
către evaluatorii externi care 
lucrează pentru entitatea 
creditoare. Aceste recomandări 
ar trebui să conțină cel puțin 
un cod deontologic intern, 
care să stabilească regulile de 
incompatibilitate, acolo unde 
este cazul. Autoritățile de 
supraveghere ar trebui să asigure 
faptul că entitatea creditoare 
monitorizează frecvent 
existența codului deontologic şi 
respectarea acestuia. 

 Ű Ca regulă generală, activitatea 
de evaluare (efectuată de 
firme de evaluare sau de 

1 http://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2014_1056
2 Directive 2014/17/EU

evaluatori individuali) trebuie să fie responsabilitatea 
departamentului finanțatorului de gestionare a 
riscului. Este esențial ca finanțatorii care apelează 
la evaluatori interni să se asigure că aceştia sunt 
protejați de influența departamentelor comerciale/
responsabililor comerciali. Finanțatorii pot folosi, 
de exemplu, un sistem centralizat de validare a 
estimărilor şi a rapoartelor de evaluare. Este nevoie 
să se monitorizeze şi să se investigheze la nivel 
centralizat situațiile în care se aduc frecvent ajustări la 
rapoartele de evaluare efectuate de anumiți evaluatori. 

 Ű Selectarea şi supravegherea fiecărui evaluator intern 
(firme de evaluare sau evaluatori independenți) 
trebuie să fie sarcina departamentelor de gestionare 
a riscului. 

 Ű Remunerarea şi promovarea evaluatorilor interni nu 
trebuie legată de obiectivele comerciale ale activității 
de ipotecare. 

 Ű Autoritățile de supraveghere trebuie să monitorizeze 
existența acestor reguli interne şi a liniilor interne de 
raportare, precum şi respectarea lor. 

În discuția despre independență, accentul pus pe pro-
cese, mai degrabă decât pe problema evaluatorului intern 
sau extern al entității finanțatoare, este vitală pentru in-
dustrie şi, de fapt, a fost reiterată foarte recent chiar de 
EBA în răspunsul1  pe care l-a dat la întrebarea privind 
definiția evaluatorului independent, în Articolul 229 (1) 
din Capital Requirements Regulation. EBA confirmă fap-
tul că evaluatorul intern poate fi considerat independent, 
dacă şi numai dacă, deține calificările, abilitatea şi experi-
ența necesare pentru a efectua o evaluare şi este indepen-
dent de procesul de aprobare a creditului. Acest principiu 
a fost, de asemenea, recunoscut de instituțiile europene 
în timpul negocierilor pentru directiva europeană pri-
vind creditul ipotecar (Mortgage Credit Directive)2, iar, 
ca urmare, evaluatorii interni primesc, în mod explicit, o 
recunoaştere asemănătoare în textul directivei.  

Prin această ultimă recunoaştere din partea EBA şi 
prin textul recent adoptatei directive europene privind 
creditul ipotecar (Mortgage Credit Directive), industria 
speră că aceste evoluții vor oferi un precedent paneuro-
pean exemplar în chestiunea independenței evaluatoru-
lui, care va îndepărta pentru totdeauna semnele de între-
bare legate de independența evaluatorilor interni. 
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Independența este unul dintre principiile fundamenta-
le ale profesiei de evaluare. Spre deosebire de alte pro-
fesii din domeniul imobiliar, cum ar fi brokerajul sau 

consilierea juridică, în care practicianul susține interesul 
clientului, evaluatorul imobiliar are obligația de a rămâ-
ne imparțial şi obiectiv în activitatea sa şi de a nu susține 
niciuna dintre părți. Conform standardelor profesiei de 
evaluator, transpuse în legi federale şi legile statelor din 
Statele Unite ale Americii, evaluatorii au obligația de a-şi 
păstra independența şi de a nu furniza valori predetermi-
nate. Această independență este tocmai ceea ce deosebeş-
te evaluatorii de alți profesionişti. Conform legislației, ne-
aderarea la aceste cerințe poate duce la pierderea licenței 
de practică sau chiar la aplicarea unor pedepse mai seve-
re, de natură civilă sau penală.

În arena creditului ipotecar, povestea evaluării imobili-
are în Statele Unite este povestea controlului asupra proce-
sului de evaluare. Evaluatorii proprietăților imobiliare se 
confruntă cu presiuni mai mari sau mai mici exercitate de 
o serie de persoane, inclusiv solicitanții de credite, ofițerii 
de credite, brokerii ipotecari şi imobiliari. Solicitanții de 
credite aduc o coloratură emoțională tranzacțiilor ipote-
care, care stă la baza presiunilor pe care le exercită asupra 
evaluatorilor şi/sau asupra procesului de evaluare. Remu-
nerația ofițerilor de credite din bănci şi instituții financiare 
şi a brokerilor ipotecari se face adesea pe bază de comision 
şi în funcție de înregistrarea unei ipoteci. Din punctul lor 
de vedere, evaluarea se interpune adesea între ei şi acor-
darea unui credit ipotecar. Similar, brokerii imobiliari sunt 
plătiți prin comision la încheierea unei vânzări.  

Evaluarea proprietăților comerciale în scopul garan-
tării împrumutului prezintă anumite asemănări cu evalu-
area proprietăților rezidențiale. Însă, în general vorbind, 

Evaluarea garanțiilor ipotecare: 
povestea controlului şi a influenței 
asupra procesului

 Ű Evaluatorii 
proprietăților 
imobiliare se 
confruntă 
cu presiuni 
mai mari 
sau mai mici 
exercitate de 
o serie de 
persoane, 
inclusiv 
solicitanții de 
credite, ofițerii 
de credite, 
brokerii 
ipotecari şi 
imobiliari.

 Ű FREdERICK H. GRUBBE,  
MBA, CAE, Chief Executive officer 
Appraisal Institute

 Ű WILLIAM GARBER,  
director, Government Relations  
Appraisal Institute
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organizarea comenzilor şi a verificărilor evaluărilor dife-
ră foarte mult. Multe dintre cele mai importante bănci şi 
instituții financiare care acordă credite garantate cu pro-
prietăți comerciale au avut la un moment dat departa-
mente de evaluare care raportau direct departamentelor 
responsabile cu acordarea creditelor. Această structură a 
condus la situații în care cei care dețineau un interes în 
tranzacție (adică erau plătiți dacă tranzacția se încheia) 
erau direct implicați în administrarea evaluărilor. Totuşi, 
în cazul creditului ipotecar comercial, departamentul de 
management al riscului intervenea de obicei în mai multe 
etape ale procesului de revizie şi în crearea unor mijloace 
de control intern, având în vedere mărimea creditelor şi 
riscul relativ al băncilor. 

Unele dintre cazurile cele mai revoltătoare de presiuni 
asupra evaluatorului sunt legate de evaluarea proprietă-
ților rezidențiale. Să ne întoarcem la anii de după 1989, 
când Congresul a adoptat Financial Institutions Reform, 
Recovery and Enforcement Act, din 1989 (FIRREA) care, 
printre altele, impunea băncilor să asigure independența 
funcției de evaluare şi interzicea utilizarea evaluărilor so-
licitate de debitor ca bază a procesului de garantare a cre-
ditelor ipotecare. 

Aplicarea FIRREA

În 1994, cele cinci agenții de 
reglementare ale Băncii Federale 
(Office of the Comptroller of the 
Currency, Federal Reserve, Federal 
Deposit Insurance Corporation, Of-
fice of Thrift Supervision şi Na-
tional Credit Union Administra- 
tion) au publicat Normele Finale de 
aplicare ale FIRREA. Aceste norme 
metodologice au inclus o prevede-
re care impune independența eva-
luatorului. Secțiunea 34.45 prevede 
următoarele:

(b) Evaluatorii imobiliari externi. 
(1) Dacă evaluarea este efectuată de 
un evaluator imobiliar extern, acesta 
va fi angajat direct de către institu-
ția reglementată sau de către agentul 
care o reprezintă şi nu va avea niciun 
interes direct sau indirect, de natură 
financiară sau de altă natură, în ra-
port cu proprietatea sau cu tranzac-
ția. (2) Instituția reglementată poate, 
de asemenea, să accepte o evaluare 
efectuată de un angajat direct sau 
indirect al unei alte instituții de ser-
vicii financiare, dacă: (i) Evaluatorul 
nu are niciun interes direct sau indi-
rect de natură financiară sau de altă 
natură în raport cu proprietatea sau 
cu tranzacția; şi (ii) instituția regle-
mentată determină faptul că evalua-
rea este conformă cu reglementările 
acestui subcapitol sau că este accep-
tabilă pe criterii asemănătoare. 

De asemenea, în 1994, agențiile de 
reglementare ale Băncii Federale au 
emis ghidul The Interagency Appraisal 
and Evaluation Guidelines, care a adus 
clarificări acestor cerințe, stabilind aş-
teptările pe care instituțiile reglementa-
te trebuie să le urmărească în examină-
rile bancare. Totuşi, deşi independența 
evaluatorului a fost inclusă în Normele 
Finale şi în Ghid, experiența ne indică 
faptul că în anii care au urmat imple-
mentării, aspectele legate de evalua-
re au început să-şi piardă importanța 
pentru auditul bancar. În general, odată  

 Ű Unele dintre 
cazurile cele mai 
revoltătoare de 
presiuni asupra 
evaluatorului 
sunt legate 
de evaluarea 
proprietăților 
rezidențiale.
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luările către evaluatorii favoriți. Acest 
lucru a durat 5-10 ani după imple-
mentarea reglementărilor şi a liniilor 
directoare FIRREA. Abia pe la înce-
putul anilor 2000 auditorii bancari au 
început să-şi dea seama că în cadrul 
băncilor şi al instituțiilor financiare 
s-au stabilit grave conflicte structurale 
de interese. Recunoscând gravitatea 
problemei, agențiile de reglementare 
ale Băncii Federale au publicat în 2003 
liniile directoare cu privire la „Inde-
pendența evaluării şi a funcțiilor de 
evaluare” („Independence Appraisal 
and Evaluation Functions”).  Aceste 
linii directoare s-au dezvoltat pentru 
a „răspunde problemelor identificate 
prin auditul bancar, probleme legate 
de independența procesului de evalu-
are a garanțiilor”, amintind băncilor că 
„este de asemenea important să asigu-
re independența procesului în raport 
cu influențele interne şi interferen-
ța personalului instituției implicat în 
acordarea creditelor.”

Evident, problemele identificate de 
auditorii bancari s-au perpetuat, de-
oarece doi ani mai târziu agențiile de 
reglementare bancară au publicat alte 
linii directoare legate de problema in-
dependenței evaluării, sub forma unui 
document intitulat Frequently Asked 
Questions on the Appraisal Regulati-
ons and the Interagency Sta-
tement on Inde-

cu publicarea Normelor Finale şi a Ghidului, agențiile de 
reglementare ale Băncii Federale au eliminat personalul 
angajat în activități de evaluare şi s-au aplecat asupra altor 
probleme, lăsând evaluarea în scopul creditării să se sub-
ordoneze personalului responsabil de acordarea credite-
lor, brokerii ipotecari să controleze procesul de solicitare 
a evaluărilor şi intermediarii imobiliari să canalizeze eva-
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pendent Appraisal and Evaluation Functions. Aceste linii 
directoare dezvoltau definiția personalului responsabil de 
acordarea creditelor din cadrul instituțiilor reglementate. 

Prea puțin, prea târziu

Aşa cum istoria a demonstrat, publicarea acestor linii 
directoare a contribuit prea puțin la prevenirea apariției 
conflictelor de interese structurale şi este probabil să fi inter-
venit prea târziu pentru a mai putea avea un impact semni-
ficativ. Aceste aspecte sunt reflectate într-un număr de pro-
cese celebre şi acorduri de soluționare, precum:
 Ű Acordul încheiat între aproape toate cele 50 de 

state şi Ameriquest Mortgage Company, obligând 
compania la plata unei amenzi de 325 milioane de 
dolari şi restructurarea fundamentală operațiunilor 
de evaluare prin eliminarea sucursalelor din procesul 
de selectare a evaluatorilor, instituirea unui sistem 
automat de selectare a evaluatorilor din grupul 
de evaluatori autorizați de fiecare stat, limitând 
posibilitatea companiei de a obține o a doua opinie 
de evaluare şi interzicând angajaților Ameriquest să 
influențeze evaluările.   

 Ű Acordul încheiat între Biroul Procurorului General 
al Statului New York şi Fannie Mae şi Freddie Mac, 
prin care s-a interzis solicitarea evaluărilor de către 
intermediarii ipotecari şi canalizarea preferențială 
a evaluărilor prin intermediul agenților imobiliari, 
cerând finanțatorilor să păstreze „independența” 
evaluărilor prin separarea funcției de vânzare 
a creditelor de funcția de evaluare. Acest acord 
a condus la stabilirea unui număr de cerințe în 
finanțarea creditelor pentru Fannie Mae şi Freddie 
Mac, cerințe privind independența evaluării, 
cunoscute sub numele de Home Valuation Code of 
Conduct, devenit astăzi Appraisal Independence 
Requirements.

Mai târziu, în anii care au urmat, alte investigații au pus 
în lumină problemele care ne preocupă în prezent, inclusiv 
investigația derulată de Comisia de Supraveghere a Senatu-
lui Statelor Unite, care a evidențiat diverse probleme la ban-
ca Washington Mutual (WaMu), inclusiv dovezi că se ştia 
clar şi existau semnale legate de presiunile la care această 
instituție supunea evaluatorii. Acest fapt este ilustrat într-un 
email trimis de unul dintre directorii WaMu către un număr 
de alte persoane cu funcții de conducere, în care îşi exprimă 
îngrijorarea față de o criză imobiliară iminentă. 

„În acest punct al ciclului ipotecar, când prețurile au 
crescut dincolo de rata de creştere a veniturilor populației, 
este clar că vine un moment când prețurile trebuie să creas-

că la o rată mai mică sau chiar să scadă. 
Am fost preveniți de atâtea ori despre 
o criză imobiliară, încât am ajuns să nu 
mai băgăm în seamă avertismentele, 
pentru că până acum nu s-a întâmplat 
nimic. Nu sunt expert în previziuni, 
dar am un mare respect pentru datele 
pe care se fundamentează aceste pre-
viziuni şi care, în ultimă instanță, ne 
arată că situația nu mai este sustena-
bilă. De aceea conchid că nu este mo-
mentul să umflăm estimările rezultate 
din evaluare. Mai degrabă ar trebui să 
promovăm prin consiliul director o 
atitudine mai precaută. Kerry Killin-
ger şi Bill Longbrake (vicepreşedinte 
al WaMu) şi-au exprimat încă o dată 
îngrijorarea în această privință. 

În acest moment ar trebui să fim 
mai atenți la excepții. Deja se pune 
intens întrebarea dacă economia este 
atât de puternică încât să reziste; Wall 
Street nu a ajuns la un consens în 
această privință. Dacă economia ajun-
ge la un blocaj, combinația dintre sco-
rurile de credit scăzute, valorile de ga-
rantare mari şi nenumăratele excepții 
se va întoarce asupra noastră1”

Raportul final al Financial Crimes 
Inquiry Commission a subliniat aceas-
tă problemă, rezumând ceea ce a ieşit 
la iveală din cazul WaMu, după cum 
urmează:

„În 2005, cele patru agenții de re-
glementare bancară au publicat noi 
recomandări cu scopul de a întări 
evaluarea. Aceste agenții au reco-
mandat ca personalul pentru vân-
zări al finanțatorului să nu selecte-
ze evaluatorii, ceea ce a determinat 
Washington Mutual să facă apel la o 
„companie de administrare a evalu-
ărilor”, First American Corporation, 
pentru a selecta evaluatorii. Totuşi, 
în 2007, Procurorul General al Sta-
tului New York s-a sesizat împotriva 
companiei First American: pe baza 
unor documente interne ale com-
paniei, se preciza în plângere, firma 
suspectată a lăsat, în mod nejustifi-
cat, responsabilii pentru vânzări ai 
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băncii Washington Mutual să „aleagă evaluatorii care 
vin cu valori suficient de mari pentru ca WaMu să poată 
aproba creditele şi au permis în mod inacceptabil ca ban-
ca WaMu să exercite presiuni asupra evaluatorilor, pen-
tru ca aceştia să modifice acele estimări care erau prea 
mici pentru a asigura garantarea creditelor2.”

Recomandările din 2003 şi 2005 au fost clar elaborate 
pentru a contracara schimbările structurale din sectorul 
bancar, dar au venit prea târziu pentru a mai avea un impact 
semnificativ, iar răul se produsese deja. 

Reacția Congresului

Congresul a reacționat în 2010 prin adoptarea mai mul-
tor reforme care răspund tocmai acestor preocupări privind 
coerciția evaluării. Reformele au inclus:
 Ű Adăugarea faptei de exercitare de presiuni asupra 

evaluatorilor la lista de fapte care contravin Truth in 
Lending Act (TILA), cu toate sancțiunile care decurg 
prin puterea legii.  

 Ű Transmiterea datelor de evaluare solicitantului 
de credit, cu trei zile înainte de acordarea 
împrumutului. Solicitantul de credit este astfel 
ajutat să înțeleagă ce elemente a folosit banca pentru 
evaluarea garanțiilor şi  poate să identifice cazurile 
în care personalul responsabil cu vânzarea creditelor 
se poate să fi intervenit în procesul de verificare şi 
administrare a evaluărilor. 
În afară de acestea, peste 40 de state au adăugat cerințe 

privind independența evaluării la condițiile de aprobare a 
licenței şi de înregistrare a intermediarilor ipotecari şi a in-
stituțiilor de credit. Parte din aceste cerințe sunt valabile şi 
pentru agenții imobiliari, dar nu toate. 

Situația curentă

În ciuda acestor deficiențe evidente şi a măsurilor stricte 
care au fost luate împotriva lor, Appraisal  Institute este in-
format despre noi forme de coerciție şi „îndrumare” a eva-
luatorului. Aşa cum am afirmat mai înainte, povestea eva-
luării este povestea exercitării controlului asupra procesului 
de evaluare şi în ciuda riscului unor pedepse severe, tentația 
unei tranzacții pare să fie suficient de mare pentru a supune 
evaluatorul unor presiuni.

Parte din metodele utilizate înseamnă, pur şi simplu, 
trecerea de la exercitarea presiunilor directe la presiuni 
indirecte. De exemplu, un membru a contactat recent 
Appraisal Institute pentru a sesiza o tactică de intimidare 
practicată de un agent imobiliar prin intermediul serviciu-
lui de publicare a listei de prețuri a proprietăților (multiple 
listing service, MLS). Se pare că agentul imobiliar respec-

tiv a fost nemulțumit de o evaluare 
efectuată de un membru al Appraisal 
Institute, evaluare care nu era satisfă-
cătoare pentru a permite solicitarea 
unui credit. Agentul pare că a folosit 
serviciul MLS pentru a posta comen-
tarii despre evaluator, în care sugera 
colegilor săi să evite să apeleze la ser-
viciile evaluatorului respectiv în situ-
ația solicitării unui credit. 

Appraisal Institute a fost sesizat şi 
cu privire la alte cazuri, în care băn-
cile nu au comunicat clientului toate 
rapoartele de evaluare a garanțiilor 
pentru acordarea împrumutului, ob-
ținând o a doua evaluare atunci când 
prima nu îndeplinea condițiile de 
garantare. În conformitate cu noua 
legislație din 2010, este obligatoriu 
ca clientul să fie informat despre toa-
te evaluările efectuate şi despre fieca-
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re în parte, dar în cazul nostru, de exemplu, clientul a pri-
mit numai o copie a celei de-a doua evaluări, conformă 
dorințelor ofițerului de credite al băncii. Nerespectarea 
obligației de comunicare a ambelor evaluări reprezintă 
o încălcare a Equal Credit Opportunity Act, însă, până 
acum, Consumer Financial Protection Bureau nu s-a ară-
tat interesat să demareze o investigație în acest caz.  

În cele din urmă, Appraisal Institute a fost martorul 
unor situații în care intermediarii ipotecari şi-au recăpă-
tat influența asupra procesului de evaluare prin înființa-
rea unor companii de administrare a evaluărilor şi prin 
controlul asupra acestora. Conform Appraisal Indepen-
dence Requirements, stabilite prin precedentul Fannie 
Mae şi Freddie Mac, firmele de intermediere ipotecară nu 
pot solicita şi verifica evaluări şi nici nu pot plăti onorarii 
evaluatorilor. Totuşi, această interdicție nu se aplică „in-
stituțiilor asimilate finanțatorilor”, firme asemănătoare ca 
activitate cu firmele de intermediere ipotecară, dar diferi-
te prin aceea că finanțează împrumuturile din fondurile 
proprii, fie şi pentru o scurtă perioadă de timp. Appraisal 
Independence Requirements permit firmelor asimilate 

finanțatorilor să solicite evaluări şi 
chiar să aibă propriile firme de ad-
ministrare a evaluărilor. Ca urmare, 
firmele de intermediere ipotecară 
pot acum să-şi ajusteze activitatea 
pentru a obține statutul de firmă 
asimilată finanțatorilor, ceea ce în-
seamnă în general că nu trebuie de-
cât să îndeplinească condițiile unui 
anumit prag al valorii nete şi să fie 
înregistrate de o agenție de stat – şi 
îşi recapătă influența în administra-
rea procesului de evaluare, putând 
chiar să-şi înființeze propriile firme 
de administrare a evaluării.

Aceste experiențe ilustrează un 
vechi dicton: „cu cât lucrurile se 
schimbă mai mult, cu atât ele rămân 
neschimbate.” Într-adevăr, cei care 
au un interes față de tranzacția de 
ipotecare vor continua să caute căi 
prin care să faciliteze încheierea unor 
astfel de tranzacții, iar evaluatorul 
de proprietăți imobiliare, terță parte 
independentă în proces, va continua 
să se confrunte cu tot felul de presi-
uni în activitatea sa. Este un adevăr 
care rămâne, în ciuda crizei finan-
ciare, a milioanelor de dolari dispu-
tate în instanță şi a nenumăratelor 
investigații care au arătat că până şi 
cele mai mari instituții financiare din 
lume au încălcat cerința fundamen-
tală a independenței evaluării. Totuşi, 
evaluatorii de proprietăți imobiliare 
continuă să fie imparțiali şi obiectivi 
în activitatea lor, atenți să nu favori-
zeze nicio parte. Este motivul pentru 
care evaluatorii din Statele Unite se 
luptă să-şi păstreze independența şi 
obiectivitatea în îndeplinirea activi-
tății profesionale. 

1. The Financial Crisis: Anatomy of a Financial Collapse. 
April 13, 2011. Senate Permanent Subcommittee on 
Investigations. Text disponibil la http://www.hsgac.
senate.gov//imo/media/doc/Financial_Crisis/Finan-
cialCrisisReport.pdf?attempt=2  

2. Financial Crisis Inquiry Report. Financial Crisis 
Inquiry Commission. January 2011. Text dispo-
nibil la http://cybercemetery.unt.edu/archive/
fcic/20110310173545/http://c0182732.cdn1.clou-
dfiles.rackspacecloud.com/fcic_final_report_full.pdf 
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Independența evaluatorului  
sau independența evaluării?

 Ű sILVIA CAPPELLI,  
Membru în board-ul tEGoVA, Vicepreşedinte 
AssoVIB

Independența este unul dintre su-
biectele cele mai arzătoare privind 
evaluarea proprietății. Este elemen-

tul care, atunci când lipseşte, poate afec-
ta o evaluare efectuată chiar şi de cel 
mai competent evaluator. Vom vedea de 
ce şi cum o firmă de evaluare externă 
poate fi cea mai bună garanție a acestei 
independențe.

 Ű În ultimii ani a crescut semnificativ gradul de 
conştientizare a importanței evaluării proprietății 
pentru garantarea împrumutului, iar independența 
a fost punctul central al multor discuții pe această 
temă. noile reglementări şi norme ale UE au pus 
aceste aspecte în lumina reflectoarelor.
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În ultimii ani a crescut semnificativ gradul de conşti-
entizare a importanței evaluării proprietății pentru ga-
rantarea împrumutului, iar independența a fost punctul 
central al multor discuții pe această temă. 

Noile reglementări şi norme ale UE au pus aceste as-
pecte în lumina reflectoarelor. 

CRR 575/2013 prevede în articolul 229 următoarele: 
„În cazul garanțiilor imobiliare, garanția trebuie evaluată 
de un evaluator independent la valoarea de piață sau la 
o valoare mai mică. Instituția trebuie să solicite evaluato-
rului independent să documenteze valoarea de piață în 
mod clar şi transparent. 

În schimb, în statele membre care au stabilit, prin dis-
poziții legislative sau de reglementare, criterii riguroase 
de estimare a valorii pe termen lung, proprietatea poate 
fi evaluată de un evaluator independent la o valoare mai 
mică sau egală cu valoarea pe termen lung.”

În ceea ce priveşte independența, o întrebare impor-
tantă priveşte dilema evaluator intern sau evaluator ex-
tern, mai ales în țări ca Germania, unde multe bănci se 
bazează pe echipe de evaluatori interni.

Prima Directivă europeană care include prevederi 
despre evaluarea proprietății, Directiva 2014/17/UE  
Credit Agreements for Consumers Relating to Residen-
tial Immovable Property (cunoscută de asemenea şi ca 
Mortgage Credit Directive), pare să accepte atât evalua-
tori interni, cât şi externi. Articolul 19 alin. 2 cere statelor 

membre să se asigure că „evaluato-
rii interni şi externi care realizează 
evaluări ale bunurilor sunt compe-
tenți din punct de vedere profesio-
nal şi suficient de independenți în 
raport cu procesul de subscriere a 
creditului”.

În AQR Phase 2 Manual, ECB a 
adoptat o poziție opusă, acceptând 
numai evaluările efectuate de un 
evaluator extern independent. EBA 
a adoptat poziții diferite pentru si-
tuații diferite: în contextul elaborării 
Bank Recovery and Resolution Di-
rective, EBA a afirmat că evaluatorii 
independenți trebuie să fie separați 
din punct de vedere juridic, struc-
tural şi operațional de autoritățile de 
soluționare precum şi de instituții-
le subiect sau de structurile afiliate 
lor. EBA a afirmat, de asemenea, că: 
„verificarea unei garanții imobilia-
re trebuie efectuată de un evaluator 
care deține calificările, abilitatea şi 
experiența necesare pentru a efectua 
evaluarea şi care este independent în 
raport cu procesul de decizie privind 
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împrumutul. Atâta vreme cât un angajat al băncii înde-
plineşte condițiile menționate anterior, acesta poate fi 
considerat evaluator independent”. 

Dacă ne gândim la elementele comune ale acestor po-
ziții, devine evidentă nevoia unui nivel mai mare de pre-
cizie pentru două elemente cheie: cum să se demonstreze 
competența/calificările/abilitatea/experiența evaluatoru-
lui şi faptul că este suficient de independent de procesul 
de decizie/subscriere a creditului? Aş vrea să subliniez 
aici faptul că aceste două elemente trebuie demonstrate 
şi nu doar afirmate, lucru rezultat clar în procesul de Ve-
rificare a Calității Activelor al ECB. 

Dacă ne raportăm la concurența de pe piața italiană, 
profesia de evaluare nu este reglementată şi există peste 
jumătate de milion de experți care au dreptul să semne-
ze un raport de evaluare. Este evident că cea mai mare 
parte dintre aceştia nu ar fi capabili să efectueze evaluări 
suficient de fiabile. Astăzi, în Italia, ca şi în alte țări, eva-

luatorii pot să-şi dovedească nivelul 
de competență/calificările/abilitatea/
experiența prin certificarea conform 
ISO 17024, prin dobândirea titu-
laturii REV (calificare acordată de 
TEGoVA, The European Group of 
Valuers’ Association) sau dobândirea 
titulaturii RICS (calificare acordată 
de Royal Institution of Chartered 
Surveyors).

Pe de altă parte, nu este foar-
te uşor pentru un evaluator să-şi 
dovedească independența, sau ca o 
bancă să demonstreze că toate eva-
luările proprietăților utilizate ca ga-
ranții bancare au fost evaluate de 
evaluatori independenți în raport cu 
procesul de decizie/subscriere a îm-
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prumutului. Există tendința ca eva-
luatorii să susțină că răspund de 
propria independență şi să-şi afir-
me independența. De exemplu, EVS 
2012 (TEGoVA) menționează că „în 
multe situații este necesar şi profe-
sionist ca evaluatorul (sau firma de 
evaluare, acolo unde este cazul) să 
arate că este independent în raport 
cu oricare dintre  părțile ce au un in-
teres față de rezultatul evaluării”. 

Totuşi, expresia „evaluator inde-
pendent” este în sine ambiguă, pen-
tru că pare să transmită ideea de 
independență ca trăsătură a evalua-
torului, calitate pe care acesta o poa-
te avea sau nu. 

Confuzia a fost alimentată şi mai 

mult de Directiva 2006/48/CE, care defineşte „evalua-
torul independent” ca „persoana care deține calificările 
necesare, abilitatea şi experiența de a efectua evaluări şi 
care este independent în raport cu procesul de decizie în 
acordarea creditului.”

Ar trebui să vorbim de fapt despre „independența 
evaluării” şi nu despre „independența evaluatorului”.

În realitate, deşi competența şi experiența sunt tră-
sături intrinsece şi permanente ale evaluatorului într-un 
anumit moment al carierei sale profesionale, indepen-
dența variază odată cu fiecare evaluare efectuată de aces-
ta, în circumstanțe diferite sau pentru clienți diferiți.

Independența include cel puțin două ingrediente 
principale: etica evaluatorului şi relația cu clientul. Nu-
mai etica evaluatorului poate fi considerată dependen-
tă de hotărârea şi dorința evaluatorului de a adopta un 
comportament moral, adesea stabilit în „Codul deontolo-
gic” al asociațiilor profesionale naționale sau internațio-
nale. A doua parte a ecuației, relația cu clientul, nu poate 
fi garantată numai de evaluator.   

Confruntate cu această particularitate dificilă a inde-
pendenței cerută de organismele de reglementare, bănci-
le şi asociațiile vorbesc din ce în ce mai mult de panaceul 
„zidurilor chinezeşti”. Se ridică un „zid” pentru a stăvili 
influența procesului de decizie/subscriere a creditului 
asupra evaluatorului intern sau extern. Rămâne să ex-
plicăm cum putem demonstra existența sau eficacitatea 
acestor ziduri când vorbim de evaluatorul intern. 

ASSOVIB a participat recent la o masă rotundă pe 
tema evaluării proprietății organizată de EMF (Euro-
pean Mortgage Federation) şi de European Covered 
Bond Council (ECBC) şi a considerat binevenită propu-
nerea industriei ipotecare de a se concentra pe procese 
care să apere evaluatorii de influențe nedorite. Credem 
că astfel de procese pot fi asigurate cel mai bine de că-
tre o firmă de evaluare externă. Pentru ca procesul de 
evaluare să susțină în mod real independența evaluato-
rului, trebuie să includă: selectarea şi formarea evalua-
torilor, gestionarea centralizată a misiunilor de evaluare 
(cu garantarea rotației), monitorizarea şi controlul cali-
tății pentru fiecare raport de evaluare. Chiar dacă acest 
proces ar putea fi pus în aplicare şi de către o echipă de 
evaluatori interni, o firmă de evaluare externă este cea 
mai în măsură să sigure implementarea unui astfel de 
proces într-un mod cu adevărat independent şi să apere 
fiecare evaluator de orice influență nedorită. Din acest 
motiv, în prezent, majoritatea băncilor şi a companiilor 
de asigurare a garanțiilor din Italia solicită exclusiv fir-
mele de evaluare externe pentru evaluarea garanțiilor, 
în timp ce în trecut apelau des la evaluatori individuali 
sau la evaluatori interni. 
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comportament 
moral, adesea 
stabilit în „Codul 
deontologic” 
al asociațiilor 
profesionale 
naționale sau 
internaționale. 
A doua parte a 
ecuației, relația 
cu clientul, 
nu poate fi 
garantată numai 
de evaluator.
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Independența 
evaluatorului, 
un element de 
confort pentru 
auditor?

Prezentarea performanţelor financiare ale unei societăţi co-
merciale implică deseori necesitatea ca unele elemente de ac-
tiv şi/sau pasiv să fie prezentate la valoarea lor justă, la data 

raportării, în conformitate cu cerinţele standardelor de raportare 
financiară, internaţionale (IFRS) sau locale. Definiţia valorii juste 
din IFRS este similară definiţiei valorii de piaţă prezentată în Stan-
dardele de evaluare adoptate de ANEVAR , şi anume SEV 100 Ca-
drul general. În aceste condiţii, majoritatea societăţilor comercia-
le apelează la evaluatori, de cele mai multe ori evaluatori externi, 
pentru a estima valoarea justă/de piaţă a unor active sau chiar a 
unor obligaţii, prin aplicarea unor metode de evaluare adecvate în 
conformitate cu standardele şi practicile de specialitate. Colecţia 
Standarde de evaluare ANEVAR, ediția 2014, include un standard 
special dedicat raportării financiare în secţiunea „Aplicaţii ale eva-
luării” SEV 300 Evaluări pentru raportare financiară.
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În anul 2013, în conformitate cu 
rapoartele de activitate depuse de eva-
luatorii autorizaţi, membri ANEVAR,  
piaţa serviciilor de evaluare pentru 
raportare financiară a reprezentat 
aproximativ 22% din totalul cifrei 
de afaceri realizate de evaluatori în 
România, situându-se pe poziţia a 
doua din punct de vedere a scopului 
evaluărilor, după evaluarea pentru 
garantarea împrumuturilor:

În condiţiile în care situaţiile fi-
nanciare raportate de majoritatea 
societăţilor comerciale sunt supuse 
unui proces de audit financiar, cel 
puţin o dată pe an, implicit rezulta-
tele activităţii evaluatorilor implicaţi 
în estimarea valorii juste/de piaţă a 
elementelor de activ sau pasiv sunt 
supuse verificării auditorului pentru 
a-i asigura acestuia confortul în ceea 
ce priveşte exprimarea unei opinii 
independente asupra calităţii perfor-
manţelor financiare realizate de soci-
etate. În cadrul procesului de audit, 
auditorul se va concentra pe:
1. Analiza activelor şi obligaţiilor 

prezentate la valoarea justă;

2. Înţelegerea procesului de 
estimare a valorii juste/de piaţă 
şi evaluarea riscurilor aferente;

3. Implicarea unor specialişti în 
funcţie de situaţia specifică – 
evaluatori verificatori;

4. Analiza modului de estimare şi 
prezentare a valorii juste/de piaţă.

 Ű soRIn PEtRE,  
Preşedintele Comisiei de Verificare şi 
Monitorizare, MAA, MRICs, REV, director 
departament consultanță PwC România
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În cadrul etapei 2, de evaluare a riscurilor aferen-
te elementelor de bilanţ prezentate la valoarea justă/
de piaţă, primul element verificat de auditor este legat 
de „cine?” a fost implicat în estimarea acestor valori – 
evaluatorii incluşi în acest proces sunt competenți din 
punct de vedere profesional şi suficient de independenți 
în raport cu procesul de prezentare a performanţelor fi-
nanciare ale societăţii?

Independența este mai greu de probat şi se bazează 
în cea mai mare măsură pe etica evaluatorului. Asocia-
ţiile profesionale monitorizează şi penalizează evaluato-
rii care nu au o conduită morală conform codului deon-
tologic. De asemenea, există firme de evaluare care au 
politici clare de independenţă, obiectivitate, conflicte de 
interese şi asigură transparenţa procesului de evaluare. 
Apartenenţa evaluatorului la o astfel de asociaţie/firmă 
creşte confortul pe care îl au auditorii privind rezultate-
le furnizate de către acesta.

Implicarea unui evaluator competent şi independent 
în cadrul procesului de raportare financiară al societăţii 
reduce substanţial atât volumul de muncă al auditoru-
lui, cât şi riscurile de a nu detecta greşeli materiale. Cu 
toate că independenţa evaluatorului conferă un oareca-
re grad de confort auditorului, verificarea raportului de 
evaluare este absolut necesară în cadrul procesului de 
audit. Oricât de independent ar fi evaluatorul, nu este 
suficientă doar o exprimare a concluziei asupra valorii 
fără o detaliere corespunzătoare în cadrul raportului de 

Cifra de afaceri după scopul evaluării  
în 2013
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evaluare a modului în care s-a ajuns la această 
concluzie. De altfel, SEV 103 „Raportare” pre-
cizează: „Este esenţial ca raportul de evalua-
re să comunice informaţiile necesare pentru 
înţelegerea adecvată a evaluării… Un raport 
nu trebuie să fie ambiguu sau să inducă în 
eroare şi va permite cititorului îndreptăţit o 
înţelegere clară a evaluării …”. Cu alte cuvinte, 
o simplă afirmaţie de genul „în opinia AAA, 
evaluator independent, valoarea justă/de pia-
ţă a activului evaluat este XXX” este absolut 
inutilă în cadrul procesului de audit, chiar în 
condiţiile existenţei unor dovezi credibile asu-
pra independenţei evaluatorului, neconferind 
evidenţe suficiente auditorului pentru a-şi ex-
prima opinia asupra valorilor prezentate în 
rapoartele financiare.

În piaţă există o percepţie greşită referi-
toare la faptul că auditorul ar pune presiune 
pe concluzia asupra valorii furnizată de eva-
luator deşi această „presiune” provine din 
necesitatea atingerii unui confort adecvat pe 
care auditorii caută să-l obţină în procesul de 
audit. Evaluarea activelor, datoriilor şi a capi-
talurilor implică o atenţie sporită din partea 
auditorilor, care sunt responsabili de opinia 
referitoare la credibilitatea şi acurateţea situ-
aţiilor financiare. Standardul Internaţional de 
Audit, ISA 620 include cerinţa ca auditorii să 
facă o analiză a rezultatului muncii evaluato-
rului, deci este necesar un dialog permanent 
între cele două părţi (auditor şi evaluator) 
referitoare la raportarea rezultatelor de către 
evaluator, în care auditorul să înţeleagă/revi-
zuiască ipotezele folosite, metodele de evalua-
re, valorile obţinute etc. 

În concluzie, un răspuns la întrebarea pre-
zentată în titlul acestui articol nu poate fi decât 
unul afirmativ: DA, independența evaluatoru-
lui implicat în evaluarea în scopul prezentării 
rezultatelor financiare ale unei societăţi repre-
zintă un element de confort pentru auditor, re-
ducând riscul unor erori materiale, dar nu este 
singurul aspect analizat în cadrul procesului de 
audit. Cu siguranţă o fundamentare corespun-
zătoare în cadrul raportului de evaluare a con-
cluziei asupra valorii furnizată de evaluator, în 
conformitate cu standardele de evaluare, aduce 
confortul suplimentar cerut de auditor în ex-
primarea opiniei asupra credibilităţii şi acura-
teței performanţelor financiare ale societăţii. 

 Ű În piaţă există o percepţie greşită 
referitoare la faptul că auditorul ar 
pune presiune pe concluzia asupra 
valorii furnizată de evaluator deşi 
această „presiune” provine din 
necesitatea atingerii unui confort 
adecvat pe care auditorii caută să-l 
obţină în procesul de audit.

valoarea  |  Q4 2014 31



Cum arată harta unei 
evaluări independente?

Î
mi place să asociez profesia de evaluator cu cea a unui 
cartograf care trasează harta unei țări. În special pen-
tru evaluatorii din companii ce oferă şi alte tipuri de 
servicii de consultanță, cartografierea capătă propor-
țiile unui continent şi necesită acte de maximă preci-
zie, căci fiecare linie trasată marchează un alt teritoriu, 

iar ”cartograful” este obligat să asigure echidistanța între in-
dependența evaluării pentru un client şi furnizarea de in-
formații complete şi relevante altor clienți. Mai mult, când 
ai acces la un volum foarte mare de date – de cele mai mul-
te ori confidențiale – despre business-ul clienților, cea mai 
mică ”abatere de la traseu” poate deturna un utilizator în 
defavoarea altuia şi să provoace, aşadar, o daună ireparabilă.

Cum arată însă harta  
unei evaluări independente?

Întotdeauna am căutat să am în jurul meu persoane in-
dependente, care judecă şi acționează bazându-se pe rațio-
namentele proprii, care ascultă părerile altora, țin cont de 
ele, dar nu se lasă influențate de acestea. Acum ceva timp 
stăteam în cumpănă, dacă să rămân într-un apartament, 
pe care îl aranjasem exact aşa cum mi l-am dorit, sau dacă  
să-mi vând partea. Evident că m-am sfătuit cu doi dintre cei 
mai buni prieteni şi - Surpriză! - unul era de părere să ră-
mân, celălalt să vând. Sfaturile, părerile, informațiile pe care 
le primim de la cei din jurul nostru ne ajută să luăm decizii 
mai documentate. Însă, decizia este a celui care o ia şi nu a 
celor din jur, de aceea întotdeauna trebuie să-ți asumi deci-
ziile şi să le poți argumenta într-un mod logic, real şi inde-
pendent. Acesta este unul dintre principiile mele de viață.

Lucrând de aproape douăzeci de ani în companii multi-
naționale, am avut acces la multe informații, date, studii de 
caz şi experiențe din afara țării sau din cadrul organizației, 
care de multe ori m-au ajutat să iau decizii mai repede şi mai 
bune. Accesul la aceste informații vine însă şi cu multe res-
ponsabilități, căci de multe ori datele sunt confidențiale sau 
trebuie să le interpretezi/adaptezi la realitățile specifice. Vă 
redau în cele ce urmează trei aspecte des întâlnite în contex-
tul actual, pe care vă propun să le analizați şi să le reconside-
rați data viitoare când vă este solicitată o evaluare.

Evaluarea, ca stat-în-stat
Sunt situații în care evaluarea repre-

zintă unul – şi nu singurul serviciu oferit 
de o companie clienților săi. Astfel, sunt 
echipe de evaluatori din România care 
fac parte din companii multi-disciplina-
re, aşadar sunt în situația fericită în care 
pot afla informații extrem de valoroase, la 
care, altfel, ar avea acces greu într-o piață 
opacă cum este cea din România. Sunt 
însă şi date pe care nu le pot folosi decât 
în propriul raționament, fără a putea să 
le facă publice. De aceea, companiile care 
desfăşoară şi alte activități pe lângă cea de 
evaluare, au o responsabilitate şi mai mare 
în ceea ce priveşte identificarea şi adresa-
rea potențialelor conflicte de interese*.

Evaluatorii, mai ales începând cu 
2009, se află într-o goană permanen-
tă după informații pe care să-şi bazeze 
estimările, iar, în acelaşi, timp intră în 
posesia unui volum considerabil de in-
formații, extreme de prețioase pentru 
alte departamente. De exemplu, după o 
evaluare a unui mall sau a unei clădiri 
de birouri, evaluatorul are acces la lista 
chiriaşilor, chiriile acestora, diversele fa-
cilități oferite de către proprietar, datele 
de expirare ale contractelor de închirie-

 Ű LAUREnțIU LAzăR,  
Vicepreşedinte AnEVAR - Preşedinte  
al Comisiei de Relaţii Interne şi Internaționale, 
director – Valuation and Advisory services, 
Colliers International Romania

 Ű Evaluatorii, 
mai ales 
începând cu 
2009, se află 
într-o goană 
permanentă 
după informații 
pe care 
să-şi bazeze 
estimările, 
iar, în acelaşi 
timp, intră 
în posesia 
unui volum 
considerabil 
de informații, 
extreme de 
prețioase 
pentru alte 
departamente.
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re, venituri, cheltuieli şi aşa mai departe. Aceste informații 
i-ar ajuta clar pe cei care se ocupă de închirierea spațiilor 
comerciale din mall-ul respectiv sau a unora similare. 

Întâlnim situații în care astfel de informații ne sunt 
solicitate, însă un evaluator trebuie să-şi păstreze inde-
pendența, tocmai pentru a putea profesa pe termen lung. 
Este suficient ca, o singură dată, un client să demonstreze 
că ai folosit informațiile primite de la acesta în alte sco-
puri şi toată credibilitatea ta ca profesionist va avea de 
suferit. Tocmai pentru a crea o cultură sănătoasă, com-
pania, din care face parte şi echipa de evaluatori, trebuie 
să aibă câteva reguli stricte de delimitare a informațiilor 
care circulă între departamente, cu scopul de a proteja in-
dependența evaluării. Astfel se va putea separa activitatea 
de evaluare de restul activităților din alte departamente 
(aşa numitul „Chinese Wall”). Pentru a putea spune că ai 
realizat un „Chinese Wall” trebuie să parcurgi obligatoriu 
câțiva paşi, fără însă a te limita doar la aceştia: 
 Ű Datele confidențiale trebuie să poată fi folosite şi 

accesate numai de către cei care au dreptul să o facă. O 
soluție ar fi stocarea informațiilor departamentului de 
evaluări pe servere separate de cele ale celorlalte divizii;

 Ű Acces restricționat la informațiile confidențiale;
 Ű Companiile trebuie să aloce consultanți diferiți pentru 

solicitările venite din partea clienților care pot fi într-un 
conflict de interese; 

 Ű Trebuie să existe proceduri interne de adresare a 
confidențialității informațiilor şi a potențialelor 
conflicte de interese.

Când trebuie să spunem NU?
Dincolo de asigurarea confidențialității datelor, compa-

niile responsabile trebuie să ia în calcul şi conflictele de in-
terese care pot surveni atunci când departamentul de evalu-
ări este solicitat să ofere consiliere unui client cu care un alt 
department lucrează în mod constant. Voi lua ca exemplu o 
firmă de audit şi consultanță care efectuează auditul pentru 
un anumit client sau o companie de consultanță imobiliară 
al cărui departament de investiții are un mandat exclusiv 
pentru a vinde o proprietate. În astfel de situații, departa-
mentele de evaluări sunt expuse unui potențial conflict de 
interese, care trebuie adresat şi rezolvat, de cele mai multe 
ori prin decizia de a nu presta şi servicii de evaluare.

În ultimii ani de zile ne-am aflat în postura de a re-
nunța la anumite lucrări tocmai pentru a ne menține in-
dependența. Un evaluator trebuie să ştie când să spună 
„Nu”, ca în orice domeniu de activitate, şi să respecte Co-
dul de Etică al profesiei de evaluator autorizat. 

Unul dintre principiile fundamentale conform căruia 
evaluatorul trebuie să evite conflicte de interese, influențe 
sau preferințe care să îi afecteze judecata profesională, este: 
”Obiectivitate, Independență şi Imparțialitate”. 

O opinie cât o mie  
de cuvinte 

O altă situație delicată este aceea în 
care ne este solicitată o opinie asupra 
unei valori a unei proprietăți imobiliare, 
dar fără realizarea unui raport de evalu-
are. Înainte de a face o astfel de analiză, 
trebuie înțeles bine scopul pentru care ni 
se solicită acea opinie, cum şi unde va fi 
folosită şi, nu în ultimul rând, trebuie de-
finit clar ce urmează să se estimeze. Un 
element cheie îl reprezintă Standardele 
de Evaluare în vigoare, care sunt obliga-
torii în România atunci când se emit opi-
nii asupra unor valori. Contractul de ser-
vicii încheiat între părți este de asemenea 
important, aici trebuind să fie incluse şi 
agreate situațiile particulare, dacă acestea 
există, iar ceea ce livrăm la final trebuie 
să fie rezonabil şi relevant pentru scopul 
analizei noastre.

În încheiere, aş vrea să abordez pe 
scurt subiectul presiunilor la care sunt 
supuşi evaluatorii în funcție de intere-
sele clienților, beneficiarilor, utilizato-
rilor sau chiar la cele venite din partea 
colegilor. Pe 9 septembrie a.c., cu ocazia 
Zilei Evaluatorului, unul dintre colegii 
noştri din afara țării a susținut o pre-
zentare despre evaluarea aceleiaşi pro-
prietăți imobiliare, cerută de către trei 
bănci diferite, rezultatul fiind diferit în 
fiecare dintre cele trei cazuri. Motivul: 
diferențele dintre regulile şi procedurile 
celor trei bănci. Cu siguranță însă, nu se 
poate afirma că, în situația aceea, opinia 
este una independentă. 

Aşa cum spuneam şi la început, unul 
dintre cele mai importante aspecte de 
care trebuie să ținem cont la finalul unei 
evaluări este să poți spune că opinia ta a 
fost una independentă. Sfaturi, păreri şi 
informații vom primi întotdeauna, însă 
cel care semnează şi stampilează rapor-
tul de evaluare răspunde pentru propria 
lucrare. Tocmai de aceea decizia finală 
aparține celui care a luat-o şi trebuie să 
fie una independentă, obiectivă si im-
parțială! 

 Ű În ultimii 
ani de zile 
ne-am aflat 
în postura de 
a renunța la 
anumite lucrări 
tocmai pentru 
a ne menține 
independența. 
Un evaluator 
trebuie să 
ştie când să 
spună „nu”, 
ca în orice 
domeniu de 
activitate, şi 
să respecte 
Codul de Etică 
al profesiei 
de evaluator 
autorizat.

* într-un număr viitor vom adresa în detaliu subiectul 
„conflictelor de interese”
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Din activitatea Comisiei  
de Etică și Disciplină (CED)

Prezentarea speţei și calitatea 
evaluatorului reclamat

Procedura disciplinară în speţă, prezentată în acest 
număr al revistei, a fost declanşată în urma sesizării for-
mulate de către o persoană juridică, în calitate de acţionar 
minoritar al unei societăţi comerciale, pentru care a fost 
întocmit Raportul de evaluare transmis analizei. Raportul 
de evaluare a fost întocmit de către un evaluator membru 
ANEVAR şi de către un expert tehnic, scopul raportului de 
evaluare fiind evaluarea pentru raportare financiară. 

Societatea comercială reclamantă a solicitat ANEVAR 
exprimarea unei opinii de specialitate faţă de raportul 
transmis şi, cităm, „[…] în funcţie de constatările pe care 
le veţi face, să dispuneţi măsurile ce se impun pentru evi-
tarea neregulilor în evaluare”.

Societatea reclamantă menţionează în sesizarea trans-
misă următoarele:

„Scopul evaluării, declarat în cuprinsul Raportului, 
este estimarea valorii de piaţă a terenurilor şi construc-
ţiilor aflate în proprietatea societăţii, în vederea înscrie-
rii în contabilitate, conform reglementărilor legale în 
vigoare: Legea Contabilităţii, Codul Fiscal, Ordinul MF 
1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile 
armonizate cu directivele europene şi în conformitate cu 
Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS) şi Stan-
dardele Internaţionale de Evaluare (IVS). 

Ultima evaluare efectuată de societate pentru aceleaşi 
active s-a realizat cu un an în urmă, evaluarea având acelaşi 
scop, rezultatele fiind înregistrate în contabilitatea societăţii.

Activele supuse evaluării sunt 
spaţii comerciale aducătoare de venit 
din închiriere. Majoritatea spaţiilor 
sunt închiriate către o reţea interna-
ţională de magazine, pe termen lung, 
iar restul spaţiilor comerciale sunt 
închiriate către bănci şi alţi comerci-
anţi. Terenul liber de construcţii este 
situat în intravilanul unui municipiu, 
într-o zonă în care se realizează con-
strucţii rezidenţiale.

În mod nejustificat, evaluatorii 
au utilizat un coeficient de ajusta-
re valorică prin reducerea cu 50% a 
valorii de inventar a activelor şi au 
stabilit valoarea de piaţă a activelor 
prin metoda indicilor (evoluţia cur-
sului valutar şi a indicelui de infla-
ţie). Valorile stabilite prin Raportul 
de evaluare sunt mult sub valoarea 
din grila notarială, iar explicaţiile 
justificative nu sunt reale.

Din acest motiv facem apel la 
dumneavoastră, ca autoritate abili-
tată, să vă exprimaţi opinia de spe-
cialitate faţă de Raportul ataşat şi, 
în funcţie de constatările pe care le 
veţi face, să dispuneţi măsurile ce se 
impun pentru evitarea neregulilor în 
evaluare.”

Constatări ale raportorului 
și ale CED pe parcursul 
cercetării disciplinare

În urma analizei Raportului de 
evaluare (atât de către raportor, cât 
şi de CED) şi a discuţiilor purtate de 
raportor cu Evaluatorul, s-a constat 
că Raportul de evaluare conţine mul-
tiple neconformităţi, astfel încât ni-
velul de credibilitate al acestuia este 
nesatisfăcător.

 Ű RodICA HăȘMăȘAn,  
Membru al Comisiei de Etică şi disciplină, MAA, MRICs, REV, senior 
Manager KPMG Advisory

 Ű scopul 
evaluării, 
declarat în 
cuprinsul 
Raportului, 
este estimarea 
valorii de piaţă 
a terenurilor şi 
construcţiilor 
aflate în 
proprietatea 
societăţii, în 
vederea înscrierii 
în contabilitate, 
conform 
reglementărilor 
legale în vigoare
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aspecte neconforme constatate  
în Raportul de evaluare:

 Ű Proprietăţile analizate – nu sunt prezentate/descrise 
în cadrul Raportului de evaluare. La obiectul evalu-
ării se menţionează ca fiind terenurile şi construc-
ţiile din patrimoniul societăţii. Nu este prezentată 
adresa acestora, nu sunt prezentate caracteristicile 
fizice, starea fizică, singurele informaţii prezentate 
fiind cele preluate din contabilitate: denumirea, nu-
mărul de inventar şi valorile înregistrate în contabi-
litate (de exemplu: teren magazin nr…, construcţie 
magazin nr…).

 Ű Analiza pieţei imobiliare – lipseşte. Se menţionează 
doar faptul că, citam,  „piaţa imobiliară a municipiului 
în momentul de faţă este mai activă pe segmentul re-
zidenţial, decât pe cel nerezidenţial, unde sunt relativ 
puţine tranzacţii şi la preţuri mult mai mici decât cele 
din oferte”.

 Ű Analiza CMBU – lipseşte – este prezentată doar defi-
niţia CMBU.

 Ű Metodele de evaluare – fie sunt aplicate superficial  
în cazul evaluării terenurilor), fie nu sunt adecvate 
şi nu sunt recunoscute ca „cea mai bună practică în 
evaluare”.

• În cazul terenurilor a fost pre-
zentat un tabel cu 11 terenuri 
(în cotă exclusivă sau în cotă  
indiviză) pentru care se men- 
ţionează suprafaţa şi valoarea  
de inventar. Pentru 3 din cele 
11 terenuri prezentate în tabel 
se observă că „valoarea reevalu-
ată” rezultă, de fapt, din înmul-
ţirea preţului pe metru pătrat 
cu suprafaţa aferentă, iar pentru 
restul de 8 terenuri această va-
loare este valoarea de inventar. 
Astfel, pentru cele 3 terenuri 
menţionate, pare a se fi aplicat 
abordarea prin piață, dar fără o 
argumentare şi justificare a ipo-
tezelor evaluării.

• Pentru construcţii s-a aplicat o 
actualizare a valorilor din con-
tabilitate cu indicii preţului de 
consum, respectiv cu indicii 
cursului de schimb valutar lei/
EUR. La aceste valori obţinu-
te prin actualizare Evaluatorul 
a aplicat o depreciere de 50%, 
motivată astfel: „Având în vede-
re aspectul fizic al construcţii-
lor, amplasarea în cadrul zonei, 
utilizarea specifică a acestora şi 
deprecierea condiţiilor econo-
mice […]”.

• Evaluatorul menţionează de ase-
menea: „Precedenta reevaluare 
a activelor s-a realizat în urmă 
cu un an, când managementul 
societăţii a dorit estimarea valo- 
rilor activelor ţinând seama şi 
de vadul comercial al acestora, 
nu numai de valoarea construc-
ţiei în sine. Din acest motiv, în 
prezenta evaluare vom lua în 
considerare doar valoarea actu-
alizată a construcţiei, valoare ce 
va sta la baza stabilirii obligaţi-
ilor fiscale faţă de bugetul local 
al municipiului.”

• După stabilirea valorilor prin 
actualizarea indicială (în cele 
două variante) şi aplicarea de-
precierii de 50%, Evaluatorul 
menţionează: „având în vedere 

 Ű În cazul 
terenurilor a 
fost prezentat 
un tabel cu 11 
terenuri (în cotă 
exclusivă sau 
în cotă indiviză) 
pentru care se 
menţionează 
suprafaţa şi 
valoarea de 
inventar.
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condiţiile concrete ale pieţei imobiliare şi comercia-
le locale şi naţionale, considerăm că valorile stabilite 
prin actualizarea prin metoda indicilor nu reflectă 
piaţa, aşa încât prin studierea ofertelor am stabilit 
preţuri/mp medii practicate pentru fiecare zonă în 
care se situează activele reevaluate”, fiind prezentat 
un tabel cu denumirea şi zona în care se află propri-
etatea, valorile unitare pentru proprietăţi compara-
bile, valorile unitare din grila notarilor şi valoarea 
unitară propusă de Evaluator. Valorile unitare pro-
puse de Evaluator sunt mult sub celelalte două va-
lori (de exemplu: pentru comparabilă – 750 EUR/
mp, din grila notarilor – 465 EUR/mp, iar valoarea 
propusă de Evaluator – 250 EUR/mp).

• Având în vedere proprietăţile imobiliare evaluate şi 
scopul evaluării, cea mai adecvată abordare în eva-
luare este abordarea prin venit, abordare pe care 
Evaluatorul nu a aplicat-o.

 Ű Prezentarea rezultatului evaluării – nu este explicat/
argumentat modul de selecţie al valorilor pentru con-
strucţii. Au fost estimate câte trei valori pentru fieca-
re construcţie: două rezultate din aplicarea celor doi 
indici de actualizare şi una prin aplicarea unor valori 
unitare, iar opinia este a patra valoare, care nu se ştie 
de unde a rezultat.

 Ű Raportul de evaluare este greu de urmărit, nu este pa-
ginat, nu are o continuitate.

 Ű Este menţionată o legislaţie abrogată la data evaluării 
(de exemplu: Ordinul 1752/2005).

 Ű Denumirea ANEVAR este greşit menţionată („Aso-
ciaţia Naţională a Evaluatorilor din România”) şi nu 
„Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din 
România”.

aspecte clarificate cu Evaluatorul pe parcursul au-
dierii (inclusiv prin punctul de vedere transmis)

Anterior întâlnirii Evaluatorului reclamat cu raporto-
rul, Evaluatorul a transmis un punct de vedere referitor 
la sesizarea înregistrată împotriva sa, prin care face ur-
mătoarele precizări:

„1. Cu privire la Raportul de reevaluare a active-
lor fixe corporale înregistrate în contul 211 – terenuri 
şi 212 – construcţii aflate în patrimoniul societăţii 
analizate:
 Ű Raportul de evaluare realizat a fost întocmit conform 
normelor, normativelor, standardelor şi legislaţiei în 
vigoare având în vedere atât starea tehnică a construc-
ţiilor (fără cosmetizările şi amenajările realizate de 
eventualii chiriaşi), cât şi informaţiile evaluatorilor 
privind piaţa imobiliară locală;

 Ű Raportul a fost aprobat prin Adunarea Generală a 
Asociaţilor care deţin peste 50% din capitalul social;

 Ű Raportul de reevaluare a fost utili-
zat şi în relaţia cu Primăria muni-
cipiului, iar Comisia de verificare 
constituită la nivelul acestei insti-
tuţii şi-a însuşit concluziile formu-
late de către evaluator;

 Ű Prin activitatea lor, evaluatorii nu 
au avut în vedere interese particu-
lare ale niciunui asociat.

2. Cu privire la sesizarea formu-
lată de către societatea reclamantă:
 Ű Motivul real al acestei sesizări îl 
constituie intenţia acestui asociat 
de a se retrage din societate, con-
fundând valoarea unei părţi so-
ciale cu valoarea patrimoniului, 
deoarece încasarea unei sume de 
bani cât mai mari pentru rezolva-
rea propriilor probleme financia-
re (stare de insolvenţă prelungită) 
precum şi extinderea propriei reţe-
le de spaţii comerciale;

 Ű Societatea reclamantă, acţionar 
minoritar în cadrul societăţii pen-
tru care s-a efectuat evaluarea are 
libertatea de a alege orice evalua-
tor doreşte pentru realizarea unui 
raport de evaluare a părţilor soci-
ale deţinute;

 Ű Între asociaţii societăţii pentru 
care s-a efectuat evaluarea există 
o stare conflictuală acută, desfăşu-
rată pe diferite paliere juridice.

3. Cu privire la săvârşirea vre- 
unei abateri disciplinare:
 Ű Prin participarea mea la întocmi-
rea acestui Raport de reevaluare, 
nu am săvârşit nicio abatere dis-
ciplinară (art.1 art. 2 din Regula-
mentul Comisiei de Etică şi Disci-
plină şi nici prin sesizarea făcută 
de către reclamant nu este identi-
ficată vreo faptă sancţionabilă;

 Ű În baza art. 4, alin (2) lit. a, con-
sider că administrarea de pro-
be cade în sarcina celui care face 
sesizarea.

4. Concluzie:
 Ű Având în vedere argumentele 
obiective şi subiective expuse mai 
sus, consider că sesizarea poate fi 
clasată.” 

 Ű Au fost 
estimate câte 
trei valori 
pentru fiecare 
construcţie: 
două rezultate 
din aplicarea 
celor doi indici 
de actualizare 
şi una prin 
aplicarea unor 
valori unitare, 
iar opinia este 
a patra valoare, 
care nu se 
ştie de unde a 
rezultat.
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I s-a repetat Evaluatorului că evalu-
atorii autorizaţi, trebuie să respecte 
standardele de evaluare şi că în cazul 
evaluării pentru raportare financiară 
există anumite particularităţi. Evalu-
atorul, în cadrul discuţiei cu rapor-
torul, a schimbat în permanenţă su-
biectul şi a încercat să evite răspunsul 
la întrebări. 

Evaluatorului i-au fost prezentate 
toate neconformităţile din Raportul 
de evaluare constatate în baza sesi-
zării şi prezentate mai sus, precum şi 
faptul că orice raport de evaluare tre-
buie să fie clar, să nu inducă în eroare, 
ipotezele evaluării să fie prezentate, 
argumentate şi ancorate în realitate, 
metodologia de evaluare să fie adec-
vată pentru tipul activelor evaluate şi 
scopul evaluării. Persoana cercetată a 
susţinut că nu a avut nicio problemă 
până acum în evaluare şi ştie exact 
unde sunt amplasate spaţiile şi cu-
noaşte foarte bine piaţa locală.  

La discuţiile purtate cu raportorul, Evaluatorul a menţi-
onat că nu înţelege de ce a ajuns acest Raport de evaluare la 
Comisia de Etică şi Disciplină şi a insistat să explice situaţia 
tensionată dintre acţionarii societăţii pentru care a efectuat 
evaluarea. Raportorul i-a explicat că principala obligaţie a 
noastră, ca şi evaluatori, este să respectăm standardele şi că 
în cazul acestei speţe nu analizăm relaţia dintre acţionarii 
societăţii (nu este vorba de o evaluare a acţiunilor la retra-
gerea acţionarilor) sau motivele care i-au determinat pe 
cei de la societatea reclamantă să facă această sesizare. Noi 
analizăm strict Raportul de evaluare, din punct de vedere al 
sesizării şi al standardelor valabile la data evaluării şi nu ne 
interesează disensiunile dintre acţionari, iar odată primită 
sesizarea, aceasta nu poate fi ignorată.

Evaluatorul a declarat că de fapt Raportul de evaluare 
a fost contractat de către expertul tehnic, a doua persoană 
care semnează Raportul de evaluare dar, având în vedere că 
Primăria nu acceptă rapoarte de evaluare dacă sunt întoc-
mite doar de către un evaluator autorizat membru titular 
ANEVAR, a acceptat să-l ajute pe acesta şi că de fapt „s-a 
dorit să fie mai mult o evaluare tehnică”. Raportorul i-a pre-
cizat Evaluatorului că solicitarea Primăriei este conformă 
Ordonanţei 24, pentru că orice evaluare trebuie să fie fă-
cută de un evaluator autorizat, membru titular ANEVAR.  

 Ű Raportorul 
i-a precizat 
Evaluatorului 
că solicitarea 
Primăriei este 
conformă 
ordonanţei 24, 
pentru că orice 
evaluare trebuie 
să fie făcută de 
un evaluator 
autorizat, 
membru 
AnEVAR.
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Raportorul i-a menţionat faptul că Raportul de evalu-
are este nepaginat şi i s-a solicitat Evaluatorului să indice 
dacă ordinea paginilor din Raportul depus cu sesizarea 
este corectă. Evaluatorul a răspuns că nu mai are niciun 
document, deoarece Raportul de evaluare a fost făcut de 
expertul tehnic membru CET, în calitate de PFA, şi nu 
mai ştie cum a fost. Atunci când Evaluatorului i-a fost 
adus la cunoştinţă faptul că nu a semnat certificarea (cer-
tificarea fiind inclusă în Raportul de evaluare), acesta a 
spus că s-ar putea să mai lipsească o pagină din Raport 
şi că o să verifice. Menţionăm că Raportul de evaluare 
conţine semnătura şi ştampila Evaluatorului, la finalul 
rezumatului.

Raportorul i-a explicat Evaluatorului, pe baza conţi-
nutului Raportului, că este vorba despre o evaluare pen-
tru raportare financiară, pentru care valoarea justă este 
valoarea de piaţă şi l-a rugat pe Evaluator să explice abor-
dările în evaluare folosite. Referitor la metodele de evalu-
are aplicate, Evaluatorul nu a avut foarte multe explicaţii 
de dat, a încercat din nou să ducă discuţia în altă direcţie 
şi să schimbe subiectul. Raportorul a pus în discuţie fap-
tul că actualizările pe baza indicilor preţului de consum 
(pe baza schimbului valutar şi a indicelui de inflaţie) nu 
sunt abordări în evaluare, nici măcar reglementările MFP 
abrogate nu cereau indici de inflaţie, fiind vorba de o aba-
tere de la standarde, deci nu este o metodă de evaluare 
conform standardelor. Evaluatorul a susţinut că manage-
mentul societăţii beneficiare a intenţionat o fuziune, dar 
raportorul i-a explicat că aceasta nu are relevanţă pentru 
raportarea financiară.

Raportorul l-a întrebat pe Evaluator la ce s-a referit 
când a menţionat că s-a cerut evaluarea ţinând seama şi 
de vadul comercial, nu numai de valoarea în sine. Eva-
luatorul a răspuns că a fost o discuţie cu managementul 
societăţii care ar fi spus că i-au solicitat evaluatorului an-
terior (cel care efectuase evaluarea cu un an în urmă) alte 
criterii. Raportorul a întrebat ce alte criterii s-ar putea cere 
în afara respectării standardelor şi ce relevanţă are o astfel 
de solicitare pentru scopul evaluării. Evaluatorul a răspuns 
că „i s-au părut supraevaluate”. Raportorul l-a întrebat pe 
Evaluator ce informaţii a avut la bază sau pe ce îşi bazează 
această afirmaţie, acesta răspunzând că ştie preţurile din 
zonă. În acest moment raportorul a subliniat faptul că Ra-
portul de evaluare nu conţine descrieri şi nici informaţii 
despre zona de amplasare a spaţiilor analizate. Răspunsul 
Evaluatorului a fost că el ştie foarte bine unde sunt ampla-
sate. I s-a explicat Evaluatorului încă o dată că orice raport 
de evaluare întocmit de către un evaluator ajunge la utili-
zatorul/utilizatorii desemnat/ţi, că trebuie să fie conform 
standardelor şi să conţină toate informaţiile, astfel încât să 
poată fi înţeles de către toţi utilizatorii acestuia. 

Evaluatorul a susţinut că, de fapt, 
ceea ce contează este doar valoarea şi 
nu cum se ajunge la ea. Raportorul 
i-a subliniat iarăşi prevederile stan-
dardelor referitoare la raportarea va-
lorii şi la conţinutul Raportului de 
evaluare, Evaluatorul recunoscând 
într-un final că nu a făcut precizările 
necesare, inclusiv cele legate de ipo-
teze şi CMBU, dar a afirmat din nou 
că ”raportul s-a dorit a fi de aşa na-
tură, strict şi la obiect”.

În discuţia cu Evaluatorul, rapor-
torul a încercat să înţeleagă care a 
fost raţionamentul folosit şi a pornit 
de la actualizarea indicială folosi-
tă, punând în discuţie presupunerea 
că ar fi fost folosită o abordare prin 
cost. Pentru deprecierea de 50% apli-
cată asupra valorilor rezultate din 
actualizarea indicială a valorii conta-
bile (valoare rezultată din evaluarea 
realizată cu un an în urmă – valoa-
re netă) Evaluatorul nu a avut ni-
cio justificare. Raportorul a întrebat 
ce fel de depreciere este, cum a fost 
gândită, cum s-a ajuns la ea, dar nu 
a primit niciun răspuns pertinent. La 
întrebarea Raportorului privind ti-
purile de depreciere existente în eva-
luare, Evaluatorul a evitat răspunsul, 
la fel ca şi în cazul altor întrebări.

La întrebarea cum a fost selecta-
tă valoarea finală, Evaluatorul a ex-
plicat că a selectat o valoare în baza 
celor rezultate din metodele aplicate.

La aplicarea valorilor unitare (ba-
zate pe informaţiile de piaţă near-
gumentate în Raportul de evalua-
re), raportorul a întrebat dacă acele 
valori se referă la construcţii sau la 
proprietatea imobiliară. Evaluatorul 
a răspuns că ofertele sunt „la pro-
prietăţi imobiliare, dar dacă ei aveau 
construcţiile înregistrate distinct, el 
a luat valorile pentru construcţii”.

Cu privire la terenuri, raportorul 
a pus în discuţie faptul că nu există 
nicăieri o analiză şi că el presupune 
că a mers pe comparaţie, dar nu a gă-
sit aplicarea acestei metode. Răspun-

 Ű În acest 
moment 
raportorul a 
subliniat faptul 
că Raportul 
de evaluare nu 
conţine descrieri 
şi nici informaţii 
despre zona 
de amplasare 
a spaţiilor 
analizate. 
Răspunsul 
Evaluatorului a 
fost că el ştie 
foarte bine unde 
sunt amplasate. 
I s-a explicat 
Evaluatorului 
încă o dată că 
orice raport 
de evaluare 
întocmit de 
către un 
evaluator ajunge 
la utilizatorul/
utilizatorii 
desemnat/ţi,  
că trebuie să 
fie conform 
standardelor şi 
să conţină toate 
informaţiile
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sul Evaluatorului referitor la evaluarea terenu-
lui a fost că a mers pe ”coeficientul de ajustare 
valorică”. Raportorul i-a explicat că nu există 
un astfel de concept în standarde.

Raportorul a încercat să înţeleagă logica 
Evaluatorului privind stabilirea preţurilor/ 
mp medii (menţionate în raportul de eva-
luare), astfel a pus în discuţie comparabile-
le din raport şi a întrebat din nou în baza 
a ce au fost stabilite valorile (de exemplu, 

oferta este de 400 Euro/mp, grila nota-
rilor publici specifică 375 Euro/mp, 

iar Evaluatorul esti-

CED a constatat că, prin modul de 
întocmire a Raportului de evaluare 
analizat, fapta Evaluatorului întru-
neşte elementele abaterii disciplinare 
prevăzută la art. 12 lit. b) din Regu-
lamentul de organizare şi funcţiona-
re al ANEVAR, aprobat prin HG nr. 

353/2012 ra-
portat la pct. 2.4 

„Competenţă profesio-
nală” din Codul de Etică 

al profesiei de evaluator auto-
rizat, aprobat prin HCN nr. 1/2012 
lit. c), conform căruia „Evaluatorul 
autorizat trebuie să aibă cunoştin-
ţele şi abilităţile necesare, astfel în-
cât să înţeleagă şi să utilizeze corect 
metodele şi procedurile de evaluare 
general recunoscute pentru reali-
zarea unei evaluări credibile; să nu 
efectueze evaluarea într-o manieră 
neatentă sau neglijentă, favorizând 
apariţia de erori.” 

Pentru abaterea disciplinară con-
statată, CED a propus Consiliului 
Director sancţionarea disciplinară a 
Evaluatorului cercetat, cu: SUSPEN-
DAREA CALITĂŢII DE MEMBRU 
PE O PERIOADĂ DE 6 LUNI. 

După analizarea tuturor informa-
ţiilor în cauză, Consiliul Director a 
decis acordarea sancţiunii propuse de 
către Comisia de Etică şi Disciplină. 

mează 125 Euro/mp sau, în aceeaşi ordine, 750 Euro/mp, 
465 Euro/mp, respectiv 250 Euro/mp). Evaluatorul nu a 
fost în măsură să prezinte nicio justificare, iar la întrebarea 
raportorului cum s-a ajuns la valoarea finală, Evaluatorul 
a afirmat că ”pe nişte metode s-au obţinut nişte cifre ... şi 
nu s-a ales niciuna ... s-a mers pe o valoare intermediară”. 

Propunerea CED de soluţionare a cauzei 

Având în vedere toate neconformităţile constatate în 
Raportul de evaluare şi explicaţiile primite din partea 
Evaluatorului pe toată perioada cercetării disciplinare, 

 Ű Pentru 
abaterea 
disciplinară 
constatată, 
CEd a propus 
Consiliului 
director 
sancţionarea 
disciplinară a 
Evaluatorului 
cercetat...
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Autorizația de     membru corporativ 

Apariția Ordonanței 24/2011 privind 
unele măsuri în domeniul evaluării 
bunurilor a generat multe aplauze 

din partea colegilor ce au salutat legiferarea 
ca pe o modalitate de protecție împotriva 
persoanelor ce absolviseră cu ani în urmă 
un curs de informare/calificare de 2-3 ore 
şi care ofereau utilizatorilor servicii de eva-
luare cunoscând doar  sporadic, vagi preve-
deri ale unor metode de evaluare din legis-
lația/standardele anilor 1992-1994 (metoda 
comparației prin bonitare sau metoda prac-
ticienilor, de exemplu), fără a face parte din-
tr-o asociație de evaluatori. 

Ordonanța nu a antrenat modificări ale modului de 
organizare a evaluatorilor - societăți de diverse forme 
(s.r.l.-uri, s.a.-uri etc), persoane fizice autorizate şi per-
soane care obțin venituri din activități independente. 
În mod ciudat, a generat, însă, comportamente lipsite 
de transparență cu privire la contractarea şi prestarea 
serviciilor de evaluare: au apărut societăți care oferă 
servicii de evaluare prin intermediul unor evaluatori 

 Ű dAnA ABABEI,  
Vicepreşedinte AnEVAR – Preşedinte al Comisiei Juridice,  
director executiv CMF ConsULtInG s.A.
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Autorizația de     membru corporativ 
- necesară sau nu?

autorizați. Astfel, un client de bună 
credință încheie cu societatea un 
contract de evaluare dar în caz de 
litigiu nu societatea este răspunză-
toare pentru evaluare, ci evaluatorul 
autorizat cu care doar societatea are 
contract, nu şi clientul (prin simi-
litudine ne aşteptăm ca pentru un 
televizor ce nu funcționează după 
instalarea acasă să fie răspunzător 
vânzătorul ce are calificare de vânză-
tor, nu şi magazinul care a oferit ser-
viciul şi căruia, de fapt, i-am plătit). 

Modul de organizare a afacerii 
fiecăruia dintre noi nu este regle-
mentat prin Ordonanța 24/2011, 
ține de strategia dezvoltată de fie-
care. Trebuie, însă, să ținem cont că 
asociația din care facem parte este 
de utilitate publică şi nu poate to-
lera un comportament echivoc în 
desfăşurarea activității de evaluare. 
Prin tolerarea unui comportament 
incorect în afaceri se pune în peri-
col credibilitatea tuturor, nu numai 
a celor care, din dorința de a adopta 
strategia celui mai mic preț oferit, 
încheie diverse contracte cu persoa-
ne care nu cunosc (sau se prefac că 
nu cunosc) reglementările profesiei 
de evaluator. În fapt, economia afe-
rentă anului 2014 este de 175 lei/
lună (cotizația şi asigurarea la nivel 
minim), dar riscul este cel descris 
de Legea 12/1990 privind protejarea 
populației împotriva unor activităţi 
de producţie, comerţ sau prestări de 
servicii ilicite:
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1. Următoarele fapte reprezintă activităţi de producţie, 
comerţ sau prestări de servicii ilicite şi constituie 
contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel 
de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii 
penale, infracţiuni: 

a. „efectuarea de activităţi de producţie, comerţ sau prestări 
de servicii, după caz, fără îndeplinirea condiţiilor stabilite 
prin lege;” - art. 1 din Legea nr. 12/1990; 

2. ”(1) Contravenţiile prevăzute la art. 1 săvârşite 
de persoane juridice se sancţionează cu amendă 
de la 2.000 lei la 20.000 lei.” – art. 2 din Legea nr. 
12/1990;

3. ”Bunurile care au servit sau au fost destinate să 
servească la săvârşirea vreuneia dintre faptele 
prevăzute la art. 1, dacă sunt ale contravenientului, 
precum şi sumele de bani şi bunurile dobândite 
prin săvârşirea contravenţiei, se confiscă.” - art. 2 
din Legea nr. 12/1990.

Mai mult însă, având în vedere prevederile art. 207 
din Codul Civil:
1. În cazul activităţilor care trebuie autorizate de 

organele competente, dreptul de a desfăşura 
asemenea activităţi se naşte numai din momentul 
obţinerii autorizaţiei respective, dacă prin lege nu 
se prevede altfel.

2. Actele şi operaţiunile săvârşite fără autorizaţiile 
prevăzute de lege sunt lovite de nulitate absolută, 
iar persoanele care le-au făcut răspund nelimitat şi 
solidar pentru toate prejudiciile cauzate, independent 
de aplicarea altor sancţiuni prevăzute de lege.

Apare, aşadar, şi riscul ca rapoartele de evaluare con-
tractate cu o societate ce nu are autorizație să fie declarate 
nule, fără a fi incorecte. Mai mult, dacă rapoartele sunt nule, 
atunci persoanele care au săvîrşit operațiuni fără autoriza-
ție răspund nelimitat şi solidar pentru prejudiciile cauzate. 
(Spre exemplu, calcularea impozitului pe construcții având 
la bază un raport de evaluare înnoit la fiecare trei ani ține 
cont de un coeficient de 1,5% din valoarea de inventar, dar 
dacă raportul de evaluare este declarat nul, atunci se aplică 
un alt coeficient «până la 40%» considerându-se faptul că nu 
s-a făcut reevaluare în condițiile legii.) Este puțin probabil ca 
firmele care acceptă astfel de rapoarte să nu solicite daune 
de la cei care au semnat rapoarte nule. Mai mult, nu cred că 
există niciun asigurător care ar putea plăti daune pentru ra-
poarte oferite cu încălcarea legii.
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Prin emiterea punctului de ve-
dere privind modul în care se poate 
desfăşura activitatea de evaluare în 
România de către persoanele juri-
dice, ANEVAR doreşte să clarifice 
faptul că doar persoanele autorizate 
pot, conform legii, să ofere şi să în-
cheie contracte pentru prestarea de 
servicii de evaluare. Aşadar, pot în-
cheia astfel de contracte persoane-
le fizice membri titulari ANEVAR 
(care îşi desfăşoară activitatea ca şi 
persoane fizice autorizate sau per-
soane care obțin venituri din acti-
vități independente) sau persoanele 
juridice membri corporativi care 
au autorizație pentru activitatea de 
evaluare.

ANEVAR are, în prezent, 365 de 
membri corporativi şi 4391 mem-
bri titulari. Nu dorim schimba-
rea ponderii, ci atragerea atenției 
asupra riscului asumat. Persoanele 
care nu doresc să devină membri 
corporativi pot să-şi desfăşoare ac-
tivitatea în continuare în calitate de 
persoane fizice autorizate, persoa-
ne care obțin venituri din activități 
independente sau salariați ai unei 
societăți autorizate ca membru cor-
porativ, fără a fi afectate de punctul 
de vedere publicat de asociație.

În condițiile în care piața pe 
care lucrăm este caracterizată prin 
opacitate şi lipsă acută de informa-
ții, transformându-ne din evalua-
tori în detectivi şi antrenându-ne 
simțurile mult mai mult decât ar fi 
necesar într-o piață transparentă, 
sunt suficiente riscurile inerente 
şi nu ar mai trebui să ne supunem 
în mod voluntar şi altor riscuri, 
care, de altfel, pot fi evitate în mod 
conştient.

La întâlnirea de anul acesta a 
membrilor corporativi, cineva ami- 
ntea un sfat primit de Steinhardt  
de la tatăl său, sfat care m-a inspirat 
să doresc tuturor cititorilor: Zile şi 
nopți liniştite! Dar şi câştiguri maxi-
me, cu riscuri minime! 

 Ű AnEVAR are, în prezent, 365 de membri 
corporativi şi 4391 membri titulari. nu 

dorim schimbarea ponderii, ci atragerea 
atenției asupra riscului asumat.
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Expertul judiciar  
- funcționar public

I. Prezentarea Deciziei nr. 20/2014
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pen-

tru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală 
a pronunţat recent Decizia nr. 20/2014 din 29.09.20141 
prin care a dat o interpretare de interes general dispoziţi-
ilor art. 175 alin. (1) şi alin. (2) din Codul penal, în sensul 
stabilirii că expertul tehnic judiciar este funcţionar public 
în conformitate cu dispoziţiile art.175 alin. (2) teza întâi 
din Codul penal.

Decizia nr. 20/2014 a fost pronunţată ca urmare a 
examinării sesizării formulată de către Curtea de Apel 
Craiova - Secţia penală şi pentru cauze cu minori prin 
care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se 
solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea 
unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a 
modalităţii de interpretare a dispoziţiilor art. 175 alin. (1) 
şi alin. (2) din Codul penal privind funcţionarii publici, 
respectiv dacă expertul tehnic judiciar este funcţionar 
public în sensul alin. (1) sau alin. (2), al căror conţinut 
este următorul:

Art. 175 alin. (1): „Funcţionar public, în sensul legii 
penale, este persoana care, cu titlu permanent sau tempo-
rar, cu sau fără o remuneraţie: 
a. exercită atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în 

temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor 

puterii legislative, executive sau 
judecătoreşti; 

b. exercită o funcţie de demnitate 
publică sau o funcţie publică de 
orice natură; 

c. exercită, singură sau împreună 
cu alte persoane, în cadrul unei 
regii autonome, al altui operator 
economic sau al unei persoane 
juridice cu capital integral sau 
majoritar de stat ori al unei 
persoane juridice declarate ca 
fiind de utilitate publică, atribuţii 
legate de realizarea obiectului de 
activitate al acesteia.”

Art.175 alin. (2): „De asemenea, 
este considerată funcţionar public, 
în sensul legii penale, persoana care 
exercită un serviciu de interes public 
pentru care a fost învestită de auto-
rităţile publice sau care este supusă 
controlului ori supravegherii acesto-
ra cu privire la îndeplinirea respecti-
vului serviciu public.” 

Din motivarea amplă a 
Deciziei, ne vom referi numai 
la interpretarea art. 175 alin. 
(2), după cum urmează:

Art. 175 alin. (2) din Codul pe-
nal asimilează funcţionarului public 
şi persoana care exercită un serviciu 
public pentru care a fost investită de 
autorităţile publice sau care este su-

CoMEntARIU cu privire la decizia nr. 20/2014 din 29.09.2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 Ű VERonICA GRUzsnICzKI,  
Membru de onoare al AnEVAR, Consilier juridic

 Ű „Funcţionar 
public, în sensul 
legii penale, 
este persoana 
care, cu titlu 
permanent 
sau temporar, 
cu sau fără o 
remuneraţie: 
 Ű exercită 
atribuţii şi 
responsabilităţi, 
stabilite în 
temeiul legii, în 
scopul realizării 
prerogativelor 
puterii 
legislative, 
executive sau 
judecătoreşti„
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pusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la 
îndeplinirea respectivului serviciu public.

Aşadar, pentru ca o persoană să facă parte din această 
categorie este necesară întrunirea, în mod cumulativ, a 
două cerinţe obligatorii: (i) să exercite un serviciu de in-
teres public şi (ii) să fie investită cu îndeplinirea respec-
tivului serviciu public de către o autoritate publică sau să 
exercite serviciul de interes public sub controlul ori su-
pravegherea unei autorităţi publice.

Analiza îndeplinirii primei cerinţe a dispoziţiei de 
la art. 175 alin. (2) din Codul penal, care vizează sfera 
atribuţiilor persoanei, se face ţinând seama de definiţia 
dată serviciului de interes public în doctrina dreptului 
administrativ, respectiv de prevederile art. 2 alin. (1), lit. 
m) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, 
cu modificările şi completările ulterioare, cu următorul 
conţinut:

Art. 2 alin. (1), lit. m): „serviciu public – activitatea 
organizată sau, după caz, autorizată de o autoritate publi-
că, în scopul realizării unui interes legitim public;”

Altfel spus, trebuie observat dacă, prin realizarea ser-
viciului, se urmăreşte satisfacerea unor nevoi de interes 
general şi dacă se relevă, în mod direct sau indirect, o 
autoritate publică.

Cu referire la cea de a doua cerinţă a dispoziţiei de 
la art. 175 alin. (2) din Codul penal care priveşte relaţia 
persoanei care realizează serviciul public cu autorităţile 
publice, aceasta este îndeplinită, alternativ, dacă inves-

tirea pentru îndeplinirea serviciului 
public s-a făcut de către o autoritate 
publică ori dacă activitatea persoanei 
este supusă controlului ori suprave-
gherii unei autorităţi publice, indife-
rent de modalitatea de investire.

Prin investirea pentru realizarea 
unui serviciu public se înţelege fie 
acordarea calităţii din care derivă 
obligaţia de a realiza respectivul ser-
viciu de către o autoritate publică 
(numirea în funcţia de notar, auto-
rizarea unui interpret etc), fie în-
credinţarea realizării serviciului de 
interes public printr-o decizie a au-
torităţii (numirea de către instanţa 
judecătorească a administratorului şi 
lichidatorului judiciar în cadrul pro-
cedurii insolvenţei ori a expertului 
tehnic judiciar).

Sunt incluși  
așadar, în categoria 
persoanelor asimilate 
funcţionarului public:

a. particularii care primesc 
gestiunea unui serviciu public 
naţional sau local, economic 
sau sociocultural, devenind 
astfel de utilitate publică. Este 
vorba despre subiecţi care 
îşi desfăşoară activitatea în 
cadrul persoanelor juridice de 
drept privat cu scop lucrativ: 
societăţi comerciale, care 
prin intermediul contractelor 
administrative, valorifică, în 
interesul colectivităţii, naţionale 
sau locale, după caz, bunuri şi 
servicii publice;

b. unele dintre persoanele care 
exercită profesii liberale sunt 
considerate „funcţionari publici” 
în condiţiile art. 175 alin. (2) din 
Codul penal, atunci când, deşi 
funcţionează în baza unei legi 
speciale şi nu sunt finanţate de 
la bugetul de stat, exercită un 
serviciu de interes public şi sunt 

 Ű Prin investirea 
pentru realizarea 
unui serviciu 
public se 
înţelege fie 
acordarea 
calităţii din care 
derivă obligaţia 
de a realiza 
respectivul 
serviciu de către 
o autoritate 
publică (numirea 
în funcţia 
de notar, 
autorizarea unui 
interpret etc), 
fie încredinţarea 
realizării 
serviciului de 
interes public 
printr-o decizie a 
autorităţii˝...
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supuse controlului sau supravegherii unei autorităţi 
publice. Aşadar, sunt asimilate funcţionarilor publici 
şi persoanele fizice care exercită o profesie de interes 
public pentru care este necesară o abilitare specială 
a autorităţii publice, aşa-numitele profesii liberale. 
În acest sens, se constată că profesiile liberale se 
organizează şi se exercită numai în condiţiile legii, ale 
statutului profesiei şi codului deontologic şi au statutul 
unor funcţii autonome, care se exercită în birouri 
sau cabinete ori în cadrul asociaţiilor profesionale 
înfiinţate potrivit legii.

Îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 175 alin. (2) 
din Codul penal trebuie analizată pentru fiecare catego-
rie profesională în concret, pornind de la normele speci-
ale care îi reglementează statutul.

În aceste condiţii, se constată că expertul tehnic ju-
diciar face parte din categoria funcţionarilor publici asi-
milaţi, reglementată de dispoziţiile art. 175 alin. (2) teza 
întâi din Codul penal întrucât ”exercită un serviciu de in-
teres public” – întocmirea de expertize în vederea aflării 
adevărului şi soluţionării cauzelor aflate pe rolul instan-
ţelor judecătoreşti sau instrumentate de către organele de 
urmărire penală -, serviciu „pentru care a fost investit de 
către o autoritatre publică” - Ministerul Justiţiei.

Din acest ultim punct de vedere au relevanţă dispozi-
ţiile art. 7 şi art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 
privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judi-
ciară şi extrajudiciară aprobată prin Legea nr. 156/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare, al căror conţi-
nut este următorul:

Art.7: „Calitatea de expert tehnic judiciar se dobân-
deşte pe bază de examen, cu respectarea condiţiilor pre-
văzute la art. 10.”

Art.8: „Examenul de expert tehnic judiciar se orga-
nizează de Ministerul Justiţiei şi are scopul de a verifica 
nivelul cunoştinţelor viitorilor experţi în specialitatea 
pentru care candidează, gradul de însuşire a actelor nor-
mative referitoare la specialitatea respectivă, a dispoziţi-
ilor din codurile de procedură civilă şi penală referitoare 
la expertiză şi din alte acte normative care reglementează 
activitatea de expertiză tehnică judiciară, drepturile şi 
obligaţiile experţilor.”

În acelaşi sens, art. 6 din actul normativ mai sus indi-
cat stipulează că experţii tehnici judiciari se pot constitui 
în asociaţii profesionale, în condiţiile legii, iar conform 
art. 4 alin. (1), în scopul coordonării şi îndrumării, din 
punct de vedere administrativ şi metodologic, precum şi 
al controlului activităţii de expertiză tehnică judiciară, în 
cadrul Ministerului Justiţei funcţionează Biroul central 
pentru expertize tehnice judiciare.

Prin Decizia nr. 20/2014, Înal-
ta Curte de Casaţie şi Justiţie a ad-
mis sesizarea formulată de Curtea 
de Apel Craiova - Secţia penală şi 
pentru cauze cu minori, prin care 
se solicita pronunţarea unei hotărâri 
prealabile în vederea rezolvării de 
principiu a modalităţii de interpreta-
re a dispoziţiilor art. 175 alin. (1) şi 
(2) din Codul penal privind funcţio-
narii publici, respectiv dacă expertul 
tehnic judiciar este funcţionar public 
în sensul alin. (1) ori alin. (2) şi a sta-
bilit că expertul tehnic judiciar este 
funcţionar public în conformitate cu 
dispoziţiile art. 175 alin. (2) teza în-
tâi din Codul penal. 

Decizia nr. 20/2014 a Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie este pronunţată 
în conformitate cu dispoziţiile art. 
477 din Codul de procedură pena-
lă astfel că, instanţele judecătoreşti 
sunt obligate să soluţioneze cauzele 
în care s-ar pune aceeaşi chestiune 
de drept - dacă expertul tehnic judi-
ciar este funcţionar public – în sen-
sul că expertul tehnic judiciar este 
funcţionar public în conformitate cu 
dispoziţiile art. 175 alin. (2) teza în-
tâi din Codul penal şi a intrat în vi-
goare la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 766/ 
22.10.2014.

 Ű „Examenul de 
expert tehnic 
judiciar se 
organizează 
de Ministerul 
Justiţiei şi are 
scopul de a 
verifica nivelul 
cunoştinţelor 
viitorilor experţi 
în specialitatea 
pentru care 
candidează...“.
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II. Consecinţele Deciziei nr. 20/2014

Consecinţele interpretării dispoziţiilor art. 175 alin.
(2) din Codul penal, dată de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de 
drept în materie penală prin Decizia nr. 20/2014, se pot 
determina, în acest moment, exclusiv prin corelarea dis-
poziţiilor articolului menționat cu dispozițiile art. 308 
din Codul penal care enumeră infracțiunile al căror au-
tor ar putea fi funcționarul public ori persoana asimilată 
funcționarului public, precum şi cu dispoziţiile din Or-
donanţa Guvernului nr. 2/2000 referitoare la răspunderea 
expertului tehnic judiciar.

Exemplificăm: Codul penal la art. 289 prevede şi de-
fineşte infracţiunea de corupţie constând în „Luarea de 
mită”, una dintre infracțiunile enumerate la art. 308 din 
Codul Penal. Conținutul art. 289 este următorul:

Art. 289 alin. (1): „Fapta funcţionarului public care, di-
rect sau indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori 
primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă 
promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndepli-
nirea, neîndeplinirea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce 
intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu înde-
plinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu 
închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptu-
lui de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia sau 
activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta”. 

Art. 289 alin. (2): „Fapta prevăzută în alin. (1), săvârşi-
tă de una dintre persoanele prevăzute în art. 175 alin. (2) 
(n.n: persoane asimilate funcţionarului public, printre care 
se regăseşte şi expertul tehnic judiciar, în lumina Deciziei 
nr. 20/2014 din 29.09.2014), constituie infracţiune numai 
când este comisă în legătură cu neîndeplinirea, întârzierea 

îndeplinirii unui act privitor la înda-
toririle sale legale sau în legătură cu 
efectuarea unui act contrar acestor 
îndatoriri”. 

Art. 34 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2000  
are următorul conţinut:

Art. 34: „Neefectuarea expertizei 
tehnice datorită unor cauze imputabi-
le sau efectuarea acesteia cu nerespec-
tarea dispoziţiilor legale atrage, după 
caz, răspunderea disciplinară, admi-
nistrativă, civilă sau penală a expertu-
lui tehnic judiciar ori a expertului teh-
nic extrajudiciar vinovat.”

Trebuie precizat că, răspunderea 
penală a expertului tehnic judiciar ast-
fel cum este reglementată la art. 34 
funcţionează independent de calitatea 
acestuia de persoană asimilată func-
ţionarului public, dar această calitate 
atrage în prezent, în temeiul art. 175 
alin. (2) din Codul penal şi ca efect al 
Deciziei nr. 20/2014, potenţiala sa cali-
ficare ca autor a infracţiunii de corup-
ţie constând în „Luarea de mită”.

Din cele expuse mai sus,  
pot fi reţinute următoarele: 

Expertul tehnic judiciar, în calitate 
de persoană asimilată funcţionarului 
public, ar putea fi considerat autor al 
infracţiunii de corupţie constând în 
„Luarea de mită”, numai dacă fapta 
incriminată ca luare de mită este să-
vârşită de către acesta în legătură cu 
neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii 
unui act privitor la îndatoririle sale le-
gale sau în legătură cu efectuarea unui 
act contrar acestor îndatoriri.

Decizia nr. 20/2014 fiind de dată 
recentă, nu există practică judiciară 
în materie, astfel că prezenta analiză 
a consecinţelor acesteia are în vede-
re exclusiv reglementările legale din 
domeniu. 

 Ű Expertul tehnic 
judiciar, în calitate 
de persoană 
asimilată 
funcţionarului 
public, ar putea fi 
considerat autor 
al infracţiunii 
de corupţie 
constând în 
„Luarea de mită”, 
numai dacă, 
fapta incriminată 
ca luare de mită 
este săvârşită 
de către acesta 
în legătură cu 
neîndeplinirea, 
întârzierea 
îndeplinirii unui 
act privitor la 
îndatoririle sale 
legale sau în 
legătură cu 
efectuarea unui 
act contrar 
acestor îndatoriri.

1 Decizia nr. 20/2014 din 29.09.2014 a fost publicată în  
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 766/22.10.2014
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Competenţa  
evaluatorului  

autorizat și  
dobândirea ei

R
ecent, având ocazia să 
lecturez câteva rapoar-
te de evaluare publicate 
pe internet, am constatat 
că în redactarea acestora 
nu au fost utilizate ex-

primări conforme cu terminologia 
Standardelor de evaluare ANEVAR 
2014, fapt care poate induce unui citi-
tor (client sau verificator de rapoarte 
de evaluare) un sentiment de îndoia-
lă asupra calităţii şi, implicit, asupra 
valorii propuse de către evaluatorul 
autorizat, deşi aplicarea metodelor 
de evaluare pare a fi adecvată. Câteva 
exemple concrete de termeni vetuşti 
utilizaţi în rapoartele de evaluare ar 
fi: valoarea rămasă actualizată (în loc 
de costul de înlocuire net), valoarea 
de lichidare, costul de înlocuire brut 
(a cărui definiţie nu este redată în 
niciun glosar sau dicţionar), condiţii 
limitative, durata de viaţă a activului 
(fără a se preciza dacă este cea fizică, 
utilă sau economică, pe de o parte, 
sau  dacă este cea totală sau numai 
cea rămasă, pe de altă parte), valoa-
rea totală a subiectului este X u.m. 
(fără atributele necesare, cum ar fi de 
piaţă, justă, de investiţie, după caz), 
valoarea reziduală a întreprinderii (în 
loc de valoarea terminală) etc. Nu este 
cazul să mai amintesc de exprimările 
neglijente sau de lipsa diacriticelor, 
precum şi de fonturile utilizate şi teh-
noredactările inestetice.

Deşi se poate obiecta că astfel de 
neconformităţi de natură formală nu 
au o influenţă asupra valorii raporta-
te, în Standardul USPAP 9, Business 
Appraisal, Development, se stipu-
lează cerinţa ca  evaluatorul „să nu 
presteze serviciul de evaluare într-un 
mod neatent sau neglijent, astfel în-
cât printr-o succesiune de erori care, 
deşi privite în mod individual, nu ar 
putea afecta semnificativ rezultatele 
unei evaluări, totuşi, luate în ansam-
blu, afectează credibilitatea acestor 
rezultate”.

O întrebare firească se referă  
la modalităţile de dobândire  
a competenţei profesionale. 

Competenţa unui evaluator autorizat poate fi dobân-
dită printr-o pregătire profesională continuă şi, în speci-
al, printr-o instruire individuală. A crede că participarea 
la seminariile de pregătire continuă, la conferinţele şi 
simpozioanele cu tema evaluării bunurilor economice 
este calea principală de dobândire a competenţei profesi-
onale, este o autoamăgire. Argumentul este dat de  simpla 
comparaţie cu instruirea zilnică necesară pentru practi-
carea altor profesii liberale, de exemplu, experţii contabili 
(care trebuie să studieze permanent modificarea legisla-
ţiei contabile şi fiscale), specialiştii în IT, inginerii con-
structori, juriştii etc. 

 Ű dr. Ec. soRIn V. stAn,  
IRoVAL Bucureşti

 Ű Competenţa 
unui evaluator 
autorizat poate 
fi dobândită 
printr-o pregătire 
profesională 
continuă şi, 
în special, 
printr-o instruire 
individuală.
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În opinia mea, competenţa poate 
rezulta în principal din efortul indi-
vidual şi permanent al evaluatorului 
de studiere a documentelor şi infor-
maţiilor relevante apărute în ţară şi 
în străinătate, referitoare la specia-
lizarea sa. 

Teoria şi metodologia evaluării 
bunurilor economice se perfecţio-
nează într-un ritm alert, inclusiv 
prin publicarea în ediţii anuale ale 
unor standarde de evaluare, cum 
ar fi cele emise de RICS în Marea 
Britanie. 

Deseori am afirmat că evalua-
rea oricărui bun economic constă 
în aplicarea principiilor economice 

generale adaptate la specificul subiectului evaluării. Dar 
care sunt aceste principii economice şi unde pot fi găsite, 
studiate şi însuşite? - este întrebarea firească care ar putea 
fi pusă de evaluatorii preocupaţi de pregătirea lor profe-
sională individuală.

După părerea mea, la nivel microeconomic, principi-
ile economice sunt redate şi explicate pe larg în Standar-
dele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri), 
deoarece situaţiile financiare ale entităţilor economice 
trebuie să reflecte în mod fidel realitatea economică, re-
spectiv toţi indicatorii financiari ai acestora, conţinuţi 
în bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi şi fluxul 
de numerar. În cele cca. 3.500 de pagini ale celor două 
volume (A şi B) ale IFRS-urilor 2013, editate de CEC-
CAR, există câteva sute de pagini de importanţă esenţia-
lă pentru practica profesională de evaluare, în care se fac 
comentarii ample referitoare la multe principii, definiţii 

 Ű teoria şi 
metodologia 
evaluării bunurilor 
economice se 
perfecţionează 
într-un ritm alert, 
inclusiv prin 
publicarea în 
ediţii anuale ale 
unor standarde 
de evaluare, 
cum ar fi cele 
emise de RICs în 
Marea Britanie.
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şi fraze conţinute  în Standardele de evaluare ANEVAR. 
Mă refer în primul rând la IFRS 13, Evaluarea la valoarea 
justă, dar şi la IFRS 3, IAS 16, IAS 36, IAS 38, IAS 40 etc.

De asemenea, o sinteză deosebit de utilă referitoare la 
evaluarea capitalului propriu al unei întreprinderi neco-
tate este documentul emis în scop didactic, de către IFRS 
Foundation, în decembrie 2012, cu titlul „Measuring 
the fair value of unquoted equity instruments within 
the scope of IFRS 9 Financial Instruments” (accesibil pe 
internet).

În opinia mea, pentru a fi considerat competent, un 
evaluator autorizat autodidact trebuie să îndeplinească 
două condiţii:

1. să cunoască toate standardele de evaluare, nu numai 
pe cele editate de ANEVAR, ci şi pe cele emise 
de alte organisme şi asociaţii profesionale cu care 
ANEVAR are legături strânse, mai ales că aceste 
standarde sunt compatibile între ele, terminologia, 
abordările valorii, metodele de evaluare, precum şi 
definiţiile termenilor utilizaţi fiind similare. În acest 
sens, Standardele de evaluare profesionale cele mai 
cunoscute pe care le recomand sunt:

 Ű AICPA SSVS - Standards for Valuation Services No. 
1 (SSVS No. 1), Valuation of a Business, Business 
Ownership Interest, Security, or Intangible Asset, 
elaborate de American Institute of Certified Public 
Accountants (AICPA), care prezintă interes pentru 
evaluatorii de întreprinderi, dimensiunea şi detaliile 
metodologice conţinute fiind deosebit de ample;

 Ű ASA BVS - Business Valuation Standards, publicate 
de American Society of Appraisers (ASA), care 
prezintă interes pentru evaluatorii de întreprinderi, de 
active necorporale, pentru aplicarea disconturilor şi 
primelor şi pentru verificări de rapoarte de evaluare; 

 Ű USPAP - Uniform Standards of Professional 
Appraisal Practice, elaborate de Appraisal 
Foundation, care au ca subiecte evaluarea bunurilor 
imobile, bunurilor mobile, activelor necorporale şi 
întreprinderilor;

 Ű RICS Valuation - Profesional Standards, January 
2014 („Red Book”), elaborate de Royal Institute 
of Chartered Surveyors (RICS) pentru membrii 
săi (din care 113 sunt membri titulari ANEVAR), 
care se referă la toate categoriile de active şi care 
încorporează integral şi IVS-urile elaborate de IVSC.  

În afara acestor seturi de stan-
darde de evaluare, emitenţii lor au 
mai elaborat şi alte documente pen-
tru metodologia evaluării, de exem-
plu, Ghiduri de practică în evaluare 
(Guidance Note),  Îndrumare pentru 
evaluare (Technical Information Pa-
pers), Opinii etc.

2. să procure şi să studieze cele 
mai recente cărţi ale „corifeilor” 
teoriei şi metodologiei evaluării 
bunurilor economice. 

În acest sens, în domeniul 
evaluării întreprinderii şi al de-
terminării costului capitalului, 

 Ű o sinteză 
deosebit de 
utilă referitoare 
la evaluarea 
capitalului 
propriu al unei 
întreprinderi 
necotate este 
documentul 
emis în scop 
didactic, de 
către IFRs 
Foundation, 
în decembrie 
2012, cu titlul 
„Measuring the 
fair value of 
unquoted equity 
instruments 
within the 
scope of IFRs 
9 Financial 
Instruments”
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recomand arhicunoscutele cărţi publicate de Shanonn 
P. Pratt şi Roger. J. Grabowschi.

În domeniul evaluării proprietăţii imobiliare, în 
afara cărţilor de referinţă traduse şi editate de ANE-
VAR, recomand evaluatorilor imobiliari o carte unică 
în ce priveşte dimensiunea şi detalierea analizelor, care 
include şi un CD, elaborată de cunoscutul specialist 
în domeniul evaluării hotelurilor, Stephen Rushmore 
(coautori, John O‘Neill şi Stephen Rushmore jr.) cu 
titlul „Hotel Market Analysis and Valuation”. În urma 
studierii acestei cărţi, evaluatorul unui hotel poate să 
prezinte un raport de evaluare fundamentat pe princi-
piile şi metodologia recunoscute în SUA şi nu numai. 

În domeniul evaluării maşinilor şi echipamente-
lor, consider că de cea mai mare utilitate este cartea 
elaborată de American Society of Appraisers (ASA), 
unică în lume pe această temă, intitulată „Valuing 
Machinery and Equipment: The Fundamentals of 

Appraising Mashinery and Tech-
nical Assets” third edition, 2011 
(pentru care ANEVAR intenţio-
nează să obţină dreptul de tradu-
cere şi publicare).
În concluzie, am convingerea că 

pentru a fi competent, un evaluator 
autorizat trebuie ori să posede ori să 
acceseze o bibliotecă care să conţi-
nă cele mai reprezentative lucrări în 
domeniul evaluării (standarde, cărţi, 
ghiduri, rapoarte de evaluare de re-
ferinţă etc.), nu numai pe cele care 
se publică în mod curent sub egida 
ANEVAR şi IROVAL, ci şi pe cele ale 
altor edituri sau de asociaţii profesi-
onale renumite, majoritatea fiind lo-
calizate în SUA şi Marea Britanie. 

 Ű În domeniul 
evaluării 
maşinilor şi 
echipamentelor, 
consider că de 
cea mai mare 
utilitate este 
cartea elaborată 
de American 
society of 
Appraisers.
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C
ontinuăm să prezentăm şi 
în acest număr al revistei 
„Valoarea, oriunde este ea“ 
setul de informaţii de piaţă 
utile atât evaluatorilor, cât şi 
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 şi 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 şi 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
 Ű Colliers: Pentru piața din Bucureşti, informațiile 

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

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

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

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

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

 Ű În cazul oraşelor primare, informațiile se bazează 
pe clădirile de birouri moderne din fiecare oraş, 
indiferent de locație. În timp ce Timişoara, Cluj-
Napoca, Iaşi şi Braşov oferă şi clădiri moderne de 
birouri, în Constanța, oferta de clădiri de birouri este 
compusă din spații de calitate slabă. 

 Ű În cazul oraşelor secundare, informațiile se bazează pe 

Informaţii corelate cu evaluarea proprietăţilor 
imobiliare și cu evaluarea întreprinderii

INFORMAŢII DIN PIAŢĂ
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clădirile de birouri moderne din 
fiecare oraş, indiferent de locație. 

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

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

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

 Ű Pentru piața de birouri din 
Bucureşti, 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 fi obtenabil pentru o 
proprietate de tip birouri de cea mai 
bună calitate, în cea mai bună locație 
din piață, închiriată la nivelul chiriei 
de piață, cu chiriaşi de primă clasă. 
 Ű Ratele de capitalizare raportate 

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

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

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

 Ű În cazul oraşelor primare, doar 
clădirile moderne sunt atractive 
pentru investitori. Rata de capi-
talizare pentru aceste produse a 
fost estimată având în vedere aş-
teptările investitorilor care ar fi 
interesați de achiziția unor astfel 
de proprietăți în oraşele analiza-
te, precum şi tranzacțiile înregis-
trate în ultimii ani. 

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

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

2. CENTRE COMERCIALE

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

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

 Ű JLL: Atât pentru Bucureşti, cât 
şi pentru oraşele principale din 
țară, s-au luat în considerare 
doar produsele primare. 

 Ű DTZ: Pentru Bucureşti şi oraşele 
principale din ţară s-au luat 
în considerare doar produsele 
moderne (minim 5.000 de mp 
suprafaţa închiriabilă, unde 
suprafaţa supermarketului/
hipermarketului nu depăşeşte 
suprafaţa galeriei comerciale).

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

Locație central Piața Victoriei

semicentral
Floreasca, Barbu Văcărescu,  

Piața Presei, Politehnica, Lujerului

periferic Băneasa, Păcii, Pipera

INFORMAŢII DIN PIAŢĂ
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Nota bene: cheltuielile de capital 
rămân în sarcina proprietarului. 

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

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

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

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

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

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

şi prețul de tranzacționare/
prețuri negociate. 

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

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

3. SPAȚII INDUSTRIALE 

 Ű Au fost luate în calcul doar 
spațiile logistice de calitate 
din Bucureşti şi din oraşele 
menționate. 

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

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

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

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

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

 Ű Atât pentru Bucureşti, cât şi 
pentru oraşele din țară, ratele 
de capitalizare au fost estimate 
ținând cont de aşteptările 
vânzătorilor şi ale investitorilor 
care ar fi interesați să 
achiziționeze asemenea produse, 
precum şi de tranzacțiile din 
regiune (Europa Centrală şi de 
Est), în oraşe comparabile.

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

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

Urmează tabele cu date la Q3 2014:
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 Ű CBRE România

Segment de piaţă Bucureşti
Oraşe primare  

(Iaşi, Cluj Napoca, Braşov, 
Timişoara, Constanţa)

Oraşe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureş, 

Ploieşti, Piteşti, 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 (%) 14,1%

Iaşi: 8% 
Cluj Napoca: 12% 
Braşov: 10 - 12% 

Timişoara: 8% 
Constanţa: n/a

n/a

Rata de capitalizare (%) * 7,75% 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% 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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INFORMAŢII DIN PIAŢĂ

 Ű Colliers International

Segment 
de piaţă Indicatori Bucureşti

Oraşe primare  
(Iaşi, Cluj Napoca, Braşov, 

Timişoara, Constanţa)

Oraşe secundare (Sibiu, Craiova, 
Târgu Mureş, Ploieşti, Piteşti, Arad)

Spaţii de 
birouri

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

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

semicentral 14 - 16

Cluj Napoca 11 - 14 Târgu Mureş 10 - 11

Iaşi, Braşov 10 - 12 Ploieşti, Piteşti, Arad, 
Craiova n/a

periferic 8 - 13 Constanţa n/a

Rata medie de 
neocupare (%) medie piaţă 16,50%

Timişoara, Iaşi 5% - 10%

Sibiu & Târgu Mureş n/aCluj Napoca 14,5%

Braşov 15%

Rata de  
capitalizare (%)

produse 
primare

7,75 
- 8,25% produse 

primare în Iaşi, 
Cluj Napoca, 

Timişoara

9% - 10%

interes foarte limitat din 
partea investitorilor şi 
transparenţa redusă a 

tranzacţiilor

n/a

produse 
secundare

9,5% 
- 11%

Centre 
comerciale

Chirie contractuală 
pentru un spaţiu de 
100 mp la parter, 

modă (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
Braşov, 

Timişoara, 
Ploieşti, Arad

3,5 - 4
Sibiu, Craiova, Târgu 

Mureş, Piteşti
3,75 

- 4,25
> 3.000 mp 3,4 - 3,75 Constanţa, Iaşi, 

Cluj Napoca
3,5 - 4,25

Rata medie de 
neocupare (%) medie piaţă 12,3%

Braşov 1%

Sibiu, Craiova, Târgu 
Mureş, Piteşti n/a

Cluj Napoca, 
Timişoara 5 - 7%

Iaşi, Constanţa n/a

Rata de  
capitalizare (%)

medie piaţă 9 - 9,75% produse 
primare

9,75%-
10,5%

Sibiu, Craiova,  
Târgu Mureş, Piteşti, 

Ploieşti, Arad
11%

valoarea56



INFORMAŢII DIN PIAŢĂ

 Ű Darian DRS

Segment de piaţă Bucureşti
Oraşe primare  

(Iaşi, Cluj Napoca, Braşov, 
Timişoara, Constanţa)

Oraşe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureş, 

Ploieşti, Piteşti, Arad)

Spaţii de birouri

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

ultracentral: 15 - 18 
central: 14 - 17 

semicentral: 13 - 16
10 - 15 8 - 13

Rata medie de neocupare (%) 15%

Iaşi: 15% 
Cluj Napoca: 7% 

Braşov: 7% 
Timişoara: 5% 

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 - 25 10 - 15

Rata de capitalizare (%) 8,25% - 9,50% 8,75% - 9,5% 9,00% - 10,5%

Industrial

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

3,50 - 4,25 pentru suprafeţe 
 < 3.000 mp 

3,25 - 4,00 pentru suprafeţe 
cuprinse între 3.000  

şi 10.000 mp 
2,75 - 3,50 pentru suprafeţe  

> 10.000 mp

2 - 4 
 în funcţie de suprafaţă

1,75 - 3,25 în funcţie  
de suprafaţă

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

Rata de capitalizare (%) 8,5% - 10,25% 9,25% - 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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INFORMAŢII DIN PIAŢĂINFORMAŢII DIN PIAŢĂ

 Ű DTZ Echinox

Segment de piaţă Bucureşti
Oraşe primare (Iaşi, Cluj 

Napoca, Braşov, Timişoara, 
Constanţa)

Oraşe secundare (Sibiu, 
Craiova, Târgu Mureş, Ploieşti, 

Piteşti, 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 (%) 14,7%

Iaşi: 10% 
Cluj Napoca: 10% 

Braşov: 15% 
Timişoara: 10% 
Constanţa: n/a

n/a

Rata de capitalizare (%) 8,00% 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 - 8,25% 8,5 - 9% 9 - 10%

Industrial

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună) 3,50 - 3,9 3 - 3,5 3 - 3,5

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

Rata de capitalizare (%) 10.00% 10,5 - 11% 11 - 11,5%
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INFORMAŢII DIN PIAŢĂINFORMAŢII DIN PIAŢĂ

 Ű Jones Lang LaSalle

Segment de piaţă Bucureşti Oraşe Primare (Iaşi, Cluj, 
Timişoara, Braşov) Oraşe secundare 

Spaţii de birouri

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

central: 18,5 
semicentral: 14 - 15 
periferie: 10  - 12,5

Iaşi: 12 - 14 
Cluj: 12 - 14 

Timişoara: 12 - 14 
Braşov: 10 - 12

9 - 11

Rata medie de neocupare (%) 14,3%

Cluj: 10 - 12% 
Iaşi: 11 - 13%

Braşov: n/a Timişoara:  
11 - 13% Constanţa: n/a

n/a

Rata de capitalizare 8,00% 9% 9,5%

Spaţii comerciale

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

(eur/mp/lună)
60 - 70 30 - 35 20 - 25

Rata de capitalizare 8,00% 9% 9 - 9,5%

Industrial 

Chirie medie clasa A (eur/mp/lună)

3,6 - 4.0 (suprafeţe < 
20.000) 

3 - 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 8,5 - 10% n/a n/a

Rata de capitalizare 9,75% 10 - 11% 10,5 - 11,5%

valoarea  |  Q4 2014 59



INFORMAŢII DIN PIAŢĂINFORMAŢII DIN PIAŢĂ

 Ű The Advisers/Knight Frank

Segment de piaţă Bucureşti
Oraşe primare  

(Iaşi, Cluj Napoca, Braşov, 
Timişoara, Constanţa)

Oraşe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureş, 

Ploieşti, Piteşti, Arad)

Spaţii de birouri

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

central: 16 - 18,5 
semicentral: 13 - 16 

periferic: 9 - 13
10 - 14 7 - 10

Rata medie de neocupare (%), 
media pe piaţă 16,4%

Iaşi: 15 - 20% 
Cluj Napoca: 10 - 15% 

Braşov: 10 - 15% 
Timişoara: 8  -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 7,75 - 8,0% 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 şi 10.000 mp) 

3,0 - 3,6 (suprafeţe mai  
mari de 10.000 mp)

3,3 - 3,7 (suprafeţe mai  
mici de 3.000 mp) 

2,9 - 3,6 (suprafeţe între 
3.000 şi 10.000 mp) 

2,2 - 3,0 (suprafeţe mai mari  
de 10.000 mp)

3,2 - 3,5 (suprafeţe mai  
mici de 3.000 mp); 

2,5 - 3,3 (suprafeţe între 
3.000 şi 10.000 mp); 

2 - 3,5 (suprafeţe mai mari  
de 10.000 mp)

Rata medie de neocupare (%), 
media pe piaţă

14% n.a. n.a.

Rata de capitalizare (%), 
produse primare 9 - 10% 10 - 11% 11 - 12%
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Evaluarea întreprinderilor prin 
aplicarea metodei fluxurilor de nu-
merar actualizate implică funda-
mentarea ratei de actualizare cores-
punzătoare fluxurilor de numerar 
previzionate. În determinarea ratei 
de actualizare sunt necesare infor-
mații privind nivelul ratei fără risc, 
prima de risc de țară şi alte prime de 
risc pe care evaluatorul le consideră 
ca fiind adecvate şi le ia în conside-
rare în calculul acestei rate.

Cel mai adesea, referința privind 
nivelul ratei fără risc este reprezenta-
tă de randamentul oferit de obligați-
unile de stat cu rating AAA şi cu sca-
dență 10 ani emise în moneda în care 
au fost previzionate fluxurile de nu-
merar. Randamentul oferit de obli-
gațiunile de stat româneşti ce au un 
rating BB+ compensează investitorii 
atât pentru valoarea timp a banilor 
la nivelul corespunzător ratei fără 
risc, cât şi pentru riscul de neplată la 
nivelul marjei de risc de credit rezul-
tate din tranzacții. Ca urmare, dacă 
pentru calculul ratei de actualizare 
se consideră că rata fără risc este re-
prezentată de randamentul oferit de 
obligațiunile de stat româneşti, nu se 

recomandă luarea în considerare şi a 
unei prime de risc de țară. Marja de 
risc de credit aferentă obligațiunilor 
de stat româneşti poate fi o referință 
privind nivelul primei de risc de țară. 
Nivelul marjei de risc de credit poate 
fi aproximat prin luarea ca referin-
ță a cotațiilor CDS (Credit Default 
Swap – instrumente derivate pentru 
transferul riscului de credit) pentru 
investițiile în euroobligațiunile de 
stat româneşti sau diferența existentă 
între randamentele obligațiunilor cu 
rating AAA şi randamentele obliga-
țiunilor româneşti emise în aceeaşi 
monedă şi având aceeaşi maturitate.

Pentru a avea o referință privind 
nivelul acestor indicatori, vă pre-
zentăm datele privind nivelul ran-
damentelor la scadență ale obliga-
țiunilor de stat româneşti, germane 
şi americane, cotația CDS pentru 
obligațiunile de stat româneşti emise 
în euro cu maturitate 5 ani şi rata in-
flației previzionate pentru anul 2014 
pentru RON, Euro şi USD ce au fost 
colectate din surse de date publice 
credibile şi sunt valabile la data de 10 
decembrie 2014. 

Randamentul la scadență al obli-

gațiunilor de stat germane emise în 
Euro şi cu maturitate 10 ani (YTM 
GER, 10y, EUR), precum şi randa-
mentul la scadență al obligațiuni-
lor de stat americane emise în USD 
şi cu maturitate 10 ani (YTM SUA, 
10y, USD) au fost preluate de pe si-
te-ul Bloomberg. Randamentul la 
scadență al obligațiunilor de stat ro-
mâneşti emise în RON cu maturitate 
rămasă 9 ani (YTM RO, 9y, RON) 
a fost preluat de pe site-ul Băncii 
Centrale Europene. Randamentele la 
scadență ale obligațiunilor de stat ro-
mâneşti emise în Euro şi 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 româneşti emi-
se în EUR cu maturitate 5 ani a fost 
preluată de pe site-ul Deutsche Bank 
Research. Previziunile privind rata 
inflației (Ri) pentru anul 2014 pen-
tru lei sunt furnizate de Banca Națio-
nală a României (BNR), pentru Euro 
de Banca Centrală Europeană (BCE) 
şi pentru USD de Banca Rezervelor 
Federale a SUA (FED). 

INFORMAŢII DIN PIAŢĂ

Capitolul 2:

Informații de piață utile pentru estimarea ratei de actualizare

YTM RO, 9y, RON 3.66%

Ri 2014, RON 2.20%

YTM RO, 10y, EUR 2.45%

Ri 2014, EUR 0.70%

YTM RO, 10y, USD 3.55%

Ri 2014, USD 1.50%

YTM GER,10y, EUR 0.68%

YTM USA,10y, USD 2.16%

CDS RO, 5y, EUR 1.32%

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

Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat germane și americane. CDS România
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eVeniMente

Întâlnirea anuală a membrilor corporativi

Adrian Vascu

Dana Ababei

Sorin Petre

Radu  
Timbuş

Adrian Crivii

Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România a 
organizat pe 6 decembrie  întâlnirea anuală a membrilor corpora-
tivi, la Hotelul Orizont din Predeal.

La acest eveniment au fost discutate subiecte de interes legate 
de profesie și de evoluţia acesteia, dintre care amintim: monitorizarea 
activităţii de evaluare; rezultatele sesiunii de acreditare; regulamentul 
de organizare, derulare și finalizare a stagiaturii; modelul raportului 
uniform conform GME 500. Foarte importante sunt două proiecte de-
marate anul acesta de ANEVAR și anunțate cu această ocazie: Primul 
anunț a vizat dezvoltarea bazei de date cu evaluări în scopul garantării 
împrumutului, realizată în colaborare cu BNR. Cel de al doilea anunţ a 
fost legat de înfiinţarea fundaţiei umanitare „Apreciază Viaţa!”. 

Printre speakerii conferinței s-au numărat: Adrian Vascu - 
președinte ANEVAR, Dana Ababei - președinte al Comisiei juridi-
ce, Radu Timbuș - președinte al Comisiei de calificare și atestare 
profesională și Sorin Petre - președinte al Comisiei de verificare 
și monitorizare.
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Locuinţele sustenabile garantează familii mai sănătoase, consum 
redus al energiei și costuri reduse pentru reparaţii, un standard de 
valori mai ridicat în ceea ce privește vânzarea și, în timp, creșterea 
posibilităţii de a achita creditul ipotecar. Organizaţia noastră a 
lansat o certificare pentru proiectele rezidenţiale din România 
în vederea evaluării și identificării locuinţelor care respectă 
cerinţele celui mai înalt grad de performanţă energetică, alături 
de alte criterii sustenabile esenţiale. Certificarea va fi de folos 
investitorilor pentru a-și diferenţia proiectele faţă de clădirile 
standard și sub-standard a furniza un indicator băncilor implicate 
în programul „RoGBC Ipoteca Verde“, oferind rate preferenţiale 
de dobândă în condiţiile unui risc mai scăzut de insolvenţă.



 Încă de la primele sale creaţii din 1913, reţeta de succes a companiei Leonidas s-a bazat pe 
virtutea prospeţimii desăvârşite. Astăzi, Leonidas realizează peste 100 de varietăţi de praline 

belgiene de ciocolată de cea mai înaltă calitate şi prospeţime utilizând întotdeauna unt de 
cacao cu puritate de 100%. Toate ciocolateriile Leonidas din lume se aprovizionează de la 

singura fabrică din Belgia – Bruxelles, garantând astfel aceeaşi calitate şi prospeţime.
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