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 Ű RALUCA ȘLICARU,  
Editor coordonator

Dragii mei,

N
u cred că mai există evaluatori, membri ANEVAR care, 
la finalul lunii martie, să nu știe ce reprezintă acronimul 
BIG. Despre baza de date Bunuri Imobile pentru Garan-
ţie bancară s-a discutat încă de anul trecut, când aceasta 
se afla la stadiul de idee, în cadrul tuturor conferinţe-

lor și în majoritatea materialelor de comunicare internă. Pentru 
a fi cunoscută și de publicul larg, ea a fost promovată inclusiv în 
mass-media, pe site-urile de business wall-street.ro, mediafax.ro, 
bursa.ro, adevarul.ro etc. 

Conceptul este unul vizionar, cu miză pe termen lung. Scopul 
bazei de date este acela de a strânge într-un singur loc informa-
ţii din toate rapoartele realizate pentru bănci, de aici rezultând o 
îmbunătăţire a activităţii de monitorizare a calităţii activităţii de 
evaluare, o minimizare a riscului privind garanţiile colaterale și, 
nu în ultimul rând, o mai mare transparenţă a acestui tip de eva-
luare. Detaliem în acest număr al revistei „Valoarea, oriunde este 
ea” drumul parcurs de acest proiect, iniţiat de ANEVAR și sprijinit 
de Banca Naţională a României. 

Veţi găsi informaţii valoroase, unele dintre ele în premieră, în 
articolul președintelui ANEVAR, Adrian Vascu (pag. 6).  Pe scurt, 
în acest material veţi citi despre bazele de date (BIG și BIF) și Ve-
rificarea evaluării.

Prezentarea bazei de date BIG continuă cu materialul semnat 
de Laurenţiu Stan (pag. 14). 

Articolul Danei Ababei, despre responsabilitatea evaluatorului 
(pag. 18), reprezintă un alt punct forte al conţinutului acestui nu-
măr. Autoarea ridică o sumă de întrebări privind limitele respon-
sabilităţii profesionale a evaluatorului, factorii de care depinde ea și 
ponderea pe care o reprezintă pregătirea profesională continuă în 
diminuarea riscurilor care se pot ivi în timpul exercitării profesiei. 

Veţi remarca desigur spaţiul generos alocat celui mai impor-
tant eveniment al începutului de an: Conferinţa Naţională ANE-
VAR, care a avut loc la Institutul Bancar Român, pe data de 20 
martie (pag. 36). Alături de imaginile surprinse în timpul lucră-
rilor, veţi descoperi și o sinteză a mesajelor transmise de invitaţii 
prezenţi la conferinţă. 

Amintesc aici și interviul pe care ni l-a acordat cu amabilitate 
dl. Emilian Radu, președintele UPLR (pag. 28) și rubricile cu care 
sunteţi deja familiarizaţi: speţa din activitatea Comisiei de Etică 
și Disciplină, paginile cu informaţii din piaţă - actualizate la Q4 
2014 - și articolele preluate și traduse din revista Valuation, editată 
de Appraisal Institute.  

Așteptăm gândurile voastre, cu mare interes, pe adresa de 
e-mail: valoarea@anevar.ro 

Lectură plăcută, fie că răsfoiţi fizic paginile revistei, fie că pre-
feraţi să o citiţi online din aplicaţiile pentru sistemele Andoid și 
iOS sau descărcând-o de pe site-ul www.anevar.ro!

EDITORIAL
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Titul articolului nu dă doar 
alt înţeles acronimului aflat 
pe coperta acestei ediţii a 

revistei Valoarea. Voi scrie câte 
ceva despre baza de date BIG dar 
nu mă voi opri doar la acest aspect, 

având în vedere că bunele intenţii 
trebuie cunoscute și materializate, astfel 
încât să nu reprezinte doar declaraţii, ci 
mai devreme sau mai târziu să producă 
efectele așteptate.

Deciziile majore, care au însemnat progres, au fost 
luate de-a lungul vremii din două perspective: proactivă 
sau reactivă. 

Vedem în aceste zile perspectiva reactivă, conform 
căreia, după tragedia din munţii Alpi unde a fost prăbu-
șit avionul companiei aeriene Germanwings, s-a luat mă-
sura ca în cabina pilotului să fie prezente în permanenţă 

două persoane. Este o decizie sim-
plă, în aparenţă, dar cu efecte care să 
aducă siguranţă pentru viitor. 

În domeniul evaluării, măsurile 
implementate în această perioadă, 
transpunând bunele intenţii, sunt la 
mijloc între perspectiva proactivă și 
cea reactivă. 

Bune 

 Ű ADRIAN VASCU,  
Preşedinte ANEVAR 2014-2015, MAA, 
MRICS, REV, Senior Partner VERIDIO

Intenţii 
Garantate
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Mă refer la: baze-
le de date și Verifica-
rea evaluării. 

În aparenţă nu este o le-
gătură între cele două. La o pri-

vire mai atentă însă, legătura este 
foarte strânsă, putând fi încadrată în 

cele două limite: bazele de date – per-
spectiva proactivă iar verificarea eva-
luărilor – perspectiva reactivă.

Preambul

Există situaţii în care, același bun este evaluat de către 
evaluatori diferiţi, având aceeași dată a evaluării și ace-
iași ceilalţi termeni de referinţă, iar rezultatele obţinute 
sunt diferite. Nu înseamnă că este firesc. Datele la care 
se realizează cele două evaluări (nu data la care este va-
labil rezultatul evaluării) pot fi apropiate sau îndepărtate 
în timp. Aceste două situaţii trebuie tratate fundamen-
tal diferit. Înainte de a prezenta câteva exemple pentru 
a stabili latura concretă a discuţiei din acest articol, aș 
vrea să reamintesc un lucru. Evaluarea nu este o știinţă 
exactă în care rezultatul este unic și se obţine la zecimală.  
La nivelul cunoștinţelor profesionale, al standardelor și 
informaţiilor cunoscute și recunoscute în România, în 
anul 2015, consider că o diferenţă între două valori, situ-
ată într-un interval de până la 20%, poate fi acceptabilă. 

Diferenţele mai mari necesită o analiză suplimentară, 
pentru că apare, firesc, o întrebare: dacă diferenţa este 
mai mare de 20%, care este cauza? 

Răspunsul se găsește în una dintre următoarele trei 
variante și nu poate fi dat fără investigaţii suplimentare:
1. Primul raport a avut neconformităţi 

care au influenţat rezultatul evaluării;

2. Ambele rapoarte 
au avut neconformităţi 

care au influenţat 
rezultatul evaluării;

3. Al doilea raport a avut 
neconformităţi care au 

influenţat rezultatul evaluării.

Altfel spus, nu se poate afirma 
automat că primul raport a fost gre-
șit întocmit doar pentru că al doilea 
raport a obţinut un rezultat diferit. 
Acestei situaţii trebuie să i se asocie-
ze reguli, care să fie aplicate cât mai 
repede pentru a proteja atât evalua-
torii care își fac corect treaba, lucru 
care se întâmplă în majoritatea situa-
ţiilor, precum și utilizatorii rapoar-
telor de evaluare și, nu în ultimul 
rând, publicul. 

Câteva situaţii întâlnite recent, 
care au accelerat nevoia de a se lua 
unele măsuri, sunt urmatoarele:
 Ű Un client persoană juridică, 

solicitant al unui credit, a realizat 
trei rapoarte de evaluare a unei 
investiţii în curs, cu trei 
evaluatori diferiţi, pentru 
trei bănci diferite și a 
obţinut trei rezultate ale 
evaluării situate  
într-un interval 
de la simplu 
la dublu. 
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 Ű O bancă a evaluat un număr de active, pe care 
le-a luat în plată, cu un evaluator independent, iar 
auditorul financiar, prin intermediul departamentului 
de evaluare intern, a concluzionat că valorile ar 
fi trebuit să fie mai reduse cu mult peste 20% la 
proprietăţile cu valorile cele mai mari. Situaţia a 
fost sesizată de către Banca Naţională a României.

 Ű În spaţiul public apare informaţia că în anii 
2006-2008 au fost evaluate diverse proprietăţi 
imobiliare pentru a fi restituite celor în drept și că 
acestea au fost supraevaluate cu zeci de milioane 
de euro, afirmaţie care se bazează probabil pe o 
evaluare care a fost făcută recent având ca dată 
a evaluării, data realizării rapoartelor iniţiale.

 Ű Tot din zona spaţiului public apar informaţii că 
unele autorităţi locale ar fi valorificat elemente de 
patrimoniu subevaluate, afirmaţie care se bazează 
probabil pe o evaluare făcută recent având ca 
dată a evaluării, data realizării raportului iniţial. 

 Ű Unele autorităţi locale au declarat că impozitele locale 
au fost afectate din cauza unor subevaluări, fără ca ele 
să aibă în vedere particularităţile cadrului legal încă 
în vigoare în care nu există o legătură directă între 
rezultatul evaluării și valoarea fiscală a clădirilor. 

Numitorul comun al speţelor de mai sus este că ne 
găsim deseori în situaţia de „1 la 1” adică de „părerea lui 
X” contra „părerii lui Y”, respectiv un evaluator își expri-
mă o opinie privind munca altui evaluator, situaţie care 
nu poate fi soluţionată decât prin aplicarea unor reguli, 
de către unul sau mai mulţi arbitri, iar aceștia trebuie să 
fie de meserie. Adică evaluatori. Şi nu orice evaluatori. 

Până acum s-a aplicat principiul că are dreptate cine 
e mai puternic, ca poziţie în relaţia dintre cele două părţi  
(auditor – client, acuzator – acuzat, primărie – contri-
buabil) ceea ce este fundamental greșit, dacă s-a depășit 
strict cadrul raţionamentului profesional. 

Soluţia este una simplă. Atunci când al doilea evalu-
ator are o altă opinie, diferită semnificativ faţă de cea a 
primului evaluator, acesta din urmă trebuie să ia act de 
această a doua opinie și să fie de acord cu neconformi-
tăţile sesizate, prin înlăturarea cărora s-a ajuns la valori 
diferite. Dacă aceste neconformităţi nu sunt evidente și 
nu sunt acceptate pe bază de argumente profesionale de 
către primul evaluator, este necesară utilizarea unui arbi-
tru care să respecte regulile. Abia pe baza opiniei acestuia 
poate fi trasă concluzia în care dintre cele trei situaţii de 

mai sus ne aflăm. Până atunci, este 
o falsă teză aceea că întotdeauna cea 
de-a doua evaluare este cea corectă!

Reguli se găsesc în standardul de 
evaluare SEV 400 - Verificarea evalu-
ării, iar arbitrii trebuie să fie evalua-
tori autorizaţi care deţin specializarea 
Verificarea Evaluării (VE). 

Măsuri proactive 

Aminteam anterior că voi vor-
bi, din perspectiva proactivă, despre 
baze de date, adică despre două din-
tre măsurile concrete care vor fi apli-
cate în perioada imediat următoare. 

Despre nevoia de baze de date se 
vorbește atât de mult și de demult, 
încât vorbele nu mai au niciun efect. 
Nevoia însă a rămas și este din ce 
în ce mai mare. Recent, în cadrul 
unei conferinţe, am făcut o paralelă 
între piaţa imobiliară și piaţa agro-
alimentară, referindu-mă la aceasta 
din urmă ca la o hală închisă în care 
se întâlnesc vânzătorii și cumpărăto-
rii de fructe și legume. Mi-am ima-
ginat piaţa imobiliară ca o hală care 
acoperă întreaga Românie și în care 
se întâlnesc constructorii, vânzătorii 
și cumpărătorii de case, bancherii, 
autorităţile locale etc. Adică aproape 
toată ţara! Diferenţa între cele două 
constă în faptul că hala agroalimen-
tară este foarte bine iluminată, atât 
natural cât și artificial, pentru că nu 
își poate imagina nimeni că mer-
ge la piaţă și își cumpără legumele 
și fructele necesare pe întuneric. În 
mod opus „hala imobiliară” nu are 
nici lumină naturală, nici lumină ar-
tificială, ci doar niște „lumânări” sau 
„petarde” aprinse pe ici, pe colo și, 
paradoxal, ne-am obișnuit să facem 
aceste achiziţii pe bâjbâite! Nu este 
simplu de „electrificat” o asemenea 
hală dar trebuie să se înceapă de 
undeva. Sunt convins că nu există o 
reţetă unică pentru a rezolva proble-
ma. Nici o singură persoană sau o 

 Ű Atunci când 
al doilea evalu-
ator are o altă 
opinie, diferită 
semnificativ 
faţă de cea a 
primului evalu-
ator, acesta din 
urmă trebuie 
să ia act de 
această a doua 
opinie şi să fie 
de acord cu 
neconformită-
ţile sesizate, 
prin înlăturarea 
cărora s-a 
ajuns la valori 
diferite. Dacă 
aceste necon-
formităţi nu 
sunt evidente şi 
nu sunt accep-
tate pe bază 
de argumente 
profesionale 
de către primul 
evaluator, 
este necesară 
utilizarea unui 
arbitru care 
să respecte 
regulile.
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singură instituţie. Acţiunea va fi una concertată și se va 
derula pe măsură ce vor fi întrunite condiţiile necesare în 
fiecare caz în parte. 

În ceea ce privește ANEVAR, cadrul legal actual și 
parteneriatul cu Banca Naţională a României și cu băn-
cile comerciale, ne permit să constituim baza de date  - 
Bunuri Imobile pentru Garanţie bancară (BIG).

De asemenea, parteneriatul cu Ministerul de Finanţe 
și prevederile noului Cod Fiscal în ceea ce privește im-
pozitul pe clădiri, dacă vor rămâne în forma în care au 
fost transmise către Parlament de către Guvern, ne oferă 
oportunitatea de a constitui o a doua bază de date cu va-
lorile impozabile ale clădirilor nerezidenţiale din Româ-
nia, pe care o numesc provizoriu BIF (Baza de Informaţii 
pentru Fisc). 

BIG

Despre această bază de date veţi citi detalii tehnice 
în alte articole din acest număr al revistei. Vreau doar să 
punctez câteva elemente definitorii atât ale bazei de date, 
cât și ale utilizării rezultatelor acesteia de către toate păr-
ţile implicate. Astfel:
 Ű Baza de date va include o sinteză a tuturor 

rapoartelor de evaluare care vor fi realizate în 
scopul garantării împrumuturilor referindu-
se la toate tipurile de proprietăţi imobiliare.

 Ű Informaţiile vor fi introduse în baza de date de 
către evaluatorii care își desfășoară activitatea în 
relaţie cu una sau mai multe instituţii de credit.

 Ű Baza de date nu va include preţurile de 
tranzacţionare ale bunurilor evaluate, ci va conţine 
valorile de piaţă estimate de către evaluatorii 
autorizaţi utilizând aceleași standarde de evaluare.

 Ű BIG nu conţine detalii confidenţiale 
privind proprietarul bunurilor și nici 
adresa exactă a acestora. Înscrierile se vor 
realiza având ca reper spaţial codul poștal.

 Ű Baza de date, realizată într-o formă 
securizată informatic, va fi gestionată de 
către ANEVAR prin intermediul IROVAL.

 Ű IROVAL va emite periodic rapoarte și sinteze 
destinate atât evaluatorilor, cât și băncilor pentru 
informarea continuă a acestora. Genul de informaţii 
care vor fi făcute publice pot fi: numărul de evaluări 

pe tipuri de bunuri, pe criteriu 
geografic, valorile medii de 
piaţă pe tipuri de bunuri, valori 
minime și maxime, indici 
de evoluţie a preţurilor etc.

 Ű Informaţiile din baza de date 
vor fi utilizate pentru activitatea 
de monitorizare a evaluatorilor, 
realizându-se o activitate 
consistentă de prevenţie.

 Ű Băncile vor avea acces la 
toate informaţiile înregistrate 
în numele băncii respective 
realizând astfel o verificare 
a propriilor înregistrări.

 Ű Pe baza înregistrărilor din baza 
de date se va putea analiza 
activitatea oricărui evaluator, 
la solicitarea Băncii Naţionale 
a României sau a instituţiilor 
de credit, prin intermediul 
activităţii de monitorizare.

 Ű Obligativitatea înregistrării 
rezultatelor evaluării în baza de 
date va consolida independenţa 
evaluatorilor și va reduce 
presiunea exercitată până acum 
de către unii reprezentanţi 
ai instituţiilor de credit.

 Ű Din BIG vor rezulta unii 
dintre cei mai „fideli” indici 
de evoluţie a valorilor de piaţă 
a proprietăţilor imobiliare, 
care vor putea fi folosiţi de 
către instituţiile de credit 
la reevaluarea periodică a 
portofoliului de colaterale.

 Ű Pe termen mediu și lung, 
efectele înregistrărilor în 
BIG se vor regăsi în calitatea 
valorii colateralelor cu 
efect direct asupra nivelului 
provizioanelor înregistrate 
de către instituţiile de credit.

 Ű Obligativitatea 
înregistrării 
rezultatelor 
evaluării în 
baza de date 
va consolida 
independenţa 
evaluatorilor 
şi va reduce 
presiunea 
exercitată 
până acum 
de către unii 
reprezentanţi ai 
instituţiilor de 
credit.
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Măsuri reactive 

Așa cum am precizat la început, 
voi încadra în măsurile reactive ve-
rificarea evaluărilor, care se impune 
din ce în ce mai pregnant, ca un arbi-
tru credibil, în situaţiile tot mai frec-
vente în care consecinţele utilizării 
rapoartelor de evaluare sunt dintre 
cele mai importante, având impact 
atât asupra bugetului de stat și a bu-
getelor locale, cât și asupra evalua-
torilor și a utilizatorilor desemnaţi 
ai evaluărilor. Păstrând maniera de 
prezentare din cazul bazelor de date 
de mai sus, voi puncta câteva aspec-
te ale verificării evaluărilor care sunt 
noi și care vor fi implementate în 
perioada imediat următoare. Astfel:
 Ű Verificarea evaluării va putea fi 

realizată doar de către evaluatori 
autorizaţi specializaţi în acest 
domeniu și care deţin parafa 
emisă de către ANEVAR, pe 
care vor fi inscripţionate numele 
evaluatorului, numărul legitimaţiei 
și specializarea pentru care deţine 
dreptul de a realiza verificări.

 Ű Standardul pe baza căruia se 
desfășoară activitatea de verificare 
este SEV 400, din colecţia de 
standarde ANEVAR 2015.

 Ű Verificatorii trebuie să fie 
neutri și independenţi în 
exprimarea opiniei/concluziei, 
fără a fi influenţaţi de niciuna 
dintre părţile implicate.

 Ű Verificatorii trebuie să evite situaţia 
„părerea mea” contra „părerii tale”.

 Ű Obiectivele verificării pot fi: 
exprimarea opiniei privind 
conformitatea raportului 
de evaluare cu standardele 
de evaluare și cu legislaţia 
în vigoare, pe lângă care 
verificatorul își poate exprima 
și concluzia proprie privind 

BIF

Baza de date care va conţine in-
formaţii privind valoarea fiscală a 
clădirilor nerezidenţiale este caracte-
rizată de următoarele:
 Ű Va fi lansată începând cu 1 

ianuarie 2016 dacă prevederile 
cunoscute astăzi (30 martie 
2015) privitoare la impozitul 
pe clădiri din Noul Cod Fiscal, 
vor rămâne neschimbate.

 Ű BIF va include valorile 
impozabile ale tuturor clădirilor 
cu destinaţie nerezidenţială 
din România, care trebuie 
evaluate de către evaluatori 
autorizaţi o dată la 3 ani.

 Ű Tipul valorii estimate va 
fi „valoarea impozabilă” 
și nu „valoarea de piaţă”.

 Ű Standardele de evaluare 
ANEVAR 2015 conţin un ghid 
de evaluare destinat estimării 
valorii impozabile: GEV 500.

 Ű Înregistrările în BIF se vor realiza 
doar pentru clădiri (fără terenuri) 
și vor avea ca și subcriterii: 
destinaţia acestora, precum și 
localizarea aferentă codului 
poștal. Tipuri de destinaţii 
vor fi: clădiri administrative, 
birouri, depozitare, producţie, 
centrale termice, silozuri, 
hoteluri, restaurant etc.

 Ű Înregistrările în baza de 
date vor fi realizate de 
către evaluatorii autorizaţi 
anterior predării raportului 
de evaluare final către client.

 Ű Informaţiile din baza de date 
vor fi utilizate pentru activitatea 
de monitorizare a evaluatorilor 
realizându-se o activitate 
consistentă de prevenţie.

 Ű Pe baza înregistrărilor din baza 
de date se va putea analiza 
activitatea oricărui evaluator, 
la solicitarea autorităților 
locale, prin intermediul 
activităţii de monitorizare.

 Ű Înregistrările în baza de date 
vor avea la bază un raport de 
evaluare uniform prevăzut de 
ghidul de evaluare GEV 500.

 Ű BIF nu conţine detalii 
confidenţiale privind 
proprietarul clădirilor și nici 
adresa exactă a acestora. 
Înscrierile se vor realiza având 
ca reper spaţial codul poștal.

 Ű Baza de date realizată într-o 
formă securizată informatic va 
fi gestionată de către ANEVAR 
prin intermediul IROVAL care va 
emite periodic rapoarte și sinteze 
destinate atât evaluatorilor, 
cât și autorităţilor locale și 
Ministerului de Finanţe pentru 
informarea continuă a acestora.

 Ű După minimum două cicluri de 
trei ani, când în baza de date vor 
fi înregistrate cel puţin două valori 
impozabile pentru fiecare clădire 
cu destinaţie nerezidenţială din 
România, se va putea efectua 
o sinteză și se va putea crea un 
algoritm care să sprijine statul 
român prin Ministerul de Finanţe 
să pună bazele argumentate 
al unui sistem modern de 
colectare a impozitelor pe clădiri.

 Ű BIF va ajuta la minimizarea 
subiectivismului în estimarea 
valorilor impozabile ale clădirilor 
și la urmărirea transparentă 
a valorii impozabile a fiecărei 
clădiri astfel încât să fie eliminate 
riscul de subevaluare sau 
supraevaluare, atât de nociv 
tuturor părţilor implicate.
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 Ű BIF va ajuta 
la minimizarea 
subiectivismului 
în estimarea 
valorilor impoza-
bile ale clădirilor 
şi la urmărirea 
transparentă a 
valorii impoza-
bile a fiecărei 
clădiri astfel 
încât să fie eli-
minate riscul de 
subevaluare sau 
supraevaluare, 
atât de nociv 
tuturor părţilor 
implicate.

valoarea bunului evaluat în cadrul raportului de 
evaluare. Numim aceste obiective: obiectiv simplu 
și, respectiv, obiectiv extins. Condiţiile în care 
acestea pot fi aplicate sunt prevăzute în SEV 400.

 Ű Verificatorul trebuie să comunice cu evaluatorul 
care a realizat raportul de evaluare și, indiferent dacă 
obiectivul verificării este unul simplu sau extins, ar 
trebui ca autorul raportului de evaluare să poată 
lua act de neconformităţile evidenţiate și să fie de 
acord cu ele. Atunci verificarea își atinge scopul.

 Ű Opiniile verificatorilor, oricare ar fi aceștia, ar trebui să 
fie aceleași în urma analizei aceluiași raport de evaluare.

 Ű Dacă autorul raportului de evaluare nu este de acord 
cu neconformităţile identificate de către verificator, 
printr-un raport de verificare cu obiectiv extins, rezultă 
că se impune realizarea unui nou raport de verificare 
de către un verificator independent și credibil.

 Ű Misiunea de verificare este cu atât mai complicată cu 
cât data evaluării este mai îndepărtată în trecut. Dacă 
de exemplu, în anul 2014 s-a realizat o verificare cu 
obiectiv extins a unui raport de evaluare realizat în 
anul 2006, evaluatorul care a realizat raportul în anul 
2014 trebuia să ţină seama cel puţin de următoarele:

• Să nu utilizeze informaţii în evaluare, altele decât 
cele care ar fi fost disponibile la data evaluării.

• Să utilizeze standardele de evaluare 
și metodologiile valabile la acea dată.

• Să facă abstracţie de evoluţia ulterioară a 
pieţei specifice bunului respectiv. Dacă la data 
respectivă nu se prevestea nimic referitor la un 
boom sau o criză pe piaţa specifică, apariţia 
acestora nu pot fi invocate ca și argumente în 
anul 2014 când se realizează a doua evaluare.

• Cerinţele reproducerii mediului exact în care 
a avut loc evaluarea în momentul iniţial sunt 
complexe și delicate astfel încât necesită cerinţe 
speciale celui sau celor care își asumă o asemenea 
misiune, existând posibilitatea apariţiei unor erori 
care pot produce consecinţe deosebit de grave.

 Ű Verificatorul nu trebuie să facă abuz de poziţia sa, 
în aparenţă avantajoasă, în relaţia cu evaluatorul, 
fiind vorba despre o situaţie punctuală care 

mâine poate fi inversată. 
Verificatorul trebuie să facă 
dovada că statutul de verificator 
nu este unul întâmplator.

Cursurile pentru dobândirea drep-
tului de a realiza rapoarte de verificare 
vor începe în trimestrul 2 al acestui an 
și scopul acestora este ca absolvenţii 
să constituie un corp profesional de 
elită. Existenţa acestui corp ar trebui 
să mute activitatea de verificare din  
categoria măsurilor reactive în catego-
ria măsurilor proactive. 

Concluzie

Cele trei activităţi prezentate mai 
sus reprezintă proiecte concrete afla-
te în stadii avansate de implementa-
re. Nu vrem să vorbim despre lucruri 
mari, ci vrem să facem lucruri mari. 
Faptele reprezintă principala dovadă 
că ideile valoroase și bunele intenţii 
sunt concretizate. Verificarea supre-
mă și garanţia implementării aces-
tor bune intenţii vor exista atunci 
când în practică vor fi utilizate atât 
informaţiile din cele două baze de 
date (BIG și BIF) cât și verificările 
profesioniste de evaluări. Cu aceste 
instrumente se va reduce din subiec-
tivismul evaluărilor și din pericolele 
la care atât profesia în ansamblul ei 
este supusă, în special prin prolifera-
rea unor informaţii publice incom-
plete, cât și evaluatorii individuali și 
instituţiile și persoanele care și-au 
bazat deciziile pe rapoarte de evalu-
are. Nu exclud să existe rapoarte de 
evaluare care conţin neconformităţi, 
situaţie pentru care evaluatorii care 
le-au realizat trebuie să aducă argu-
mentele necesare și să își asume res-
ponsabilităţile, trebuie înţeles însă că 
regulile de astăzi sunt mult mai stric-
te și se vor adapta rapid la realităţile 
concrete pentru a conferi o siguranţă 
cât mai mare tuturor celor implicaţi 
direct sau indirect în activitatea de 
evaluare a bunurilor. 

VALOAREA  |  Q1 2015 11



Secretul reuşitei:  
responsabilitatea

tenţiile clienţilor, ale destinatarilor 
evaluărilor au crescut în permanență 
cu efecte benefice asupra profesiei. 

Dacă ne referim la evaluatori, 
ca persoane, accentul va trebui pus 
pe pregătirea profesională continuă 
pentru creșterea nivelului profesio-
nal, adaptarea la noile reglementări, 
iar dacă ne referim la firmele asoci-
ate, pe dezvoltarea proceselor de asi-
gurare a calității și a celui de verifica-
re a evaluărilor.

Acești doi parametri, care vor tre-
bui să fie piloni de bază ai evoluţiei, nu 
vor avea efectul scontat fără o creștere 
a transparenței informațiilor utilizate 
în rapoartele de evaluare, fiind bine-
venite în acest sens inițiativele în curs, 

Azi, la peste două decenii de la apa-
riţia ANEVAR, asociaţia profesi-
onală care a lansat și promovat 

cu succes evaluarea în România, ne con-
fruntăm cu noi provocări pe care am cre-
dinţa că le vom depăși, ca întotdeauna. 

Discuţiile din spaţiul public, din sistemul bancar sau 
din justiţie fac referire la evaluări cu impact asupra buge-
tului public și impun reacţii, decizii ale asociaţiei pentru 
creșterea transparenţei procesului de evaluare, respecta-
rea standardelor de evaluare în continuu proces de actu-
alizare și, nu în ultimul rând, a verificării. 

Criza prelungită resimţită în România de la jumătatea 
anului 2008 a lăsat urme adânci nu numai în industria 
imobiliară ci a condus și la schimbări importante în profe-
sia noastră. Încă de la apariţia sa, aceasta s-a dezvoltat sub 
umbrela standardelor profesionale și etice care au fost în 
concordanţă cu cele internaţionale și asta graţie conectării 
ANEVAR, încă de la înfiinţare, la experienţa asociaţiilor 
profesionale cu tradiţie din economiile dezvoltate. 

Evaluarea, fiind o profesie a economiei de piaţă care 
servește în egală măsură investitorilor, dar și interesului 
public, s-a dezvoltat în România odată cu evoluţia speci-
fică a economiei de piaţă locale făcând faţă cu succes pro-
vocărilor, care nu au fost puţine, pe tot acest parcurs. Da-
torită depășirii acestora, încrederea instituţiilor publice, a 
publicului, în general, în profesie a crescut continuu. În-
cununarea acestei evoluţii a condus azi la faptul că evalua-
rea, fiind o profesie reglementată, are un rol și mai impor-
tant în societate necesitând perfecționarea și adaptarea ei 
la evoluția rapidă a economiei, punând în fața noastră noi 
provocări. Cred că a trecut de mult momentul „lupilor 
singuratici”, sistemul în care se lucra la foc continuu în 
perioada de boom imobiliar din anii 2004-2008. Azi, pre-

 Ű ADRIAN CRIVII,  
PhD, FRICS, REV, MAA,  
Director General Darian DRS SA
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cu privire la bazele de date. Este de notorietate că acurateţea 
informaţiilor care stau la baza unui raport de evaluare, co-
roborată cu respectarea standardelor, asigură calitatea unui 
raport de evaluare. 

Un rol important în ridicarea nivelului profesional 
l-au avut: ANEVAR, efortul propriu al fiecărui evaluator 
și firmele asociate, locul unde s-a concentrat experiența 
și unde s-au putut transmite și aprofunda mai bine cu-
noștințele și aplicarea standardelor. 

Dacă vorbim de responsabilităţile crescute puse atât asu-
pra evaluatorilor individuali cât și pentru firmele asociate, 
le putem exemplifica astfel: companiile trebuie să asigure 
mijloacele de realizare și un cadru eficient pentru asigura-
rea calităţii, cunoștinţe, baze de date, iar evaluatorii trebuie 
să contribuie cu calificarea, motivaţia, competenţa necesa-
ră pentru realizarea misiunii de evaluare. Putem continua 
exemplificând că firmele trebuie să pună la dispoziţie un ve-
hicul de calitate, iar evaluatorul să îl piloteze sigur. Nu se pot 

realiza rapoarte de calitate fără o îmbi-
nare perfectă între pilot și vehicul, dar 
trebuie făcută și o împărţire rezonabilă 
a responsabilităţilor. Erorile, acciden-
tele pot fi provocate fie de vehiculul în 
stare tehnică proastă, fie de eroarea sau 
incompetenţa pilotului. 

Prin urmare, responsabilităţile și 
acţiunile se împart între calitatea 
cadrului de desfășurare a activită-
ţii (verificarea tehnică a vehiculu-
lui – sistemul ISO) și competenţa 
evaluatorului în realizarea misiunii 
(calificarea profesională, categoria 
permisului pilotului). Erorile pot fi 
evitate la încheierea misiunii prin-
tr-o verificare riguroasă, conform 
standardelor, a raportului final. 
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Cum a pornit…

Gândită ca o modalitate de creștere a transparenței 
activității evaluatorilor, cât și ca o măsură având ca efect 
așteptat creșterea responsabilității atât a evaluatorilor 
externi, cât și a celor interni (angajați ai băncii), baza de 
date BIG se dorește a fi un instrument util tuturor păr-
ților implicate în activitatea de creditare, dar în primul 
rând evaluatorilor.

Deși structura inițială a fost concepută pe baza unui mi-
nim al informațiilor conținute în rapoartele de evaluare în-
tocmite pentru garantarea unui împrumut, pe parcurs s-au 
adăugat diverse elemente astfel încât, în timp, această bază 
de date să poată fi utilizată și pentru a face diverse analize și 
statistici privind evoluții ale valorilor pentru anumite tipuri 
de proprietate, pe anumite perioade de timp. Cu ajutorul 
informațiilor colectate se poate calcula, la un moment dat, 
chiar un indice imobiliar, pe tip de proprietate, oraș, cartier 
etc. Acest lucru, bineînțeles, va fi posibil după o perioadă 
de minimum 1-2 ani după demararea acestui proces și po-
pularea bazei de date cu suficiente înregistrări.

Cum s-a dezvoltat…

Structura bazei de date a fost creată ca o matrice cu 
două componente principale: tipul de proprietate și infor-
mațiile specifice acestuia (localizare, caracteristici fizice, 
informații despre raportul de evaluare etc.). De menționat 
faptul că baza de date nu va conține informații cu carac-
ter confidențial, legate de localizarea exactă a proprietă-
ții (adresa se introduce până la nivel de stradă), numele  

clientului sau al proprietarului etc.
După crearea structurii iniția-

le, aceasta a fost pusă la dispoziția 
grupului extins de lucru implicat în 
acest proiect, din care au făcut parte 
numeroși evaluatori autorizați impli-
cați în activitatea de evaluare pentru 
garantare bancară: evaluatori interni 
din bănci, verificatori de rapoarte de 
evaluare, evaluatori externi agreați 
de diverse instituții bancare, persoa-
ne implicate în activitatea de moni-
torizare a activității evaluatorilor.

În cadrul numeroaselor întâlniri 
ale grupului de lucru au fost efectu-
ate modificări ale structurii bazei de 
date, astfel încât să fie cât mai core-
lată cu activitatea de evaluare pentru 

De la idee  
la BIG – ANEVAR

 Ű LAURENȚIU STAN,  
MAA, REV, MRICS, Membru al Grupului de lucru 
ANEVAR - BIG, Director Fairvalue Consulting

 Ű Cu ajutorul 
informațiilor 
colectate se 
poate calcula, la 
un moment dat, 
chiar un indice 
imobiliar, pe tip 
de proprietate, 
oraş, cartier 
etc. Acest lucru, 
bineînțeles, va 
fi posibil după 
o perioadă 
de minimum 
1-2 ani după 
demararea 
acestui proces 
şi popularea 
bazei de date 
cu suficiente 
înregistrări.
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garantare. Un exemplu relevant în acest sens este crea-
rea unei liste cu tipurile de proprietate evaluate cel mai 
des pentru garantarea unui împrumut, listă care poate fi 
foarte utilă oricărui evaluator autorizat. De asemenea, 
s-a urmărit menținerea acelor informații care sunt strict 
necesare pentru a asigura consistența bazei de date, fără 
a solicita însă prea mult timp evaluatorului pentru com-
pletarea acestora.

Echipa IT a ANEVAR a preluat structura bazei de 
date și a creat o aplicație informatică online cu rol de 
introducere a datelor și de accesare a acestora în cadrul 
anumitor rapoarte de analiză. 

Platforma online ce găzduiește baza de date este con-

struită astfel încât activitatea de in-
troducere a datelor din rapoartele de 
evaluare să dureze cât mai puțin și 
să presupună un efort minim pentru 
evaluator.

Baza de date va fi construită și 
consolidată prin introducerea in-
formațiilor esențiale de către eva-
luatorii autorizați, informații ex-
trase din rapoartele de evaluare 
realizate și transmise băncilor (insti-
tuțiilor financiare) în scopul garantă-
rii împrumuturilor.
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Cum funcționează…

Accesul în platforma online se 
realizează prin introducerea de către 
evaluator a numărului de legitimație 
propriu și a unei parole furnizate de 
către personalul ANEVAR. Comple-
tarea formularului cu informații pre-
luate din raportul de evaluare, pre-
cum tipul proprietății, localizarea și 
descrierea acesteia, abordări/metode 
utilizate, valoarea estimată, se poate 
realiza în maximum 5 minute.

După introducerea datelor, eva-
luatorul salvează formularul comple-
tat, creându-se astfel o înregistrare în 
baza de date. Înregistrarea în baza de 
date generează o recipisă, cu specifi-
carea unor informații cheie: numărul 
generat de aplicație propriu fiecărui 
raport de evaluare; numărul legi-
timației evaluatorului; codul IBAN 
specific băncii pentru care a fost în-
tocmit raportul de evaluare; valoa-
rea estimată în raportul de evaluare. 
Codul astfel creat poate fi corelat cu 
codul de garanție din sistemul băncii.

În cazul în care evaluatorul con-
stată că a făcut o înregistrare greșit, 
poate reveni, de maximum 3 ori, 
pentru a modifica datele din formu-
lar. Aceste modificări vor conduce la 
crearea unei recipise adiționale. 

Evaluatorul va preda băncii (sau 
clientului) exemplarul/ele din rapor-
tul de evaluare împreună cu această 
recipisă, care constituie dovada că 
informațiile din raportul de evaluare 
respectiv au fost înregistrate în baza 
de date ANEVAR BIG. Ne bazăm 
în continuare pe aportul colegilor 
din bănci la asigurarea corectitudi-
nii înregistrărilor în baza de date, 
prin semnalarea diferențelor față de 
informațiile din rapoartele de evalu-
are. Numai împreună putem crea o 
bază de date coerentă, cu informații 
corecte și relevante.

Informațiile colectate în baza de 
date vor putea fi prelucrate de că-
tre personal specializat din cadrul  

ANEVAR/IROVAL, orice prelucrare de date făcându-se 
sub un regim strict al confidențialității.

Evaluatorul autorizat va avea acces numai la informa-
țiile din rapoartele de evaluare întocmite de către acesta, 
iar Banca participantă la realizarea acestei baze de date va 
avea acces doar la informațiile din rapoartele de evaluare 
întocmite de către evaluatorii agreați de aceasta.

Banca poate astfel să dispună de o cantitate sub-
stanțială de informații cu privire la garanțiile colaterale 
înregistrate.

Listele cu membrii corporativi și/sau titulari care sunt 
agreați de către bănci pentru evaluarea garanțiilor sunt 
puse la dispoziția ANEVAR de către fiecare bancă, iar în 
momentul în care se operează modificări în listele de eva-
luatori agreați, băncile vor comunica aceste modificări 
către ANEVAR și vor specifica motivul care a stat la baza 
acestora (va fi prevăzută o rubrică specială în aplicația 
online pentru aceasta).

De ce această bază de date?

Prin construirea acestei baze de date s-au urmărit 
obiectivele expuse mai jos:
 Ű Îmbunătățirea continuă și transparentizarea 

activității de evaluare desfășurate de către evaluatorii 
autorizați, prin centralizarea informațiilor 
importante din rapoartele evaluare;

 Ű Monitorizarea facilă a activității de evaluare pentru 
garantarea împrumuturilor de către departamentul 
specializat al ANEVAR, precum și de către 
departamentele specializate ale băncii;

 Ű Creșterea calității rapoartelor de evaluare și 
minimizarea riscurilor privind garanțiile colaterale.

De asemenea, este foarte important rolul de prevenție 
al acestei baze de date. După o perioadă de timp suficien-
tă pentru popularea cu înregistrări a bazei de date, pentru 
proprietăți de tip apartament, casă și teren (cele care re-
prezintă ponderea cea mai mare ca și număr de rapoarte 
de evaluare pentru garantare) se vor putea realiza anumi-
te analize și statistici de către o persoană care nu este im-
plicată direct în piața evaluărilor, dar care este evaluator 
autorizat. În urma analizei înregistrărilor din baza de date 
și comparând rezultatele, se poate observa dacă anumite 
valori sunt în afara unui interval rezonabil, iar evaluatorul 
care a estimat aceste valori ar putea fi atenționat în mod 
discret, fără a fi făcute publice aceste informații. 

De menționat este faptul că scopul principal al acestei 
baze de date nu este verificarea rapoartelor de evaluare. 

 Ű De asemenea, 
este foarte 
important rolul 
de prevenție al 
acestei baze 
de date. După 
o perioadă de 
timp suficientă 
pentru 
popularea cu 
înregistrări 
a bazei de 
date, pentru 
proprietăți de 
tip apartament, 
casă şi teren 
(cele care 
reprezintă 
ponderea cea 
mai mare ca 
şi număr de 
rapoarte de 
evaluare pentru 
garantare) se 
vor putea realiza 
anumite analize 
şi statistici 
de către o 
persoană 
care nu este 
implicată 
direct în piața 
evaluărilor, 
dar care este 
evaluator 
autorizat.
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Aceasta se face ca și până acum 
analizând direct rapoartele de 
evaluare în cauză și nu informați-
ile din această bază de date. Fieca-
re proprietate imobiliară evaluată 
poate avea anumite caracteristici 
specifice, care pot influența decisiv 
valoarea de piață. Ca urmare, valorile 
înregistrate în baza de date nu pot fi luate 
în considerare în cadrul procesului de ve-
rificare a unui raport fără a realiza o anali-
ză cuprinzătoare a raportului de evaluare.

Unde suntem acum?

În prezent, proiectul se află în faza 
PILOT, pentru verificarea și testarea 
platformei online și a structurii bazei de 
date. În cadrul acestei faze sunt alocate 
conturi de utilizator unor evaluatori de-
semnați de către băncile care au dorit să 
participe la această acțiune. Acești eva-
luatori introduc informații din rapoarte-
le de evaluare întocmite pentru băncile 
care i-au desemnat și transmit, dacă este 
cazul, observații constructive cu privire 
la funcționalitatea platformei și la rele-
vanța informațiilor completate și propun 
soluții de rezolvare a problemelor.

Concluzie…

Acest demers al ANEVAR, dacă va 
fi suficient susținut de către toate părți-
le implicate, va fi foarte util participan-
ților la procesul de creditare: evaluatori 
autorizați, externi sau interni, angajați 
ai departamentelor de management al 
riscului din cadrul băncilor, dar bene-
ficiarii finali vor fi solicitanții credi-
telor, clienții evaluatorilor auto-
rizați. Transparența activității 
evaluatorilor va conduce 
la creșterea calității ra-
poartelor de evalua-
re, iar clienții vor 
avea motive 
întemeiate să 
aibă încrede-
re deplină în re-
zultatul evaluării. 

TRANSPARENȚĂ => CALITATE => SATISFACȚIE client 
=> RESPECT față de profesia de evaluator autorizat
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Responsabilitatea  
evaluatorului  

– o certitudine?

Este termenul de responsabilitate 
golit de conţinut în contextul în 
care zi de zi suntem bombardaţi 

cu fraze goale referitoare la nenumăra-
te proiecte în care nimeni nu crede dar 
pentru care mai întotdeauna se găsesc 
persoane importante care își asumă res-
ponsabilitatea, fără a ne lămuri ce în-
seamnă asta de fapt?

 Ű DANA ABABEI,  
Vicepreşedinte ANEVAR – Preşedinte al 
Comisiei Juridice, Director executiv CMF 
CONSULTING S.A.
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Ce este resposabilitatea pentru noi, evaluatorii autorizaţi? 
Putem să realizăm rapoarte de evaluare, să estimăm în baza 
unor contracte sau comenzi diferite tipuri de valori, ca mai apoi 
să ne ascundem în spatele sintagmei „evaluarea este o opinie”?

Chiar dacă revin la o temă discutată într-un alt articol, 
lansez din nou întrebarea la care mi-aș dori să primesc răs-
puns din partea colegilor: este adecvat să utilizăm în rapoar-
tele de evaluare sintagma „valoarea este subiectivă”? Putem, 
ori de câte ori suntem întrebaţi cu privire la valoarea estima-
tă, să ne ascundem în spatele acestor cuvinte: opinie subiec-
tivă? Nu cumva ducem în derizoriu profesia? Nu cumva in-
ducem în mintea utilizatorului, necunoscător în ale tainelor 
profesiei, ideea că oricine poate estima, dar numai evaluatorii 
autorizaţi pot ștampila pentru că s-au descurcat ei cumva și 
au autorizaţie? În aceste condiţii, cum să nu fim sunaţi de ne-
numărate ori de diverse persoane cu rugămintea de a emite 
instant o valoare estimată pentru bunul descris pe larg la te-
lefon „casă – Pipera” ca mai apoi să fim luaţi peste picior și 
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suspectaţi de rea-credinţă sau de lipsă 
de profesionalism atunci când refu-
zăm să emitem o valoare telefonică 
pentru care va trebui să răspundem 
ulterior, când clientul va plăti o sumă 
pentru inserarea valorii în raport. 

De fapt, toţi știm că același tip de 
valoare estimată la aceeași dată pen-
tru același bun, de către doi evalua-
tori independenți ce respectă stan-
dardele și codul etic al profesiei, nu 

poate fi diferită în mod semnificativ, 
prin urmare impactul subiectivităţii 
evaluatorului trebuie să tindă spre 
zero atunci când își exercită profesia. 

Chiar dacă impactul profesiei 
noastre nu este atât de vizibil ca în 
cazul chirurgilor sau stomatologilor, 
totuși nu trebuie să neglijăm faptul 
că rodul muncii noastre, raportul de 
evaluare, este necesar în câteva acti-
vităţi importante ale economiei: cre-

ditare, raportare financiară și impli-
cit impozitare, rezolvarea litigiilor. 
Putem să cerem clienţilor și utiliza-
torilor încredere în rezultatul furni-
zat dacă le inducem ideea că acesta 
este o opinie subiectivă? Putem să 
îi asigurăm că este anormal ca mer-
gând la un alt coleg de-al nostru să 
obţină o valoare mai mare sau mai 
mică, în funcţie de scopul evaluării: 
creditare/raportare financiară?
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Totuși, ce este responsabilitatea? Este o atitudine con-
știentă de acceptare a unei obligaţii și asumarea răspunde-
rii pentru acest aspect. Iar asumarea răspunderii înseamnă 
suportarea consecinţelor.

Așadar, atunci când încheiem un contract este absolut 
necesar să știm la ce va fi folosit raportul de evaluare pentru 
a ști faţă de cine suntem resposabili și pentru ce? Răspun-
dem doar în limita banilor încasaţi sau răspunderea este mai 
mare? Dacă este mai mare, cât de mare poate fi responsabi-
litatea? Cât valoarea evaluată? Sau chiar mai mare? Acestea 
sunt întrebări cu care ne confruntăm zilnic, dar nu este sufi-
cient că știm întrebările, trebuie să cunoaștem și răspunsurile! 

Este suficient să cumulăm numărul de ore și benzina 
necesară deplasării, în cazul evaluării unui teren, pentru a 
stabili tariful? Nu ar trebui oare tariful corelat cu respon-
sabilitatea asumată și cu numărul de utilizatori?

Poate totuși, având în vedere faptul că de cele mai multe 
ori, utilizatorii nu sunt familiarizaţi cu metodologia specifi-
că profesiei, iar responsabilitatea evaluatorilor se manifestă 
și în relaţie cu aceștia, este necesar ca timpul alocat expli-
caţiilor oferite utilizatorilor să fie inclus în tariful estimat.

Este suficient să știm că avem poliţa de asigurare în-
cheiată și în cazul în care apare o solicitare de daună, asi-
gurătorul va plăti? Câţi dintre noi știu care este suma asi-
gurată și realizează rapoarte a căror valoare este sub suma 
asigurată? Câţi dintre noi știu condiţiile poliţei de asigura-
re – în ce condiţii și pentru ce va plăti asigurătorul? 

Câţi dintre noi nu tratează obligativitatea perfecţionării 
continue ca pe o povară și nu ca pe o sarcină, care atunci 
când este îndeplinită cu responsabilitate duce la îmbună-
tăţirea activităţii prestate de fiecare din noi? Ştiu, apare un 
cerc vicios, nu avem timp să ne perfecţionăm, din cauză 
că avem de întocmit rapoarte de evaluare, dar dacă nu ne 
perfecţionăm, iar profesia evoluează, se schimbă mereu, 
atunci cum mai pot rapoartele de evaluare realizate să se 
ridice la nivelul exigenţelor actuale? Nu ar trebui ca tariful 
solicitat și acceptat să aibă legătură și cu exigenţele utiliza-
torilor, nu numai cu numărul de zile și benzina necesară 
pentru realizarea rapoartelor? Nu ar trebui incluse în tari-
fe și zilele petrecute pentru perfecţionarea continuă? Dacă 
nu zilele, poate nopţile și consumul nervos, pentru a înţe-
lege și a corela informaţiile primite cu piaţa pe care lucrăm.

Doar tratând responsabilitatea cu maximă responsabili-
tate vom putea fi trataţi cu respect de către clienţi și utilizatori 
și vom putea clădi pas cu pas încrederea în ceea ce facem. Nu 
este suficient să emitem un raport de evaluare, ci trebuie să 
emitem un raport de evaluare despre care nimeni nu se gân-
dește că ar putea fi eronat, un raport de necontestat. 

Indiferent de răspunsurile găsite de fiecare dintre noi, 
la întrebările menţionate anterior, un lucru este cert: nu ne 
putem ascunde de responsabilitate, indiferent dacă o con-
știentizăm sau nu. 
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Din activitatea Comisiei  
de Etică și Disciplină (CED)
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 Ű GHEORGHE VÎŢĂ,  
MAA, RICS, REV, Preşedinte al Comisiei de Etică şi Disciplină

Raportul de evaluare a fost în-
tocmit de către un evaluator auto-
rizat ANEVAR, scopul evaluării fi-
ind estimarea valorii de piață în 
vederea încheierii unui contract de 
vânzare-cumpărare. 

Societatea comercială reclamantă 
menționează în fișa de sesizare urmă-
toarele: aflându-se într-un litigiu cu o 
fundație pentru rezilierea unui con-
tract de comodat al cărui obiect îl re-
prezenta proprietatea imobiliară evalu-
ată și studiind înscrisurile de la dosarul 
cauzei aflat pe rolul unei instanțe, a luat 
la cunoștință de existența raportului 
de evaluare pentru imobilul în cauză, 
întocmit de către evaluatorul reclamat. 

Analizând Raportul de Evaluare, 
societatea reclamantă a constatat că  
evaluarea ar fi fost realizată „din ex-
teriorul imobiliului“ (din fața porții 
imobilului) accesul în incinta cur-
ții și în clădire ar fi fost blocat, pe 
poartă chiar existând un panou cu 
mențiunea „ACCESUL INTERZIS. 
PROPRIETATE PRIVATĂ”. În conti-
nuare, autorul sesizării mai arată că 
obiectele evaluate nu ar mai exista 
în forma în care sunt prezentate în 
Raportul de Evaluare, clădirea fiind 
complet modernizată și renovată în 
anul 2008. Mai mult, Raportul de 
Evaluare, nu cuprinde nicio fotogra-
fie cu interiorul clădirii sau cu obiec-
tele la care se face referire în raport. 
Potrivit celor menționate în sesizare, 
sistemul structural al clădirii, par-
te a imobilului evaluat, este din zi-
dărie portantă, cu stâlpi, centuri și 
planșeu de beton armat. Conform 
concluziilor cuprinse într-un Raport 
de Expertiză, întocmit în anul 2010, 
clădirea nu ar necesita consolidarea 
structurii de rezistență, aceasta fiind 
în stare perfectă. Mai mult, clădirea 
ar fi fost renovată în anul 2008 și uti-
lizată ca depozit pentru produse ali-
mentare, respectând toate condițiile 
de igienă impuse de legislația națio-
nală și europeană. 

Procedura disciplinară în speță, pre-
zentată în acest număr al revistei, 
a fost declanșată în urma sesizării 

formulate de către o persoană juridică, o 
societate comercială, prin administrato-
rul său, în calitate de proprietar al imobi-
lului pentru care a fost întocmit raportul 
de evaluare transmis analizei. 
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Constatări ale Raportorului 
şi ale CED pe parcursul 
cercetării disciplinare

În urma analizei Raportului de 
Evaluare (atât de către Raportor, cât 
și de CED) și a discuțiilor purtate de 
Raportor cu Evaluatorul s-a constatat 
că acesta conține o serie de neconfor-
mități, astfel încât nivelul de credibi-
litate al raportului este nesatifsăcător.

Aspecte neconforme 
constatate în Raportul  
de Evaluare: 

 Ű Realizarea inspecției imobilului 
din exterior și nu din interior – 
acest lucru nefiind precizat în 
Raportul de Evaluare, ci doar 
consemnat în dosarul de lucru al 
Evaluatorului;

 Ű Conținutul capitolelor din Raportul de Evaluare 
nu reflectă așteptările date de denumire. Astfel, în 
capitolul „Scopul evaluării. Instrucțiunile evaluării” 
sunt prezentate metode de evaluare, iar la capitolul 
„Amplasarea proprietății. Descrierea construcțiilor 
și amenajărilor” sunt prezentate documente de 
proprietate fără a se face vreo referire la amplasarea 
obiectivului, cel mult se face trimitere la un alt capitol;

 Ű Analiza de piață – este practic inexistentă. La acest 
capitol sunt menționate generalități pur teoretice, 
fără a se stabili un interval de valori sau a trage 
concluzii și fără a se face referire la situația existentă 
pe piața imobiliară la data evaluării;

 Ű Analiza CMBU – lipsește. Aceasta este prezentată 
ambiguu și nesusținută de analize concrete, 
concluzia acestui capitol fiind contrazisă de 
estimările făcute asupra valorii imobilului;

 Ű Evaluatorul confundă costul de înlocuire cu costul 
de reconstruire. Astfel, capitolul este denumit 
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„Cost de înlocuire“, dar metoda 
de evaluare și considerațiile 
teoretice sunt caracteristice 
costului de reconstruire; 

 Ű La calculul costului de înlocuire 
net, Evaluatorul a aplicat o uzură 
liniară pentru toate elementele 
construcției: structura de 
rezistență, finisaje, instalații;

 Ű Deprecierea funcțională – 
definiția este conformă cu 
normele în vigoare, dar nu a fost 
apreciată în mod corect;

 Ű Grila de comparație – nu conține 
toate elementele necesare 
estimării valorii de piață a 
unui teren, nefiind menționate 
condițiile de finanțare, localizare, 
deschidere;

 Ű La estimarea valorii cu ajutorul costului de 
reconstruire, Evaluatorul nu alege în mod corect 
clădirea echivalentă.

Aspecte clarificate cu Evaluatorul  
pe parcursul audierii (inclusiv  
din punctul de vedere transmis)

Anterior audierii Evaluatorului în cadrul cercetării 
disciplinare prealabile, Evaluatorul a transmis un punct 
de vedere referitor la sesizarea înregistrată la ANEVAR 
împotriva sa, prin care face următoarele precizări:

 Ű Raportul de Evaluare criticat a fost întocmit în baza 
unui contract de prestări servicii consultanță și a 
avut ca obiect, fapt precizat în mod expres de către 
client, consultanța în ceea ce privește estimarea 
unei valori de piață pentru o eventuală vânzare-
cumpărare și nicidecum folosirea acestuia ca probă 
în instanță;

 Ű Raportul de Evaluare a respectat prevederile 
Standardelor Internaționale de Evaluare, Ediția 
2011, și principiile privind modul de întocmire 
a raportului de evaluare pentru consultanță – 
estimarea valorii de piață pentru o eventuală 
vânzare-cumpărare a obiectivului evaluat;

 Ű Ofertele de vânzare pentru terenul intravilan 
au fost obținute atât de la Primărie cât și de la o 
agenție imobiliară. Lipsa ofertelor pentru spații 
de depozitare din zonă, de tipul celui evaluat, a 
dus la neutilizarea abordării prin piață - metoda 
comparației directe. Evaluatorul precizează că a 
utilizat abordarea prin venit – metoda capitalizării 
chiriei cu o ofertă de închiriere de 2,5 euro/mp, 
inclusiv cu terenul aferent, ofertă obținută de la un 
depozit din zonă;

 Ű Documentele care au stat la baza întocmirii 
Raportului de Evaluare au fot puse la dispoziție de 
client, inspecția fiind realizată în vara anului 2013 
împreună cu reprezentantul clientului. Evaluatorul 
precizează că nu a efectuat inspecția la interior 
întrucât reprezentantul clientului a invocat faptul 
că nu ar avea cheile, dar a realizat o descriere 
amănunțită a lucrărilor la interior, specificând faptul 
că au fost realizate lucrări de reabilitare în anul 
2008, lucru consemnat de către Evaluator în dosarul 
de lucru.
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 Ű În ceea ce privește valoarea de piață estimată, 
Evaluatorul menționează că în contractul de 
comodat valoarea estimată a obiectivului (teren și 
construcții) este de 55.000 lei, valoare confirmată 
prin semnătura celor două părți contractante, 
inclusiv a celui ce formulează sesizarea. 

În cadrul discuțiilor purtate cu Raportorul au fost dez-
bătute: contextul în care s-a efectuat evaluarea, aspectele 
menționate în fișa de sesizare, precum și neconformitățile 
constatate de Raportor în analiza Raportului de Evaluare.  
Astfel, pe parcursul audierii Evaluatorul a confirmat cele 
menționate în punctul de vedere transmis către ANEVAR 
și a oferit explicații suplimentare, la solicitatarea Raporto-
rului, asupra neconformităților constatate de către acesta. 
Evaluatorul a reiterat faptul că Raportul de Evaluare a fost 
întocmit ca urmare a unei solicitări venite din partea unei 
fundații care, în calitate de comodatar, a avut în vedere 
demararea unor negocieri în vederea încheierii unui con-
tract de vânzare-cumpărare a imobilului evaluat. În ceea 
ce privește critica cuprinsă în sesizare, referitoare la reali-
zarea inspecției din exterior și nu din interior, Evaluatorul 
menționează faptul că inspecția la interior nu s-a putut 
realiza deoarece proprietatea era încuiată. Raportorul re-
petă Evaluatorului faptul că acest lucru trebuia precizat în 
Raportul de Evaluare și nu în dosarul de lucru, așa cum 
Evaluatorul a precizat în punctul de vedere transmis către 
ANEVAR. Astfel, potrivit Standarului de evaluare IVS 103 
– Raportarea evaluării, principiul general: „este esențial ca 
raportul de evaluare să comunice toate informațiile nece-
sare pentru o înțelegere adecvată a evaluării”.

În ceea ce privește conținutul capitolelor din raport, 
Raportorul constată că acestea nu reflectă așteptările date 
de denumire. Astfel, în capitolul „Scopul evaluării. In-
strucțiunile evaluării” sunt prezentate metode de evaluare, 
iar la capitolul „Amplasarea proprietății. Descrierea con-
strucțiilor și amenajărilor“ sunt prezentate documente de 
proprietate fără a se face nicio referire la amplasarea obiec-
tivului, cel mult se face trimitere la un alt capitol. 

O altă critică adusă Raportului de Evaluare se referă la 
analiza de piață, care, în opinia Raportorului, este practic 
inexistentă. Astfel, la acest capitol sunt menționate genera-
lități pur teoretice, fără a se stabili un interval de valori sau 
a trage concluzii, fără a se face referire la situația existentă 
pe piața imobiliară la data evaluării. 

În ceea ce privește CMBU, aceasta este ambiguu prezen-
tată și nesusținută de analize concrete, concluzia acestui ca-

pitol fiind contrazisă de estimările făcute 
asupra valorii imobilului. Raportorul reți-
ne că Evaluatorul nu a justificat elementele 
care confirmă cele patru criterii ce definesc 
CMBU: permisibilă legal, fizic posibilă, 
fezabilă financiar și maxim productivă. 
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În continuare Raportorul constată că Evaluatorul con-
fundă costul de înlocuire cu costul de reconstruire. Ast-
fel, capitolul este  denumit cost de înlocuire, dar metoda 
de evaluare și considerațiile teoretice sunt caracteristice 
costului de reconstruire. Mai mult, Raportorul a consta-
tat că la calculul costului de înlocuire net a aplicat o uzură 
liniară pentru toate elementele construcției: structura de 
rezistență, finisaje, instalații. Prin adresa transmisă după 
data audierii, Evaluatorul justifică aceasta prin faptul că 
neavând acces în incinta clădirii a convenit cu destinatarul 
raportului ca instalațiile și finisajele să fie trecute la depre-
cierea medie, acest lucru nefiind consemnat în Raportul 
de Evaluare. 

Referitor la deprecierea funcțională, Raportorul reține 
că definiția cuprinsă în raport este conformă cu normele 
în vigoare, dar nu a fost apreciată în mod corect. Rapor-
torul a reamintit Evaluatorului că deprecierea funcțională 
este dată de lipsurile sau supradimensionările unei clădiri 
și nu de faptul că proprietatea în cauză este inundabilă 
(Evaluatorul a considerat că, fiind pe malul Putnei, pro-
prietatea este inundabilă). Printr-o adresă transmisă către 
ANEVAR Evaluatorul revine cu precizarea că la stabilirea 
deprecierii funcționale de 20% a avut în vedere faptul că 
obiectivul evaluat este neadecvat pentru destinația care 
urma să i se dea, conform contractului de comodat, și 
anume înființarea unui centru rezidențial pentru persoane  
vârstnice, în acest sens urmând a fi făcute costuri cu ali-
mentarea cu apă, canalizare etc. 

În ceea ce privește grila de comparație, Raportorul re-
ține că aceasta nu conține toate elementele necesare es-
timării valorii de piață a unui teren (nu sunt menționate 
condiții de finanțare, localizare, deschidere) corecțiile la 
comparabile similare cu subiectul sunt aplicate eronat, 
destinația (utilizarea terenului) este „rezidențial” în condi-
țiile în care la CMBU, insuficient dezvoltată,  se precizează 
că cea mai bună alternativă posibilă pentru proprietatea 
analizată este de „proprietate comercială”. 

Raportorul constată în continuare că la estimarea valo-
rii cu ajutorul costului de reconstruire, Evaluatorul, folo-
sind fișa nr. 76 din Catalogul MATRIX ROM – Reevalua-
rea clădirilor industriale, nu alege în mod corect clădirea 
echivalentă (se face trimitere la o hală, un depozit fără pe-
reți, cu o înălțime de 9,5 m).

În cadrul audierii nu s-au primit răspunsuri pertinen-
te din partea Evaluatorului pentru lipsa analizei de piață, 
modalitatea defectuoasă de calcul a ratei de capitalizare, 
erori în grila de comparație.

La finalul audierii, persoana cer-
cetată disciplinar a recunoscut că Ra-
portul de Evaluare prezintă anumite 
carențe, Evaluatorul precizând că nu 
a acordat o atenție deosebită formei 
acestuia, urmărind să formuleze o 
opinie privind prețul proprietății.

Propunerea CED de 
soluționare a cauzei

Având în vedere neconformități-
le constatate în Raportul de Evaluare 
și explicațiile primite din partea Eva-
luatorului pe toată perioada cercetă-
rii disciplinare, CED a constatat că, 
prin modul de întocmire a Raportu-
lui de Evaluare analizat, fapta Evalu-
atorului întrunește elementele aba-
terii disciplinare prevăzute la art. 12 
lit.b) din Regulamentul de organiza-
re și funcționare al ANEVAR, apro-
bat prin HG nr. 353/2012, raportat 
la punctul 2.4 „Competență profe-
sională” din Codul de etică al pro-
fesiei de evaluator autorizat, aprobat 
prin HCN nr.1/2012, lit.c), conform 
căruia „Evaluatorul autorizat trebuie 
să aibă cunoștințele și abilitățile ne-
cesare, astfel încât să înțeleagă și să 
utilizeze corect metodele și procedu-
rile de evaluare general recunoscute 
pentru realizarea unei evaluări cre-
dibile; să nu efectueze evaluarea în-
tr-o manieră neatentă sau neglijentă, 
favorizând apariția de erori”. 

Pentru abaterea disciplinară 
constatată, CED a propus Consi-
liului Director sancționarea disci-
plinară a Evaluatorului cercetat cu 
avertisment cu acțiune corectivă 
profesională.

După analizarea tuturor infor-
mațiilor în cauză, Consiliul Director 
a decis menținerea sancțiunii propu-
se de către Comisia de Etică și Dis-
ciplină. 

 Ű În cadrul 
discuțiilor 
purtate cu 
Raportorul au 
fost dezbătute: 
contextul în care 
s-a efectuat 
evaluarea, 
aspectele 
menționate în 
fişa de sesizare, 
precum şi 
neconformitățile 
constatate 
de Raportor 
în analiza 
Raportului de 
Evaluare. 
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Interviu

Profesiile liberale,  
motor al dezvoltării industriei şi comerțului

Calea independenței este 
lungă și plină de capcane, iar 
succesul depinde de nume-
roși factori, ca de exemplu de 
o finanțare corespunzătoare 
și de recunoașterea calită-
ții de lucrător independent 
de către autoritățile compe-
tente. Care dintre membrii 
UPLR reușește să își facă au-
zită cel mai bine vocea, în re-
lația cu autoritățile statului?

UPLR-ul are drept scop promo-
varea și apărarea intereselor legiti-
me ale membrilor săi, asociațiile de 
breaslă, cu referire în primul rând 
la interesele comune care ne-au unit 
sub același stindard.

Modul și măsura în care fiecare 
asociație în parte își promovează in-
teresele specifice în relația cu autori-
tățile face parte din strategia fiecărei 
bresle, UPLR-ul nefiind și netrebu-
ind să fie la curent cu toate aceste 
demersuri.

Noi intervenim pe probleme spe-
cifice unei anumite asociații doar 
atunci când ni se solicită în mod di-
rect suportul, ceea ce, trebuie să ad-
mit, se întâmplă destul de rar. 

Interviu cu Emilian Radu, Ec., Peședinte al Uniunii Profesiilor 
Liberale din România, Președinte de Onoare UNPIR, Președinte  

al Uniunii Amicii Muzeului Național de Artă Contemporană

Noi nu ne propunem să apărăm 
sau să reprezentam interesul unei 
anumite bresle ci interesul comun 
tuturor breslelor cum ar fi, de exem-
plu, chestiuni legate de dereglemen-
tare, fiscalitate, concurenţa ilegală.

Imixtiunea altor profesii 
în profesiile liberale este 
o amenințare reală pen-
tru independența acesto-
ra din urmă și pentru des-
fășurarea activității lor 
la un nivel performant?

Plec de la premisa că vă referiți 
la o eventuală competiție ilegală din 
partea altor practicieni care oferă 
servicii similare fără a avea calitatea 
și calificarea profesională adecva-
tă specifică unui liber profesionist 
membru al unei bresle liberale.

Evident că ar fi și în unele cazuri 
chiar este, o amenințare nu numai 
pentru profesiile liberale dar, în pri-
mul rând, pentru beneficiarii servi-
ciilor noastre, în condițiile în care 
interesul public este în joc.

Independența profesiilor 
liberale este în strânsă co-
relație cu rezultatele lor?

Dacă vă referiți la rezultatele finan-
ciare, evident că o profesie eficientă și 
în creștere are vocația manifestării 
mai pregnante a propriei independen-
țe, care este o caracteristică esențială 
în definirea profesiilor liberale.

Dar și rezultatele calitative, ima-
ginea pe care și-o creează, credibili-
tatea profesională a membrilor, asi-
gură la rândul lor un grad mai mare 
de independență și respect.

Un alt subiect sensibil este cel 
al impozitării relaxate/redu-
cerea fiscalității versus costu-
rile presupuse de practicarea 
unei profesii liberale (cotiza-
țiile, pregătirea profesională 
continuă, taxe și impozite). 
Este un obiectiv ușor de atins?

Obiectivul reducerii fiscalității 
aferente profesiilor liberale este unul 
major pe care UPLR-ul și l-a pro-
pus spre promovare în raport cu 
autoritățile.

Argumentația este relativ eviden-
tă și ușor de demonstrat dar mai tre-
buie și acceptată și apoi transpusă în 
practică de autorități.

Am atenționat de multe ori că, 
în fapt, cota fixă specifică PFI dar și 
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Interviu

PFA, respectiv activitățile de natură 
independentă, este 21,5 % și nu 16 %, 
datorită neplafonării contribuției de 
5,5 % la fondul de sănătate și aplicării 
acestei cote de contribuție la întreaga 
bază impozabilă, deci ca și cota unică.

Evident este și o discriminare, 
în sensul că, indiferent de mărimea 
contribuției la fondul de sănătate, 
sistemul de sănătate oferă același pa-
chet de servicii.

O altă problemă ține și de echita-
tea și moralitatea sistemului fiscal, în 
condițiile în care, majoritatea profesiile 
liberale, servind prin specificul lor in-
teresul public, și-a (auto)impus un sis-
tem obligatoriu de formare continuă 
care implică un cost însemnat. 

Şi nu mă refer neapărat strict 
la costul financiar aferent formării 
continue, ci la pierderea evidentă de 
venituri cauzată de deturnarea inves-
tiției aferente de timp, de la client la 
cursuri și procesul de învățare și co-
nectare la standardele profesionale 
din ce în ce mai ridicate și complexe.

Este de precizat că nu vorbim, ca 
în cazul comerțului sau industriei, 
strict de lucrători salariați, ci în pri-
mul rând de liber profesioniștii, care 
practică direct serviciile asumându-și 
responsabilitatea personală aferentă.

Știm că în cazul profesiilor 
liberale nu finalitatea finan-
ciară (profitul) primează, fi-
ind declarate profesii de uti-
litate publică. Este aceasta 
o trăsătură majoră ce le di-
ferențiază de alte profesii?

Răspunsul este absolut DA. Res-
pectarea unui statut, a unui cod de 
etică, a deontologiei profesionale, a 
unor standarde tehnico-metodologi-
ce, sancționarea concurenței neloiale 
și a conflictelor de interese, sunt ele-
mente care nu sunt specifice formu-
lei clasice a profitului ca și combusti-
bil al economiei de piață.

Auditorul, contabilul, notarul, 
evaluatorul, făcând trimitere doar 
la câteva profesii, sunt exemple evi-
dente care, în activitatea lor, nu pot 
să se subordoneze strict ideii de pro-
fit. Există un nivel de cost sub care 
dacă s-ar trece, afacerea ar deveni 
mai rentabilă DAR interesul public 
ar fi afectat, iar în acest sens tocmai 
acesta este rolul breslei, să vegheze la 
apărarea intersului public, prin ofe-
rirea unor servicii la nivelul standar-
delor specifice impuse.

Asta implică și o concurență co-
rectă, loială.

Credeți în creșterea 
numărului de antreprenori 
din rândul celor cu profesii 
liberale? Cum ar putea 
fi încurajați aceștia să își 
deschidă propriile afaceri?

Nu aș vrea să mă refer strict la 
măsuri de natură fiscală sau care ar 
însemna presiune suplimentară pe 

bugetul statului DAR pot identifica 
cel puțin două aspecte care sunt în 
afara controlului nostru.

Unul ar fi starea economiei în 
general, profesiile liberale având în 
esență vocația de servicii suport, fa-
cilitatoare ale dezvoltării industriei și 
comerțului.

Atât timp cât economia nu pro-
gresează este dificil să-ți propui creș-
terea numărului de antreprenori în 
zona profesiilor liberale.

Al doilea aspect se referă la peri-
colul dereglementării agresive a pro-
fesiilor liberale, ceea ce ar permi-
te accesul neîngrădit la practicarea 
acestor profesii în afara unor reguli 
care să asigure calitatea și moralita-
tea serviciilor prestate, atenție, în in-
teresul public.

Într-un astfel de scenariu nu văd 
de ce ar mai exista motivarea unui 
antreprenor de a intra într-o breaslă 
care impune, în interesul clienților, 
niște restricții cărora li se atașează 
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niște costuri, atât timp cât ar putea să 
facă același lucru cu costuri mai mici, 
din afara respectivei profesii liberale.

Creșterea economică și menține-
rea unui nivel de reglementare rezo-
nabil înseamnă premise pentru creș-
terea numărului de antreprenori în 
domeniul profesiilor liberale.

Vă rog să ne descrieţi în câ-
teva cuvinte cum perce-
peți impactul socio-econo-
mic al profesiilor liberale.

Cred că simpla lecturare a câtor-
va concluzii ale Studiului de impact 
al profesiilor liberale (inclusiv cele 
neafiliate la UPLR), produs „pro-
bono” de PwC, la solicitarea UPLR 
este relevantă:
 Ű peste 350.000 de 

liber profesioniști

 Ű peste 177.000 de locuri de 
muncă generate suplimentar

 Ű cifra de afaceri cumulată, 
55 miliarde lei, 
reprezintă 8 % din PIB

 Ű contribuție de peste 7 
miliarde lei la 
veniturile 
bugetare 
(taxe, 
impozite) 

În ceea ce privește reglemen-
tarea profesiilor liberale, este 
nevoie de reguli pentru a pu-
tea răspunde vizavi de calita-
tea și deontologia profesiei 
pe care o practică PFA-urile?

PFA-urile, ca și PFI-urile, sunt 
activități cu vocație de independență 
și, din acest punct de vedere, au un 
punct de plecare comun.

PFI-urile însă sunt specifice pro-
fesiilor liberale reglementate, care 
prin natura lor nu numai că au voca-
ția de independență în prestarea ser-
viciilor, dar nu pot fi exercitate decât 
independent, atât timp cât respectiva 
persoană îndeplinește toate condiții-
le și regulile breslei.

În ceea ce privește PFA-urile, 
care pot fi o formă de exercitare a 
unor activități, inclusiv altele decât 
cele specifice profesiilor liberale (fie 
ele reglementate sau nu), nu cred că 
se pot impune niște reguli similare 
celor din breaslă, dată fiind natura 
și diversitatea lor.

Respectul pentru calitate și deon-
tologie va fi sau nu recunoscut de 
piața în care activează respectivul 
PFA, doar că, în cazul exercitării al-
tor profesii decât cele strict libera-
le, nu va exista o instituție (breaslă) 
care să impună anumite standarde și 
să sancționeze devierile, alta decât 
instituția clientului.

Sunt mai mici riscurile în ca-
zul unui salariat decât în ca-
zul unui profesionist liberal?

Evident DA! În funcție de mo-
delul de afacere pe care și-l asumă 
fiecare ai riscuri mai mici sau mai 
mari ale investiției și ale asigurării 
portofoliului de contracte și, deci, de 
clienți, iar în toate cazurile ai riscul 
responsabilității personale pentru 
serviciile prestate. 

Cu ce v-a ajutat experiența 
anterioară, de partener 
într-una din marile firme 

ce compun Big Four, 
în conducerea UPLR? 

VALOAREA30



Interviu

Managementul organizațional,  
lucrul cu oamenii, prioritizarea 
problemelor, cunoaștrea din inte-
rior a practicării unei profesii libe-
rale, capacitatea de sintetizare, teh-
nica negocierii și a compromisului 
acceptabil, înțelegerea modului de 
funcționare a autorității publice, toa-
tă această experiență anterioară își 
pune amprenta în mod conștient 
sau nu, asupra acțiunilor și decizii-
lor mele.

În ce sectoare de activitate 
domină profesiile liberale?

Evident în sfera serviciilor, ma-
rile domenii fiind sănătate, juridic, 
economic, tehnic, media/publicitate 
și, nu în ultimul rând, cultural-artis-
tic. Ca cifră de afaceri, serviciile din 
domeniul sănătății sunt leader.

Ce alte bresle vă doriți 
să adere în viitorul 
apropiat la UPRL și cum 
vă gândiți să îi atrageți?

Îmi doresc să revină în UPLR 
CECCAR-ul și Colegiul Medicilor și 
să ni se alăture toate celelalte profesii 
liberale fără deosebire, inclusiv cele 
din domeniul media/publicitate și 
cultural-artistic. Singura atracție ra-
țională ar trebui să constea în identi-
ficarea avantajelor de a fi membru al 
unei astfel de asocieri cu o putere de 
reprezentare și negociere  substanțial 
mai mare decât oricare dintre asocia-
țiile considerate individual.

Există diferențe între 
condițiile de funcționare 
ale UPLR și asociațiile de 
același tip din alte țări?

Nu cunosc în detaliu modul de 
funcționare al altor asociații simila-
re dar cred că marea diferență o face 
credința, tradusă într-o mai mare 
implicare a asociațiilor membre, că 
numai sub un stindard puternic și 
unit pot să-și impună interesele legi-
time, în raport cu autoritățile.

Ce aduce nou Hotărârea 
de Guvern din 2013 prin 
care s-a obținut aderarea 
UPLR la CES - Consiliul 
Economic și Social ?

Posibilitatea de a ne exprima 
punctul de vedere pe inițiativele le-
gislative abordând subiecte de inte-
res pentru profesiile liberale, înainte 
de a fi eventual prea târziu și astfel să 
fim puși în fața faptului implinit.

Concurenţa ilegală există? 
Care dintre profesiile liberale 
a reușit să o identifice?

 Din păcate există, iar cazul cel 
mai cunoscut este cel al avocaților, 
care se confruntă de mai mulți ani 
cu această situație tolerată în mod  
inexplicabil de autorități. În ciu-
da demersurilor repetate, inclusiv a 
unor acțiuni în justiție, problema nu 
a fost tranșată și trenează spre stu-
poarea membrilor Uniunii Naționale 
a Barourilor din România (UNBR), 
dar și a noastră, a tuturor.

Ca să fiu corect, nici nu am pri-
mit vreo solicitare de a ne oferi 
suportul în favoarea demersurilor 
UNBR, deși eu am menționat de mai 
multe ori această posibilitate, în nu-
mele UPLR.

Care este perspectiva dvs. 
vizavi de viitorul profesiilor 
liberale din România?

Viitorul profesiilor liberale de-
pinde de cel puțin trei factori:
 Ű evoluția viitoare a economiei 

românești în sensul ritmului 
de creștere sau, mai rău, 
de stagnare sau scădere.

 Ű înțelelpciunea (sau nu) a 
guvernului, a clasei politice în 
general, de a înțelege rolul major 
pe care îl au liber profesioniștii 
ca motor al clasei de mijloc 
și importanța măsurilor 
de natură legală și fiscală, 

menite a facilita, nu a frâna, 
antreprenoriatului în acest sens.

 Ű modul în care profesiile 
liberale, ele însele, înțeleg să se 
implice, mai activ și eficient, 
sub auspiciile UPLR, în 
promovarea propriilor interese 
legitime, inclusiv printr-o 
prezență mai dinamică în plan 
mediatic, în vederea construirii 
unei identități proprii. 

Bineînțeles că există și o dimen-
siune internațională care condițio-
nează acest viitor, cea mai evidentă 
fiind politica noii Comisii Europe-
ne în privința abordării problemei  
(de)reglementării profesiilor liberale.

Sub presiunea șomajului ridi-
cat există riscul unei dereglementări 
agresive, ca o „soluție” pentru absorb-
ția unei părți din populația neocupată 
în zona acestor servicii, ce ar urma să 
fie dominate de libera practică. 

Calitatea, moralitatea, credibili-
tatea generală vor fi puternic afecta-
te în lipsa reglementărilor specifice 
menite a proteja interesul public.

Profitul va dicta modelul de afa-
cere în detrimentul clientului, respec-
tiv, al pacientului, în cazul servicilor 
medicale.

Posibilitatea de a investi doar ca-
pital și de a aștepta doar dividende, 
fără a-ți mai asuma prestarea direc-
tă a serviciilor respective și fără a-ți 
mai angaja responsabilitatea perso-
nală, va ridica bariera dintre indus-
trie și comerț pe de o parte și liber 
profesionism, pe de altă parte, în de-
trimentul interesului public.

Închei totuși cu speranța că pro-
fesiile liberale își vor conserva statu-
tul actual fără a exclude o mai mare 
transparență și deschidere spre ex-
terior, ele fiind cel mai bine plasa-
te pentru a „digera” transformările 
socio-economice care ne așteaptă la 
nivel global în anii care vin. Acesta 
este însă un alt subiect. 
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Finanțarea proprietăţilor  
imobiliare și clădirile verzi

Misiunea organizației noastre este 
aceea de a promova responsabi-
litatea față de mediu și eficiența 

energetică în procesul de proiectare, con-
struire, exploatare și demolare a clădirilor 
din România. Aceasta reprezintă, în sensul 
cel mai profund, un efort de a transfor-
ma fundamental industria construcțiilor și 
sectorul imobiliar pentru a avea clădiri de 
calitate mai bună, care oferă oportunități 
economice pentru toate părțile interesate, 
reprezintă un mediu sănătos, confortabil și 
productiv pentru ocupanții lor și care con-
tribuie la calitatea estetică a fondului con-
struit, relevantă pentru comunitatea locală. 
Bineînțeles, aceste clădiri nu ar trebui să 
afecteze ecosistemul nostru atât de fragil 
sau ar trebui chiar să contribuie, poate, la 
sănătatea planetei, acum și multă vreme de 
acum înainte, în viitorul nostru, al tuturor.

Industria serviciilor financiare, și îndeosebi băncile 
care finanțează proiectele de dezvoltare imobiliară, re-
prezintă o forță fundamentală și puternică de încurajare 
a tuturor părților implicate în procesul de construire să ia 
decizii prin care să se asigure stabilitatea economică vii-
toare și să se evite degradarea mediului, degradare care 
implică un cost mai mare de remediere pe măsură ce aș-
teptăm mai mult să facem acest lucru. Cu toții înțelegem 
că cea mai rapidă cale către sustenabilitate și către o „eco-
nomie verde” este să facem ca pasul în această direcție să 

fie profitabil în comparaţie cu o „ac-
tivitate curentă obișnuită”.  

Din fericire, există din ce în ce mai 
multe informații credibile care au de-
monstrat că, în comparație cu o „ac-
tivitate curentă obișnuită”, investiția în 
sustenabilitate conduce la rentabilități 
mai mari pe pieţele de capital pentru 
clădirile noastre, atunci când se eva-
luează investiții imobiliare cărora li se 
aplică criteriile verzi. 

O serie de articole utile pentru înțelegerea acestei tendințe importante în România și nu numai
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Începând cu acest număr și continuând în edițiile vii-
toare ale revistei „Valoarea, oriunde este ea“, dorim ca se-
ria de patru articole să ofere argumente în sprijinul acestei 
idei prin prezentarea atât a informațiilor directe și a rezul-
tatelor disponibile în România, cât și a altor studii reali-
zate pe alte piețe cu care credem să existe asemănări utile 
astfel încât, dacă aplicăm și în România aceeași gândire, să 
ne putem aștepta la rezultate asemănătoare. 

Articolele noastre vor include contribuții ale exper-
ților Romania Green Building Council (RoGBC), co-
munităţii investitorilor, profesioniștilor din domeniul 
construcțiilor de pe piața locală și ale cercetătorilor de 
renume, recunoscuți în domeniul evaluării sustenabilității 
clădirilor și a modului în care aceasta influențează aspec-
tele financiare ale unei proprietăți imobiliare. Temele de 
discuţie pe care le-am ales sunt următoarele:

1. Cum definim o clădire verde? - articolul din acest 
număr al revistei   

2. Reducerea riscului de intrare în incapacitate de 
plată a creditului ipotecar prin crearea de locuințe 
sustenabile  

3. Abordări în evaluarea proprietății imobiliare 
sustenabile

4. Performanța clădirilor 
comerciale verzi certificate,  
în România și în alte țări

Cum definim  
o clădire verde?

Există o diversitate de opinii și 
abordări valabile ale definiției „clădirii 
verzi”, însă toate aceste definiții ar tre-
bui să facă referire la acele clădiri care 
impun - în etapa de proiectare, con-
struire și exploatare a lor - preocuparea 
de a reduce sau elimina impactul asu-
pra mediului înconjurător. În prezent 
există scheme de clasificare a clădirilor 
verzi recunoscute la nivel internați-
onal și utilizate pe larg, care stabilesc 
procese detaliate cu rolul de a ghida 
echipele de management al proiectului 
în livrarea clădirilor verzi, precum și în 
a evalua sustenabilitatea acestora și, în 
cele din urmă, a le acorda un scor pen-
tru nivelul de performanță energetică 
atins. În România, cele două scheme 
folosite cel mai des pentru proprietățile  
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imobiliare comerciale sunt sistemul LEED, administrat de 
către U.S. Green Building Council și sistemul BREEAM, 
administrat de către Buildings Research Establishment din 
Marea Britanie. Deși aceste două sisteme, precum și alte in-
strumente de rating al clădirilor verzi, au contribuit esențial 
în ultimii douăzeci de ani la ridicarea nivelului de conștien-
tizare și de performanță în industria construcțiilor de pretu-
tindeni în ceea ce privește construirea, renovarea și exploa-
tarea clădirilor, aceste sisteme nu sunt, bineînţeles, neapărat 
necesare pentru a putea defini o clădire verde. Concepţiile 
tradiționale de construire a clădirilor, învățate de-a lungul 
a mii de ani de dezvoltare umană, când energia - omnipre-
zentă în zilele noastre - nu exista, ne oferă multe strategii 
utile, puse în aplicare fie integral, fie în combinaţie cu con-
cepţii mai moderne. Aceste clădiri construite în mod tradi-
țional sunt larg răspândite în România și ele vor reprezenta 
o parte importantă a clădirilor ce vor contribui, în același 
timp, la păstrarea istoriei arhitecturii românești. 

Dacă ar fi să realizăm o listă cu „suspecții de serviciu” 
aferenţi modului în care organizațiile specializate definesc 
clădirile verzi și, de asemenea, să acceptăm faptul că trebuie 
să luăm în considerare și concepţiile și caracteristicile care au 
dovedit că reduc impactul negativ al clădirilor asupra mediu-
lui înconjurător, ar trebui să includem următoarele criterii: 

Eficiența energetică și energia verde – Se referă la uti-
lizarea principiilor de „design bioclimatic” (explicate mai 
jos), a anvelopelor de tip superior, având izolație semnificativ 
îmbunătățită, a ușilor și ferestrelor de calitate mai bună și a 
sistemelor de încălzire, ventilație și aer condiționat (SIVAC) 
mai eficiente sau a sistemelor de ventilație naturală ori de tip 
„casă pasivă”; introducerea energiei verzi, fie produsă de clă-
dire (de exemplu prin intermediul „sistemelor fotovoltaice in-

tegrate în clădire”), fie prin specificarea, 
în contractul de furnizare a energiei, a 
livrării de energie verde, asigurându-se 
astfel reducerea necesarului de energie 
produsă pe bază de combustibili fosili 
sau eliminarea în totalitate a acesteia; 
construirea „clădirilor inteligente” care 
folosesc sisteme avansate de control 
pentru a asigura încălzirea, răcirea și 
iluminatul anumitor părți ale clădirii și 
numai atunci când este necesar. 

Localizarea – O clădire verde nu se 
construiește pe un teren care contribuie 
esențial la biodiversitate sau pe terenu-
rile cu spații verzi ale unui oraș. Alege-
rea amplasamentului poate reduce im-
pactul transportului asupra mediului, 
prin asigurarea accesului facil la rețeaua 
de transport public, adică la terminalele 
de cale ferată sau de autobuz, și/sau prin 
asigurarea accesibilităţii lui pe jos, astfel 
încât să se răspundă nevoilor ocupan-
ților de a găsi spații comerciale, restau-
rante, școli etc. în apropiere.  

Materiale de construcţii sustena-
bile și sănătoase – Clădirile verzi uti-
lizează materiale de construcţii care 
nu sunt toxice pentru ocupanții lor și 
care prezintă siguranță în procesele de 
fabricare, instalare și demontare. Se 
aleg materialele de construcții fabri-
cate cât mai aproape de șantierul de 

 Ű Alegerea 
amplasamen-
tului poate 
reduce impactul 
transportului 
asupra mediului, 
prin asigurarea 
accesului facil 
la rețeaua de 
transport public, 
adică la termi-
nalele de cale 
ferată sau de 
autobuz, şi/sau 
prin asigurarea 
accesibilităţii lui 
pe jos, astfel 
încât să se răs-
pundă nevoilor 
ocupanților de 
a găsi spații co-
merciale, resta-
urante, şcoli etc. 
în apropiere.
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construcție pentru a reduce impactul transportului. Trebu-
ie folosite materiale de construcţii cu conținut de elemente 
reciclate, sau, preferabil, materiale de construcţii care au 
fost „refolosite” în mod creativ, materiale care altfel și-ar fi 
sfârșit ciclul de viață ca și deșeuri. Materialele de construc-
ţii durabile înseamnă costuri mai mici pentru reparații, mai 
puține deșeuri în timpul construirii și, pe termen lung, un 
impact mai mic asupra mediului înconjurător. 

Calitatea aerului interior – Se referă la folosirea so-
luțiilor tehnologice sau a ventilației naturale (sau ambe-
le) pentru a asigura că aerul din interior este sănătos și 
plăcut. Se aleg vopsele sau alte tratamente ale pereților, 
adezivi, ţesături, covoare și mobilă care să nu introducă în 
clădire substanțe chimice dovedite a fi nocive pentru să-
nătatea ocupanţilor (sau pentru diverse ecosisteme). 

Conceptul de design bioclimatic – Se referă la modul 
de iluminare și de umbrire a clădirii. Clădirile verzi utilizea-
ză principiile conceptului de „design bioclimatic”, care includ 
reducerea expunerii la lumina solară vara și captarea luminii 
solare iarna, printr-o orientare atentă a clădirii faţă de punc-
tele cardinale și amplasarea raţională a ferestrelor și lumina-
toarelor. Plantarea adecvată a foioaselor care își pierd frunzele 
iarna, permițând astfel pătrunderea soarelui, și a coniferelor 
care își păstrează coroana și protejează clădirea împotriva 
vântului aspru al iernii dar și împotriva efectului de „factor 
solar” pe timpul verii, pot susține performanța energetică 
și de mediu a unei clădiri. Iluminatul interior este conceput 
pentru a asigura un mediu sigur, productiv și termic confor-
tabil, cu un consum minim de energie. Designul care asigură 
pătrunderea luminii naturale în clădire, fără un aport al fac-
torului solar pe timpul verii, aduce contribuţii clădirii verzi. 

Amplasamentul clădirii și managementul permanent 
al proprietății – Procesul de construire a unei clădiri verzi 
presupune pași importanți prin care se iau măsuri ca respec-
tiva clădire să nu dăuneze mediului înconjurător sau să-l dis-
trugă. Acestea includ reducerea sau eliminarea eroziunii și 
protejarea copacilor și a biodiversității deja existente. În plus, 
ocupanții clădirii primesc informații și dispun de anumite 
dotări, cum ar fi spațiile de producere a compostului, spații 
destinate reciclării materialelor, pentru a exploata clădirea în-
tr-un mod care arată grija față de mediu, asigurând astfel im-
pactul zero spre pozitiv al clădirii asupra planetei de-a lungul 
timpului. Spațiile verzi sunt amenajate creativ, folosindu-se 
plantele indigene, reducând astfel nevoia utilizării pesticide-
lor, îngrășămintelor chimice și a sistemelor de irigații și efec-
tul de „insulă de căldură urbană”, fenomen prin care clădirile 
și sistemul de drumuri de acces pot conduce la creșterea tem-
peraturii locale cu câteva grade, generând astfel un consum 
mai mare de energie al comunității pentru răcirea spațiilor.  

Alte principii de design verde – clădirile verzi sunt con-
cepute pentru a dura, micșorând astfel nevoia lucrărilor de 

reparații sau a lucrărilor importante de 
construire, în cazul unor transformări 
viitoare. Designul inteligent permite 
diverse utilizări ale clădirii, deoarece 
nevoile proprietarilor și chiriașilor se 
modifică de-a lungul timpului. Princi-
piile care guvernează clădirile verzi cer 
o planificare mai bună și un „design 
integrat” prin alăturarea mai multor 
discipline care să asigure rezultate opti-
me, să eficientizeze la maxim utilizarea 
spațiului, să evite greșelile costisitoare 
de construire și să reducă deșeurile re-
zultate din procesul de construire. 

Aceasta este doar o scurtă introdu-
cere în ceea ce înseamnă subiectul vast 
al definiției clădirilor verzi. Filozofic 
vorbind, am putea defini o clădire, sau 
chiar o comunitate verde, ca un proiect 
care „face mai multe folosind mai pu-
țin”, având în vedere limitarea resurse-
lor, creșterea populației lumii și crește-
rea economică, astfel încât orice om de 
pe această planetă să se poată bucura 
de clădiri confortabile, sănătoase, este-
tice și viabile din punct de vedere eco-
nomic, indiferent de destinația lor. 

 Ű Procesul de 
construire a 
unei clădiri verzi 
presupune 
paşi importanți 
prin care se 
iau măsuri ca 
respectiva  
clădire să 
nu dăuneze 
mediului în-
conjurător sau 
să-l distrugă.
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Conferinţa  
Naţională  
ANEVAR 

Nicolae CINTEZĂ (Director, Di-
recția de Supraveghere, Banca Na-
țională a României): „Vă mulțu-
mesc pentru ocazia de a mă adresa 
celor prezenți la această conferință, 
transmițându-vă dumneavoastră ru-
găminți, iar băncilor solicitări. Ru-
gămințile pe care vi le adresez dvs. 
se referă la a respecta standardele de 
evaluare astfel încât concluziile dvs. 
să reflecte în totală independență 
realitatea pe care dvs. o verificați. 
În acest context, singura presiune la 
care puteți să fiți supuși este aceea 

a respectării eticii profesionale. Aș 
dori, de asemenea, să vă rog să nu 
vă asumați termene sau termeni pe 
care dvs. nu le puteți respecta sau 
nu le puteți îndeplini. Orice presi-
une pe care o simțiți că v-ar afecta 
munca, cred că e bine să fie sesizată 
atât ANEVAR-ului, conducerii băn-
cii respective - în măsura în care ea 
nu vine de la conducerea băncii - și, 
nu în ultimul rând, Băncii Naționa-
le. Doresc să vă spun că rezultatul 
muncii dvs. se va concretiza într-o 
bază de date despre care am spus că 

EVENIMENTE

Mesajele invitaţilor la Conferinţa Naţională ANEVAR
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20 martie  
2015

la îmbunătățirea activității în dome-
niu, știut fiind că expertiza tehnică 
judiciară reprezintă un important 
mijloc legal de probă, în scopul 
lămuririi unor fapte sau împreju-
rări care formează obiectul unui 
proces. Printre cele mai importante 
îndatoriri ale experților judiciari, 
sunt: efectuarea personală a exper-
tizei, cu obiectivitate și conștiincio-
zitate, aceasta însemnând răspunsul 
punctual la obiectivele stabilite; res-
pectarea termenului de depunere a 
raportului; furnizarea, la cererea in-
stanței, de informații suplimentare; 
efectuarea, dacă se dispune, a supli-
mentului de expertiză sau refacerea 
expertizei; păstrarea secretului pro-
fesional privind datele despre care a 
luat cunoștință în cursul efectuării 

expertizei. De asemenea, mențio-
năm că, în exercitarea activității de 
expertiză judiciară, expertul judiciar 
trebuie să cunoască și să țină seama 
de toate actele normative ce formea-
ză sistemul de drept în care își desfă-
șoară activitatea.“

Speranța MUNTEANU (reprezen-
tantă KPMG și UNPIR): „Aș vrea să 
vă vorbesc despre un element care, 
cred eu, că va constitui o piață de 
evaluare semnificativă în perioada  

asigurat un segment de activitate, că 
membrii lor pot desfășura activități 
care au caracter chiar de monopol 
dar, în același timp, instituțiile statu-
lui au reglementat prin lege condiți-

ile în care membrii asociațiilor pro-
fesionale își desfășoară activitatea. 
Existența unor reglementări legale 
privind profesiile liberale creează 
mai degrabă un cadru în care profe-
sioniștii își pot desfășura activitatea 
cu riscuri mai mici. Pentru că ar fi 
prea pretențios să spunem „fără ris-
curi”. Rolul Ministerului Finanțelor 
Publice este acela de a sprijini pro-
fesiile liberale prin promovarea și 
perfecționarea unui cadru legal care 
reglementează activitatea profesiilor 
liberale. Trebuie menționat totuși 
că responsabilitatea privind identi-
ficarea și soluționarea problemelor 
fiecărei profesii, revine organelor 
de conducere ale acestora. În ceea 
ce privește activitatea ANEVAR,  
se poate aprecia că există o bună 
comunicare instituțională între re-
prezentanții ANEVAR, respectiv 
conducerea Asociației și Ministerul 
Finanțelor Publice.“

Lenuța MARTINIUC (Consilier, 
Ministerul Justiției): „Menționăm 
că evaluatorii, care au și calitatea de 
expert tehnic judiciar, pot contribui 

este o idee excepțională. Ne va ajuta 
pe noi, Banca Națională a României, 
să argumentăm mai bine valoarea 
colateralelor pe care băncile le au în 
vedere atunci când acordă credite 
sau constituie provizioane, asigu-
rând în felul acesta stabilitatea siste-
mului bancar. (…) Doresc să vă mai 
spun, așa cum probabil dvs. știți, că 
singura protecție pe care un evalua-
tor o are este respectarea legii.“ (…)

Georgeta PETRE (Director, 
Direcția de Legislație și Regle-
mentări Contabile, Ministerul Fi-
nanțelor Publice): „Profesiile regle-
mentate prin lege au avantajul că au 

EVENIMENTE
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următoare și care este de fapt un 
punct nodal pentru ca insolvențele 
să nu mai aibă doar un 5% sau 3% 
nivel de reușită în recuperarea cre-
anțelor prin restructurare. Şi aces-

ta este un element nou apărut în 
legea insolvenței acum aproape un 
an, când legea a fost trecută într-o 
formă actualizată, prin aprobarea 
Parlamentului, și care include ceva 
ce se numește testul creditorului 
privat (…) În ceea ce privește acest 
test, Ministerul de Finanțe ar tre-
bui să rezolve dilema dacă este sau 
nu de preferat să se accepte o di-
minuare a creanței, într-un context 
de insolvență, care să fie mai mică 
decât în caz de faliment, dar să fie 
totuși diminuare. Testul ar trebui 
să demonstreze faptul că o astfel de 
decizie este o decizie comercială va-
labilă, este decizia pe care o ia și un 
investitor privat, pentru că ceea ce 
oferă soluția respectivă de refinan-
țare este mai bun decât un faliment. 
Sună foarte logic; logica aceasta este 
o logică de valoare, va trebui apli-
cată de către evaluatorii ANEVAR, 
pentru că așa spune legea (…) La 
sfârșitul acestui moment, persoa-
nele din ANAF, din zona de decizie 
în insolvență, vor trebui să își facă 
curaj, să decidă că este preferabil 
așa și să își asume o anume răspun-

Gabriel RADU (Președinte, Ca-
mera, Consiliul și Biroul Perma-
nental CAFR): „Apreciez foarte mult 

dere pe această decizie. Pentru că 
aceasta este o decizie pe judecată 
profesională, ea s-a luat foarte rar. 
În opinia mea, ea se va face în con-
tinuare foarte rar și foarte greu, dacă 
acest test nu va fi procedurizat prin-
tr-un ghid oferit de ANEVAR. (…)  
ANEVAR-ul este asociația cu voca-
ție în sistemul economic românesc 
pentru emiterea unor astfel de ghi-
duri, iar noi, ca organizație, trebuie 
să dăm credibilitate acestor rapoar-
te, astfel încât utilizatorii lor să își 
depășească tracul și neîncrederea în 
astfel de decizii.“ 

Vasile IUGA (Country Managing 
Partner, PwC România): „Sugestia 
și dorința mea este ca accentul să se 
pună în continuare pe menținerea 

calității și a profesionalismului, pe 
inspecție și monitorizare proactivă, 
care să anticipeze problemele. Pen-
tru că dacă încercăm să reacționăm 
ca asociație profesională atunci când 
focul a cuprins toată casa, este deja 
prea târziu. Şi de aceea, spre exem-
plu, baza de date BIG este un instru-
ment care trebuie utilizat cu înțe-
lepciune și profesionalism pentru a 
anticipa și pentru a preveni proble-
mele. Cred că brandul ANEVAR va 
ieși întărit din aceste încercări.“

EVENIMENTE
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acest corp profesional, consider că 
este un exemplu de bune practici, 
care poate fi folosit sau întărit sau 
utilizat. De aceea o să vă rog să 
avem în continuare o colaborare 
fructuoasă, pe proiecte, să identi-
ficăm după conferințele dumnea-
voastră și a noastră, proiectul în 
care putem lucra pentru a întări 
profesiile. Şi nu în ultimul rând, să 
ne bucurăm împreună pentru fap-
tul că o profesie, fie ea de evaluator, 
auditor, expert, poate să își găsească 
numele și renumele aferent.“

Florentina ȘUȘNEA (Prim-vice-
președinte, Camera Consultanți-
lor Fiscali): „Deseori suntem în-
trebați, în derularea contractelor 

noastre, dacă cunoaștem și putem 
recomanda evaluatori. Vă recoman-

dăm întotdeauna cu încredere și 
ne bazăm pe rezultatul muncii dvs. 
considerând-o o muncă indepen-
dentă, obiectivă și de calitate. În 
acest sens, cele două organisme pro-
fesionale, Camera Consultanților 
Fiscali și ANEVAR, au încheiat un 
protocol de colaborare și de recu-
noaștere a orelor de pregătire profe-
sională. Pregătirea profesională este 
un obiectiv primordial pentru cei 
din conducerea CCF, ne preocupă 
foarte mult creșterea competenței 
profesionale a colegilor noștri și a 
membrilor noștri. De aceea, având 
toate acestea ca obiective comu-
ne, am purces la acest protocol de 
recunoaștere a orelor de pregătire 
profesională.“ 
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Cornel FLOREA (Uniunea Națio-
nală a Practicienilor în Insolvență 
din România): „Noua lege a insol-
venței impune, ca și cea veche, ca 
evaluatorii desemnați de practici-
enii în insolvență să fie autorizați 
de ANEVAR (…) Este recunoaște-
rea profesionalismului membrilor 
ANEVAR, a garanției de calitate 
a rapoartelor întocmite de aceștia, 
calitate care suntem convinși că nu 
scade și că nu va scădea, deoarece 
strictețea și rigurozitatea cu care 
este organizată pregătirea continuă 

a membrilor ANEVAR este una-
nim recunoscută și a fost folosită ca 
exemplu și de către Institutul Nați-
onal al Practicienilor în Insolvență, 
înființat acum 2 ani.“ 

Virgil PUTICIU (Președinte, Cor-
pul Experților Tehnici din Româ-
nia): (…) „Aș dori să atrag atenția 
că o parte din dumneavoastră au 
intrat în rândul experților judiciari. 
Se cere profesionalism și responsa-
bilitate. Așa cum remarca doamna 
reprezentantă a Ministerului Justi-
ției, denumirea exactă este aceea de 
experți tehnici judiciari. Trebuie să 
delimităm odată competențele: până 
unde merg experții tehnici ingineri 

evaluatori și unde nu trec dinco-
lo experții care fac insolvențe, care 
aplică metode de randament, meto-
de de costuri, metode bancare ș.a.“

Emilian RADU (Președinte, Uni-
unea Profesiilor Liberale din Ro-
mânia): „Vreau să atrag atenția 
asupra unor pericole ce vizează pro-
fesiile liberale. Se pune problema 
ca o parte din profesiile liberale să 
fie obiectul unei investiții de capi-
tal. Deci să nu mai fie societăți de 
persoane, în principiu calificate, ci 
obiect de investiție: am niște bani în 
plus, fac o investiție într-o societate 
de evaluare. Deci interesul public pe 
care îl servesc profesiile liberale tin-
de să se estompeze, sub presiunea 
unor guverne europene care văd în 

această dereglementare o rezolvare 
a unor probleme cum ar fi șomajul, 
de exemplu, și oferirea unor șanse 
mai mari de investiție. Dar sunt niș-
te riscuri majore pe care noi, prin 
Asociația europeană a profesiilor li-
berale, încercăm să le contracarăm.“ 

Florin DĂNESCU (Președinte 
executiv, Asociația Română a Băn-
cilor): „Este nevoie tot mai mult în 
țara asta să se schimbe adresarea 
către funcții, cu cea către profesii. 
Pentru că România are nevoie mai 
mult decât oricând să asculte vocile 
profesioniștilor și nu vocile celor care 
se pricep la toate, fac de toate și fac 
chiar agenda zilei. (…) Există o frază 
care spune: Profesiile beneficiază de 
un fel de discriminare informaționa-
lă, asimetrie informațională. Adică, 
dacă tu ești meseriaș pe un domeniu 
ești vinovat pentru că știi mai multe 
decât clientul tău despre acel dome-
niu. Şi s-ar putea să îl păcălești, ști-
ind mai mult. Eu cred că trebuie să 
lucrăm împreună, în sensul revenirii 

EVENIMENTE
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la respectul pentru faptul că medicul 
meu, de exemplu, ar trebui să știe 
mai mult despre profesia lui decât 
să știu eu. Şi vedeți că dinamica și 
la nivel european, dinamica actuală 
prin reglementare, este că în acest 
moment consumatorul, clientul, nu 
va putea să urce într-un avion și să îl 
cheme pe pilot, să îl întrebe cum vrea 
să zboare și eventual să îi schimbe 
puțin și ruta.“ (…)

Gheorghe BĂDESCU (Președinte 
fondator ANEVAR): „Am avut pri-
vilegiul să văd în cei 23 de ani de 
la înființarea ANEVAR-ului, cum a 
evoluat, pe un drum care a fost une-
ori sinuos dar în general ascendent, 
către a avea o performanță mai bună 
ca asociație profesională. O asociație 
profesională trebuie să aibă mem-
bri, standarde și cod etic. În 1996 
am făcut primele standarde SEV. La 
început au fost simple curiozități, 
după aceea, în 2003, când am adop-
tat oficial Standardele Internaționale 
de Evaluare, au devenit obligatorii 
pentru membrii ANEVAR. Odată cu 
reglementarea profesiei, standardele 
și codul etic sunt obligatorii pentru 
toți membrii. Consider că activitatea 
Asociației, care este foarte importan-
tă acum pe cele două direcții - stan-
darde și cod etic, este un lucru foarte 
bun și va rezolva o serie de probleme 
actuale dar care vor apărea și în vi-
itor. De aceea trebuie să încurajăm 
ajutorul pe care trebuie sa îl dăm cu 
toții. Chiar dacă există o comisie de 

standarde care publică pe transpa-
rență aceste standarde, primim puți-
ne comentarii din partea membrilor. 
De asemenea, sunt prea puțini cei 
care vor să participe la grupurile de 
lucru. Oameni care să știe să tran-
spună în scris ideile și să apere niște 
concepte. Miza este aceasta: codul de 
etică și standardele, cât mai bine puse 
la punct, acestea fiind chiar instru-
mentele noastre de lucru.“ 
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Trădare din interior

În activitatea de evaluare se invocă ade-
sea, pe drept motiv sau nu, însușirea 
frauduloasă a datelor. Reclamaţiile sunt 

îndreptate nu numai împotriva firmelor de 
evaluare mici sau mari, ci și împotriva ce-
lor mai mari companii naţionale care vând 
date referitoare la proprietăţi imobiliare. 
 Ű PETER CHRISTENSEN 

Autorul este consilier general al firmei LIA Administrators & Insurance 
Services. Absolvent de drept al Universităţii California, Berkeley Boalt 
Hall School of Law, este consilier juridic din 1993 şi autorul blogului 
www.appraiserlawblog.com. Din 1977 LIA oferă evaluatorilor asigurări 
profesionale E&O şi informaţii despre prevenirea pierderilor.

În vreme ce marile companii de date au echipe de 
consilieri juridici, contracte sofisticate și inclusiv mijloa-
ce de supraveghere care asigură protecţia datelor, multe 
firme de evaluare care deţin informaţii la fel de preţioase 
nu dispun de astfel de resurse importate, dar costisitoare. 

Ce pot face când un fost angajat pleacă cu datele din 
firmă și continuă să le folosească mult timp după aceea? 
Care sunt mijloacele de protecţie a secretului comercial 
pe care le au la dispoziţie firmele de evaluare? Şi care este 
legătura dintre aceste mijloace și responsabilităţile eva-
luatorului, reglementate prin Standardele Uniforme ale 
Profesiei de Evaluator (USPAP)? 

Imaginaţi-vă că vă aflaţi în situaţia următoare: de 15 
ani aveţi o firmă de evaluare înfloritoare, specializată pe un 
tip unic de proprietate, să spunem unităţi de asistenţă me-
dicală. De zece ani, la firmă aveţi evaluatori aflaţi în diverse 
stadii ale carierei. Luând în calcul nivelele normale de „îm-
bătrânire profesională”, personalul firmei, angajat sau con-
tractual, a fost format din câţiva evaluatori cu certificări de 
la Appraisal Institute, câţiva evaluatori certificaţi care sunt 

pe cale să obţină aceste calificări și 
unul sau doi evaluatori juniori. 

În activitatea lor de zi cu zi, eva-
luatorii utilizează datele deţinute de 
firmă, date care însumează ani de că-
utări și studiu al informaţiilor nepu-
blicate, privitoare la vânzarea și în-
chirierea a mii de unităţi de asistenţă 
medicală din Statele Unite. Aceste 
date detaliate și verificate, proprie-
tatea firmei, au fost introduse într-o 
bază de date pentru ușurinţa căutării 
și extragerii lor. Datele sunt folosi-
te la analiza comparativă a vânzări-
lor pentru aproape toate evaluările 
efectuate de firmă, ceea ce duce la 
expertize de bună calitate și generea-
ză o activitate profitabilă. Pe lângă 
aceasta, pentru a lua în considera-
re elementele specifice ale unităţilor 
de asistenţă medicală, firma deţine 
modele de rapoarte atent elaborate, 
având tabele predefinite, legate de foi 
de calcul în Excel. În plus, mai aveţi 
și alte date - de fapt o listă de clienţi - 
care cuprinde informaţii despre sute 
de clienţi dispuși să plătească servici-
ile pe care le oferiţi, precum date de 
contact și cerinţele și preferinţele lor 
particulare. 

Conform Legii Uniforme privind 
secretul comercial, este ilegal ca o 
persoană sau entitate să folosească 
„mijloace necuvenite” pentru a in-
tra în posesia secretelor comerciale, 

 Ű Datele 
sunt folosite 
la analiza 
comparativă 
a vânzărilor 
pentru aproape 
toate evaluările 
efectuate de 
firmă, ceea 
ce duce la 
expertize de 
bună calitate 
şi generează 
o activitate 
profitabilă.
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pentru a le dezvălui sau utiliza. Termenul de „mijloace 
necuvenite” se referă cu precădere la furt, declaraţii false 
sau încălcarea datoriei de confidenţialitate. 

Să ne imaginăm că în urmă cu o lună, doi dintre 
evaluatorii vechi ai firmei au părăsit brusc firma și și-au  
deschis o firmă proprie care, întâmplător, vizează tot seg-
mentul unităţilor de asistenţă medicală și că deja au efec-
tuat câteva expertize pentru clienţii pe care îi aveaţi. Să ne 
imaginăm că raportul de urmărire a activităţii din siste-
mul IT evidenţiază că cei doi au petrecut mai multe ore 
căutând în baza de date și în baza de clienţi și că se pare 
că au descărcat datele pe directoare externe. Imaginaţi-vă 
că un evaluator bancar pe care-l cunoașteţi de ani de zile 
vă spune că recent a văzut niște rapoarte de evaluare efec-
tuate de cei doi proaspeţi concurenţi și că rapoartele erau 
identice ca format cu rapoartele folosite de firmă, folo-
seau aceleași tabele și aceleași date comparative extrem 
de detaliate prin care se făcuse cunoscută firma voastră. 
Fiecare detaliu duce la concluzia că ei se folosesc de da-
tele din proprietatea firmei voastre și de formulare și că 
intenţionează să vă ia clienţii. 

Probabil că vă veţi supăra atât de tare încât veţi dori 
să-i daţi în judecată. Avocatul vă va întreba ce fel de 
acord de confidenţialitate și de păstrare a secretului da-
telor aţi semnat cu foștii angajaţi. Închipuiţi-vă cum ar 
fi dacă nu au semnat nimic. Vi se vor înmuia picioarele 
când avocatul vă va explica detaliile protejării „secretului 
comercial” și cam care ar fi șansele într-un proces. 

Nu ar fi prima dată când ar explica astfel de lucruri pro-
prietarului unei firme de evaluare și, probabil, nici ultima. 

Legea Uniformă privind secretul comercial

În lipsa unui contract, primele măsuri de drept civil 
care se aplică datelor dezvoltate și folosite intern de fir-
mele de evaluare, și care fac obiectul unui drept de pro-
prietate, sunt reglementate de legile fiecărui stat. În anii 
1980, multe state au început să adopte ceea ce numim o 
Lege Uniformă privind secretul comercial, un model de 
cadru legal prin care se asigură mijloacele adecvate de 
protecţie a informaţiilor confidenţiale și a datelor care fac 
obiectul unui drept de proprietate. Aproape toate statele 
au adoptat Legea Uniformă, fie în întregime, fie în versi-
une modificată. Statul New York și Massachusetts nu au 
adoptat legea, dar au propriile legi care oferă protecţie si-
milară, prin legile statutare și prin precedente. 

Legea Uniformă definește secretul comercial ca: Infor-
maţii, inclusiv formule, tipare, compilaţii, programe, dis-
pozitive, metode, tehnici sau procese care: (i) pot genera 
o valoare economică, reală sau potenţială, din faptul că nu 
sunt făcute publice sau nu sunt cunoscute de alte persoane 

care pot obţine o valoare economică 
din dezvăluirea sau utilizarea acesto-
ra, și (ii) fac subiectul unor eforturi, 
rezonabile faţă de situaţia dată, de a fi 
menţinute secrete. 

Este o definiţie suficient de cu-
prinzătoare pentru a se putea aplica 
datelor privind vânzarea și închirie-
rea proprietăţilor, compilate de o fir-
mă de evaluare ca urmare a propri-
ilor cercetări și eforturi, dacă firma 
tratează datele ca fiind confidenţiale 
și nu le publică. Foile de calcul speci-
al concepute și macro-urile, precum 
și orice legătură la date, probabil că se 
încadrează în definiţie, așa cum este 
ea interpretată de majoritatea instan-
ţelor. Totuși, formularea sau formatul 
rapoartelor unei firme este probabil 
să nu fie considerate secret comerci-
al pe motivul că sunt împărtășite cu 
clienţii și cu multe alte părţi (deși alte 
forme de protecţie, care fac obiectul 
legii dreptului de autor, s-ar putea să 
se aplice în anumite cazuri). În ceea 
ce privește informaţia despre clienţi, 
instanţele care aplică Legea Unifor-
mă au ajuns la concluzii diferite, în 
funcţie de fapte. O simplă listă cu 
numele și adresele clienţilor este pro-
babil să nu corespundă criteriilor de 
secret comercial, însă o listă cu datele 
despre clienţi, colectate pe o durată 
considerabilă de timp și cu un efort 
financiar consistent, care conţine ce-
rinţe speciale și preţuri, ar avea șanse 
să fie considerată secret comercial. 

Conform Legii Uniforme privind 
secretul comercial, este ilegal ca o 
persoană sau entitate să folosească 
„mijloace necuvenite” pentru a in-
tra în posesia secretelor comerciale, 
pentru a le dezvălui sau utiliza. Ter-
menul de „mijloace necuvenite” se 
referă cu precădere la furt, declaraţii 
false sau încălcarea datoriei de confi-
denţialitate. În cazurile de încălcare 
a secretului comercial, deţinătorul 
secretului comercial poate cere des-
păgubiri bănești și un ordin judecă-
toresc împotriva viitoarelor abateri. 

 Ű O simplă listă 
cu numele 
şi adresele 
clienţilor este 
probabil să nu 
corespundă 
criteriilor 
de secret 
comercial, 
însă o listă cu 
datele despre 
clienţi, colectate 
pe o durată 
considerabilă 
de timp şi cu un 
efort financiar 
consistent, 
care conţine 
cerinţe speciale 
şi preţuri, ar 
avea şanse să 
fie considerată 
secret 
comercial.
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Nevoia unor contracte  
de confidenţialitate

Este important ca o firmă de eva-
luare care deţine date valoroase să 
nu se încreadă numai în protecţia 
care poate să fie sau poate să nu-i 
fie garantată într-un stat de Legea 
Uniformă sau legi asemănătoare. Ar 
fi mai bine să semneze cu persona-
lul un contract de con-
fidenţialitate care 
delimitează 

Dacă firma ipotetică, specializată în unităţi de asistenţă 
medicală, care nu are un contract de confidenţialitate cu 
evaluatorii, ar dori să-i dea în judecată pe foștii angajaţi, ar 
invoca probabil în plângere Legea Uniformă. Apărarea ar 
invoca câteva puncte. În primul rând ar argumenta faptul 
că datele nu se încadrează în definiţia secretului comerci-
al în înţelesul legii, ar încerca să fabrice o pledoarie con-
form căreia expunerea datelor către clienţi și terţe părţi în 
mii de rapoarte de evaluare înseamnă că informaţia nu se 
mai bucură de protecţie ca secret comercial. Ar putea, de 
asemenea, argumenta faptul că datele au fost dezvoltate în 
comun cu firma de evaluare și de aceea ar invoca un drept 
de co-proprietate asupra lor și, prin urmare, dreptul de a 
le utiliza, argument care ar cântări mai greu dacă ar fi vor-
ba de personal contractual independent. Ar putea chiar să 
încerce să argumenteze că posesia în continuare a tuturor 
componentelor de date este cumva legată și justificată legal 
de regulile USPAP privind păstrarea evidenţelor. 

Greu de spus cine ar avea câștig de cauză, dar si-
gur ambele părţi vor cheltui mii de dolari pe onorariile 
avocaţilor. 

 Ű Greu de 
spus cine ar 
avea câştig 
de cauză, dar 
sigur ambele 
părţi vor cheltui 
mii de dolari 
pe onorariile 
avocaţilor. 
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clar îndatoririle și responsabilităţile legate de datele care 
fac obiectul unui drept de proprietate al firmei. Cu privi-
re la acest aspect, Dennis Scardilli, JD, MAI, de la firma 
de avocatură Dennis A. Scardilli LLC din Absecon, New 
Jersey, a declarat că este vital atât pentru firmele de eva-
luare, cât și pentru evaluatori să-și „facă ordine în casă” și 
că „existenţa unor politici și contracte privitoare la drep-
tul de proprietate și de utilizare a evidenţelor unei firme, 
bine elaborate și comunicate, clar este un lucru esenţial 
atât pentru angajator, cât și pentru personal.” Legea Uni-

formă permite aceste demersuri, care nu 
afectează măsurile contractuale de 

despăgubire convenite de părţi. 

Abordarea protecţiei datelor fir-
mei într-un contract separat de con-
fidenţialitate sau ca parte a contrac-
tului de muncă al angajatului sau a 
contractului de colaborare cu perso-
nalul contractual este utilă din mai 
multe puncte de vedere. 

Când personalul semnează un 
astfel de acord, mai ales dacă există 
și o discuţie asupra subiectului, de-
vine conștient de investiţia majoră 
a firmei în aceste date, de drepturile 
sale de proprietate și de exclusivita-
tea acestor drepturi. Această conști-
entizare poate descuraja personalul 
care părăsește firma să-și însușească 
sau să folosească fraudulos datele. 
Este în interesul firmei să evite cu 
totul orice litigiu în instanţă, în loc 
să reacţioneze a posteriori la fapta de 
însușire frauduloasă a datelor, acţio-
nând în instanţă. 

 Ű Este în 
interesul firmei 
să evite cu totul 
orice litigiu în 
instanţă, în loc 
să reacţioneze 
a posteriori la 
fapta de însuşire 
frauduloasă 
a datelor, 
acţionând în 
instanţă.
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Contractul scris poate demonstra că firma a depus 
eforturi rezonabile pentru a păstra secretul datelor, ceea 
ce reprezintă una dintre cerinţele necesare pentru a sta-
bili nevoia de protecţie a datelor conform Legii Uniforme. 
Pentru a sublinia importanţa acestei cerinţe, unele instanţe 
au mers atât de departe încât au hotărât că atunci când o 
companie nu a cerut colaboratorilor independenţi să sem-
neze un acord de confidenţialitate și nu au luat nicio altă 
măsură rezonabilă pentru a păstra secretul datelor, compa-
nia în cauză își pierde dreptul legal de protecţie a informa-
ţiei, conform Legii Uniforme privind secretul comercial. 

Contractul scris poate să delimiteze mai clar ce anu-
me consideră firma ca fiind secret comercial și cine este 
titularul acestuia, prin urmare tranșează orice dispută 
asupra acestui punct în cazul unui conflict. Poate, de ase-
menea, să fie o formă de protecţie împotriva însușirii și 
utilizării frauduloase a informaţiilor care nu corespund 
definiţiei secretului comercial conform Legii Uniforme. 

Este, totodată, important ca firmele de evaluare să 
înţeleagă că protecţia secretului comercial conform Le-
gii Uniforme nu împiedică foștii angajaţi să abordeze și 
să contacteze clienţii firmei sau să intre în concurenţă în 
viitor. În general, în lipsa unui contract, nu există astfel 
de restricţii cu privire la un fost angajat sau colaborator 
independent. Dincolo de sfera acestui articol, se pot apli-
ca clauze rezonabile de non-concurenţă și neabordare a 
clienţilor în majoritatea statelor, însă este un subiect care 
trebuie tratat cu atenţie și sub îndrumarea unui consilier 
juridic, pentru că astfel de prevederi sunt în general res-
pinse pe motivul că reprezintă bariere comerciale. 

Important este și ca firmele să nu lărgească în mod 
exagerat sfera presupusului secret comercial pentru că 
regulile USPAP de păstrare a evidenţelor stabilesc obliga-
ţia ca evaluatorul să aibă acces la rapoarte și documente 
de lucru. Lărgirea exagerată a sferei secretului comercial, 
adesea inspirată din definiţiile generale ale „secretului 
comercial” și ale „informaţiei confidenţiale” care circulă 
pe internet, poate conduce la infirmarea restricţiilor de 
către instanţă. Prin urmare, firmele trebuie să identifice 
cu atenţie tipurile de informaţie unică pe care le conside-
ră secret comercial și apoi să formuleze restricţii care să 
nu contravină regulilor USPAP.

Mai jos oferim un exemplu de clauză pe care o firmă 
de evaluare o poate folosi ca punct de pornire la redac-
tarea propriului contract de confidenţialitate, atât pentru 
evaluatorii angajaţi, cât și pentru cei care lucrează ca și 
colaboratori independenţi. Prevederea se referă la datele 
care fac obiectul unui drept de proprietate al firmei. Infor-
maţiile confidenţiale care aparţin terţilor, cum ar fi clienţi 
sau consumatori, trebuie abordate printr-o altă prevedere.

Consimțiți ca pe durata prezentului acord şi după în-
cheierea acestuia, fără acordul preliminar scris al Firmei, 

să nu folosiţi, divulgaţi sau publicaţi, 
sau să facilitaţi accesul altei persoane 
sau entităţi la orice informaţii care 
fac obiectul unui drept de proprietate 
(definit mai jos) cu excepţia cazului 
în care (i) acestea au loc în nume-
le sau în beneficiul Firmei sau (ii) 
acest lucru este impus de o instanţă 
judecătorească competentă sau de 
o instituție de reglementare sau, în 
cazul raportului de evaluare şi al do-
cumentelor de lucru (conform defini-
ţiei USPAP), de o comisie autorizată 
de verificatori. Sunteţi de acord să 
păstraţi confidenţialitatea informa-
ţiilor care fac obiectul dreptului de 
proprietate al firmei în orice situaţie 
şi să păstraţi secretul asupra lor, să 
le feriţi şi apăraţi de actele care ar 
duce la dezvăluirea lor şi să respec-
taţi procedurile de confidenţialitate 
şi securitate ale Firmei pe durata cât 
lucraţi pentru aceasta. 

În eventualitatea în care sunteţi 
sau urmează să vă găsiţi sub inci-
denţa unui ordin judecătoresc sau 
obligat de o instituție de reglemen-
tare sau de o comisie de verificatori 
să dezvăluiţi informaţiile care fac 
obiectul dreptului de proprietate al 
Firmei, sunteţi de acord să notifi-
caţi în prealabil în scris Firma şi să 
dezvăluiţi numai acea parte a infor-
maţiilor care este solicitată. Sunteţi, 
de asemenea, de acord să informaţi 
Firma despre natura şi împrejurări-
le solicitării şi să cooperaţi cu Firma 
în scopul formulării răspunsului la 
această solicitare.

„Informaţiile care fac obiectul 
dreptului de proprietate” se referă la 
următoarele, fie că este vorba de in-
formaţii pe hârtie, stocate în format 
electronic sau pe orice suport digital: 
(1) orice date cu caracter informativ, 
date despre proprietăţi, despre vân-
zarea şi închirierea proprietăţilor, co-
lectate sau compilate de către Firmă 
şi angajaţii săi sau de către proprie-
tari, pe parcursul colaborării lor cu 
Firma, inclusiv, dar fără să se limi-
teze la conţinutul bazei de date pro-

 Ű Lărgirea 
exagerată a 
sferei secretului 
comercial, 
adesea inspirată 
din definiţiile 
generale ale 
„secretului 
comercial” şi 
ale „informaţiei 
confidenţiale” 
care circulă 
pe internet, 
poate conduce 
la infirmarea 
restricţiilor de 
către instanţă. 
Prin urmare, 
firmele trebuie 
să identifice cu 
atenţie tipurile 
de informaţie 
unică pe care 
le consideră 
secret comercial 
şi apoi să 
formuleze 
restricţii care să 
nu contravină 
regulilor USPAP.
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prietate a Firmei; (2) rapoarte de evaluare şi consultanţă, 
memorandumuri, documente, note, documente de lucru 
şi anexe pregătite de dumneavoastră sau de alte persoane 
pentru Firmă; şi (3) informaţii privind identitatea clien-
ţilor firmei şi datele lor de contact, cerinţele, pre-
ferinţele şi preţul preferat de aceştia. 

Sunteţi de acord că Firma este 
deţinătorul exclusiv al informaţi-
ilor care fac obiectul dreptului 
de proprietate şi că toate in-
formaţiile care fac obiectul 
dreptului de proprietate 
la care aţi lucrat sau aţi 
contribuit pe parcursul 
activităţii din cadrul fir-
mei sunt „lucrări con-
tractuale fără drept de 
autor”, reprezentând 
proprietatea exclusivă a 
Firmei. Sunteţi de acord să 
returnaţi Firmei orice infor-
maţii corespunzătoare dreptu-
lui său de proprietate aflate în 
proprietatea dumneavoastră la 
încheierea acestui acord, excep-
tând informaţiile permise, enu-
merate mai jos. 

În cazul rapoartelor de eva-
luare şi a documentelor de lu-
cru, Firma va păstra evidenţele 
în regim de confidenţialitate, 
în condiţiile de siguranţă im-
puse de lege, în conformitate 
cu reglementările şi cerințele 
clienţilor o perioadă de timp 
mai lungă decât perioada im-
pusă de USPAP (sau o perioadă 
mai lungă stabilită unilateral de Firmă sau impusă de 
lege sau client) şi vă va pune la dispoziţie o copie pe hâr-
tie sau în format PDF, ca urmare a unei notificări pre-
alabile, în scris, rezonabile, cu scopul: conformării unei 
solicitări sau unui ordin a unei agenţii publice de regle-
mentare a activităţii de evaluare, furnizarea documente-
lor către o comisie profesională de verificare autorizată 
prin lege, sau unei terţe părţi, atunci când este în bene-
ficiul bunei derulări a proceselor din instanţă, conform 
definiţiei USPAP. Sunteţi de acord să rambursaţi Firmei 
costul generat de furnizarea acestor evidenţe. 

Această clauză indică aspectele cheie ce trebuie regle-
mentate într-un acord de confidenţialitate și discutate cu 
consilierul juridic al firmei, ea nereprezentând în niciun 
caz varianta finală. Pe lângă aceasta, este posibil ca eva-

luatorii angajaţi și colaboratorii in-
dependenţi să dorească să negocieze 
termeni mai favorabili lor, care să le 
permită să utilizeze într-o oarecare 
măsură rezultatele muncii proprii 
sau dosarele realizate de aceștia, și 
după ce au părăsit firma. 

De observat că întrebarea nu-
mărul 83 din USPAP FAQ aver-

tizează pe bună dreptate că 
„Având în vedere faptul că 
au existat situaţii în care 
angajatorii sau alte per-
soane au refuzat accesul 
evaluatorilor la dosare-
le de lucru, este posibil 
ca evaluatorii să dorească 
să facă și să păstreze co-

pii ale dosarelor de lucru. 
Totuși, USPAP nu prezintă 

nicio modalitate în care un 
evaluator angajat sau colabo-

rator trebuie să abordeze reten-
ţia evidenţelor. Este o chestiune 
care trebuie reglată în contextul 
relaţiei angajator-evaluator sau 
contractor-evaluator.”

Firmele de evaluare și eva-
luatorii ar trebui, de asemenea, 
să determine dacă nu cumva 
în statele unde își desfășoară 
activitatea există obligaţii su-
plimentare referitoare la păs-
trarea evidenţelor în evaluare, 
în plus faţă de cele stabilite de 

USPAP. 

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

engleză. ANEVAR a tradus textul în limba 
română și este singurul responsabil pentru 
acuratețea acestei traduceri. 

Copyright Appraisal Institute © 2013 
de către Appraisal Institute. Toate drepturile 
rezervate.

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

47VALOAREA  |  Q4 2014



Mulţi evaluatori visează la afacerea proprie. Totuși, 
există o mare diferenţă între dorinţă și a face 
efectiv pasul în această direcţie. Iată cinci sfaturi 

utile din partea unor evaluatori și experţi care nu doar că 
au făcut acest pas, ci au și mers mai departe.

 Ű MATT ALDERTON,  
autor independent din Chicago, s-a 
specializat în materiale despre afaceri, 
turism şi tehnologie. Poate fi contactat prin 
webiste-ul personal: MattAlderton.com

Înfiinţarea unei firme seamănă 
cu saltul cu parașuta. La primul salt, 
majoritatea oamenilor ezită la ușa 
avionului și se agaţă de margine în 
timp ce se uită în jos la pământ. În 
minte li se perindă imagini ale saltu-
lui inevitabil. Cu ochii minţii anali-
zează consecinţele cele mai fericite și 
cele mai nefericite. Şovăie. În cele din 
urmă, dintr-o dată, sar. Este un mo-
ment înfricoșător. Şi pasionant.

James Tellatin, MAI, avea 31 de 
ani, când a luat în sfârșit hotărârea să 
se arunce în necunoscut. Lucra de 8 
ani ca evaluator, tocmai fusese certi-
ficat de Appraisal Institute și lucra în-
tr-o firmă de brokeraj și administrare 
imobiliară din St. Louis. Deși el înfi-
inţase noul departament de evaluare 
din cadrul firmei, nu simţea că deţine 
controlul asupra activităţii. 

„Solicitările pe care le primeam 
de la departamentul de brokeraj 

imobiliar nu erau chiar ceea ce îmi 
doream; de cele mai multe ori era 
vorba de clienţi care îmi cereau o 
evaluare care să îi avantajeze – ori să 
fie valoarea mai mare, ori mai mică, 
să lucrez mai repede sau mai ieftin”, 
își amintește Tellatin. „Îmi plăcea să 
muncesc și să-mi vând singur mun-
ca, deci, până la urmă, m-am hotărât 
să-mi deschid propria afacere.” 

S-a întâmplat în urmă cu 30 de 
ani, în 1984. „Am închiriat un birou 
pentru un an, am cumpărat mobilă, 
mi-am luat și echipamentele de care 
aveam nevoie, iar atunci calculatoa-
rele costau cât o mașină nouă”, po-
vestește Tellatin. Dar nu-mi făceam 
griji din acest punct de vedere, mă 
preocupa dacă voi avea de lucru. 
Chiar nu știam dacă voi avea clienţi 
sau nu, mă gândeam doar că voi 
munci din răsputeri și apoi voi ve-
dea ce se întâmplă.”

Astăzi, firma lui Tellatin, Short & 
Hansen din Chesterfield, Missouri,  
are în jur de 20 de angajaţi, printre 
care 15 evaluatori care lucrează cu 
normă întreagă. 

Tellatin recunoaște că drumul nu a 
fost întotdeauna ușor. Uneori saltul pe 
care l-a făcut semăna cu zborul, alteori 
cu o prăbușire în gol. Privind în urmă, e 
încrezător în alegerea pe care a făcut-o. 
„Te gândești vreodată să renunţi și să 
te întorci să lucrezi pentru altcineva?” 
„Niciodată”, spune el. „Simți o anumită 
mândrie când ai propria afacere și nu aș 
schimba-o cu nimic pe lume.”

Recompensă şi riscuri 

Tellatin nu este un exemplu sin-
gular. De fapt, un sondaj efectuat de 
Wells Fargo Bank și Gallup în 2014 a 
evidenţiat faptul că 84% dintre pro-
prietarii de firme mici ar lua-o de la 
capăt cu aceeași afacere, în ciuda pro-
blemelor de care s-au lovit. Motivele 
principale sunt: independenţa (42%), 
mândria (17%), flexibilitatea (11%) 
și câștigul (7%) de care se bucură ca 
antreprenori.

„Când ai propria afacere, hotărăști 
singur cum vrei să trăiești,” spune Ruth 
King, antreprenor și consultant pentru 
firmele mici, autoarea studiului The 
Ugly Truth About Small Business: 50 
(Never-Saw-It-Coming) Things That 
Can Go Wrong… And What You Can 
Do About It. „Nu este atât de ușor pre-
cum își închipuie lumea, dar dacă îţi 
conduci afacerea cum trebuie, poţi face 
mai mulţi bani, poţi avea mai multă li-

Saltul individual  
cu paraşuta
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bertate și poți oferi mai multe comuni-
tăţii decât ai fi făcut-o dacă ai fi muncit 
pentru altcineva.”

Şi totuși nu oricine este făcut 
pentru a fi antreprenor. „Să fii pro-
prietar al unei firme mici nu este 
pentru cei slabi de înger”, spune 
King. „Lumea crede că totul este roz, 
dar de fapt nu este așa.” 

Sunt multe idei preconcepute. De 
exemplu, mulţi cred că propria afacere 
le va aduce mai mult timp și mai mulţi 
bani. „Descoperă adesea că muncesc 
mai mult, pe bani mai puţini”, spune 
Barry Moltz, consultant pentru firme 
mici și autorul cărţii How to Get Un-
stuck: 25 Ways to Get Your Business 
Growing Again. „Oamenii nu înţeleg 
cât se investește într-o afacere.” 

Sunt detalii, cum ar fi impozite-
le, contabilitatea și statul de plată. 
„Faptul că ești un evaluator foarte 
bun nu înseamnă neapărat că vei fi 
un om de afaceri foarte bun”, spune 
Jennifer Martin, consilier în afaceri, 
consultant principal la Zest Business 
Consulting din San Francisco. „Sunt 
o mulţime de lucruri pe care trebuie 
să le faci ca proprietar al unei firme 
și care pot fi scăpate din vedere, cum 
ar fi obţinerea unei autorizaţii, crea-
rea unui website sau închirierea unui 
spațiu pentru birou. Este important 
să intri în această experienţă nouă cu 
ochii larg deschiși.” 

Şi să fii pregătit să reziști la „lo-
vituri”. „Când ai o afacere mică, sunt 
perioade bune, dar și perioade mai 
puțin bune”, spune Moltz. „Trebuie să 
fii rezistent pentru a face faţă și la su-
ișuri și la coborâșuri.” 

Riscurile sunt reale. Conform U.S. 
Small Business Administration, ju-
mătate dintre firmele noi eșuează în 
primii cinci ani. Există însă și recom-
pense. Evaluatorii care visează să-și 
deschidă propria firmă ar trebui să 
facă acest lucru, afirmă Moltz, dar 
fără să se grăbească, prudent. 

„Nu vă asumaţi riscuri mari, asu-
maţi-vă riscuri mici”, spune el. „Faceţi 

poate fi de un real folos (când ești în 
căutarea clienţilor). Niciodată nu aș 
fi îndrăznit să lucrez pe cont propriu, 
dacă nu aș fi avut această certificare.” 

Ca și McGinnis, care și-a deschis 
firma în 2013, Claire Aufrance, MAI, 
a obţinut calificarea MAI înainte de 
a începe să lucreze pe cont propriu. 
Totuși, la fel de importantă fusese ac-
tivitatea de bună calitate desfășurată 
înainte de a obţine calificarea, care 
i-a adus renumele de care s-a putut 
folosi când și-a deschis propria firmă, 
în 2011, Aufrance Valuations, din 
Greensboro, Carolina de Nord. „Cer-
tificarea MAI deschide ușile, dar, îna-
inte de orice, trebuie să-ţi pregătești 
terenul”, spune Aufrance. „Nu trebu-
ie să crezi că poţi deschide o afacere 
înainte de a-ţi fi creat o bună reputa-
ţie prin calitatea muncii.”

Mark Lowery, MAI, confirmă acest 
lucru: clienţii mulţumiţi înainte de 
deschiderea unei afaceri proprii reco-
mandă firma noilor clienţi, după ce 
afacerea demarează. „Activitatea noas-
tră se leagă foarte mult de relaţii, totul 
se bazează pe reputaţie și integritate în 
sectorul nostru”, spune Lowery, care 
și-a deschis firma în Dallas, Lowery 
Property Advisors, în 2010. „Aceste 
lucruri nu se întâmplă peste noapte, 
dar cea mai bună reclamă este calitatea 
confirmată a ceea ce facem.”

2. Creați-vă propria reţea

Deoarece reputaţia și referinţele sunt 
atât de importante, la fel de important 
este să avem o bază de date cu contacte. 

„Înainte să-mi deschid propria 
afacere, cred că networking-ul mi-a 
fost de un real folos”, spune McGin-
nis, care recomandă voluntariatul la 
organizaţii publice, centrale și locale, 
din domeniul proprietăţilor imobi-
liare, inclusiv la comisii publice de 
evaluatori de proprietăţii imobiliare 
și la divizia de evaluare publică din 
cadrul Appraisal Institute. „În pre-
zent sunt vicepreședinte al divizi-

pași mici, aveţi răbdare, ca să nu pu-
teţi face greșeli grave, ci greșeli mici, 
pe care le puteţi corecta din mers.”

Cum reuşesc  
firmele nou înfiinţate

Probabil cea mai bună cale de a 
evita greșelile, fie că avem firme mici 
sau mari, este să învăţăm din greșelile 
altora. De exemplu, mulţi evaluatori 
nu sunt numai buni profesioniști, ci 
și oameni de afaceri de succes. Înainte 
de a vă adăuga la CV cuvântul între-
prinzător, rugaţi-i să vă împărtășeas-
că din ce au învăţat ei și să vă sfătu-
iască. Revista Valuation face tocmai 
acest lucru și vă oferă cinci sfaturi uti-
le pentru a porni cu dreptul în afaceri: 

1. Construiți-vă reputaţia

King crede că una dintre cele mai 
mari prejudecăţi legate de deschiderea 
unei firme este aceea că firmele supra-
vieţuiesc sau pier în funcţie de gradul 
de competitivitate a preţurilor pe care 
le practică. „Să nu presupuneţi că dacă 
aveţi cele mai mici preţuri, veţi primi 
de lucru”, spune el. „Preţul nu este în-
totdeauna cel mai important. Ceea ce 
contează este reputaţia.”

 Într-adevăr, proasta reputaţie v-ar 
condamna de la bun început. Prin 
urmare, înainte de a deschide o fir-
mă, este important să alocaţi un timp 
pentru stabilirea unei reputaţii solide 
și unor referinţe de încredere.

Tocmai așa a procedat Jennifer 
McGinnis, MAI. Înainte de a-și des-
chide firma proprie, McGinnis Real 
Estate Appraisal Group din Polson, 
Montana, a vrut să obţină certificarea 
MAI, pentru a atrage clienţi mai mul-
ţi și de calitate mai bună. „Am deve-
nit MAI cu doi ani și jumătate înain-
te de a-mi deschide propria afacere”, 
spune McGinnis, care înainte de a fi 
evaluator, fusese antreprenor, pen-
tru că avusese două restaurante timp 
de 13 ani. „Calificarea contează și îţi 
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ei publice a Appraisal Institute din 
statul Montana. Activitatea de aici 
este un lucru extraordinar pentru că 
intri automat într-o reţea de evalu-
atori, în momentul în care îi ajuţi.” 

Deși ceilalţi evaluatori reprezintă 
concurenţa, pot fi în egală măsură și 
o sursă pentru atragerea clienţilor. 
„Unul dintre cei mai mari clienţi din 
perioada de început a venit printr-o 
recomandare de la Appraisal Institu-
te”, spune Aufrance. „În această acti-
vitate nimeni nu poate supravieţui 
ca un lup singuratic, este nevoie de 
sprijinul și ajutorul reciproc al celor 
din comunitatea evaluatorilor.”

Voluntariatul nu este singurul 
mod de a ne asigura vizibilitatea în 
comunitatea evaluatorilor. Tellatin,  
autor al numeroase articole de spe-
cialitate, spune că putem aduce o 
contribuție și prin leadership, să 
scriem materiale sau să participăm 
ca lectori la conferinţe. „Este foarte 
important să-ţi faci numele cunos-
cut”, spune el. „Cu siguranţă, unul 
dintre motivele pentru care am reu-
șit să îmi dezvolt afacerea și să ajung 
la un număr de 15 evaluatori anga-
jaţi, este acela că am contribuit cu 
materiale didactice pentru Appraisal 
Journal și Appraisal Institute.”

Obţinerea finanţării  
pe baza succesului

Deoarece provocarea cea mai 
mare pentru firmele mici este flu-
xul de numerar, o linie de credit cu 
reînnoire automată poate fi esenţia-
lă. Deși nu este întotdeauna ușor să 
obţinem un astfel de credit, ne poa-
te fi util să ne facem bine temele.

„Înainte de a solicita un credit, 
staţi și gândiţi-vă bine la ce ar fi ne-
cesar pentru ca firma să poată fi con-
siderată solvabilă și ce i-ar asigura 
finanţarea”, explică Alice Hartnett,  
purtător de cuvânt pentru firme 
mici din cadrul Wells Fargo Bank. 
Conform spuselor sale, băncile 
sunt mai dispuse să acorde un cre-
dit unei firme care:

 Ű Generează un flux de numerar 
constant și are resurse pentru 
a returna un nou împrumut. 

 Ű Are un nivel al datoriei curente 
gestionabil, precum și o poziţie 
financiară destul de puternică 
pentru a putea acoperi 
serviciul datoriei și abilitatea 
de a contracta noi datorii. 

 Ű Este bună platnică, ceea 
ce face ca banca să aibă 
încredere în capacitatea firmei 
de a returna împrumutul.

3. Porniţi cu un plan

Reţeaua vă poate ajuta să daţi de 
știre că aţi deschis firma. Pe lângă 
prieteni, o firmă nou înfiinţată are 
totuși nevoie și de un plan. 

„Unul dintre primele lucruri pe 
care trebuie să le avem în vedere când 
ne gândim să devenim antreprenori 
este un plan de afaceri solid”, spune 
Alice Hartnett, purtător de cuvânt 
pentru firmele mici din cadrul Wells 
Fargo Bank. „Acesta include un stu-
diu al clienţilor, al concurenţilor și al 
sectorului, ca și sprijinul unui consi-
lier financiar pentru a revizui previzi-
unea fluxului de numerar.” 

Şi Jennifer Martin confirmă as-
pectul decisiv al planificării finan-
ciare. Ea recomandă evaluatorilor, 
ca înainte de a-și părăsi locul de 
muncă, să aibă la dispoziţie fonduri 
care să acopere cheltuielile firmei și 
cheltuielile personale pentru cel pu-
ţin șase-opt luni. „Greșeala pe care 
o fac cel mai des micii antreprenori 
este că nu sunt pregătiţi financiar”, 
spune Martin. 

De fapt, indicele Dun & Brad-
street, indicele de eșec în afaceri, 
arată că 92% din afaceri dau greș din 
două motive: lipsa competenţelor/
cunoștinţelor de management finan-
ciar și lipsa competenţelor/cunoș-
tinţelor de marketing. Primul ele-
ment este important pentru a ţine 

afacerea în viaţă astăzi, al doilea pen-
tru a o face să trăiască și mâine. 

„Trebuie să știi cum vei finanţa și 
promova firma, înainte de a porni la 
drum, pentru că durează până mar-
ketingul generează rezultate”, spune 
Martin. „Poate dura de la două săp-
tămâni până la șase luni până când 
vei atinge un nivel de rentabilitate a 
activităţii și până vei simți rezultatele 
investiţiei în marketing.”

După părerea lui Mark Haller, 
MAI, SRA, în unele situaţii, poate 
dura chiar mai mult. „Mi-am cău-
tat primii clienţi în rândul băncilor”, 
spune Haller, care și-a deschis fir-
ma, Haller Real Estate Advisors din  
Gadsden, Alabama, în 2012. „Am 
fost dezamăgit să văd ce mult durea-
ză la unele bănci să te introducă pe 
lista lor de evaluatori acreditaţi. La 
unii clienţi a durat un an și jumătate. 
La alţii au trecut doi ani și încă nu 
am primit aprobarea. Trebuie să fii 
pregătit pentru astfel de lucruri.”

4. Diversificaţi-vă afacerea

Este important să ţinem cont de 
faptul că diversificarea reprezintă su-
flul unei afaceri. 

„I-am văzut pe mulţi eșuând sau 
chinuindu-se să supravieţuiască pen-
tru că s-au limitat doar la evaluarea 
pentru garantarea împrumuturilor”, 
explică Haller, care spune că diversi-
ficarea a adus firmei lui venituri mai 
mari și riscuri mai mici. „Nu lucraţi 
doar în domeniul creditării, faceţi și 
altceva. Eu așa am procedat cu firma 
mea, pentru că atunci când un anu-
mit tip de activitate nu merge prea 
bine, sunt altele care capătă interes”. 

McGinnis a recurs tot la diver-
sificare. Ea și soţul ei sunt asociaţi 
cu drepturi egale în companie. El se 
ocupă de evaluarea imobilelor rezi-
denţiale, iar ea de imobilele comer-
ciale. „Putem acoperi întreg spectrul 
de servicii de evaluare, ceea ce cred 
că ne oferă un avantaj”, declară ea. 
Diversitatea poate fi privită și prin 
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prisma geografiei, după părerea 
lui Tellatin, a cărui firmă este 
specializată pe sectorul sănă-
tăţii, dar lucrează pe nume-
roase pieţe. 

Fie că diversificarea se 
face pe criterii geografice 
sau de specializare, ceea ce 
contează este să nu pariezi 
pe un singur cal. „Mai mulţi  
ani, firma mea a depins de 
un singur client”, spune Te-
llatin. „Era foarte rentabil, 
dar nu aș recomanda nimănui 
să procedeze astfel pentru că dacă 
dispare acel punct de sprijin, dispa-
re și afacerea.”

5. Formaţi-vă o echipă

Fie că lucraţi individual sau cu 
o sută de oameni, este important să 
aveţi sprijin. 

„Se spune că este nevoie de tot sa-
tul ca să crești un copil. Eu cred că este 
nevoie de tot satul ca să ai o afacere 
prosperă”, spune Martin. „Cei care re-
ușesc în afaceri sunt cei care nu se dau 
deoparte de la a cere ajutor. ” 

Echipa poate fi formată din fa-
milie și prieteni, ca sprijin afectiv, 
dar trebuie să îi includă și pe aceia 
care pot oferi un sprijin profesional, 
la care poţi apela pentru un sfat pro-
fesional, cineva cum ar fi un mentor, 
contabil sau avocat. 

Când te simţi pregătit să por-
nești, sunt câteva sfaturi utile care te 
pot ajuta să-ţi dezvolţi echipa cu noi 
angajaţi: 
 Ű Angajaţi în ordinea corectă: 

„Primul angajat al unui 
evaluator bun nu trebuie să 
fie un alt evaluator”, spune 
Lowery, care a angajat mai 
întâi un administrator care 
se ocupa de HR, de statele de 
plată, de plăţi și alte chestiuni 
administrative. „Dacă ești 
bun la evaluare, trebuie să te 
ocupi de evaluare. Plătește 
pe altcineva să facă restul.” 

posibilitatea de a deveni 
parteneri, ceea ce îl ajută 

să-i păstreze lângă el pe 
evaluatorii care altfel ar fi 
plecat și i-ar fi putut face 
concurenţă. „Oamenii 

muncesc mai mult și 
sunt mai conștiincioși 
când simt că o parte din 

afacere este și a lor”, spune el. 

Ingredientul secret…

Evaluatorii pot angaja alţi 
profesioniști pentru a le com-
pleta competenţele, pot eco-
nomisi banii pe care nu îi au 
și pot cumpăra marketingul de 
care au nevoie. Există însă un 
singur lucru pe care nu-l pot do-
bândi – fie îl au, fie nu îl au – este 
lucrul care le este absolut necesar: 
pasiunea. 

„Cei care reușesc au câteva tră-
sături comune. Una dintre ele este 
că le place ceea ce fac”, spune Mar-
tin. Lowery este unul dintre ei. „În-
totdeauna am știut că vreau să am o 
afacere și de aceea am și reușit”, spu-
ne el. „Dacă îţi place să faci evalua-
re, dar nu-ţi place nimic din ceea ce 
înseamnă să lucrezi pe cont propriu, 
atunci mai bine te ţii doar de evalu-
are. Dar dacă ai visat întotdeauna să 
fii propriul tău stăpân, trebuie să o 

faci neapărat. Nu vei regreta.” 

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

engleză. ANEVAR a tradus textul în limba 
română și este singurul responsabil pentru 
acuratețea acestei traduceri. 

Copyright Appraisal Institute © 2013 
de către Appraisal Institute. Toate drepturile 
rezervate.

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

 Ű Umpleţi 
spaţiile: 
„Găsiţi 
oamenii care 
vă completează”, 
spune Moltz, 
care recomandă 
să angajaţi oameni 
ale căror puncte forte 
sunt punctele voastre 
slabe. Imediat după ce a 
deschis firma, Tellatin avea 
probleme cu redactarea 
textelor, de aceea a căutat să 
angajeze oamenii care avuseseră 
note mari în colegiu la limba 
engleză. „Angajez întotdeauna 
oameni mai deștepţi decât mine”, 
spune el. Angajaţi pe criterii 
de atitudine, nu de aptitudine: 
„Poţi învăţa pe oricine 
orice, dar nu poţi îndrepta o 
atitudine proastă”, spune Moltz. 

 Ű Împărţiţi bunăstarea: Echipele 
funcţionează cel mai bine atunci 
când membrii echipei participă 
la câștig, la propriu. Din acest 
motiv, Tellatin le oferă angajaţilor 
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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 şi Definiții

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

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

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

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

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

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

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

 Ű În cazul orașelor secundare, informațiile se bazează pe 

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

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

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

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

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

Ratele de capitalizare raportate se 
referă la produse primare, 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 chiriași de primă clasă. 
 Ű Ratele de capitalizare raportate 

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

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

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

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

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

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

2. CENTRE COMERCIALE

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

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

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

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

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

Locație central Piața Victoriei

semicentral
Floreasca, Barbu Văcărescu,  

Piața Presei, Politehnica, Lujerului

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

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

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

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

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

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

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

și prețul de tranzacționare/
prețuri negociate. 

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

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

3. SPAȚII INDUSTRIALE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Urmează tabele cu date la Q4 2014:
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 Ű CBRE România

Segment de piaţă București
Orașe primare  

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

Orașe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, 

Ploiești, Pitești, Arad)

Spaţii de birouri

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

central: 18 
semicentral: 14 

periferie: 10
9 - 14 8 - 10

Rata medie de neocupare (%) 13%

Iași: 8% 
Cluj Napoca: 12% 
Brașov: 10 - 12% 

Timișoara: 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 - 10%

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 - 11% 10,5 - 11,5%

* Rata de capitalizare pentru proprietăţi prime
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 Ű Colliers International

Segment 
de piaţă Indicatori București

Orașe primare  
(Iași, Cluj Napoca, Brașov, 

Timișoara, Constanţa)

Orașe secundare (Sibiu, 
Craiova, Târgu Mureș, Ploiești, 

Pitești, Arad)

Spaţii de 
birouri

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

central 16 - 18

10 - 14 9 - 13semicentral 14 - 16

periferic 8 - 13

Rata medie de 
neocupare (%) medie piaţă 14,30%

Timișoara, Iași 5% - 10%

Sibiu & Târgu Mureș n/aCluj Napoca 10% - 14%

Brașov 10% - 15%

Rata de capitalizare 
(%)

produse 
primare 7,75 - 8%

produse 
primare în Iași, 
Cluj Napoca, 

Timișoara

9% - 10%

interes foarte 
limitat din partea 
investitorilor și 

transparentă 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 20 - 25
media pe centrele 

din ţară 15 - 20
produse 

secundare 45 - 55 produse 
secundare 15 - 20

Rata de capitalizare 
(%)

produse 
primare 7,5 - 8%

produse 
primare 8,75% - 9,25% media pe centrele 

din ţară
9% 

- 9,5%produse 
secundare

9% - 10%

Spaţii 
industriale

Chirie contractuală 
medie clasa A (eur/

mp/lună)

< 3,000 mp 3,6 - 4,15
Brașov, 

Timișoara, 
Ploiești, Arad

3,5 - 4
Sibiu, Craiova, Târgu 

Mureș, Pitești
3,75 

- 4,25
> 3,000 mp 3,4 - 3,75

Constanţa, Iași, 
Cluj Napoca

3,6 - 4,25

Rata medie de 
neocupare (%)

medie piaţă 12,2%

Brașov 1%

Sibiu, Craiova, Târgu 
Mureș, Pitești

n/a
Cluj Napoca, 

Timișoara
6-10%

Iași, Constanţa n/a

Rata de capitalizare 
(%)

medie piaţă 9 - 9,75% produse 
primare

9,75% - 10,5%
Sibiu, Craiova, 

Târgu Mureș, Pitești, 
Ploiești, Arad

11%
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 Ű Darian DRS

Segment de piaţă București
Orașe primare  

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

Orașe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, 

Ploiești, Pitești, 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%

Iași: 15% - 17% 
Cluj Napoca: 5% - 7% 

Brașov: 7% - 10% 
Timișoara: 5% - 7% 

Constanţa: 20%

10% - 15%

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

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  

și 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 (%) 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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 Ű DTZ Echinox

Segment de piaţă București
Orașe primare (Iași, Cluj 

Napoca, Brașov, Timișoara, 
Constanţa)

Orașe secundare (Sibiu, 
Craiova, Târgu Mureș, Ploiești, 

Pitești, Arad)

Spaţii de birouri

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

central: 16-18,5 
semicentral: 12-15 

periferie: 9 - 11
12 - 15 9 - 11

Rata medie de neocupare (%) 13,3%

Iași: 5% 
Cluj Napoca: 7% 

Brașov: 12% 
Timișoara: 7% 
Constanţa: n/a

n/a

Rata de capitalizare (%) 7,75% 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 (%) 7,5 - 7,75% 8,50% 9 - 10%

Industrial

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

Rata medie de neocupare (%) 6 - 8% 4% n/a

Rata de capitalizare (%) 9,75% 10 - 10,5% 10,5 - 11%
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 Ű Jones Lang LaSalle

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

Spaţii de birouri

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

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

Iași: 12 - 14 
Cluj: 12 - 14 

Timișoara: 12 - 14 
Brașov: 10 - 12

9 - 11

Rata medie de neocupare (%) 13,3%

Cluj: 10 - 12% 
Iași: 9 - 11%
Brașov: n/a  

Timișoara: 9 - 11% 
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 7,75% 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%
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 Ű The Advisers/Knight Frank

Segment de piaţă București
Orașe primare  

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

Orașe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, 

Ploiești, Pitești, Arad)

Spaţii de birouri

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

central: 16 - 18 
semicentral: 13 - 16 

periferic: 8 - 13
10 - 14 7 - 10

Rata medie de neocupare (%), 
media pe piaţă 15,8%

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

Brașov: 10 - 15% 
Timișoara: 8 - 10% 

Constanţa: n/a

n/a

Rata de capitalizare (%), 
produse primare 8% 9 - 10% 9,5-11%

Centre comerciale

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

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

Rata de capitalizare (%), 
produse primare 8,0% 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 - 4,0 (suprafeţe între  
3,000 și 10,000 mp); 

3,3 - 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 și 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 și 10,000 mp); 
2 - 3,5 (suprafeţe mai  
mari de 10,000 mp)

Rata medie de neocupare (%), 
media pe piaţă

10% n/a n/a

Rata de capitalizare (%), 
produse primare 10% 10 - 11% 11 - 12%
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Evaluarea întreprinderilor prin 
aplicarea metodei fluxurilor de nume-
rar actualizate implică fundamentarea 
ratei de actualizare corespunzătoare 
fluxurilor de numerar previzionate. În 
determinarea ratei de actualizare sunt 
necesare informații privind nivelul ra-
tei fără risc, prima de risc de țară și 
alte prime de risc pe care evaluatorul 
le consideră ca fiind adecvate și le ia 
în considerare în calculul acestei rate.

Cel mai adesea, referința privind 
nivelul ratei fără risc este reprezentată 
de randamentul oferit de obligațiunile 
de stat cu rating AAA și cu scaden-
ță 10 ani emise în moneda în care au 
fost previzionate fluxurile de numerar. 
Randamentul oferit de obligațiunile 
de stat românești ce au un rating BB+ 
compensează investitorii atât pentru 
valoarea timp a banilor la nivelul co-
respunzător ratei fără risc, cât și pentru 
riscul de neplată la nivelul marjei de 
risc de credit rezultate din tranzacții. 
Ca urmare, dacă pentru calculul ratei 
de actualizare se consideră că rata fără 
risc este reprezentată de randamentul 
oferit de obligațiunile de stat româ-

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

Pentru a avea o referință privind 
nivelul acestor indicatori, vă prezen-
tăm datele privind nivelul randamen-
telor la scadență ale obligațiunilor de 
stat românești, germane și americane, 
cotația CDS pentru obligațiunile de 
stat românești emise în euro cu matu-
ritate 5 ani și rata inflației previzionate 
pentru anul 2014 pentru RON, Euro și 
USD ce au fost colectate din surse de 
date publice credibile și sunt valabile 
la data de 8 martie 2015. 

Randamentul la scadență al obliga-
țiunilor de stat germane emise în Euro 
și cu maturitate 10 ani (YTM GER, 
10y, EUR), precum și randamentul la 
scadență al obligațiunilor de stat ame-
ricane emise în USD și cu maturitate 
10 ani (YTM SUA, 10y, USD) au fost 
preluate de pe site-ul Bloomberg. Ran-
damentul la scadență al obligațiunilor 
de stat românești emise în RON cu 
maturitate rămasă 9 ani (YTM RO, 9y, 
RON) a fost preluat de pe site-ul Băn-
cii Centrale Europene. Randamentele 
la scadență ale obligațiunilor de stat 
românești emise în Euro și în USD cu 
maturitate rămasă 10 ani (YTM RO, 
10y, EUR), respectiv (YTM RO, 10y, 
USD) au fost preluate de pe site-ul 
Bursei din Frankfurt.

Cotația CDS corespunzătoare obli-
gațiunilor de stat românești emise în 
EUR cu maturitate 5 ani a fost preluată 
de pe site-ul Deutsche Bank Research. 
Previziunile privind rata inflației (Ri) 
pentru anul 2014 pentru lei sunt fur-
nizate de Banca Națională a României 
(BNR), pentru Euro și pentru USD de 
Economist Intelligence Unit (EIU). 

INFORMAŢII DIN PIAŢĂ

Capitolul 2:

Informații de piață utile pentru estimarea ratei de actualizare

YTM RO, 9y,
RON Ri 2015, RON YTM RO, 10y,

EUR Ri 2015, EUR YTM RO, 10y,
USD Ri 2015, USD

Series1 3.07% 2.10% 1.87% 1.10% 3.43% 2.10%

0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%

YTM RO, 9y, RON 3.07%

Ri 2015, RON 2.10%

YTM RO, 10y, EUR 1.87%

Ri 2015, EUR 1.10%

YTM RO, 10y, USD 3.43%

Ri 2015, USD 2.10%

YTM GER,10y, EUR 0.39%

YTM USA,10y, USD 2.24%

CDS RO, 5y, EUR 1.05%

Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat românești și rata inflației estimată pentru anul 2015

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

YTM GER,10y, EUR YTM USA,10y, USD CDS RO, 5y, EUR
Series1 0.39% 2.24% 1.05%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%
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Începând cu luna ianuarie - 2015 
ANEVAR a devenit membru al 

European Mortgage Federation

• captură din buletinul informativ al       
EMF şi al ECBC din ianuarie 2015






