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 Ű RALUCA ȘLICARU,  
Editor coordonator

Dragii mei,

A
ceastă ediţie de vară a revistei vine cu o serie de subiecte 
variate și informații utile despre activitatea ANEVAR 
din ultimele trei luni. V-ați gândit vreodată cum ați 
putea folosi dronele în activitatea voastră profesională? 
Cu ajutorul acestei tehnologii de ultimă oră se pot face 

inspecții, se pot filma sau fotografia obiectivele evaluate, se pot 
chiar măsura componentele unor proprietăți sau structuri mai greu 
accesibile. Rămâne însă de văzut și care sunt condițiile legale în care 
pot fi folosite dronele. Acesta este unul din subiectele preluate din 
revista Valuation, a Appraisal Institute. 

Daniel Manațe, Prim-Vicepreședintele ANEVAR, revine cu un 
articol despre Standarde: ce reprezintă ele în contextul internațional 
și cum trebuie aplicate și respectate nu numai de către membrii 
noștri, ci și de către toți cei implicați în activitatea de evaluare. 

Specializarea Verificator de rapoarte de evaluare (VE) este un 
alt subiect actual și în plină dezbatere zilele acestea. Dana Ababei, 
Vicepreședinte ANEVAR, descrie în articolul „Ce așteaptă un 
evaluator de la un verificator” perspectiva evaluatorului care dorește 
să obțină această calificare și responsabilitățile pe care trebuie să și le 
asume începând cu acel moment.

Dar recomandarea mea expresă din conținutul revistei este interviul 
cu Președintele ANEVAR, Adrian Vascu. Ideea acestui interviu ni 
s-a părut cea mai potrivită în contextul în care informațiile despre 
ultimele noutăți din viața Asociației va pot fi explicate chiar de către 
cel care le coordonează și supraveghează, alături de Consiliul Director. 
Legea nr. 151/2014, Codul fiscal, expertiza judiciară, baza de date 
BIG, standardul Verificarea Evaluării, Standardele ANEVAR 2015, 
Gala Premiilor UNITER, primul Congres Internațional TEGoVA 
ce va fi organizat de ANEVAR pe data de 9 iulie a.c. și multe alte 
subiecte au constituit baza întrebărilor și răspunsurilor pe care le veți 
descoperi în cele 10 pagini alocate acestui material. 

În urmă cu o lună am creat pagina oficială de Facebook a ANEVAR, 
dedicată în principal evenimentelor noastre. Spațiul virtual al social 
media este tot mai căutat și folosit pentru transmiterea instantanee 
de mesaje. Noi am început cu Facebook dar ne gândim să integrăm 
politicii de comunicare și alte rețele de socializare cu ajutorul cărora 
să ne conectăm în viitor cu membrii noștri. Vă invităm să vă alăturați 
nouă și să mărim comunitatea deja formată, accesând link-ul www.
facebook.com/ANEVAR.oficial și dând like paginii!

Paginile deja consacrate, cu imagini din cadrul evenimentelor, cu 
informațiile din piață, dar și o rubrică nouă cu recomandări editoriale 
de specialitate, sunt grupate în partea a doua a revistei.

Părerea voastră despre propunerile din ediția de față, dar și 
așteptările pe care le aveți de la conținutul viitoarelor ediții, pot fi 
transmise pe adresa de email: valoarea@anevar.ro. 

Descărcați revista de pe site-ul ANEVAR sau citiți-o online din 
aplicațiile mobile pentru sistemele Android și iOS (o găsiți sub 
denumirea REVISTA VALOAREA).

Vă doresc lectură plăcută!

EDITORIAL
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Standardele de Evaluare  
– Lumini și Umbre

Asociația Națională a Evaluatorilor 
Autorizați din România (ANEVAR) 
are drept scop organizarea, coordo-

narea și autorizarea exercitării profesiei de 
evaluator autorizat în România, reprezen-
tarea și protejarea intereselor profesiona-
le ale membrilor săi, asigurarea exercitării 
independente a profesiei de evaluator au-
torizat, cu respectarea deontologiei pro-
fesionale și a unui înalt nivel de calificare 
profesională, precum și promovarea stan-
dardelor, metodelor și tehnicilor de evalu-
are în activitatea evaluatorilor autorizați. 
Asociația este cea care adoptă standardele 
de evaluare obligatorii pentru desfășurarea 
activităţii de evaluare. Principalele standar-
de adoptate sunt Standardele Internaționa-
le de Evaluare, emise de Consiliul Standar-
delor Internaționale de Evaluare (IVSC). 
Începând din 2014, ANEVAR are propriile 
standarde – SEV, care înglobează atât Stan-
dardele Internaționale de Evaluare, cât și 
unele Standarde Europene de Evaluare. 

Deviza Consiliului Standardelor Internaționale de 
Evaluare (IVSC) este „să construim încredere în evalua-
re”, iar obiectivul său principal este de a întări profesia de 
evaluator la nivel global. În atingerea țintelor sale, IVSC 
consideră de o importanță deosebită protejarea interesu-
lui public, iar standardizarea principiilor, definițiilor și 
conceptelor este calea principală. 

În plan internațional, Asociația 
Mondială a Organizațiilor de Evalua-
tori (WAVO) are ca scop dezvoltarea 
profesiei de evaluator cu finalitatea de 
a asigura în permanență o calitate ri-
dicată a serviciilor de evaluare în inte-
resul publicului. Este motivația pentru 
care WAVO promovează cele mai bune 
practici, reprezentate de standarde pro-
fesionale „robuste și consistente”.

Grupul European al Asociațiilor de 
Evaluatori (TEGoVA) are ca obiective 
stabilirea unor standarde profesiona-
le și a unui cod de conduită în afaceri 
în beneficiul atât al clienților, cât și al 
membrilor săi. În acest scop, TEGo-
VA urmărește promovarea științifică 
și educativă a profesiei de evaluator în 
Europa și armonizarea Standardelor 
Europene de Evaluare. 

Observăm că instrumentul prin-
cipal utilizat de toate aceste orga-
nizații îl reprezintă standardele de 
evaluare. Acestea reprezintă, fără în-

 Ű DANIEL MANAȚE,  
Prim-Vicepreședinte ANEVAR 2014-2015, 
MAA, MRICS, REV

 Ű Grupul 
European al 
Asociațiilor 
de Evaluatori 
(TEGoVA) are 
ca obiective 
stabilirea unor 
standarde 
profesionale 
și a unui cod 
de conduită 
în afaceri în 
beneficiul atât al 
clienților, cât și 
al membrilor săi.
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doială, cele mai bune practici, respectarea lor fiind esen-
țială, atât pentru interesul public, cât și pentru cel al 
membrilor asociațiilor profesionale de evaluatori. 

Bun! Văzând descrierile de mai sus ne este acum lim-
pede ca și cristalul că standardele sunt importante. Stan-
dardele sunt și vor fi cele mai bune practici deoarece sunt 
scrise și dezvoltate în acest sens de către toate organizați-
ile profesionale care contează în acest domeniu. 

Concluzionând, standardele de evaluare relevante și 
legislația națională aplicabilă în domeniu reprezintă ca-
drul profesiei. Orice se face în profesie este guvernat de 
acest mediu. Dacă în viața personală uneori optăm să 
schimbăm mediul în care trăim, relaționăm sau lucrăm, 
în acest caz mediul nu poate fi schimbat. Profesia este în-
cadrată strict în acest cadru. 

Care ar fi comportamentul adecvat al tuturor celor 
implicați într-o evaluare sau în efectele deciziilor adoptate 
în baza lucrării respective: evaluatori / clienți / destinatari 
/ autorități / presa sau alte categorii interesate de public?

Simplu și la fel de clar. Singurul comportament adec-
vat din partea acestora este cel de luare în considerare a 
standardelor și legislației naționale aplicabile. De către 
toți cei de mai sus.

La o privire superficială poate unora le-ar putea părea 
că e doar treaba evaluatorilor.

Dar oare așa să fie ? 
Absolut toate categoriile implicate trebuie să țină cont 

de standarde în emiterea oricărei opinii sau în adoptarea 
oricărei decizii sau acțiuni concrete, cu consecințe, indi-
ferent care ar fi acestea. 

De ce ? 

Pentru că fără înțelegerea fondului 
problemei forma devine inconsistentă, 
conturând interese aleatoare care pot 
derapa considerabil de la interesul 
public sau de la interesele le-
gitime și corecte ale părți-
lor sau ale profesioniștilor 
angajați în lucrare.

Să exemplificăm: 
 Ű Practica solicitării unor valori prestabilite încalcă 

evident etica profesională și independența evalua-
torului, deci chiar prevederile standardelor. Venind 
din partea unui client sau utilizator, mult prea in-
teresați de un anumit rezultat, poate fie să inducă 
presiuni inutile asupra evaluatorului și să determine 
chiar retragerea acestuia din misiunea propusă, fie, 
uneori, să conducă la forțarea unui rezultat anume. 
Indiferent de scop (garantarea împrumutului, rapor-
tarea financiară cu finalitate de valoare de impozita-

re, despăgubire etc.) valoarea „de 
plastilină” ar putea leza, fie inte-
resele legitime ale unei părți, fie 
chiar interesul public. Răspun-
derea penală, însă, a terților este 
atrasă de prevederile art. 25 alin. 
(3) din Ordonanța nr. 24/2011 
privind unele măsuri din dome-
niul evaluării bunurilor, aproba-
tă cu modificări. Vezi prevederi-
le art. 25 și 26 din Codul penal, 
privind instigarea, cu intenție, la 
săvârșirea unei fapte prevăzute 
de legea penală, respectiv com-
plicitatea la săvârșirea unei fapte 
prevăzute de legea penală. 

 Ű Ori de câte ori instanţele de ju-
decată pun în discuţia părţilor 
întocmirea de lucrări de speciali-
tate (expertize judiciare) de către 
experţi evaluatori, potrivit art. 5, 
alin. 1 lit. c) din Ordonanţa Gu-
vernului nr. 24/2011 privind une-
le măsuri în domeniul evaluării 
bunurilor, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 99/2013, „Asocia-
ţia adoptă standardele de evalu-
are obligatorii pentru desfășura-
rea activităţii de evaluare”, apare 
necesitatea ca toate rapoartele de 

 Ű Dacă în viața 
personală 
uneori optăm 
să schimbăm 
mediul în care 
trăim, relaționăm 
sau lucrăm, 
în acest caz 
mediul nu poate 
fi schimbat. 
Profesia este 
încadrată strict 
în acest cadru.
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expertiză să fie întocmite cu respectarea Standardelor 
de evaluare ANEVAR.

 Ű Valoarea de circulație este un concept care nu există în 
niciun standard, fie el internațional, european sau nați-
onal. Promovarea sa ca obiectiv al unei expertize ce in-
clude și o evaluare iese din cadrul legal care cere impe-
rativ respectarea standardelor de evaluare relevante în 
orice tip de evaluare. În cel mai bun caz duce standar-
dele în derizoriu în mintea părților sau a publicului.

 Ű Valoarea de piață se poate estima și pe baza unor 
oferte nu doar pe baza unor tranzacții certe. Practic, 
toate standardele de evaluare relevante, aplicabile în 
România în decursul timpului, prevedeau acest as-
pect, uneori nefericit speculat de anumite poziții din 
presă. Exemplificăm în continuare: 

• IVS (SIE) 2003, pag. 45, paragraful 9.2.1.2 Abordarea 
prin comparația vânzărilor: ... În general, proprieta-
tea evaluată este comparată cu vânzările unor propri-
etăți similare, tranzacționate pe o piață deschisă. Pot 
fi luate în considerare, de asemenea, cotațiile și oferte-
le de vânzare. 

• IVS (SIE) 2005, pag. 33, paragraful 9.2.1.1 Abordarea 
prin comparația vânzărilor: ... În general, proprieta-
tea evaluată este comparată cu vânzările unor propri-
etăți similare, tranzacționate pe o piață deschisă. Pot 
fi luate în considerare, de asemenea, cotațiile și oferte-
le de vânzare. 

• IVS (SIE) 2007, pag. 32, paragraful 9.2.1.1 Aborda-
rea prin comparația vânzărilor: ... În general, propri-
etatea evaluată este comparată cu proprietăți similare 
vândute, tranzacționate pe o piață deschisă. Pot fi lu-
ate în considerare, de asemenea, cotațiile și ofertele de 
vânzare. 

• IVS (SIE) 2011, pag. 26, Abordarea prin piață para-
graful 58: … Dacă există puține tranzacții recente, de 
asemenea, poate fi util să se ia în considerare prețurile 
activelor identice sau similare care sunt listate sau ofe-
rite spre vânzare, cu condiția ca relevanța acestor in-
formații să fie clar stabilită și analizată critic. 

• IVS 2013 (preluate în corpul Standardelor de evalua-
re ANEVAR 2014), pag. 15-16, Cadrul general, para-
graful 57 Abordarea prin piață: … Dacă există puține 
tranzacții recente, de asemenea, poate fi util să se ia 
în considerare prețurile activelor identice sau similare 
care sunt listate sau oferite spre vânzare, cu condiția 
ca relevanța acestor informații să fie clar stabilită și 
analizată critic.

 Ű Spiritul Standardelor Internaționale de Evaluare fa-
vorizează legislațiile naționale din țările care aplică 
aceste standarde; astfel, în aspecte specifice, de inte-
res național sporit, prevederile standardelor interna-
ționale pot fi completate / restricționate sau modifi-

cate. Astfel, doar pentru scopul 
specific al unor evaluări pentru 
stabilirea și plata despăgubirilor 
aferente imobilelor preluate în 
mod abuziv, Ordonanţa de Ur-
genţă nr. 209/2005 a avut pre-
vederi care le completau pe cele 
din standardele relevante valabi-
le în perioadele respective. 
Practic, cunoașterea și respec-

tarea standardelor de evaluare rele-
vante, precum și a prevederilor le-
gale aplicabile este calea corectă de a 
proteja interesele publicului larg, al 
clienților, utilizatorilor și a profesiei. 

Să observăm importanța cunoaș-
terii de către toate părțile implicate a 
multiplelor prevederi ale standarde-
lor coroborate cu cele ale legislației 
naționale aplicabile, vezi cazul OUG 
209/2005 prin care s-a modificat Le-
gea nr. 247/2005. Legea impunea ast-
fel, în perioada de valabilitate a pre-
vederii, ca băncile, notarii publici, 
birourile de carte funciară, agențiile 
imobiliare etc. să pună la dispoziție 
informații privind tranzacțiile care ar 
fi putut fi utile evaluării, chiar dacă 
prin legi speciale se dispune altfel 
(ex. secretul profesional notarial sau 
secretul bancar). Ar fi interesant de 
văzut câte bănci, agenții imobiliare 
sau birouri de cadastru s-au confor-
mat, și, respectiv, ce măsuri au fost 
luate împotriva celor care nu au co-
operat cu evaluatorii, în cazurile în 
care aceștia au solicitat informații. 

Semnificativ pentru interesul 
public și cel al profesiei ar fi ca 
legislația să cuprindă, în comple-
tare, prevederi de sancționare a 
entităților care dețin informații 
utile realizării evaluărilor dar re-
fuză să le pună la dispoziția eva-
luatorilor. Aceste măsuri ar putea 
fi completate cu setarea unui nou 
cadru în care se desfășoară acti-
vitatea de evaluare, un mediu în 
care se colectează sistematic și 
se alimentează cu date relevante 
baze de date privind tranzacțiile 
cu bunuri imobile sau întreprin-

 Ű Ar fi interesant 
de văzut câte 
bănci, agenții 
imobiliare sau 
birouri de 
cadastru s-au 
conformat, și, 
respectiv, ce 
măsuri au fost 
luate împotriva 
celor care nu 
au cooperat 
cu evaluatorii, 
în cazurile în 
care aceștia 
au solicitat 
informații.
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deri. Impactul pozitiv al creării și dezvoltării unor 
asemenea baze de date ar putea fi ridicat atât din 
punct de vedere economic, cât și social.

Se pune astfel problema informațiilor necesare tutu-
ror părților implicate, pe de o parte și, pe de altă parte, a 
competențelor și abilităților adecvate realizării cu succes 
a procesului de contractare, derulare, decizie și imple-
mentare a rezultatelor evaluărilor. 

Eforturile de a strânge informații și de a dobândi per-
manent competențe și abilități adecvate profesiei, sarcini-
lor și contextului în care acționăm sunt, de regulă, făcute 
efectiv doar în situațiile în care persoanele respective au 
un set solid de valori proprii, valori care concordă cu in-
teresele legitime ale părților, fie acestea evaluatori, clienți 
sau utilizatori, precum și cu interesul public. 

Le putem enumera aici pe câteva dintre cele mai im-

portante, cum ar fi: corectitudinea, 
cinstea, responsabilitatea, flexibili-
tatea sau respectul, dar lista rămâne 
deschisă diversității și personalității 
fiecăruia. 

În concluzie, o reprezentare su-
gestivă a complexității activității de 
evaluare este cea din Fig. 1, de mai jos.

Valorile proprii, care ne definesc 
pe fiecare ca individ, sunt cele care 
ne determină să facem eforturi care 
implică timp, bani, costuri de opor-
tunitate (sacrificarea unor alternative 
recreaționale) să investim în dobân-
direa de cunoștințe, abilități și in-
formații legate de activitatea de eva-
luare. Desigur, și aceste eforturi cât și 
informațiile adunate sunt raportate 
la poziția fiecărei părți în procesul de 
evaluare: profesionist / client / desti-
natar / reprezentant al unei autorități 
publice / reprezentant al presei etc. 

Stăpânirea cât mai bună a cu-
noștințelor și a abilităților potrivite 
cu poziția fiecărei părți ne permite 
să adoptăm comportamente corecte 
vizavi de orice aspect legat de proce-
sul de evaluare (ex. evaluarea pro-
priu-zisă, negocierea serviciului și 
a termenilor de referință, utilizarea 
raportului, colaborarea cu terțe păr-
ți, cercetarea penală vizavi de unul 
sau mai multe rapoarte de evaluare, 
o sentință judecătorească, un articol 
critic de presă despre rezultatul unei 
evaluări etc.). 

În fine, un comportament consi-
derat adecvat va fi întotdeauna unul 
care reflectă corect mediul sau ca-
drul activității de evaluare, respectiv 
standardele și legislația națională 
aplicabilă. 

Deși este o provocare dificilă, 
sunt convins că cititorii acestei revis-
te vor avea tăria de caracter și resur-
sele necesare să parcurgă cu onesti-
tate și responsabilitate pașii descriși 
mai sus, spre beneficiul tuturor păr-
ților implicate, de la publicul larg, la 
profesioniștii ANEVAR, reprezen-
tanții autorităților sau clienții și uti-
lizatorii rapoartelor de evaluare. 

 Ű Valorile proprii, 
care ne definesc 
pe fiecare ca 
individ, sunt 
cele care ne 
determină să 
facem eforturi 
care implică 
timp, bani, 
costuri de 
oportunitate 
(sacrificarea 
unor alternative 
recreaționale) 
să investim în 
dobândirea 
de cunoștințe, 
abilități și 
informații legate 
de activitatea de 
evaluare.

Fig. 1
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Interviu cu Adrian Vascu, Președinte ANEVAR

„Pentru a atinge excelența, 
oamenii trebuie să fie conștienți 
de apartenența lor la un grup.”

Aș dori să începem interviul 
cu câteva subiecte de maxim 
interes pentru evaluatori 
și anume provocările 
actuale cu care se confruntă 
ANEVAR, asociația pe care 
o conduceți deja de un an și 
jumătate. Prima temă despre 
care vă rog să ne vorbiți este 
legătura pe care a avut-o 
Asociația cu punerea în 
aplicare a legii nr. 151/2014 
privind clarificarea statutului 
juridic al acțiunilor care 
se tranzacționează pe 
piața RASDAQ sau pe piața 
valorilor mobiliare necotate.

A fost una dintre provocările anu-
lui 2015, o lege în care ANEVAR, ală-
turi de Oficiul Național al Registrului 
Comerțului și ASF, a fost oarecum 
parte. Sigur că ANEVAR a participat 
indirect, prin faptul că a trebuit să con-
lucreze cu ONRC în ideea de a pune la 
dispoziția emitenților care urmează să 
se delisteze numele evaluatorilor care 
ar putea să fie numiți în acest proces. 
Pot să spun că a fost destul de neclar 
actul normativ. Ce ne-a preocupat de 
la început a fost responsabilitatea foar-
te ridicată atât pentru evaluator, cât 
și pentru profesie. Noi am insistat pe 

aplicarea Standardelor de evaluare și a legislației în vigoare și 
am recomandat evaluatorilor să fie conștienți de responsabi-
litatea și de competențele pe care ei le au, pentru că impactul 
asupra întregii piețe de capital, asupra acționarilor minori-
tari și majoritari, este unul foarte mare. Apelul nostru a fost 
la responsabilitate și sigur că în acest context, ca acțiune pre-
ventivă, am declanșat o procedură specială de monitorizare 
ale cărei detalii sunt convins că sunt cunoscute de către toți 
membrii ANEVAR care au fost implicați. 

V-ați implicat și în discuțiile premergătoare 
adoptării noului Cod fiscal. Ne puteți spune 
ce modificări ați propus și cum au fost 
primite de către autorități?

Zona în care am fost consultați a fost titlul 9 din Codul 
fiscal, referitor la impozitul pe clădiri. Discuția este veche, 
din 2014, astfel încât în vara anului trecut, când am aprobat 
Standardele de evaluare ANEVAR 2014, am prins în inte-
rior și ghidul metodologic de evaluare (GME) 500 care ar 
fi intrat în vigoare dacă s-ar fi aprobat Codul fiscal. Acum 
suntem în aceeași situație și, din informațiile pe care le 
avem, titlul 9 este încă în dezbatere în Comisii, înainte de 
a intra în dezbatere în plenul Camerei Deputaților. Este o 
schimbare semnificativă de filozofie a impozitului pe clă-
diri, în care evaluatorii vor juca un rol foarte important. 
Acest rol trebuie înțeles bine atât din perspectiva volumu-
lui de muncă, cât și din cea a responsabilității. Așteptăm 
să vedem forma finală a Codului fiscal, după care suntem 
pregătiți să punem la punct programele de pregătire nece-
sare, pentru ca noile prevederi să poată fi aplicate de că-
tre evaluatori începând cu 1 ianuarie 2016. Vreau să fac 
precizarea că, deși și în Standardele de evaluare ANEVAR 

 Ű Ce ne-a 
preocupat de la 
început a fost 
responsabilitatea 
foarte ridicată 
atât pentru 
evaluator, cât și 
pentru profesie. 
Noi am insistat 
pe aplicarea 
Standardelor 
de evaluare și 
a legislației în 
vigoare și am 
recomandat 
evaluatorilor să 
fie conștienți de 
responsabilitatea 
și de competen-
țele pe care ei 
le au, pentru că 
impactul asupra 
întregii piețe de 
capital, asupra 
acționarilor 
minoritari și ma-
joritari, este unul 
foarte mare.
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2015, GEV 500 este publicat, el se 
aplică doar dacă intră în vigoare Co-
dul fiscal. Pentru că am întâlnit câte-
va situații în care el a fost deja aplicat 
anul trecut, respectiv a fost invocat în 
unele rapoarte de evaluare! Probabil 
că cei care l-au aplicat nu au ajuns să 
citească și ultimul articol care spune 
că nu intră în vigoare decât când sunt 
îndeplinite anumite condiții. Un alt 
aspect în care am încercat să ne spu-
nem un punct de vedere a fost „grila 
notarilor”. Sigur, i-am contactat și pe 
colegii noștri de la UNNPR (Uniu-
nea Națională a Notarilor Publici din 
România). Temele propuse de noi au 
fost înlocuirea noțiunii de valoare de 
circulație, redenumirea expertizei și 
limitarea posibilității utilizării acesteia 
în alte scopuri decât în cel consacrat 
pentru uzul notarilor publici. 

Cum v-a ajutat în aceste 
demersuri afilierea la UPLR?

Afilierea la UPLR este un lucru 
important și prea puțin exploatat până 
acum atât de către ANEVAR, cât și de 
către celelalte profesii liberale. Preșe-
dinția României și-a manifestat intere-
sul în a discuta cu reprezentanții pro-
fesiilor liberale și a invitat UPLR la o 
discuție la Palatul Cotroceni, plecând 
de la ideea că vorbește cu reprezentan-
tul tuturor profesiilor independente, 
asta în loc să fi mers fiecare dintre noi 
și să discutăm subiectele care ne inte-
resează. Cred că UPLR și rolul lui nu 
au fost încă exploatate la capacitatea 
care ar trebui. Mai este un lucru foar-
te important: UPLR-ul suntem noi, de 
fapt. Dacă asociațiile și reprezentan-
ții lor nu se implică în activitatea din 
UPLR, organizația aceasta singură nu 
are ce să facă pentru noi. 

Membrii ANEVAR au susținut 
anul trecut examenul pentru 
dobândirea calității de ex-
pert judiciar. Ce sfaturi aveți 
pentru cei care desfășoară 
acest tip nou de activitate? 
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Expertiza judiciară este o zonă 
foarte importantă, în spațiul public în 
special. Membrii ANEVAR nu sunt din 
start experți judiciari. Am putea spune 
deci că nu este neapărat o responsabili-
tate pe care noi o avem. Pe de altă parte, 
rapoartele de evaluare care se realizea-
ză în instanțele din România trebuie 
să respecte Standardele de evaluare 
pe care, conform legii, doar ANEVAR 
le aprobă. Acesta este un prim ele-
ment, foarte important, comun Asoci-
ației noastre și expertizei judiciare. Nu 
toți membrii ANEVAR au voie să facă 
expertiză judiciară. Dar toți cei care 
sunt experți judiciari trebuie să respec-
te Standardele de evaluare când vor-
bim despre evaluarea bunurilor, pentru 
că expertiza judiciară cuprinde foarte 
multe domenii în România.

Noi ne referim doar la domeniile 
care țin de partea de evaluare. Iar pen-
tru că legea a permis să se organizeze 
un interviu, am solicitat acest lucru 
Ministerului Justiției și pentru că au 
avut amabilitatea să îl organizeze, opt 
sute de membri ANEVAR au devenit 
experți judiciari. Din acest moment 
începe și responsabilitatea. Primim la 
ANEVAR o mulțime de sesizări, o 
mulțime de rapoarte de evaluare pe 
care ni le trimit persoane care sunt 
nemulțumite de decizii, de rapoartele 
de evaluare în sine și am constatat că, 
deși ar fi trebuit să respecte Standarde-
le de evaluare, multe dintre rapoartele 
de expertiză realizate de către membrii 
noștri, în calitatea lor de experți judi-
ciari, conțin neconformități care ar fi 
putut să influențeze rezultatele evaluă-
rii. Și ne aflăm într-o situație destul de 
dificilă, pentru că nu pot să cred că un 
membru ANEVAR care este și expert 
judiciar, folosind aceleași standarde, 
pentru expertiza judiciară face rapoar-
te ca cele pe care noi le-am văzut aici, 
în neregulă, și pentru alt gen de solici-
tări pentru care folosește aceleași stan-
darde, poate să livreze rapoarte de eva-
luare de un nivel calitativ ridicat. Astfel 
urmărim, prin Departamentul de mo-

nitorizare și veghem asupra calității 
acestor evaluări, deși legea ne limitea-
ză la a declanșa proceduri disciplinare 
la activitatea de evaluare reglementată 
de Ordonanța 24. După părerea mea, 
în expertiza judiciară din România 
este nevoie de o reformă fundamen-
tală care să fie demarată cât mai repe-
de. Cel puțin în această zonă, a eva-
luării bunurilor, expertizei judiciare 
din România îi lipsește un mecanism 
continuu de primenire a corpului pro-
fesioniștilor, îi lipsește un mecanism 
transparent și ferm de reguli etice și de 
regulamente disciplinare. 

Aveți un feedback generat 
în urma cursului pe care 
l-ați ținut de curând cu 
magistrații de la Curtea  
de Apel de la Cluj?

A fost un curs foarte interesant și 
provocator pentru mine, printre pri-
mele pe care ANEVAR le-a organizat 
împreună cu o Curte de Apel. A fost, 
de fapt, un demers în cadrul pregăti-
rii continue a magistraților, un par-
teneriat între Curtea de Apel Cluj și 
ANEVAR, în care am trecut în revistă, 
într-un limbaj netehnic, principalele 
aspecte care țin de specificul profesiei 
de evaluare. Din punctul meu de ve-
dere a fost un curs interesant, în care 
feedback-ul pe care l-am simțit a fost 
unul pozitiv. Eram între oameni care 
judecă și care judecă bine și pentru 
mine a fost o încercare importantă să 
țin acest curs. Sentimentul meu a fost 
că am reușit să transfer un minim de 
informații legate de evaluarea bunuri-
lor către participanți, informații care 
să fie percepute într-o manieră diferi-
tă de cea de până acum. 

Legat de expertiza judiciară, cred 
că este rolul profesiei să îi informeze 
despre preocupările ei și despre instru-
mentele pe care le are, pe toți actorii 
care se găsesc în zona judiciară din Ro-
mânia. Și aici nu mă refer doar la ex-
perți. Mă refer și la magistrați, avocați, 

procurori. Sunt toți cei care întâlnesc 
și folosesc expertiza judiciară în activi-
tatea lor. Profesia de evaluator trebuie 
să promoveze principiile de evaluare, 
Standardele de evaluare, pentru că un 
lucru este cert: standardele sunt comu-
ne pentru toate aceste categorii și tre-
buie respectate de către toți aceștia. Iar 
provocarea nu este în curtea magistra-
ților neapărat, ci în curtea experților, în 
a aplica standardele cu un nivel ridicat 
de uniformitate. Gândiţi-vă ce poate 
să fie mai dificil pentru un magistrat, 
decât să fie pus în fața a două sau mai 
multe rapoarte de evaluare care se re-
feră la același bun, realizate la aceeași 
dată, în aceiași ceilalți termeni de refe-
rință ai evaluării și în care valorile să fie 
foarte diferite. Pentru a evita asemenea 
situații, în primul rând trebuie să fim 
conștienți și să transmitem cu fermitate 
tuturor utilizatorilor serviciilor de eva-
luare că un bun, la o anumită dată, nu 
poate să aibă valori care să difere sub-
stanțial. Acestea trebuie să se încadreze 
undeva într-un interval ale cărui limite 
să difere cu până la 20%. Și asta trebuie 
să o știe în primul rând experții.

Un proiect demarat în timpul 
mandatului dumneavoastră 
este și baza de date Bunuri 
Imobile pentru Garanție ban-
cară (BIG). De la 1 iulie aceas-
ta devine obligatorie pen-
tru toți evaluatorii care fac 
evaluări pentru bănci. Cum 
vor putea fi folosite în viitor 
toate informațiile adunate în 
această bază de date?

Pentru ANEVAR, bazele de date au 
fost un fel de „fata morgana”. Această 
bază de date, legată de relația cu băn-
cile, a rezultat în urma unei discuții pe 
care am purtat-o cu Banca Națională, 
la începutul anului trecut. Banca Na-
țională a fost fermă vizavi de respec-
tarea regulilor de evaluare, având în 
vedere atribuțiile pe care le are în zona 
supravegherii nivelului de provizioane 
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și a riscului la care sistemul bancar și 
băncile se expun. În situațiile în care 
trebuie să iei niște decizii, este esențial 
să se pornească de la niște informații 
care deja au fost colectate. Și îți dau 
un exemplu: în timpul acelei discuții, 
BNR ne-a comunicat că deține o listă 
cu câţiva evaluatori despre care băncile 
au spus că au încălcat normele profesi-
onale și ne-a solicitat să luăm măsuri. 
Noi am întrebat ce norme profesionale 
au fost încălcate. Răspunsul a fost: „Nu 
știm, nu avem alte informații. Aștepta-
rea este ca dvs. să luați măsuri, pentru 

tionează prin intermediul IROVAL. 
Astfel, de la 1 iulie, conform Standar-
delor de evaluare și normelor BNR, 
înscrierile din baza de date devin obli-
gatorii. Procedura după care se lucrea-
ză poate fi găsită pe site-ul ANEVAR. 
Le este cunoscută atât băncilor, cât și 
evaluatorilor implicați. Cert este că, 
începând cu 1 iulie, am pus un stăvilar 
practicii de până acum și începem să 
culegem informațiile. Sunt convins că 
ulterior raportările pe care le vom face 
trimestrial vor deveni un instrument 
util. În acest moment avem câteva 
propuneri de raportări pe care le-am 
prezentat în conferința de la Timișoa-
ra, urmând să ne adaptăm la realități-
le momentului. Odată ce informațiile 
sunt colectate, ele pot fi puse la dispo-
ziția atât a evaluatorilor, cât și a publi-
cului și a băncilor. Ce vreau să precizez 
este că baza de date nu conține infor-
mații selectabile ca tranzacții compa-
rabile. Este o bază de date care se va 
dovedi necesară în România dar ea nu 
va rezolva toate problemele pe care le 
avem de douăzeci de ani încoace. Dar 
dacă o analizăm cu atenție, BIG reflec-
tă activitatea evaluatorilor în sistemul 
bancar și îi protejează de eventuala 
„penalizare” nejustificată a acestora. 

Informațiile din această bază de 
date vor fi fructificate în primul rând 
prin rapoartele trimestriale pe care le 
vom emite. În al doilea rând vor rezul-
ta poate cei mai curați indici de evo-
luție din România, pentru că vor avea 
aceeași bază de raportare care este va-
loarea de piață estimată de evaluatori. 
Înscrierile din BIG vor fi de ajutor in-
clusiv evaluatorilor, deoarece acolo vor 
avea o evidență a activității derulate în 
relația cu băncile, având acces la toate 
înregistrările pe care le-au introdus în 
BIG. Și mai este ceva. Și aici solicit un 
cec în alb: sunt valențe nebănuite ale 
bazei de date și ale utilizării ei. Hai să 
îi dăm drumul și după aceea să vedem 
la ce o putem folosi. Știu că există și 
atitudinea fatalistă care spune că nu va 
ajuta la mare lucru pentru că nu sunt 

că noi nu dorim ca cei care au creat 
într-un loc probleme să o mai facă și 
în altă parte”. Solicitarea este, desigur, 
legitimă. Numai că, dacă cineva a gre-
șit sau s-a întâmplat ca un raport să fie 
neconform, nu înseamnă că întreaga 
activitate a unui evaluator este în nere-
gulă. Trebuia deci să știm ce se întâm-
plă. Și atunci, cu caracter de prevenție, 
în discuțiile purtate cu BNR și cu eva-
luatorii, s-a decis ca toate rapoartele de 
evaluare care sunt realizate în relație cu 
băncile să aibă o „urmă” lăsată într-o 
bază de date pe care ANEVAR o ges-
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destule informații. Eu propun să pornim proiectul, să ve-
dem cum funcționează și ulterior să o dezvoltăm înspre ce 
va fi nevoie. BIG este gândită pentru sprijinul evaluatorilor, 
a pieței evaluărilor, pentru protecția atât a evaluatorilor, cât 
și a utilizatorilor desemnați, având în vedere că nu putem să 
nu remarcăm importanța pe care o are activitatea de evaluare 
astăzi, în spațiul public. 

Cum descrieți relația dintre evaluatori și 
băncile din România? Există clauze abuzive 
întâlnite de evaluatori în relația cu băncile? 
Vă întreb pentru că știu că au existat astfel 
de plângeri. 

Dacă îmi este permis, referindu-mă în special la trecut, 
aș putea spune că este o relație „duhovnicească”: evaluatorii 
în genunchi și băncile în picioare. Povestea asta, care provi-
ne din istorie, este într-o schimbare semnificativă pentru că 
mulți dintre partenerii din bănci au început să înțeleagă si-
tuația. În același timp și evaluatorii ar trebui să o înțeleagă. 
Jumătate din piața evaluării este (încă) legată de bănci. Băn-
cile sunt partenerii noștri. Pe de altă parte, băncile au cerințe 
specifice legate de costurile care trebuie menținute la pragul 
de jos. Va trebui să se găsească un echilibru între calitatea ra-
poartelor de evaluare, viteza care se cere pentru a fi întocmi-
te și prețul plătit pentru ele. Cred că în acest moment este o 
neînțelegere. Nivelul tarifelor nu poate fi foarte sus pentru că 
ține de competitivitatea pe care băncile o au în această piață. 
Așa se întâmplă în general în lume când vorbim de garanta-
rea împrumutului, în special cu proprietăți rezidențiale. La 
noi însă nivelul este prea jos. Tarifele actuale periclitează ni-
velul de calitate minim necesar pentru acest gen de servicii. 
Deci pot sune că relația dintre cele două părți este în faza de 
reconsiderare, iar noi, evaluatorii, suntem cei care trebuie să 
facem primul pas prin a oferi ceva nou. Partenerii noștri tre-
buie să conștientizeze acest lucru. Nu este uniformă această 
reconciliere sau această trecere într-o altă etapă pentru că 
există încă diverse clauze pe care evaluatorii sunt obligați să 
le semneze în diverse contracte cu băncile, unele dintre ele 
imposibil de semnat. Dovada că există acea presiune pusă 
prin contracte îmi justifică, mai în glumă, mai în serios, pă-
rerea despre poziția evaluatorilor în relația cu băncile. 

Ați publicat de curând a doua ediție a 
Ghidului Imobiliar de la Cluj, realizat în 
premieră în România, sub coordonarea dvs, 
cu informațiile pentru anul 2014. Ce ne 
puteți spune despre utilitatea acestuia?

Ce pot să spun este că „doar cu o floare nu se poate face 
primăvară”. Este un exemplu despre ce se poate face și cum 

se poate face, pornind de la niște infor-
mații care există de mulți, mulți ani de 
zile, în fiecare primărie din România. 
Continuăm cu acest proiect până când 
realizează cineva că se poate face și în 
alte părți. El nu are mare filozofie la 
bază. Preia informațiile care sunt înre-
gistrate la Direcția de impozite și taxe 
locale. Ghidurile realizate până acum 
la Cluj sunt publice, deci pot fi vizuali-
zate și analizate și, la fel ca în cazul BIG, 
valențele utilizării lor sunt absolut mul-
tiple. Este un proiect la care ținem și pe 
care îl vom continua. Chiar și după ce 
îmi voi încheia mandatul de Președinte 
al ANEVAR vom continua să publicăm 
aceste ghiduri, eu și colegii mei care 
s-au implicat voluntar în realizarea lor. 

Locul îngust îl constituie pregătirea 
informațiilor de către autoritățile loca-
le. Sprijinim și alte primării, dacă ne 
vor solicita ajutorul. Și, foarte impor-
tant, consider că acest ghid reprezintă 
o alternativă la grila notarilor. Ne-am 
oprit deja de multă vreme să mai cri-
ticăm expertiza notarială. Atât timp 
cât nu propui o alernativă, îl accepți 
ca pe un rău necesar. Grila notarilor 
a fost folosită greșit, la altceva decât la 
impozitarea tanzacțiilor imobiliare. Și 
atunci, supralicitând utilizarea ei, a fost 
pusă într-o postură nepotrivită. Dar 
dacă îți permiți să critici ceva trebuie 
să oferi și o alternativă, altfel totul este 
demagogie pură.

Tot începând cu data de 1 
iulie vor intra în vigoare și 
Standardele de Evaluare 
ANEVAR 2015. Ce noutăți gă-
sim în varianta actualizată, 
față de ediția din 2014?

Noi suntem obișnuiți cu actualiza-
rea, an de an, a standardelor. Dar cei 
care nu sunt evaluatori cred că standar-
dele sunt exact ca Biblia, o culegere de 
învățăminte care trebuie respectate de 
către toată lumea și care este cu același 
conținut de mulți ani. Fiind o profesie 
tânără și dinamică, începând cu anul 

 Ű Tarifele actuale 
periclitează 
nivelul de 
calitate minim 
necesar pentru 
acest gen de 
servicii. Deci 
pot sune că 
relația dintre 
cele două părți 
este în faza de 
reconsiderare, 
iar noi, 
evaluatorii, 
suntem cei care 
trebuie să facem 
primul pas prin 
a oferi ceva nou.
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1997, când am tipărit prima ediție a 
Standardelor de evaluare, și până as-
tăzi, în anul 2015, acestea au suportat 
modificări semnificative. Multă vreme 
am folosit Standardele Internaționa-
le de Evaluare (IVS), traduse de către 
IROVAL. Apoi a apărut pragul regle-
mentării profesiei. Până în anul 2011 
standardele erau obligatorii doar pen-
tru membrii noștri. De atunci încoace 
sunt obligatorii pentru întreaga piață de 
evaluare din România, fiind denumi-
te „Standarde de evaluare ANEVAR”.  
În interior acestea țin seama de Stan-
dardele Europene de Evaluare și de cele 
internaționale și, în general, de cele mai 
bune practici la nivel mondial. Ele sunt 
într-o dinamică permanentă pentru 
că se adaptează la realități. Standarde-
le 2015, față de cele din 2014, conțin 
două tipuri de modificări. Prima mo-
dificare s-a realizat în cadrul denumirii 
și structurii standardelor, iar cea de a 
doua a vizat adăugarea unor standarde 
(sau rescrierea unora existente, cum ar 
fi standardul legat de verificarea evalu-

ărilor) și ajustarea ghidurilor de eva-
luare. Nu există modificări de fond, ci 
am mai adoptat câteva Standarde Eu-
ropene de Evaluare astfel încât colecția 
noastră să fie în concordanță cu cerin-
țele europene de evaluare, așa cum cer 
și forurile europene. În același timp, 
Standardele ANEVAR sunt în confor-
mitate cu Standardele Internaționale 
de Evaluare și includ, începând cu anul 
trecut, partea de ghiduri de evaluare, 
care înseamnă de fapt particularizarea 
aplicării standardelor la realitățile din 
România. Avem un Comitet de stan-
darde care lucrează la analiza perma-
nentă a ceea ce urmează să fie introdus 
în ediția viitoare a standardelor. Urmă-
rim ca acestea să capete o anumită sta-
bilitate și încredere, de aceea nu dorim 
ca modificările să fie unele majore. 

Cum pregătiți intrarea în vi-
goare a Standardului de Veri-
ficare a evaluării la data de 1 
ianuarie 2016? Și ce presupu-
ne obținerea specializării VE?

Verificarea evaluării a căpătat un 
rol destul de important în această pe-
rioadă. În esență, în momentul în care 
există două opinii diferite, emise de doi 
experți, vizavi de același bun, există un 
proverb care spune că „atunci când 
doi se ceartă, al treilea câștigă”. Nu este 
vorba de câștigul celui de al treilea, ci 
de apariția unui verificator care să dea 
încredere atât celor doi evaluatori im-
plicați, cât și clienților și utilizatorilor 
rapoartelor de evaluare. Pentru asta ai 
nevoie de experiență și de niște reguli 
speciale de verificare. Nu este întot-
deauna simplu să te pui în haina evalu-
atorilor care lucrau la data la care a fost 
întocmit respectivul raport de evaluare. 
Pentru asta ne-am propus să creăm un 
corp de elită și definesc prin asta un 
număr de evaluatori verificatori care 
vor dobândi această specializare și de 
la care aș avea pretenția că, oricare din-
tre ei, solicitat fiind într-o misiune de 
verificare, să obțină același rezultat. Su-
biectivismul pe care îl mai întâlnim în 
evaluare aș vrea să fie mult mai restrâns 
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în verificare. A avut loc cursul pilot, am 
calibrat materialele de curs și în acest 
moment am anunțat pe site data la care 
se va organiza primul curs de verifica-
re. Dincolo de obținerea specializării și 
a ștampilei, cursul conține informații 
extrem de utile evaluatorilor. 

Ideea de a publica volumul 
„Despre evaluare și verifica-
rea evaluării” s-a născut oda-
tă cu pregătirea cursului pen-
tru obținerea specializării VE? 

Așa este. Aveam deja în minte 
structura cursului de verificare dar nu 
puteam intra direct în temă, pentru 
că una dintre cerințe era ca cei care 
vor face verificarea să fie totuși eva-
luatori cu experiență și care să știe ce 
înseamnă această profesie. Și atunci 
mi s-a părut normal să încep materia-
lul de curs prin a aminti câteva lucruri 
legate de evaluare în general. Și tot 
vorbind despre ele, ca să aibă noimă, 
mi s-a părut că dacă nu vorbesc des-
pre onorarii este incomplet, dacă nu 
vorbesc despre metodele de evaluare 
este iarăși incomplet și tot așa, până a 
rezultat un material care are un cap și 
o coadă. Atunci i-am dat forma acestei 
cărți: „Despre evaluare și verificarea 
evaluării”. Ea conține informațiile te-
oretice pe care le vom folosi în cursul 
de verificare a evaluării. Cartea repre-
zintă structura vorbită a suportului de 
curs și nu numai! 

Momentul lansării unei cărți 
despre evaluare, carte care 
nu este neapărat foarte teh-
nică, dar care face o radio-
grafie a acestei activități, 
este o coincidență sau ați 
dorit să fie adresată unui pu-
blic mai larg, înlesnindu-i 
acestuia înțelegerea profesi-
ei de evaluator?

Cartea este scrisă într-un limbaj 
netehnic. Este o carte vorbită, cum 

spunea și dl. Sorin Stan (IROVAL), 
el numărându-se printre primii care 
au citit-o. Am încercat să fac un au-
diobook scris, adică fix invers decât 
se obișnuiește. Alții scriu cartea și pe 
urmă o citesc. Eu am vorbit-o mai în-
tâi și pe urmă am scris-o. Tocmai de 
aceea cred că ea este utilă și celor care 
nu sunt evaluatori dar care au tangen-
ță cu activitatea de evaluare. Cred că 
ne este util nouă ca ei să o citească. 
Pot să înțeleagă astfel lucruri pe care 
noi trebuie să le facem și pe care nu 
reușim să le explicăm, astfel încât să 
reiasă clar ce ar trebui să înțeleagă cli-
entul și utilizatorul. Aștept cu nerăb-
dare feedback-ul cititorilor revistei, al 
celor care vor parcurge această carte. 

Am remarcat atenția deose-
bită pe care o acordați întă-
ririi imaginii ANEVAR. De aici 
și ideea asocierii cu excelen-
ța, premiată în cadrul Galei 
UNITER? 

Excelența a fost unul din obiective-
le pe care le-am stabilit anul trecut, la 
începutul mandatului actualului Con-
siliu Director. Am spus că dacă nu 
tinzi să fii un corp de elită și respectat, 
nu ai cum să ajungi acolo, iar dacă nu 
ajungi acolo, nu ai cum să fii respectat. 
Nu este simplu de atins dar desigur că 
primul pas este să îți propui. Și ne-am 
propus să atingem excelența. Am defi-
nit-o prin faptul că dorim ca noi să fim 
mândri că facem parte din organizația 
aceasta, dar și organizația să fie mân-
dră că ne are pe noi ca membri. Acesta 
a fost un obiectiv la începutul anului 
trecut și ne-am dus înainte pe diver-
se căi: de la a ne schimba imaginea, 
începând cu logo-ul ANEVAR, până 
la partea de consistență a activității 
ANEVAR. Revista „Valoarea, oriunde 
este ea” este din ce în ce mai serioasă 
și cunoscută, iar colegii noștri o citesc 
și folosesc informațiile pe care le cu-
prinde. Atenția noastră a fost orientată 
spre site, spre mecanismele prin care 

anunțăm conferințele, calitatea a ceea 
ce încercăm să facem în cadrul cur-
surilor și în cadrul prezentărilor din 
conferințe, mesajul public pe care îl 
abordăm, întâlnirile pe care le-am avut 
cu autoritățile, conferințele organiza-
te cu Ziarul Financiar, orientate spre 
educarea publicului. În aceste condi-
ții, ne aliem cu oricine susține valoa-
rea autentică. Am considerat că arta și 
acest regal pe care UNITER îl face este 
de fapt o evaluare și o premiere a unor 
prestații artistice de-a lungul unui an. 
Am ajuns la UNITER după ce inițial 
am reevaluat dictonul latin Mens sana 
in corpore sano. Ca evaluator, ai nevoie 
de minte sănătoasă și trup sănătos. Să-
lile de fitness rezolvă partea de sănătate 
fizică. Dar zona spiritului trebuie să fie, 
de asemenea, trează și unde ar putea fi 
păstrată acuitatea ei dacă nu în zona 
artei. Parteneriatul cu UNITER dorim 
să se transforme și într-o informare 
permanentă pe care să o primim de 
la ei vizavi de evenimentele teatrale. 
Nu am uitat nicio clipă că reprezen-
tăm Asociația la nivelul întregii țări, de 
aceea și colegii din țară vor fi la curent 
cu evenimentele de profil din teritoriu. 

Comunicarea ANEVAR cu 
membrii săi, dar și cu cei din 
afara Asociației a fost dintot-
deauna una foarte la înde-
mână și ușor de gestionat? 
Pagina oficială de Facebook 
a ANEVAR este un instru-
ment modern care vă ajută 
să ajungeți mai rapid la toți 
cei interesați de activitatea 
de evaluare? 

Comunicarea cu membrii este te-
ribil de importantă. De fapt comuni-
carea cu toată lumea este importantă. 
ANEVAR, care este umbrela profesiei, 
ar trebui să comunice la fel de bine cu 
autoritățile, spunând ce fac membrii 
și cu membrii, spunându-le ce fac 
autoritățile. Să fie puntea de legătură 
între serviciul de evaluare și utilizato-
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rii desemnați. Este lipsit de sens să faci anumite lucruri pe 
parcursul mandatului care ți-a fost încredințat dacă mem-
brii nu află despre ele. Nu o faci pentru tine, ci pentru ca 
membrii să beneficieze de ce se întâmplă aici. Până acum 
comunicarea era directă, în Conferințele Naționale, unde, 
fie vorba între noi, prezența era foarte redusă. Primăvara 
aceasta ne-am întrebat dacă nu ne întâlnim la adunările 
generale, când discutăm soarta profesiei, atunci de unde să 
fim informați cu ce se întâmplă? Anul trecut am organizat 
un eveniment prin care am încercat să fixăm puțin istoria 
profesiei și am realizat și un film numit „ANEVAR, tre-
cut-viitor”. Actorii principali sunt reprezentanții de seamă 
ai Asociației, cei care au depus un efort deosebit până în 
acest moment în construirea acestei organizații. Suntem pe 
un drum bun, dar lung. Filmul a fost vizionat în toate filia-
lele noastre, de către aproximativ opt sute de colegi ai noș-
tri. Consider materialul acesta ca fiind o cărămidă în plus 
la cultura organizației. Pentru a atinge excelența, oamenii 
trebuie să fie conștienți de apartenența lor la un grup. Iar 
ca să fii conștient trebuie să te lege ceva. Aceste întâlniri 
reprezintă o formă de comunicare. Cealaltă formă de co-
municare este cea scrisă. Și mă gândesc la site și la revistele 
pe care le edităm. Dar forma cea mai actuală și de viitor 
este cea reprezentată de social media. Nu întâmplător am 
creat pagina oficială de Facebook a ANEVAR. Personal 
nu am fost un fan al conturilor de Facebook. Am pagină 
personală creată de puțin timp, pentru că nu am conside-
rat-o o oportunitate. Dar remarcând tendința informațio-
nală de astăzi, când principalele comunicate folosesc acest 
mediu pentru a fi transmise, nouă ne-a devenit clar faptul 
că ANEVAR trebuie să se alinieze tendințelor moderne de 
comunicare. După ce am dat undă verde, noi, ca și decizie, 
am stabilit și cine se ocupă de administrarea acestei pagini. 
Responsabilul are menirea de a tria informațiile și de a le 
da o formă atractivă pentru a le trimite mai apoi către co-
legii noștri. Mă aștept să devină foarte importantă comu-
nitatea care se formează în acest spațiu. Personal, folosesc 
social media pentru partea de comunicare profesională și 
remarc că este un mediu pozitiv, informațional și mai ales 
că mesajul ajunge instantaneu la cei care sunt interesați în 
mod direct de respectiva informație. Maniera de comuni-
care este una directă, poți să reacționezi rapid la modificări 
care se pot ivi oricând în dinamica acestei profesii. Cred 
foarte mult în comunitatea în formare a evaluatorilor din 
social media. Sunt deja trei sute treizeci de persoane abo-
nate la pagina ANEVAR de Facebook. Încurajez foarte tare 
această comunitate. Reprezintă un pas în față pentru eve-
nimentele de mâine, pentru că este o chestiune reversibilă: 
pe de o parte afli ce se întâmplă, pe de altă parte poți pro-
voca să se întâmple lucruri, transmițând o anumită nevoie 
care să fie receptată de toată lumea, în același timp. 

Ce puteți să ne spuneți des-
pre provocarea pe care ați 
lansat-o pe Facebook și pe 
site-ul ANEVAR, către toți 
membrii, de a vă adresa în-
trebări pentru acest interviu?

Face parte din lucrurile noi pe 
care vreau să le implementăm ușor. 
Interviul acesta reprezintă contribuția 
mea la ediția de față a revistei, în care 
nu scriu, ci vorbesc. Ne-am gândit că, 
pe lângă întrebările pe care le formu-
lai oricum tu, poate vor fi și alte teme 
pe care colegii noștri ar vrea să le dez-
volte. Nu pot să fiu supărat pentru că 
nu s-au trimis întrebări. Este o practi-
că nouă, poate nu a știut toată lumea, 
unii nu au știut ce să întrebe, alții se 
feresc să întrebe atât timp cât este o 
chestiune asumată. Nu aș fi răspuns 
unor întrebări anonime. Demersul 
este unul foarte bun și poate fi con-
tinuat cu cei care vor ocupa funcții 
importante, poate și pentru Comisia 
de etică sau pentru alți colegi de-ai 
noștri. Nu ne doream să plictisim cu 
acest interviu și de aici ideea de a cere 
întrebări de la alţi membri ANEVAR. 

Există diferențe de cerințe 
manageriale între a conduce 
o asociație sau un business?

Da! Ambele zone de leadership 
sunt foarte interesante și provocatoare. 
Diferența dintre o organizație non-gu-
vernamentală și o companie este legată 
de profit. Sigur, ambele urmăresc un 
profit, dar organizația non-guverna-
mentală urmărește un profit de ima-
gine, un profit pentru membrii săi, pe 
când în antreprenoriat rezultatul mun-
cii tale este rezultatul financiar sau pro-
fitul. În activitatea de evaluare, până la 
partea de profit, este important ce faci, 
care este percepția publică și care este 
nivelul de încredere pe care clienții îl 
au în tine. Bănuiesc că întrebarea vine 
știind de acțiunea mea antreprenorială 
de anul acesta, realizată împreună cu 

 Ű Personal, 
folosesc social 
media pentru 
partea de 
comunicare 
profesională 
și remarc 
că este un 
mediu pozitiv, 
informațional 
și mai ales că 
mesajul ajunge 
instantaneu la 
cei care sunt 
interesați în 
mod direct 
de respectiva 
informație.
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un grup de colegi cu care lucram de 
mai multă vreme. Este o provocare și 
vrem să adăugăm și valoare și calitate 
pieței de evaluare din România. Inten-
ția nu este să luăm din piața de evaluare 
existentă, ci aceea de a-i adăuga valoa-
re. Chiar ar fi interesant să adăugăm o 
rubrică în revistă în care să fie prezen-
tate experiențele de acest gen ale cole-
gilor noștri, având în vedere că pentru 
a face un business din evaluare trebuie 
să știi evaluare, dar nu este suficient să 
știi doar evaluare. Iar dacă evaluarea 
se învață la cursuri, despre business-ul 
din acest domeniu unii au abilitățile 
necesare, alții le dobândesc, dar e im-
portant să ne împărtășim experiențele 
pe care le trăim și să le transmitem mai 
departe. A învăța din experiența altora 
și a nu da din start cu capul în pragul 
de sus cred că este un obiectiv demn de 
urmărit de către evaluatorii care sunt, 
în esență, oameni înțelepți.

Cum afectează funcția 
relația cu oamenii?

În mediul asociativ apare frecvent 
această provocare. Ce contează mai 
mult funcția sau omul? În cadrul fir-
melor funcția are rolul ei ca și res-
ponsabilitate, dar nu se va impune 
niciodată pe termen lung dacă nu este 
dublată de competență. În general oa-
menii urmează oameni, nu funcții. În 
zona asociativă observ că se întâmplă 
pe dos. Și, personal, nu am fost con-
fortabil cu acele forme de atitudine ale 
terților care tratau cu funcția și nu cu 
persoana. Dar face parte din acest joc. 
Diferența este că toți cei care au fost 
interesați doar de funcția pe care tu ai 
reprezentat-o într-un anumit moment, 
nu te vor mai cunoaște în momentul 
în care nu mai deții acea funcție. Poa-
te nimic nu este nou și nici nefiresc. 
Tendința este ca oamenii să progrese-
ze și să se uite „înainte”. Aceasta este 
într-adevăr o provocare. Toți cei care 
ajung într-o funcție, aleși fiind, trebu-
ie să realizeze că o vor ocupa doar o 

perioadă limitată de timp. Sfatul meu 
este să nu își schimbe nici stilul, nici 
atitudinea, nici comportamentul, nici 
părerea lor despre ei înșiși, pentru că se 
vor întoarce foarte curând la ce au fost. 
Și dacă își vor crea o falsă iluzie în acea 
perioadă limitată de timp, că sunt altci-
neva, când se întorc de unde au plecat 
vor cădea într-o depresie maximă. Nu 
este ușor de controlat această putere pe 
care ți-o dă temporar funcția, dacă nu 
ești avizat sau conștient de acest lucru. 
Dacă înțelegi că ai venit aici să faci ceva, 
încerci să faci cât de bine poți, după 
care lumea va judeca. Unii vor lăuda, 
alții nu. În general, acest sistem al nos-
tru de schimbare a președintelui la un 
interval de doi ani expune și generează 
o perioadă de post-președinție în care 
beneficiezi de „tratamentul unui fost”. 
Este sindromul „greaua moștenire” de 
pe meleagurile mioritice. Revenind la 
ANEVAR, această idee a funcției pe 
perioadă limitată și „troica” existentă, 
sunt două dintre atuurile importante 
ale profesiei. Ideea trebuie păstrată și o 
susțin. Această rotație ajută la prime-
nirea conducerii și a evitării ingratei 
situații de a începe să îți placă și să nu 
mai vrei să părăsești funcția. Un alt atu 
este acela că profesia are onorariile fixe 
și nu intervine în partea de business 
procentual din cifra de afaceri pe care 
membrii o realizează.

Este greu, în general, să 
te desprinzi din funcția de 
președinte? 

Nu este greu să te desprinzi dacă 
știi că urmează acest lucru și o știi de 
la început. În al doilea rând, pentru că 
este extrem de obositor. Ritmul este ab-
solut infernal. Trebuie să fii atent la ce 
se întâmplă în fiecare zi, la responsabi-
litatea pe care o ai, de a nu pierde vreo 
oportunitate care este legată de profe-
sie. Pe lângă membri, mai este partea 
de staff, care este din ce în ce mai spe-
cializată, are un anumit istoric, a înțeles 
nevoile profesiei. Președintele ar trebui 

să delege din sarcini către staff. Dina-
mica fiind foarte mare, conducerea 
nu trebuie făcută cu smucituri. Nu se 
poate ca fiecare să își impună stilul lui. 
Asociația are o anumită imagine în fața 
autorităților, are un anumit discurs, 
un anumit comportament public, iar 
toate acestea vor trebui păstrate. Linia 
de conduită și atmosfera generală sunt 
date de staff. Este o provocare și pentru 
ei să tot schimbe președinții la interval 
de doi ani. Apelul meu către președinți 
este ca ei să se adapteze mai degrabă 
stilului în care merg lucrurile, decât să 
încerce să modifice ceva semnificativ, 
în condițiile în care timpul trece foar-
te repede. Organizația „preluată” din 
momentul T și dusă la T+2 trebuie să 
ajungă mai bogată decât era când ai 
preluat-o. Este o experiență interesan-
tă, care pregătită bine se transformă 
într-o trecere firească. 

Cum vedeți evoluția profesiei 
de evaluator. Câți ani credeți 
că vor fi necesari pentru ca 
toate proiectele demarate să 
producă rezultatele scontate?

Evoluția profesiei este din ce în ce 
mai bună. Odată ce profesia a fost regle-
mentată, mulți din interiorul ANEVAR 
au înțeles care sunt proiectele princi-
pale. Relația cu Ministerul Justiției este 
un proiect pe termen lung. Relația cu 
Ministerul de Finanțe, legată de Codul 
fiscal, este un proiect pe termen lung. 
Relația cu băncile este și ea un proiect 
pe termen lung. Profesia trebuie să 
pregătească oameni din ce în ce mai 
buni. Deci partea de cursuri va trebui 
regândită și consolidată. Cei care sunt 
deja membri să fie cât mai prezenți și 
competenți în domeniile de activitate 
de mai sus. Și asta înseamnă pregătire 
continuă asiduă. Liniile mari se cu-
nosc. Ce nu se știe astăzi, și e foarte 
bine, este ce va trebui să facă președin-
tele viitor. El va trebui să facă tot ce este 
bun în momentul acela pentru orga-
nizație. Ar fi greșit să îi trasezi direc-
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Interviu

ții. Exclus. El trebuie să aibă libertatea 
și responsabilitatea de a decide ce are 
de făcut. Are în spate foștii președinți, 
Consiliul Director, dacă este nevoie 
de vreo schimbare majoră de direc-
ție, provenită dintr-o schimbare funda-
mentală în piață. Pe anumite domenii 
vor fi viteze mai mari, pe altele mai 
mici. Că se va accentua o direcție sau 
alta, va depinde de fiecare caz în parte. 
Această profesie a creat multe persona-
lități și a schimbat multe destine și cred 
în forța ei de a se apăra și de a merge 
pe o cale constructivă. Ea s-a adaptat în 
toți acești 23 de ani, înaintând an de an 
și adaptându-se vremurilor. Sunt opti-
mist și mândru că sunt parte din ștafeta 
care a ajuns până aici. Îi văd, deci, un 
viitor important profesiei de evaluator. 
Este și o cerință de schimbare de men-
talități care va prelungi perioada în care 
vom vedea rezultate concrete. Nu toate 
lucrurile începute acum le sunt cunos-
cute tuturor, nu toți au fost de acord cu 
ele, poate nu toți le-au înțeles. Nu cred 
că vom putea fi mult mai buni vreodată 
decât societatea în ansamblul ei. Trebu-
ie să evolueze și societatea din Româ-
nia. ANEVAR este cu un pas înaintea ei 
pentru că are o structură a oamenilor 
cu studii superioare care este peste me-
dia structurii societății în ansamblul ei. 
Dar va dura. Este nevoie de răbdare. Iar 
verificarea finală va fi atunci când îi pui 
pe toți evaluatorii în situația de a evalua 
același bun și toți vor obține un rezul-
tat care se va încadra în marja de 20%. 
Atunci abia va însemna că s-a înțeles și 
că și publicul și evaluatorii au ajuns la 
acel consens dorit. Sunt optimist. Am 
încredere în regulile care sunt și în cele 
care pot fi făcute pentru că există pâr-
ghiile necesare, am încredere în oame-
nii care vin din spate, în staff-ul care 
este aici și care împreună cu toți ceilalți 
creează ansamblul. Dacă pe vreuna din 
aceste laturi se va întâmpla să fie o sin-
copă, vor fi pași pe loc. Iar aceștia vor 
trebui remediați cât mai repede. 

Nu pot încheia fără a spune că rolul 
Consiliului Director este primordial. 

Vreau să le mulțumesc colegilor mei 
din actualul Consiliu Director care a 
lucrat intens și alert și care a luat de-
ciziile având la bază, cel mai adesea, 
consensul. Colegii noștri au putut citi 
despre activitatea Consiliului Director 
în fiecare minută a ședinței de CD, pu-
blicată în Newsletter-ul nostru lunar. 

Vorbiți-ne în încheiere și 
despre cele două evenimen-
te majore din calendarul 
ANEVAR, ce urmează să se 
desfășoare în perioada ur-
mătoare: Congresul TEGoVA 
și Ziua Evaluatorului.

Congresul TEGoVA, din 9 iulie, 
este primul eveniment de acest gen 
susținut de această organizație profe-
sională și urmărește să prezinte eva-

luatorilor din Europa informații de 
interes din sfera comună de activita-
te. ANEVAR este gazda acestui prim 
eveniment și sper ca toți participanții 
din partea ANEVAR să aprecieze te-
mele care vor fi prezentate. Speakerii 
vor fi personalități importante din 
zona evaluării atât din Europa, cât și 

din Statele Unite ale Americii. Reco-
mand și îi invit totodată pe cât mai 
mulți dintre colegii noștri să participe 
la acest eveniment. Va fi un avantaj 
atât personal, cât și al ANEVAR și, nu 
în ultimul rând, al României!

Referitor la Ziua Evaluatorului, 
vom continua în 9 septembrie tradiția 
începută cu opt ani în urmă. Sperăm 
ca și în acest an să fie un eveniment 
care să ne mai apropie cu un pas de ni-
velul de excelență pe care ni-l dorim! 
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terior este necesară autorizarea. Dar 
este aceasta suficientă?

Ce aștept eu - evaluator autorizat 
de la verificatorul ce are competențe 
și autorizație și verifică raportul rea-
lizat de mine? 

În primul rând, chiar dacă sună 
desuet, aștept un tratament corect. 

Ce înseamnă asta? 
 Ű Înseamnă analiza raportului de 

evaluare și nu a persoanei – după 
principiul „l-am prins, l-am ars”.

 Ű Înseamnă argumentarea 
concluziilor și nu emiterea de 
judecăți de tipul: 

 » „nu știu cum, dar nu-mi place 
valoarea - simt eu că altfel ar fi 
trebuit făcută lucrarea” fără a 
spune cum și de ce nu este bun 
modul de evaluare propus.

 » „de ce ați făcut așa? alții fac 
altfel”, fără a preciza de ce cum 
fac alții este corect și cum este 
descris în raportul de evaluare 
analizat este incorect. 

 » „de ce ați estimat altă valoare față 
de cea estimată anul trecut de alt 

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

 Ű Nu prea 
înțelegeam 
mare lucru 
despre cine are 
competențe 
de verificator, 
dar știam că 
recomandarea 
asociației 
pentru cei care 
lucrau în echipe 
era aplicarea 
principiilor 
provenite din 
managementul 
calității: o 
persoană 
realizează 
activitatea, o 
alta verifică și o 
alta aprobă.

Așa cum povesteam la conferin-
ța de la Cluj, cartoful fierbinte al 
momentului este lansarea cursu-

lui destinat verificatorilor de rapoarte de 
evaluare și a cărții referitoare la această 
temă: „Despre evaluare și verificarea eva-
luării“ (autor - Adrian Vascu). Este acesta 
un subiect nou? Cu siguranță că nu. Pri-
ma oară când am citit un document scris 
în limba română cu referire la verificarea 
evaluărilor era anul 1999, iar eu eram de 
doi ani evaluator de întreprinderi și mem-
bru ANEVAR. Nu prea înțelegeam mare 
lucru despre cine are competențe de veri-
ficator, dar știam că recomandarea Asoci-
ației pentru cei care lucrau în echipe era 
aplicarea principiilor provenite din mana-
gementul calității: o persoană realizează 
activitatea, o alta verifică și o alta aprobă. 
Documentul se numea „Verificarea de ra-
poarte de evaluare – Standard de Evaluare 
SEV 8.08” prima ediție, noiembrie 1999. 
Anii au trecut, profesia s-a dezvoltat, au 
apărut secțiunile „evaluarea proprietății 
imobiliare”, „evaluarea bunurilor mobi-
le”, „evaluarea instrumentelor financiare”, 
„evaluarea activelor necorporale” și „veri-
ficarea rapoartelor de evaluare”. 

Ordonanța nr. 24/2011 privind unele măsuri în do-
meniul evaluării bunurilor precizează la art. 2 faptul că 
activitatea de evaluare poate fi desfășurată de orice per-
soană care are calitatea de evaluator autorizat. Așadar 
pentru a desfășura fiecare din activitățile enumerate an-

Ce așteaptă un evaluator  
de la un verificator?
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evaluator?” fără a preciza de ce 
raportul analizat anul acesta este 
incorect, iar cel analizat anul trecut, 
de o altă persoană, este corect.

 Ű Înseamnă asumarea întrebărilor 
– adică semnarea cu nume și 
prenume a documentelor ce conțin 
întrebări sau păreri cu privire 
la rezultatul muncii oricărui 
evaluator. Atât timp cât rapoartele 
de evaluare emise trebuie să aibă 
nume, prenume/denumire, număr 
de autorizație, prin similitudine, 
și cel care verifică trebuie să fie 
identificabil cel puțin cu aceleași 
elemente de identificare. Cui ne 
adresăm atunci când nu semnează 
nimeni documentul cu întrebări? 
Cui spunem că am transmis 
răspunsuri cu privire la raportul 
de evaluare atunci cînd suntem 
întrebați? Unei adrese de email? 
Atunci poate și rapoartele ar trebui 
semnate de o adresă de email.

 Ű Înseamnă că persoana care verifică 
un raport de evaluare realizat la o 
altă dată decât cea curentă trebuie 
să fi fost măcar evaluator la acea 
dată, dacă nu verificator! - pentru 
a cunoaște modelul de realizarea 
a rapoartelor de evaluare la acea 
dată, pentru a cunoaște sursele de 
informații existente și disponibile 
pentru evaluatori la acea dată. Un 
raport realizat în trecut trebuie 
analizat prin prisma informațiilor 
disponibile la acea dată, nu a 
informațiilor existente acum în 
diverse baze de date cu privire la 
acea dată.

 Ű Înseamnă transmiterea 
întrebărilor de pe adrese de 
email locate pe servere pe bază 
de contract – nu sunt admisibile 
solicitările de răspunsuri sau 
documente pe adrese de email de 
tipul yahoo.com, gmail.com etc., 
care oferă gratuit adrese de email 
fără a ști ce se poate întâmpla 
atunci când proprietarul acestora 
decide schimbarea politicii 

4. Dacă eu aș fi fost evaluatorul 
verificat, aș fi de acord cu 
atitudinea verificatorului de 
pe parcursul verificării și cu 
limbajul folosit de acesta?

5. Aș fi în stare să îi prezint 
evaluatorului într-o discuție 
„față în față” toate concluziile 
scrise în raportul de verificare?

6. Am respectat cerința de a 
nu utiliza nicio informație 
sau faptă care nu au fost 
disponibile la data evaluării?

7. Am reușit să mă pun în „pielea” 
evaluatorului și să înțeleg cum 
s-a făcut evaluarea și să am 
o imagine clară despre cum 
s-ar fi putut realiza raportul de 
evaluare la acea dată?

8. Am reușit să „reconstitui” 
starea de fapt de la data 
evaluării și să nu fiu influențat 
în exprimarea opiniei de starea 
actuală a bunului sau a pieței 
bunului supus evaluării în 
raportul verificat?

9. Am evitat situațiile în 
care singurul argument a 
fost „părerea mea contra 
părerii lui”?

10. Evaluatorul este de acord cu 
concluzia verificării (dacă a 
luat act de ea)?

Cursul de verificare lansat în 
această perioadă își propune să sta-
bilească reguli clare care vor eli-
mina aspectele negative enumera-
te anterior, iar odată cu aplicarea 
acestora, rolul verificatorului va de-
veni, în primul rând, unul de pre-
venție. 

sale de evoluție viitoare. Dacă 
decidenții hotărăsc publicarea 
informațiilor din conturi? Ce 
pot face utilizatorii yahoo sau 
gmail? Cum ne putem asigura 
că nu încălcăm clauzele de 
confidențialitate transmițând 
răspunsuri către o adresa de 
tipul: banca@gmail.com?

 Ű Înseamnă că verificatorul ar 
trebui să aibă cel puțin aceeași 
experiență și calificare ca 
și evaluatorul care a realizat 
raportul de evaluare.
În mod sigur așteptările mele 

sunt mari, dar nu ieșite din comun. 
Meseria de verificator oferă în mod 
cert satisfacții, dar presupune și res-
ponsabilități foarte mari, care poate 
la prima vedere nu pot fi percepute 
prin prisma efectelor sale. Numai 
prin perceperea responsabilității 
asupra efectelor raportului de veri-
ficare emis poate un verificator să–și 
dovedească competența, calificarea 
și conduita etică ireproșabilă fără de 
care nimeni nu poate fi considerat 
verificator. Faptul că și un raport de 
verificare poate fi la rândul său veri-
ficat nu trebuie să constituie o pie-
dică în calea desfășurării profesiei ci 
un impuls pentru asumarea respon-
sabilității în cunoștință de cauză.  

Cele 10 întrebări1 prin care ve-
rificatorul se autoverifică înainte 
de emiterea raportului de verifica-
re constituie temelia fiecărui bun 
profesionist:

1. Am realizat verificarea de pe 
o poziție neutră, neinfluențat 
de client/angajator sau de altă 
persoană interesată?

2. Am avut competența și 
experiența necesare acestei 
verificări?

3. Dacă eu aș fi fost evaluatorul 
verificat, aș fi de acord cu 
concluziile verificării?

1 (incluse în cursul de verificator  
de rapoarte de evaluare)
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Din activitatea Comisiei  
de Etică și Disciplină (CED)

Procedura disciplinară în speță, pre-
zentată în acest număr al revistei a 
fost declanșată în baza autosesizării 

Președintelui ANEVAR, în urma adresei 
transmise de sucursala unei bănci către 
ANEVAR. Fapta ce constituie obiectul au-
tosesizării se referă la activitatea de evaluare 
bunuri imobile, respectiv la „Raport de eva-
luare pentru teren extravilan“ („Raportul de 
Evaluare” sau „RE”), de către un evaluator 
autorizat ANEVAR, membru corporativ, 
beneficiarul RE fiind un Cabinet Individual 
de Insolvență– Lichidator Judiciar. 

Motto: „Este esențial ca raportul de 
evaluare să comunice informațiile necesare 

pentru o întelegere adecvată a evaluării. 
Un raport de evaluare nu trebuie să fie 

ambiguu sau înșelător.“ (IVS – 103 para. 1)

 Ű GHEORGHE VÎŢĂ,  
MAA, RICS, REV, Președinte al Comisiei  
de Etică și Disciplină
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Raportul de evaluare pentru tere-
nul extravilan este întocmit de un eva-
luator autorizat membru corporativ 
ANEVAR, la solicitarea unui Cabinet 
Individual de Insolvență– Lichidator 
Judiciar, scopul evaluării îl constitu-
ie vânzărea la licitație, conform art. 
117 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Proprietarul terenului este o soci-
etate comercială aflată în procedură 
de insolvență. 

Instituția bancară a solicitat verifi-
carea activității profesionale a evalua-
torului autorizat considerând că aces-
ta a întocmit o „expertiză nereală și 
nelegală“ a unei proprietăți imobiliare 
– teren extravilan, stabilind „un preț 
derizoriu pentru acest bun“, ca preț de 
pornire pentru vânzarea bunului la li-
citație publică. 

Se arată în adresa instituției bancare 
că „a fost stabilit un preț extrem de mic 
în totală discordanță cu realitatea pieței 
imobiliare“ (data evaluării - septembrie 
2013), aducând ca argument faptul că 
un evaluator intern al instituției bancare 
a făcut o evaluare cu cca. 10 luni înainte 
(decembrie 2012) și atunci terenul a fost 
evaluat la o valoare de 10 ori mai mare. 

Problema ridicată de instituția bancară este că va-
loarea estimată de evaluatorul autorizat, inadmisibil de 
mică, va determina vânzarea garanției la un preț care nu 
va face posibilă satisfacerea creanței băncii (valoarea cre-
anței la data evaluării este foarte apropiată de valoarea 
din raportul de evaluare făcut de evaluatorul intern al 
instituției bancare).

Procedura disciplinară a fost declanșată prin Ordinul 
de autosesizare al Președintelui ANEVAR, ca urmare a 
unei adrese primite de la instituția bancară. 

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

După analiza autosesizării și a înscrisurilor de la dosar, 
Raportorul a comunicat Evaluatorului o copie a Ordinului 
Președintelui ANEVAR. Prin aceeași adresă, Evaluatorul a 
fost convocat pentru audiere, Raportorul a solicitat Evalu-
atorului ca, până la termenul stabilit să transmită în scris 
și un punct de vedere cu privire la fapta sesizată și la data 
convocării să se prezinte cu dosarul de lucru al RE.  

Evaluatorul a transmis un punct de vedere referitor la 
sesizarea înregistrată împotriva sa, prin care face urmă-
toarele precizări: 
a. Terenul este situat în extravilanul comunei B, la 

o distanță de aproximativ 2 km în câmp, față de 
localitate, într-o zonă cu vecinătăți terenuri arabile;

b. Accesul la teren se face pe un drum de pământ de 
circa 1 km de la drumul județean, în zonă nu există 
utilități, aceasta fiind traversată doar de o rețea de 
curent de înaltă tensiune;

c. Pentru estimarea valorii, Evaluatorul a cules 
informații privind vânzarea de terenuri 

agricole extravilane de la un Birou 
Notarial și de la localnicii din 

zonă;

 Ű Problema 
ridicată de 
instituția 
bancară este 
că valoarea 
estimată de 
evaluatorul 
autorizat, 
inadmisibil 
de mică, va 
determina 
vânzarea 
garanției la un 
preț care nu va 
face posibilă 
satisfacerea 
creanței băncii 
(valoarea 
creanței la data 
evaluării este 
foarte apropiată 
de valoarea 
din raportul de 
evaluare făcut 
de evaluatorul 
intern al 
instituției 
bancare).
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d. Valoarea estimată în raportul de 
evaluare este valoarea de piață;

e. Evaluatorul menționează că RE 
este întocmit în conformitate 
cu Standardele Internaționale 
de Evaluare, Ediția 2011, și cu 
Codul Deontologic.

f. Evaluarea s-a făcut prin metoda 
comparației, metoda reziduală 
neputând fi utilizată deoarece 
terenul nu este intravilan curți 
construcții pe care să se poată 
construi în acest moment;

g. Evaluatorul arată că valoarea 
stabilită pentru teren este o 
valoare reală de piață pentru 
zona comunei B, județul G, 
instituția bancară (sucursala) 
dorind ca terenul să aibă în 
septembrie 2013 valoarea 
stabilită prin RE întocmit în 
2007, lucru imposibil din cauza 
căderii pieței imobiliare. 

Reprezentantul Evaluatorului au-
torizat - membru corporativ s-a pre-

zentat pentru audiere și în cadrul discuțiilor purtate cu 
Raportorul a fost analizat contextul în care s-a făcut evalu-
area, aspectele menționate în autosesizare și în adresa in-
stituției bancare, precum și neconformitățile constatate de 
Raportor în analiza Raportului de Evaluare. 

În discuțiile purtate pe parcursul audierii, Evaluatorul 
a confirmat cele menționate în punctul de vedere transmis 
către ANEVAR și a oferit informații suplimentare la solici-
tarea Raportorului, privind sesizarea instituției bancare și 
asupra neconformităților constatate de către acesta. 

Evaluatorul a explicat că nemulțumirea instituției ban-
care provine din faptul că valoarea de piață estimată în ra-
portul de evaluare realizat pentru Cabinetul de insolvență 
în vederea vânzării terenului nu susținea valoarea înregis-
trată a garanției (terenului) în evidența instituției bancare. 
Evaluatorul arată că valoarea estimată de el este mult mai 
mică deoarece exprimă valoarea de piață la data evaluării 
ori valoarea garanției în evidențele băncii este foarte mare, 
în ultimul raport de reevaluare din 2012 realizat cu evalu-
ator intern al instituției bancare valoarea garanției în 2012 
era comparabilă cu valoarea din 2007!

În cadrul audierii au fost solicitate de către Raportor 
lămuriri privind modul superficial și ambiguu de întoc-
mire a RE, în redactarea acestuia identificând o serie de 
neconformități:
a. La scopul evaluării este menționat mai întâi 

„evaluarea pentru estimarea valorii de piață a 
proprietății imobiliare în vederea vânzării prin licitație 
conform art. 117 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 cu 

 Ű În discuțiile 
purtate pe 
parcursul 
audierii, 
Evaluatorul a 
confirmat cele 
menționate 
în punctul de 
vedere transmis 
către ANEVAR și 
a oferit informații 
suplimentare 
la solicitarea 
Raportorului, 
privind sesizarea 
institutiei 
bancare 
și asupra 
neconformităților 
constatate de 
către acesta.
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modificările și completările 
ulterioare”, ca mai apoi pe aceeași 
pagină scopul evaluării să fie 
„estimarea valorii de piață în 
vederea stabilirii valorii de piață 
în vederea impozitării”;

b. Sunt enumerate Standardele 
ediția 2007 care au stat la baza 
elaborării lucrării, data evaluării 
fiind 2013. Raportorul a arătat 
faptul că în RE se menționează 
Standardele de evaluare în 
vigoare la data întocmirii RE.

c. Metoda comparației directe este 
aplicată superficial, fără a face 
ajustări, valoarea estimată fiind 
aleasă din plaja valorilor celor 
trei oferte, ajustate cu marja de 
negociere;

d. Capitolul Analiza pieței imobiliare 
- este realizată destul de sumar, 
fără referiri la proprietatea de 
evaluat;

e. În RE au rămas inserate fraze 
care fac referire la: structura de 

rezistență, suprafață utilă, analiza de piață pentru alte 
tipuri de proprietăți, din alte lucrări, CMBU pentru 
birouri, în condițiile în care obiectul evaluării îl 
constituia terenul extravilan.

În cadrul audierii și prin răspunsurile formulate la în-
trebările Raportorului, Evaluatorul a fost de acord cu ob-
servațiile formulate de către Raportor, explicația la cele 
arătate mai sus fiind graba cu care s-a realizat lucrarea și 
faptul că s-a utilizat un model de raport mai vechi. 

Urmare a analizei Raportului de Evaluare, a punctului 
de vedere transmis de către Evaluator și a discuțiilor pur-
tate cu reprezentantul Evaluatorului autorizat - membru 
corporativ, Raportorul constată că Raportul de Evaluare 
prezintă neconformități, inadvertențe privind modul de 
redactare, existența unor paragrafe dintr-un raport de eva-
luare mai vechi, enumerarea Standardelor Internaționale 
de Evaluare, Ediția 2007, capitole incomplete.

Propunerea CED de soluționare a cauzei
Având în vedere analiza și verificarea Raportului de 

Evaluare, explicațiile primite din partea Reprezentantului 
Evaluatorului autorizat - membru corporativ, pe perioa-
da cercetării disciplinare CED s-a constatat că, prin mo-
dul de întocmire a Raportului de Evaluare analizat, acesta 
prezintă neconformități. 

CED consideră că neconformitățile și erorile de teh-
noredactare nu au avut impact asupra concluziei evaluării. 
CED consideră că prin modul de întocmire a Raportului de 
Evaluare analizat în prezenta cauză, fapta evaluatorului au-
torizat – membru corporativ întrunește elementele abaterii 
disciplinare prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. b) din Regula-
mentul ANEVAR raportat la pct. 2.4 lit. c) din Codul de Eti-
că al profesiei de evaluator autorizat: „Evaluatorul autorizat 
trebuie să aibă cunoștinţele și abilităţile necesare, astfel încât 
să înțeleagă și să utilizeze corect metodele și procedurile de 
evaluare general recunoscute pentru realizarea unei evaluări 
credibile; să nu efectueze evaluarea într-o manieră neatentă 
sau neglijentă, favorizând apariția de erori” și lit. d) „evalu-
atorul autorizat va lua toate măsurile rezonabile pentru a se 
asigura că cei care își desfășoară activitatea de evaluare sub 
coordonarea sa acționează în conformitate cu Standardele 
de evaluare obligatorii pentru membrii Asociației”. 

Pentru abaterea disciplinară constatată CED s-a pro-
pus Consiliului Director aplicarea sancțiunii disciplinare 
a Evaluatorului autorizat – membru corporativ ANEVAR 
cu avertisment scris, cu mențiunea că persoana cercetată 
disciplinar nu are antecedente disciplinare. 

După analizarea tuturor informațiilor în cauză, Consiliul 
Director ANEVAR a decis menținerea și aplicarea sancțiu-
nii propuse de Comisia de Etica și Disciplină. 

 Ű Pentru 
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Comunitatea bancară 
din România solicită 
ca directivele europe-

ne să fie transpuse în legislația 
naţională conform prevederi-
lor aprobate de reglementa-
torii europeni și în spiritul 
gândit de emitenți. Ar trebui 
să ne asigurăm că transpune-
rea directivelor, și aici facem 
referire în special la Directiva 
17/2014 privind contractele 
de credit oferite consumato-
rilor pentru bunuri imobi-
le, se face în conformitate cu 
prevederile acestora, pentru 
a evita experiența din anul 
2010 cu transpunerea Direc-
tivei 48/2008. 

Asociația Română a Băncilor a 
înaintat Autorității Naționale pentru 
Protecția Consumatorilor comentari-
ile și propunerile comunității bancare 
cu privire la proiectul de lege privind 
contractele de credit pentru consuma-
tori garantate cu bunuri imobile al că-

rui inițiator este ANPC. Propunerile 
au în vedere transpunerea completă și 
corectă a dispozițiilor obligatorii din 
Directiva nr. 17/2014 privind contrac-
tele de credit oferite consumatorilor 
pentru bunuri imobile, prin care să se 
țină cont de interesele tuturor părților 
implicate, inclusiv ale creditorilor. 

Considerăm că reglementarea re-
strictivă reieșită din dispozițiile pro-
iectului de transpunere a Directivei în 
ceea ce privește acele aspecte lăsate la 
latitudinea statelor membre ar trebui să 
aibă ca fundament o analiză de impact 
detaliată și consultări publice care să 
vizeze fiecare astfel de aspect în parte, 
desfășurate pe o perioadă rezonabilă.

Legislația europeană, prin Directiva 
17/2014, are la bază o serie de principii 
clare de acțiune și cel mai important 
dintre ele este legat de aplicarea doar 
la contractele viitoare. Propunem uti-
lizarea unei exprimări foarte clare pri-
vind respectarea art. 43 din Directiva 
17/2014 care precizează că „nu se aplică 
contractelor de credit existente înainte 
de 21 martie 2016”. Trebuie să trans-
pară fără echivoc ideea că legea care 
transpune Directiva se aplică exclusiv 
contractelor de credit încheiate după 
această dată și nu la stocul de contracte, 
având în vedere că prevederile Directi-
vei interzic aplicarea la contractele exis-
tente înainte de 21 martie 2016.

Un alt amendament adus de comu-
nitatea bancară privește eliminarea ar-
ticolului din textul proiectului de lege 
care prevede că atunci când fluctuația 
ratei de schimb valutar este egală sau 
mai mare de 20%, creditorul oferă con-
sumatorului posibilitatea de reducere a 
costurilor, respectiv de cel puțin 10% 

ARB solicită aplicarea directivei creditului 
ipotecar în spiritul gândit de emitenți

din costul dobânzii sau al comisionu-
lui. Această obligație excede prevederi-
lor Directivei și, în plus, este neclară cu 
privire la modul și durata pentru care 
se aplică. Stabilirea obligației credito-
rului de a reduce costurile ori de câte 
ori rata de schimb valutar înregistrează 
fluctuații egale sau mai mari de 20% 
este excesivă. Acest mecanism repre-
zintă o limitare nejustificată a princi-
piului libertății contractuale consacrat 
de dispozițiile art. 1169 Cod civil și a li-
bertății de stabilire a prețurilor de către 
creditori în concordanță cu principiile 
unei economii de piață. Creditorii tre-
buie să se adapteze condițiilor din piața 
financiară, fluctuațiile de curs fiind in-
dependente de voința acestora. 

Textul proiectului de lege care con-
diționează ca returnarea sau transfera-
rea către creditor a garanției sau a veni-
turilor obținute din vânzarea garanției 
este suficientă pentru rambursarea to-
tală a creditului excede, de asemenea, 
cadrul Directivei. Directiva europeană 
17/2014 menționează doar că statele 
membre nu împiedică părțile la un con-
tract de credit să convină în mod ex-
plicit că returnarea sau transferul către 
creditor al garanției sau al veniturilor 
obținute din vânzarea garanției este su-
ficient pentru a rambursa creditul. 

Considerăm că este o măsură dis-
criminatorie pentru debitorii ce își 
îndeplinesc obligațiile contractuale în 
integralitate și poate genera abuzuri 
din partea unor debitori de rea cre-
dință în dezavantajul celor de bună 
credință. Faptul că restul de creanță 
ce nu a putut fi acoperită din valori-
ficarea bunului este considerată stin-
să prin efectul legii echivalează cu o 

 Ű FLORIN DĂNESCU,  
Președinte executiv Asociaţia  
Română a Băncilor
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expropriere a creditorului fără com-
pensație sau vreo justificare obiectivă.  

Legislația în vigoare la acest mo-
ment conține deja condiții pentru pre-
luarea bunului în contul creanței, art. 
2460 din Codul civil, care conferă o 
protecție suficientă constituitorului.

Această prevedere transferă riscul 
de piață de valorificare a imobilului în 
sarcina creditorului, deși creditorul este 
un intermediar financiar, nu imobiliar. 
O astfel de abordare contravine regle-

mentărilor prudențiale, care restricți-
onează dobândirea de către creditor a 
imobilelor și poate periclita poziția fi-
nanciară a creditorului în situația unor 
condiții nefavorabile pe piața imobili-
ară. Acest aspect ar putea conduce la 
practicarea unor rapoarte LTV (loan to 
value) foarte reduse, tocmai pentru ca 
operatorul economic să poată recupera 
banii acordați în creditare la un nivel 
cât mai optim, ceea ce înseamnă că va 
acorda credite în valori mai reduse.

De asemenea, considerăm excesivă 
prevederea care menționează că în ca-
zul imposibilității consumatorilor de a 
accepta majorarea dobânzii, creditorul 
nu are dreptul să denunțe unilateral 
sau să rezilieze contractul și că trebuie 
să facă o propunere de reeșalonare sau 
de refinanțare a creditului, în raport cu 
veniturile actuale ale consumatorului. 

În orice situație, se arată în pro-
iectul de lege, rata dobânzii aplica-
bile anual sumei trase din credit nu 
poate fi mai mare de 15%. Apreciem 
că acest articol instituie o limitare în 

mod arbitrar a libertății creditorului 
de stabilire a politicii de prețuri, în 
condițiile unei piețe concurențiale.

În funcție de evoluția pieței finan-
ciare, în special ratele dobânzilor de 
refinanțare, această limitare ar putea 
împiedica acordarea de credite con-
sumatorilor, în condițiile în care cre-
ditorul nu s-ar putea finanța sub limi-
ta impusă arbitrar.

Comunitatea bancară solicită men-
ținerea prevederilor Directivei în ceea 

ce privește cursul de schimb la care se 
poate efectua conversia. Directiva men-
ționează că un consumator are dreptul 
să convertească un contract de credit 
într-o monedă alternativă, iar cursul de 
schimb la care se efectuează conversia 
este rata de schimb a pieței aplicabilă 
în ziua aplicării conversiei, și nu este 
rata de schimb oficială afișată de Banca 
Națională a României, cum se prevede 
în proiectul de transpunere a Directi-
vei. De asemenea, costurile generate de 
conversia creditului care nu țin de ban-
că trebuie asumate de client. Trebuie 
ținut cont de faptul că o eventuală con-
versie a creditului în altă valută impune 
atât adiționarea contractului de ipotecă 
imobiliară, cât și reînregistrarea garan-
ției de tip ipotecă mobiliară înscrisă la 
Arhiva Electronică de Garanții Reale 
Mobiliare (AEGRM) la noua valoare și 
valută a creditului, iar acest lucru presu-
pune costuri, care nu le revin băncilor, 
ci sunt datorate de client notarului și 
operatorului de arhivă și evaluatorului.

Prevederile din textul proiectului 

de lege prin care se interzic cesiona-
rea contractului de ipotecă ce are ca 
obiect bunuri imobile rezidențiale că-
tre un operator financiar bancar sau 
nebancar care nu are sediul social sau 
o sucursala în România și cesionarea 
creanțelor unor persoane care nu sunt 
instituții de credit sau instituții finan-
ciare nebancare sunt de natură a afec-
ta competitivitatea pe piață și limita 
accesul operatorilor străini, ceea ce 
este contrar spiritului Directivei.

Această prevedere contravine Le-
gii nr. 93/2009, care prevede că cesi-
unea portofoliilor de credite încadra-
te în categoria pierdere nu constituie 
activitate de creditare. De asemenea, 
contravine art. 35 și 37 TFUE (Tra-
tatul privind Funcționarea Uniunii 
Europene) privind libera circulație a 
mărfurilor, instituind o restricție de 
dobândire pentru cetățenii străini. 

Comunitatea bancară a mai pro-
pus inițiatorului eliminarea prevede-
rii conform căreia consumatorul are 
dreptul să aleagă dacă evaluarea este 
realizată de un evaluator extern in-
dependent sau de un evaluator intern 
independent al creditorului. Activita-
tea de evaluare este practic externali-
zată și intră sub incidența prevederilor 
BNR privind activitățile externalizate. 
În această situație, ar putea exista ris-
curi operaționale suplimentare.

Extinderea nerezonabilă a sferei de 
aplicare a legislației europene ar induce 
un decalaj îngrijorător în ceea ce priveș-
te practicile bancare din România față 
de celelalte state europene unde auto-
ritățile se limitează strict la prevederi-
le directivelor aprobate de legislativul 
european, inclusiv la nivel de costuri 
suportate de sistemul bancar. Ar fi ame-
nințată capacitatea instituțiilor de credit 
de a mai acorda credite populației pen-
tru cumpărarea de locuințe, împrumu-
turi de altfel necesare dezvoltării eco-
nomice. Poate afecta percepția asupra 
riscului de țară, costul de finanțare al 
entităților private locale, cât și costul de 
finanțare al statului în ansamblul său. 
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Casele verzi și reducerea riscului 
de intrare în incapacitate de plată

Faţă de casele tradiționale, casele 
verzi prezintă un risc de intrare în 
incapacitate de plată semnificativ 

mai mic și un preţ de vânzare estimat 
mai mare. În prima ediţie a acestei se-
rii de articole am prezentat principalele 
caracteristici ale clădirilor verzi, și anu-
me, eficienţa energetică și energia verde, 
o conectivitate bună la comunitate, asi-
gurată prin reţeaua de transport public 
sau prin accesibilitatea amplasamentu-
lui prin deplasare pe jos, utilizarea ma-
terialelor de construire sustenabile și 
sănătoase, o calitate mai bună a aerului 
interior, design bio-climatic și alte prin-
cipii importante. 

Deși principiul conform căruia o clădire verde adu-
ce avantaje pe termen scurt și lung investitorilor, ocu-
panţilor, băncilor creditoare, industriei construcţiilor și 
industriei proprietăților imobiliare, se aplică în general 
tuturor tipurilor de clădiri, aș vrea să mă opresc acum 
asupra locuințelor - o categorie cu aspect personal pen-
tru fiecare dintre noi și familiile noastre. În acest articol 
aș vrea să prezint raţionamentul general care explică scă-
derea riscului de intrare în incapacitate de plată, precum 
și câteva explicaţii specifice principalelor caracteristici 
ale clădirilor verzi, fundamentate pe studiile existente. 
În ediţia următoare a revistei „Valoarea, oriunde este ea” 
voi evidenţia situaţia pieţei creditelor pentru locuințe, 

eforturile organizaţiei noastre de a 
sublinia beneficiile pentru industria 
serviciilor financiare, precum și pașii 
suplimentari ce trebuie făcuţi. 

Raţionament general 
În ciuda tendinţelor observate pe 

anumite pieţe de a „supra-finanţa” 
proprietatea imobiliară rezidenţia-
lă, în general sectorul locuinţelor se 
„sub-finanţează” radical, pe motivul 
indisponibilității mijloacelor finan-
ciare și/sau lipsei de încredere și/sau 
conștientizare a unor opţiuni de fi-
nanţare responsabile, evitând să se 
depună eforturile necesare în etapa 
de proiectare sau să se aleagă tehnici 
și materiale de construire adecvate. 
Nu există decât un singur moment 
„oportun” pentru a investi suficient 
în proiectarea și construirea unei case 
– în special în elementele structurale 

 Ű STEVEN BORNCAMP,  
CEO Romania Green Building Council

Articol din seria „Finanţarea proprietăților mobiliare și clădirile verzi”
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și în anvelopa clădirii (adică fundaţie, 
pereţi, acoperiș, izolaţie și ferestre) – 
astfel încât să rezulte o clădire sigură 
din punct de vedere structural, efici-
entă din punct de vedere energetic și 
responsabilă faţă de mediu. Bineînțe-
les, acest moment este plasat la înce-
putul procesului de construire. Lipsa 
unor investiții adecvate în anvelopă 
și structură, în etapa de planificare 
și execuție, conduce la construirea 
unor case ale căror costuri de exploa-
tare sau ale căror lucrări de corectare 
sunt mari și care au de suferit în ceea 
ce privește confortul, sănătatea și si-
guranța financiară a familiilor care 
locuiesc în ele. 

Încă înainte de înființarea orga-
nizației noastre, în 2008, în discuțiile 
cu comunitatea constructorilor am 
identificat dezvoltatori de proprie-
tăți imobiliare dornici să con-
struiască locuințe verzi, 
dar care erau con-
vinși că potenți-
alii cumpără-
tori nu ar 

înțelege beneficiile și nu ar fi dispuși să plătească pentru 
ele. Dezvoltatorii de proiecte imobiliare – adevărați ex-
perți în înțelegerea motivațiilor cumpărătorului – ne-au 
arătat că este nevoie ca cei care cumpără o locuință să 
abandoneze obsesia de a reduce la maxim „prețul de vân-
zare pe metru pătrat” și să înțeleagă conceptul de „cost 
total lunar generat de proprietate”, inclusiv sub aspectul 
sănătății, al reparațiilor și cheltuielilor cu energia, ceea ce 
reprezintă o cale mai bună de a înțelege adevăratul preț 
plătit pentru decizia lor de a achiziționa o proprietate 
imobiliară. Privind din alt unghi, puțini dintre noi avem 
suficiente resurse pentru a plăti întreaga sumă la achiziția 
unei locuințe și, astfel, costul cel mai relevant pentru noi 
devine suma pe care o plătim lunar pentru creditul ipote-
car, precum și celelalte costuri aferente exploatării locu-
inței și menținerii unui nivel de confort (fie el și minim). 

În România, ca și în multe alte țări, cumpărătorii de 
locuințe se tem foarte tare să datoreze bani băncilor, să 
riște executarea garanțiilor și să plătească dobândă la îm-
prumut. Desigur, sunt riscuri și costuri reale, însă riscu-
rile trebuie puse în balanță cu deteriorarea substanțială 
a valorii atunci când lipsa unor resurse de investiții în 
avans duce la construirea din aproape în aproape, făcând 
rabat de la cunoștințele din domeniu, materiale și price-
perea necesare pentru a construi structuri sigure, dura-
bile, adaptabile schimbărilor viitoare și care să necesite 
un minim de resurse în exploatare. Banca – co-propri-

etar efectiv al casei timp de 20-30 de ani, până când 
se plătește ultima rată a creditului ipotecar – ar 

trebui să fie preocupată de cerințele de cost 
pe termen lung ale casei și de valoarea 

ei viitoare, care este mult îmbună-
tățită prin investițiile adecvate 
la începutul procesului și prin 
aderarea la principiile unei clă-
diri verzi. 

Un studiu comparativ în-
tre case verzi și case tradițio-
nale, efectuat pe un eșantion de 
71.000 de case, a arătat o scăde-
re cu 32% a riscului de intrare în 
incapacitate de plată pentru ca-
sele verzi, excluzând alți factori 
determinanți ai creditului. O 
constatare importantă a studiu-
lui a fost aceea că locuințele care 
au depășit cerințele stabilite de 
către acesta pentru încadrarea 
ca și casă „verde” au demonstrat 
rezultate și mai bune la restitu-
irea împrumutului. Deși studiul 

 Ű În România, 
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s-a bazat pe un număr de piețe rezidențiale din SUA, este 
relevant pentru România, deoarece costul energiei este re-
lativ scăzut pe ambele piețe, ceea ce am putea considera că 
acționează în detrimentul ideii de beneficiu financiar ge-
nerat de investiția în eficiența energetică. În plus, nivelul 
și gradul de aplicare ale codurilor de eficiență energetică a 
clădirilor sunt mai reduse în România, de aceea benefici-
ile unor instrumente suplimentare de certificare a locuin-
țelor verzi, instrumente cu cerințe energetice mai stricte, 
prin care să se identifice locuințele cu performanțe supe-
rioare, ar putea fi considerate mai utile în România. Aș 
adăuga că propriile mele observații efectuate asupra locu-
ințelor dintr-o zonă seismică, locuințe având hidroizolații 
în general de calitate proastă, infiltrații semnificative de 
apă și strategii de izolație termică defectuoase, într-o țară 
ca România - care iarna trece de obicei prin mai multe se-
rii de îngheț și dezgheț - sugerează că pentru casele con-
struite la un standard superior putem anticipa costuri cu 
reparațiile reduse semnificativ și valori mai mari. 

Atribute financiare  
ale caracteristicilor caselor verzi

Construirea unei anvelope adecvate a clădirii contri-
buie substanțial la eficiența energetică pe termen lung a 
unei case, lucru care se poate măsura ușor prin economia 
realizată în ceea ce privește costurile cu energia. Soluțiile 
de tip „casă inteligentă” - care optimizează confortul, pre-
cum și performanța energetică a sistemelor cu care este 
dotată o locuință, sunt caracterizate de fluxuri de numerar 
în care costurile cu energia sunt reduse. Sistemele pentru 
energie verde încorporate în clădire dau acum posibilita-
tea reducerii semnificative a perioadei de rambursare, iar 
în anumite situații pot fi mai eficiente din punct de vedere 
al costurilor decât conectarea la rețeaua de energie. „De-
signul bio-climatic”, care are în vedere orientarea casei pe 
teren și amplasarea copacilor și a vegetației astfel încât 
căldura solară să fie captată iarna și evitată vara, impli-
că adesea doar un cost minim în etapa de planificare din 
cadrul proiectării, însă conduce la economii foarte mari 
de-a lungul timpului. Construcţiile certificate ca „Green 
Homes“ într-un proiect pilot recent au demonstrat obți-
nerea unei economii anuale la energie echivalentă cu rata 
creditului ipotecar pe o lună sau două luni, ceea ce are 
implicații evidente asupra reducerii riscului de intrare în 
incapacitate de plată. Acest rezultat corespunde datelor 
din studiile internaționale pe această temă. 

Localizarea proiectelor imobiliare rezidențiale în zone 
cu acces adecvat la rețeaua de transport public și în care o 
varietate de servicii utile sunt accesibile pe jos, fără să ne-
cesite utilizarea automobilului, poate contribui substanți-
al la reducerea riscului de intrare în incapacitate de plată. 

Familiile care pot funcționa cu o sin-
gură mașină în loc de două (sau trei 
sau chiar mai multe) au o rezistență 
financiară evident mai mare față de 
cele cu un grad mai mare de depen-
dență de automobil, în eventualita-
tea în care apare o situație de declin 
economic sau alte șocuri financiare. 
Un studiu academic comprehensiv a 
arătat că riscul de intrare în incapaci-
tate de plată scade cu 58% în situația 
în care cel puțin 30% din angajați fac 
naveta cu metroul sau trenul de mare 
viteză și cu 34% pentru locuințele si-
tuate în cartiere cu cel puțin 16 ma-
gazine de tip retail.

Pierderea unui membru al famili-
ei sau a propriei sănătăți este adesea 
factorul care contribuie mai mult la 
creșterea riscului de intrare în in-
capacitate de plată decât pierderea 
serviciului proprietarului casei. Este 
foarte dificil să se stabilească o legă-
tură de cauzalitate între boală și un 
anumit tip de casă, deoarece oame-
nii sunt supuși influenței mai multor 
condiții în locuințele pe care le ocu-
pă, unor regimuri alimentare diferi-
te, opțiuni de stiluri de viață etc. To-
tuși portofoliul de garanții ipotecare 
al băncilor va înregistra rezultate cu 
mult mai bune dacă locuințele pe 
care le finanțează folosesc materiale 
non-toxice, asigură o bună calitate a 
aerului din interior, lumină naturală 
și artificială de bună calitate. 

Dincolo de locuința propriu-zi-
să, utilizarea unei peisagistici sus-
tenabile care înglobează plante și 
copaci autohtoni, mai bine adaptați 
la condițiile locale, duce la scăderea 
sau eliminarea necesității de a utiliza 
pesticide sau ierbicide, ori de a iriga 
mai mult decât este asigurat prin re-
gimul precipitațiilor, ceea ce permite 
reducerea costurilor pentru proprie-
tar. Astfel de plante și copaci necesită 
costuri de înlocuire mai mici și evită 
pierderea valorii în cazul în care ve-
getația din jurul locuinței nu supra-
viețuiește condițiilor de climă locale.

 Ű Construcţiile 
certificate ca 
„Green Homes“ 
într-un proiect 
pilot recent au 
demonstrat 
obținerea unei 
economii anuale 
la energie 
echivalentă cu 
rata creditului 
ipotecar pe o 
lună sau două 
luni, ceea ce 
are implicații 
evidente asupra 
reducerii riscului 
de intrare în 
incapacitate 
de plată. 
Acest rezultat 
corespunde 
datelor 
din studiile 
internaționale pe 
această temă.
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Casele verzi sunt, de asemenea, proiectate în ideea 
adaptabilității, deoarece numărul membrilor din familie, 
ca și nevoile acestora, se schimbă. O clădire care poate fi 
modificată cu costuri minime și cu un minim de pertur-
bare a vieții ocupanților are un profil de cost îmbunătățit 
și o valoare mai mare decât altele.

Am dat numai câteva exemple de caracteristici ale 
unei case verzi care permit reducerea costurilor cu propri-
etatea și îi sporesc valoarea. Cumpărătorii pot găsi dovezi 
într-un studiu efectuat în 2014 pe continentul nord-ame-
rican care demonstrează că locuințele verzi certificate au o 
primă de preț de 9% față de casele tradiționale. 

În ediția viitoare a revistei 
Există studii convingătoare care ne fac să ne întrebăm 

care este situația sectorului local al creditelor ipotecare și 
care sunt următorii pași pentru a ne asigura că instituțiile 
financiare evaluează adecvat locuințele verzi în procesul 
de subscriere. Acestea constituie întrebările la care dorim 
să răspundem în ediția următoare a revistei. Între timp, 
includem mai jos câteva materiale de referință ce pot fur-
niza detalii despre riscuri și case verzi. Toate acestea sunt 

documente disponibile pe internet și 
se pot descărca gratuit. În plus, se-
tul de instrumente pentru investitori, 
elaborat de Romania Green Council, 
„Toolkit for Residential Investors”, se 
poate descărca gratuit și conține și alte 
materiale de referință. 

MATERIALE DE REFERINȚĂ 
University of North Carolina Center for 

Community Capital – Institute for Market 
Transformation. Home Energy Efficiency and 
Mortgage Risks. March 2013.

Journal of Sustainable Real Estate 
Volume 5, Number 1, Pivo, Gary. The Effect of 
Sustainability on Mortgage Default Prediction 
and Risk in Multifamily Rental Housing. San 
Diego, 2013.

Appraisal Institute. Appraisal Institute 
Supports USGBC’s ‘Green’ Home Report 
Findings. Washington D.C., 2014.

U.S. Green Building Council. LEED® in 
Motion: Residential. Washington D.C., 2014.

Romania Green Building Council “Green 
Homes & Green Mortgage Toolkit for Residential 
Investors”. Bucharest, Romania. March 2015. 

Secretarul de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, domnul Mihail Fâcă și doamna director cabinet 
ministru, Mariana Doina Ionescu, inaugurează Pavilionul Case Verzi la Târgul Național Imobiliar - 15 Mai 2015

 Ű Casele  
verzi sunt,  
de asemenea, 
proiectate 
în ideea 
adaptabilității, 
deoarece 
numărul 
membrilor 
din familie, 
ca și nevoile 
acestora,  
se schimbă.
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 Ű În absenţa unei 
informaţii largi și 
libere, în afara 
unei circulaţii 
neîngrădite 
a obiectelor 
artistice, în 
condiţiile de 
pândă și de 
suspiciune în 
care colecţionarii 
de artă se 
manifestau 
acum câteva 
decenii, era 
de așteptat ca 
receptarea artei 
să fie viciată, 
iar judecarea ei 
sever pervertită.

C
hiar dacă în ultimii ani au apărut pe piaţa de artă 
românească actori noi, adică galerii, asociaţii, 
case de licitaţie etc., prin care s-au repus în dis-
cuţie maturitatea și conștiinţa de sine a spaţiului 
nostru artistic și comercial, lucrurile sunt încă 
departe de a se fi stabilizat. În acest context și pe 

o piaţă de artă în plină formare, așa cum este cea româneas-
că, întrebarea asupra acordului dintre valoarea artistică a unui 
obiect și valoarea lui comercială este încă una legitimă, dacă 
nu de-a dreptul obligatorie. Atunci când un fenomen nu s-a 
structurat suficient, când normele juridice nu funcţionează 
la parametri normali și când spaţiul spontaneităţii este mult 
mai mare decât acela supus unor reguli stabile, este de bănuit 
că echilibrele obligatorii dintre valoarea culturală a operei de 
artă și valoarea ei de piaţă sunt grav perturbate. Și, în pofida 
unor aparenţe, lucrurile chiar așa stau. În absenţa unei in-
formaţii largi și libere, în afara unei circulaţii neîngrădite a 
obiectelor artistice, în condiţiile de pândă și de suspiciune în 
care colecţionarii de artă se manifestau acum câteva decenii, 
era de așteptat ca receptarea artei să fie viciată, iar judecarea ei 
sever pervertită. Însă tocmai în momentele grele, atunci când 
ameninţările sunt permanente și riscurile inevitabile, se naște 
în mod natural, ca o variantă a instinctului de conservare, o 
exigenţă cu totul ieșită din comun. Astfel, pentru a face eco-
nomie de mișcare, pentru a contrabalansa lipsa de informare 
și a preîntâmpina deficienţele de gust născute dintr-o cultură 
precară, colecţionarul român, din ce în ce mai izolat și tot mai 
ferm împins într-un soi de cvasiconspirativitate, înainte de 
anii ‘90, iar acum îngrădit de criză și asaltat de alte priorităţi, 
s-a fixat decis pe numele mitologice ale artei românești, adică 
pe acelea care lasă șanse minime unei opţiuni eronate. 

Grigorescu, Andreescu, Aman, Luchian, Tonitza, Pe-
trașcu, Iser, Ressu, Dărăscu, Șirato, Ţuculecu, Baba, Ciucu-
rencu etc., iată doar cîţiva artiști care nu implică riscuri în 
ceea ce privește plasamentele financiare și nici nu dezamă-
gesc nevoia, mai mult sau mai puţin reală, de hrană sim-
bolică. Privind lucrurile în felul acesta, s-ar putea spune cu 
siguranţă că între valoarea artistică și valoarea comercială a 
unei lucrări de artă nu există niciun fel de tensiune, că marii 
noștri artiști au, în mod justificat, și cele mai mari preţuri. 

Așadar, atunci cînd receptarea se con-
formează unor judecăţi deja acceptate 
și se supune ierarhiilor prestabilite, to-
tul pare a fi în ordine, dar atunci cînd 
intervine problema selecţiei nedirija-
te și a opţiunii directe, se instalează o 
acută stare de criză. Abia în această si-
tuaţie, aceea care angajează soliditatea 
culturii și siguranţa gustului, încep să 
se manifeste disfuncţiile de fond și vi-
ciile de formă. Artiști de primă mână, 
cum ar fi, de pildă, Alexandru Pho-
ebus, Șt. Dimitrescu, Merica Râmni-
ceanu, Elena Popea, Al. Padina, Samuel 
Mutzner, Sabin Popp, Iorgulescu-Yor, 
Teodorescu-Sion, Vasile Popescu, Paul 
Miracovici etc. sau, încă și mai flagrant, 
cei din eșalonul imediat următor, Lucia 
D-Bălăcescu, Michaela Eleutheriade, 
Mandia Ullea, Nina Arbore, Casilda 
Miracovici, Tache Papatriandafil, Ta-
che Soroceanu, Leon Al. Biju, Ion Lu-
cian Murnu etc. sunt victimele unui 
dezacord inacceptabil între valoarea 
lor artistică și valoarea lor comercială. 
Iar dacă mergem și mai departe, adică 
ajungem până în contemporaneitate, 
faptele devin de-a dreptul hilare: Sabin 

 Ű PAVEL ȘUȘARĂ,  
expert, evaluator, Președinte AEEAR
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 Ű Deschiderea 
spre lume n-a 
existat aproape 
deloc, artiștii 
contemporani 
circulau cu 
mare dificultate, 
iar ceea ce se 
vindea dincolo, 
în afara câtorva  
privilegiaţi, 
se vindea 
mai curând 
confidenţial.

Bălașa, ca să luăm doar un exemplu notoriu, cu întregul său 
fariseism estetic la vedere, se vinde încă la sume exorbitante 
în raport cu propria lui performanţă, în vreme ce Florin Mi-
troi, unul dintre cei mai originali și mai profunzi pictori din 
ultimele decenii, este cvasinecunoscut, ca să nu mai vorbim 
de Dan Perjovschi, de exemplu, sau, mai recent, de Adrian 
Ghenie, care sunt deja prezenţe internaţionale incontestabile 
și aproape de negăsit pe piaţa românească după care, între 
noi fie vorba, nici nu se prea omoară... 

Această realitate, pe jumătate tristă, pe jumătate hilară, 
poate fi definită caragielesc, adică observând că procesul de 
maturizare a pieţei de artă din România, precum și circulaţia 
sistematică a artiștilor români pe piaţa europeană, sunt admi-
rabile, dar lipsesc aproape cu desăvârșire. Faptul are mai mul-
te explicaţii, dar, în mod esenţial, el este determinat de starea 
de recluziune și de noncomunicare în care am zăcut aproape 
50 de ani. În tot acest interval, bunurile artistice n-au circulat 
și, în consecinţă, valoarea lor a fost stabilită în mod artificial, 
în funcţie de interese de grup sau în funcţie de comandamen-
te politice. Singurul cumpărător cu putere financiară mare 
era statul, iar el cumpăra discreţionar, după cum îi dictau 
umorile și nevoile propagandistice, pentru că artistul chiar 
asta era, în ultimă instanţă: un simplu agent de propagandă și 
de influenţă, un fel de apostol laic al teologiei negative pe care 
comunismul a reprezentat-o în mod exemplar. 

Deschiderea spre lume n-a existat aproape deloc, artiș-
tii contemporani circulau cu mare dificultate, iar ceea ce se 
vindea dincolo, în afara câtorva privilegiaţi, se vindea mai 
curând confidenţial. Legea patrimoniului era o lege protecţi-
onistă, etanșă din punctul de vedere al comunicării cu exte-
riorul; se inducea insidios aceeași stare de spirit care a născut 
celebrul slogan de după ’89, „nu ne vindem ţara”, respectiv 
,,nu ne vindem patrimoniul”, dar, în felul acesta, patrimoniul 
a fost scos din contextul său legitim, a fost ejectat din 
sfera de influenţă a pieţei de artă - singura în mă-
sură să acrediteze în realitatea culturală și eco-
nomică sau, după caz, să excludă, un fenomen 
care ţine de creaţia simbolică. 

Grigorescu, Andreescu, Luchian, Tonit-
za, Petrașcu etc., pentru că tot i-am amintit, și 
încă mulţi alţii care se bucură la noi de un statut 
cvasimitologic, în exterior sunt prezenţe neglijabi-
le. Această realitate se răsfrânge extrem de prost asupra 

capacităţii noastre de a convinge prin 
cultură, chiar dacă ne batem și acum 
cu pumnul în piept că prin cultură 
suntem deja europeni. S-au creat, ast-
fel, niște situaţii absolut aberante: dacă 
în România un pictor ca N. Grigorescu 
este situat undeva la limita sfinţeniei și 
este învestit cu o valoare sufletească in-
comensurabilă, tot el, cu toată sfinţenia 
lui, pe piaţa europeană este perceput la 
nivelul unui mic maestru de provincie. 
Paradoxul traduce, în esenţă, o situaţie 
de care suntem pe deplin responsabili: 
deși în sine, în ceea ce înseamnă da-
tele transcendente ale creativităţii lui, 
artistul este perfect compatibil cu exi-
genţele estetice ale oricărui spaţiu, din-
colo de spaţiul românesc interesul real, 
nemijlocit, acela pe care îl determină 
lumea foarte specială a colecţionarilor, 
este absolut irelevant. Și acest fenomen 
se datorează unei politici culturale fa-
limentare, adică exclusiv faptului că 
lucrările n-au circulat, că ele au fost și 
sunt încă ţinute în captivitate, că n-au 
fost promovate în marile muzee și că 
n-au fost disponibilizate pe marile pie-
ţe, acolo unde relaţia vie cu actorii 
specializaţi face infinit mai mult decât 
toate crizele noastre de narcisism, frus-
trare, aroganţă și suficienţă, la un loc.  
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Anca Alungulesei a dezvăluit cum se prepară „Sănătatea la pahar”!

Workshop la ANEVAR

Cum se prepară o 
porție de „Sănătate 
la pahar”? Dar un 

desert care să încânte pa-
pilele gustative, dar să nu 
conțină nici zahăr și nici 
făină albă? Invitată la un 
workshop la sediul Asocia-
ției Naționale a Evaluatori-
lor Autorizați din România, 
Anca Alungulesei, fondator 
al RawCoco, prima cofe-
tărie-ceainărie raw-vegană 
din România, specialist în 
deserturi raw-vegan și în 
programe de detox cu su-
curi naturale din legume 
și fructe, a demonstrat că 
se poate „găti” și gustos și 
sănătos. Și că, în timp ce 
ne delectăm cu preparate 
savuroase, putem să ne în-
grijim și de starea sănătății. 

Suc de iarbă de grâu, suc verde 
detoxifiant, lapte de migdale simplu, 
dar și cu arome de turmeric și cacao 
și delicioasa înghețată raw-vegană de 
ciocolată cu fructe de pădure au fost 
specialitățile „gătite” de Anca Alungu-

RawCoco este aceea de a face cât mai 
mulți oameni să conștientizeze că „nu 
trebuie să fim medici pentru a ne în-
griji de sănătatea noastră”. 

În cercetările sale privind alimen-
tația sănătoasă, fondatoarea RawCoco 
a descoperit o rețetă simplă și la înde-
mână pentru detoxifierea organismu-
lui și a creat un program original de 
detox din sucuri naturale de legume 
și fructe, Detox Happy Body, care hră-
nește organismul cu vitamine, minera-
le și enzime, dar îi și dă, în același timp, 
răgazul de a se odihni din procesul 
greoi de digestie.

 Programul de detox pe care crea-
toarea lui îl numește „sănătate la pa-
har” poate dura între 3 și 7 zile și a 
înregistrat, printre cei care l-au încer-
cat, rezultate uimitoare pentru corp 
și spirit. 

Alimentație sănătoasă fără 
a renunța la dulciuri!

Deși acest lucru pare greu de cre-
zut, este totuși posibil în universul 
RawCoco. „Deserturile raw-vegane 
sunt recomandate tuturor (copiilor, 
persoanelor adulte, femeilor însărcina-
te, celor care alăptează sau persoanelor 
care au diverse boli precum diabetul, 
sau persoane care au diverse intole-
ranțe: gluten și lactoză). De asemenea, 
dulciurile raw-vegane pot fi consuma-

lesei pentru cei de la ANEVAR. Fon-
datoarea RawCoco mărturisește că în 
acest business inovator nu prea există 
modele la care să se raporteze și de 
aceea experimentează multe lucruri, 
însă toate avizate de nutriționiști.

Anca Alungulesei despre 
misiunea RawCoco

„Un corp mai sănătos, o minte mai 
clară, putere de muncă și bucuria de a 
face cât mai multe lucruri într-o sin-
gură zi” – acesta sunt rezultatele alege-
rii unei alimentații cât mai vii - spune 
Anca Alungulesei, care atrage atenția 
la fiecare workshop RawCoco asupra 
faptului că multe dintre alimentele pe 
care le consumăm în acest moment nu 
constituie de fapt hrană. 

„Eu nu prea rezonez cu expresia: 
A, păi avea 60 de ani și a murit de 
cancer! Ce dacă avea 60 de ani? Era 
normal ca la acestă vârstă să se insta-
leze cancerul în corp și să distrugă tot? 
De ce să credem că aceste lucruri sunt 
normale? Să nu uităm că, de fapt, mi-
siunea noastră pe acest pământ este de 
a supraviețui cât mai mult. Și asta în-
seamnă conservarea stării de sănătate 
pe o perioadă cât mai mare de timp. 
Câți oameni ați mai auzit în zilele 
noastre că mor de bătrânețe?”, întreabă 
Anca Alungulesei.

Așadar misiunea asumată de 
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te oricând deoarece nu îngrașă. Ele 
sunt extrem de consistente și sățioa-
se, oferindu-ne sațietatea pe care doar 
un dulce de calitate ne-o poate oferi!”, 
spune Anca Alungulesei, fondatoarea 
acestui business inovator. 

Dulciurile raw-vegane nu sunt 
procesate termic, nu conțin zahăr, fă-
ină, lapte, ouă și, mai ales, E-uri, con-
servanți și potențatori de arome. Ele 
sunt 100% naturale, iar „faptul că aces-
te dulciuri nu sunt trecute prin foc, le 
face să fie pline de enzime, vitamine 
și nutrienți în stare naturală. Astfel, 
consumul de dulciuri raw-vegane ne 
încarcă de fapt cu toate aceste enzime, 
vitamine și nutrienți – ne încărcăm cu 
sănătate”, explică Anca Alungulesei.

Sănătatea la pahar sau plăcerea de 
a savura un dulce sănătos fără vinovă-
ție poate începe cu ușurință la locul de 
muncă. Pentru că la locul de muncă ne 
petrecem, de multe ori, mai mult timp 
decât acasă. Faptul că, la un moment 
dat, ajungem să conștientizăm cât de 
importantă este alimentația pentru 
starea noastră de bine este un prim pas 
către călătoria spre ceea ce suntem noi 
cu adevărat. Dacă noi facem schimba-
rea și pentru cei din jurul nostru va fi 
mult mai ușor. 
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EVENIMENTE

Conferința itinerantă „Teme actuale în evaluare”

La Murighiol a avut loc conferința intitulată  
„TEME ACTUALE ÎN EVALUARE”,  

pe data de 16 mai 2015.
Evenimentul s-a încheiat cu un tur al Deltei. 

Adrian Vascu

Sorin Petre

Dalina Bădescu Dana Ababei

Adrian Nicolescu

Gheorghe Bădescu
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EVENIMENTE

Pavel ȘușarăFilip Stoica
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EVENIMENTE

GALA PREMIILOR UNITER 2015

Președintele ANEVAR, Adrian Vascu, i-a înmânat  
dlui Doru Mareș premiul pentru Critică de teatru
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EVENIMENTE

Amfitrionul Galei Premiilor Uniter, ediția a XXIII-a, a fost, 
ca în fiecare an, Ion Caramitru, președintele UNITER. Juriul 
de nominalizări a fost alcătuit din criticii de teatru Monica 
Andronescu, Mircea Morariu și Maria Zărnescu, iar juriul galei care 
a decis câștigătorii a fost format din scenografa Ştefania Cenean, 
criticul și comentatorul literar Dan C. Mihăilescu, actriţa Valeria 
Seciu, criticul de teatru Oana Stoica și regizorul Alexa Visarion.

ANEVAR a avut un rol important printre partenerii UNITER, 
fiind primul an în care a susținut premianții și în care a înmânat 
un premiu. Reprezentantul asociației, Adrian Vascu, însoțit pe 
scenă de actrița Andreea Bibiri, i-a acordat domnului Doru Mareș 
premiul pentru Critică de teatru. 

Echipa ANEVAR

Ion Caramitru

Adrian Vascu și Andreea Bibiri
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EVENIMENTE

Conferința „Evaluarea pentru 
piața de capital din România” 

– ASE, 4 iunie 2015

Una dintre cele mai vechi conferințe organizate 
de ANEVAR și găzduită de Academia de Studii Eco-
nomice din București a avut anul acesta în agendă 
următoarele teme: Relevanța tranzacțiilor cu pro-
priile acțiuni în evaluarea întreprinderii - Gheorghe 
BĂDESCU, Președinte ANEVAR 1992-2001, FRICS, 
REV | CMF Consulting S.A.; Analiza factorilor ce au 
impact în previziunea fluxurilor de numerar - Ana-
maria CIOBANU, Vicepreședinte ANEVAR | Prof. univ. 
dr. ASE București; Evaluarea și închiderea Rasdaq 
- Adrian VASCU, Președinte ANEVAR | Senior Part-
ner VERIDIO SRL; Incertitudinea în evaluare - Ion 
ANGHEL, Președinte ANEVAR 2006-2007 | Prof. 
univ. dr. ASE București, Director Departament Ana-
liză și Evaluare Economico-Financiară; Coerențe și 
corelații în aplicarea metodelor de evaluare a în-
treprinderii - Sorin PETRE, Vicepreședinte ANEVAR 
| Director Valuation & Strategy Pricewaterhouse-
Coopers; Evaluarea companiilor neperformante și 
reconcilierea rezultatelor evaluării - Cristian Ve-
țeanu, Manager, departament Evaluare și Modelare 
financiară, Ernst &Young și Horiana Istodor, Senior 
Manager, departament Evaluare și Modelare finan-
ciară, Ernst &Young.

În cadrul conferinței a avut loc și prima prezen-
tare a cărții „Despre evaluare și verificarea evaluă-
rii”, semnată de Adrian Vascu și tipărită de editura 
Hamangiu în colaborare cu Iroval. 

Sorin PetreIon Anghel

Gheorghe Bădescu

Cristian Vețeanu

Anamaria CiobanuAdrian Vascu
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EVENIMENTE

Conferința „Statistica în evaluarea proprietăților” 
Timișoara, 13 iunie 2015, Hotel Boavista

Irina Bene, Cercetător IROVAL

Laurențiu Stan, Director Executiv FairValue 
Consulting, Membru grup de lucru ANEVAR BIG

Anamaria Ciobanu, Vicepreședinte 
ANEVAR, Prof. univ. dr. ASE București

Dorel Niță - Manager de proiect 
www.AnalizeImobiliare.ro

Daniel Manațe, Prim-Vicepreședinte ANEVAR, a prezentat cartea 
„Despre evaluare și verificarea evaluării”, semnată de Adrian Vascu

Adrian Vascu, Președinte ANEVAR, 
Senior Partner Veridio SRL

Anca Fodor, Senior 
Manager Veridio SRL

Sorin Udrea – Furnizor Flexmls Europe
Andrei Botiș, Vicepreședinte ROGBC, 
Partener Fondator NAI România
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Imaginile aeriene reali-
zate cu ajutorul drone-
lor pot fi utile evalua-

torilor la inspecția unor 
caracteristici greu accesi-
bile ale proprietății imo-
biliare, la măsurarea unor 
componente ale proprie-
tății și la generarea unor 
date în timp real obținute 
de la înălțime. Dar nu este 
oare ilegal? 
 Ű DAVID TOBENKIN 

este un autor independent. Locuiește  
în regiunea Washington, DC. 

„John”, evaluator din Dallas, a do-
rit să aducă un element special la eva-
luarea unei serii de proprietăți indus-
triale și a hotărât că cel mai potrivit ar 
fi să adauge imagini filmate cu ajuto-
rul unei drone. În ultimele șase luni, 
John, care ne-a rugat să nu îi dezvălu-
im numele adevărat, a folosit un apa-
rat comandat de la distanță pentru a 
filma din aer structurile și vecinătățile 
lor și a inclus imaginele în raportul de 
evaluare a proprietăților. 

„Drona transformă inspecția în-
tr-o experiență unică”, spune John, 
care adaugă că a fost „distractiv” să 
facă acele filme scurte pe care le-a 
adăugat la raport fără să ceară nimic 
în plus pentru ele. „Drona îți permi-

te să privești de sus, să vezi mai bine 
acoperișul și să faci o rotație de 360˚ 
deasupra proprietății pentru a prezen-
ta mai bine vecinătățile. Nu puteam să 
facem un astfel de film fără să folosim 
o dronă. O imagine face cât o mie de 
cuvinte, iar un film face cât 10.000 
de cuvinte. Clientul a fost încântat de 
tehnologia pe care am utilizat-o.”

Mulți evaluatori văd în tehnolo-
gia dronelor utilizări comerciale im-
portante, inclusiv marketingul pentru 
serviciile de evaluare, inspecția unor 
puncte greu accesibile ale structu-
rii sau ale proprietății imobiliare, sau 
efectuarea de la distanță a unor mă-
surători structurale. John subliniază 
și un plus fără valoare materială: „este 
amuzant să manevrezi o dronă!”

Însă folosirea dronelor pentru ac-
tivități comerciale cum ar fi evaluarea 
(motivul pentru care și John a cerut să 
rămână anonim) pune o mare proble-
mă: este probabil să fie ilegală în SUA, 
conform legii federale din prezent. 

Deși în 2012 Congresul american 

a votat o lege prin care se solicita Ad-
ministrației Federale de Aviație (FAA, 
Federal Aviation Administration) să 
dezvolte o metodologie de integrare a 
utilizării dronelor comerciale în traficul 
aerian comercial, regulile propuse de 
FAA la 15 februarie au rămas în același 
stadiu, de propunere. Până la finalizarea 
acestora, folosirea în scopuri comerci-
ale rămâne ilegală, conform legislației 
din prezent (mai puțin cele câteva ex-
cepții pe care FAA le-a acordat unui 
număr restrâns de solicitanți), iar evalu-
atorii pot suporta rigorile legii federale. 

Chiar și fără astfel de obstacole ju-
ridice, mulți evaluatori se îndoiesc că 
timpul și cheltuiala pentru folosirea 
dronelor merită efortul și că ar fi posi-
bil să încarce clientul cu costurile afe-
rente unei drone. 

Perspectiva  
tehnologiei dronelor

Lamar Ellis III, MAI, SRA, eva-
luator din Atlanta, este convins că 

TRIMITEȚI   DRONELE
Nu mai este mult până când fiecare vom face fotografii aeriene. 
Dar oare evaluatorii trebuie să se ridice și ei de la sol?
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dronele vor deveni instrumente im-
portante pentru evaluatori. 

În noiembrie și decembrie anul 
trecut, Ellis a prezentat seminarul 
„Tehnologia dronelor și impactul său 
asupra activităților de evaluare” pen-
tru trei secțiuni ale Appraisal Insti-
tute, cu scopul de a ajuta evaluatorii 
să înțeleagă cum se folosesc dronele 
și să estimeze potențialul acestora în 
evaluare. La 1 ianuarie Ellis a înfiin-
țat firma Aerial Real Estate Soluti-
ons, LLC, care oferă consultanță des-
pre utilizarea tehnologiei dronelor și, 
acolo unde legea permite acest lucru, 
servicii bazate pe utilizarea dronelor, 
pentru clienții care solicită o evaluare. 

De câteva luni, Ellis utilizează 
propria dronă și a început să folo-
sească materialul filmat pentru a 
privi mai îndeaproape proprietățile 
imobiliare pe care le evaluează. Dro-
na i-a permis să identifice lucruri pe 
care altfel nu ar fi avut cum să le ob-
serve. „Am evaluat o clădire indus-
trială care nu avea acces la acoperiș”, 
spune Ellis. La inspecția pe teren am 
văzut creanga unui copac care părea 
că se sprijină pe acoperișul clădi-
rii. Nu doar că drona mi-a oferit o 
imagine mai bună despre creanga de 
copac, ci am putut să văd și apa plu-
vială care băltea pe acoperiș, ceea ce 
în timp ar fi creat o problemă. Des-
coperite din vreme, s-au putut evita 

posibile stricăciuni la interior”.

Ellis spune că imaginile filmate 
de la înălțime reprezintă numai unul 
dintre modurile prin care dronele 
pot fi integrate în activitatea de eva-
luare. Altele ar fi:
 Ű Analiza topografică și măsurarea 

cu precizie a structurilor care 
compun proprietatea, care se 
poate efectua și prin alte tehnici, 
inclusiv aceea a raportării la 
limitele proprietății;

 Ű Inspecția unor caracteristici 
ale proprietății greu accesibile, 
cum ar fi acoperișul sau terenul 
inaccesibil;

 Ű Generarea unor informații în 
timp real prin aceste imagini 
de la înălțime care, după 
opinia lui Ellis, sunt superioare 
celor oferite de concurență, 
de exemplu de Google Earth, 
pentru că oferă imagini în 
direct, care nu prezintă un 
decalaj în timp, rotație la 360˚ 
și posibilitatea de a vedea fluxul 
real de trafic, fără riscul ca 
imaginea să devină încețoșată 
odată cu apropierea;

 Ű Inspecția unor zone întinse 
și a vecinătăților, pentru a 
putea înțelege mai bine care 
este cea mai bună utilizare a 
proprietăților;

TRIMITEȚI   DRONELE
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 Ű Generarea unor imagini în 
timp real despre evenimente 
care afectează proprietatea, de 
exemplu un incendiu, utile în 
cazul unui litigiu, și creșterea 
credibilității prin posibilitatea 
de a demonstra starea clădirii 
în fața unui judecător sau a 
juraților, concret, cu imagini.

 Ű Un marketing superior și 
un plus de elemente vizuale 
impresionante la raport. 

Sunt mulți evaluatori care se arată 
interesați de folosirea dronelor. Unul 
dintre aceștia este Michael Hobbs, 
SRA, președintele firmei de evaluare și 
consultanță din Chicago, PahRoo Ap-
praisal & Consultancy. „Ne gândim să 
utilizăm tehnologia dronelor și, pentru 
a intra în legalitate, vom depune o cere-
re la FAA, pentru a obține o derogare”, 
spune Hobbs. „Am testat posibilitatea 
de a oferi clienților materiale filmate cu 
ajutorul dronelor, ca serviciu cu tarif 
separat și am primit din partea lor re-
acții pozitive. Se poate dovedi un lucru 
util mai ales pentru clienții care nu sunt 
familiarizați cu proprietatea imobiliară 
respectivă, cum ar fi moștenitorii.”

Hobbs spune, de asemenea, că 
vede potențialul utilizării dronelor în 
eventualitatea unui litigiu. „Sunt anu-
mite evaluări unde nu ai putea altfel 
să ai aceeași perspectivă asupra pro-
prietății imobiliare. Și deja se cheltu-
iesc sume mari pe alte servicii comer-
ciale de asistență în caz de litigiu”.

Totuși, chiar și susținătorii fer-
venți ai dronelor, așa cum este Ellis, 
spun că este posibil ca utilizarea dro-
nelor să nu devină niciodată o uzanță 
printre evaluatori și nici necesară. 

„Pentru evaluarea obișnuită, de zi 
cu zi, nu ar merita costul”, spune Ellis. 
„Dronele sunt pentru segmentul su-
perior al evaluării, pentru evaluatorii 
care se ocupă de dezvoltările imobi-
liare pe scară largă și litigii și pentru 
cei care oferă servicii specializate ce 
necesită o analiză mai aprofundată. 

Dacă o companie face o investiție 
imobiliară de mai multe milioane de 
dolari, astfel de evaluări îi oferă spri-
jin în înțelegerea caracteristicilor pro-
prietății la toate nivelurile.”

Mulți alți evaluatori își exprimă in-
teresul pentru utilizarea dronelor dar 
stau în așteptare pentru a vedea dacă 
se rezolvă problema legalității. „Sunt 
momente când o dronă s-ar dovedi 
utilă, dacă nu poți ajunge pe acoperiș 
sau dacă este dificil să vezi învelitoa-
rea”, spune Jim Amorin, MAI, SRA, AI-
GRS, vice-președinte al firmei Atrium 
Real Estate Services, din Austin, Texas. 
„Totul este să obții permisiunea pro-
prietarului. Până acum nu am folosit 
dronele, dar probabil o vom face în vi-
itor. Am o rețea de prieteni și toți vor-
besc despre acest lucru. Probabil vom fi 
printre primii evaluatori care vor înce-
pe să încorporeze această tehnologie.”

Tehnologia și costurile sale

Evaluatorul care dorește să uti-
lizeze tehnologia dronelor are două 
opțiuni: să își achiziționeze și să uti-
lizeze echipamentul propriu sau să 
apeleze la servicii specializate de uti-
lizare a dronelor.

Pentru evaluatorii care vor să uti-
lizeze propria dronă nu este deloc 
dificil să o achiziționeze. Sunt sute 
de modele de vânzare pe Amazon.
com, de exemplu. Variază ca preț, în-
tre câteva sute și câteva mii de dolari. 
„Ce primești depinde de cât plătești”, 
spune Ellis. „Poți cumpăra o dronă 
bună la mai puțin de o mie de dolari, 
dar mai sigur la un preț de două mii 
de dolari, pentru că ai nevoie și de o 
geantă în care să o depozitezi, de pie-
se de schimb, pentru că sigur se va 
lovi de ceva, și baterii de schimb. Ai 
nevoie, de asemenea, de un giroscop 
de calitate, care să păstreze stabili-
tatea, și o cameră de bună calitate. 
Aș spune că bugetul total este între 
2.000 – 3.000 de dolari”.

Totuși, tehnologia dronelor avan-
sează rapid, prețurile scad și crește 

funcționalitatea echipamentelor. Multe 
modele includ camere de înaltă calita-
te, stabilizatoare și multe alte caracte-
ristici utile. Cel puțin un producător, 
SZ DJI Technology Co., folosește pen-
tru o parte dintre dronele pe care le fa-
brică un program care impune limite 
de altitudine și care împiedică dronele 
să zboare în vecinătatea aeroporturilor. 

Ellis spune că folosește o dronă 
de 250 de dolari, ca să învețe cum 
să o folosească și abia apoi va face 
o investiție mai mare. „Nu include 
giroscop, imaginile sunt tremurate, e 
nevoie să zboare mai mult timp până 
ajunge să facă fotografia așa cum 
o vrei tu și durează mai mult până 
te înveți cu ea. „Totuși, îți permi-
te să extragi fotografii (capturi) din 
materialul video, ceea ce reprezintă 
un instrument util”, spune el. John, 
evaluatorul din Dallas, spune că nu 
i-a fost greu să manevreze drona de 
1.000 de dolari pe care a achizițio-
nat-o și că angajații lui au reușit să 
facă materiale de calitate fără echi-
pament sofisticat de editare. 

Dar mai sunt și alte costuri din-
colo de dronă ca atare. Este probabil 
ca materialul video să necesite edita-
rea filmării brute, ceea ce ar impune 
competențe de post-producție. 

Cealaltă alternativă este să se 
apeleze la una dintre tot mai nume-
roasele firme de servicii de pilota-
re a dronelor, cum ar fi Flyworx.co 
LLC din Atlanta. Deși președintele 
Flyworx.co, Roman Molla, spune că 
nu a lucrat până acum cu firmele de 
evaluare, deja a oferit materiale fil-
mate altor clienți, agenți imobiliari, 
pentru a face reclamă unor proprie-
tăți de lux, și a lucrat cu dezvoltatorii 
imobiliari care i-au solicitat să filme-
ze de la înălțime posibile proiecte de 
dezvoltare imobiliară. Exemple pot fi 
vizionate la adresa www.flyworx.co/
showcase.html.

Prețurile unor astfel de servicii 
variază. „O filmare dintr-un singur 
unghi sau fotografii și un film în 
varianta finală, prelucrat și editat, 
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pornește de la 1.200 de dolari, deși 
se poate să se ridice și la mai mult”, 
spune Molla despre prețurile practi-
cate de firma sa. Serviciile de analiză 
topografică video, bazate pe „siste-
mul de coordonate 3D”, o combina-
ție de imagini bidimensionale, prin 
care o proprietate imobiliară poate fi 
cartografiată cu o acuratețe a detali-
ilor la nivelul de recunoaștere a unei 
plăcuțe de înmatriculare, poate să 
ajungă la 3.500 de dolari și 
chiar mai mult, iar tehni-
ca de și mai mare precizie, 
care utilizează senzori cu 
laser LIDAR montați pe drone, 
oferind astfel detalii la nivel milime-
tric, poate să ajungă la 7.500 de do-
lari și chiar mai mult. „Cel mai mult 
vor folosi această tehnologie mode-
lele și hărțile 3D”, anticipează Molla. 

Prin urmare, de ce să nu se 
descurce evaluatorii pe cont pro-
priu? „Nu este greu să manevrezi o 
cameră de dronă, se învață”, spune 
Molla. „Mai greu este ca filmarea 
să arate profesionist, este nevoie de 
competență. Mulți dintre clienții pe 
care îi avem încearcă să se descurce 
singuri și vin la noi și zic că nu reu-
șesc să facă filmul să arate bine. Noi 
deținem competențe de producție 
video și putem încărca datele într-un 
program pentru a le face utilizabile 
pentru beneficiarul final.”

Unii evaluatori cred că cel mai 
probabil tehnologia dronelor va pă-
trunde prin intermediul firmelor 
care oferă servicii specializate de fil-
mare cu ajutorul dronelor și nu văd 
evaluatorii înșiși să ajungă să pilote-
ze drone. „Nu-l văd pe evaluatorul 
X mânuind o dronă doar de drag”, 
spune Robert Backer, MAI, SRA, 
evaluator din Solana Beach, Califor-
nia, și pilot certificat pentru aerona-
ve cu motor și parapantă, care spune 
că nu vede vreun motiv anume să 
folosească dronele la evaluare. „Pro-
babil evaluatorii vor apela la firme 
contractante cu suficientă experi-
ență și clienți care să acopere costul 

echipamentului, ceea ce va reduce și 
din răspunderea lor”, spune Baker. 
„Cred că vor fi folosite asemănător 
cu felul în care se folosește în acest 
moment fotografia aeriană, deși vor 
avea avantajul prețului, comparabil 
cu astfel de fotografii”.

Este de fapt legal ca Flyworx.co 
și alte companii asemănătoare să 

ofere astfel de servicii? „Suntem în-
tr-o zonă oarecum gri”, spune Molla. 
„FAA întârzie foarte mult cu regulile 
de integrare a vehiculelor operate de 
la distanță în spațiul aerian național, 
iar noi funcționăm în virtutea ipote-
zei că nu au dreptul să ne oprească. 
Cerem să existe reguli, nu vrem să 
ne plasăm într-o zonă gri. Iar FAA, 
în sfârșit, face pași înainte.”

Problemele de ordin juridic

Așa cum am mai spus, cel mai 
mare obstacol din calea utilizării 
dronelor este în prezent legislația. 
Conform liniilor directoare aprobate 
de Congres, amatorii pot utiliza dro-
nele în scop recreativ cu condiția să 
nu se ridice decât până maxim 400 
de picioare și să păstreze o distanță 
de 5 km față de aeroporturi. Cum 
am observat, este interzisă totuși în 
prezent utilizarea tehnologiei drone-
lor în scop comercial sau de afaceri, 
activitate care în interpretarea FAA 
este definită ca încasarea directă sau 
indirectă a unei sume pentru utiliza-
rea unei drone. 

Cu toate acestea, pe 15 februarie, 
FAA a publicat un proiect de norme 
metodologice pentru utilizarea dro-
nelor în scop comercial, prin care 
se înlătură o parte din restricții, însă 
impune persoanelor care pilotează de 

la distanță o astfel de aeronavă să de-
țină un brevet special de pilot apro-
bat de Autoritatea pentru Siguranța 
Transportului, să zboare numai ziua, 
să nu depășească viteza de 100 mile/h 
și înălțimea de 500 de picioare de la 
sol. Poate cel mai semnificativ este că 
regulile propuse impun piloților să 
păstreze contactul vizual cu drona, 
ceea ce ar putea limita, printre alte-
le, inspecția terenurilor, a conducte-

lor și a stâlpilor de mare 
tensiune. Michael Hu-
erta, înalt funcționar la 

FAA recunoaște aceste 
limitări și declară că ar fi posibil 

ca zborurile să impună prezența unei 
a doua persoane alături de pilot, care 
să urmărească drona. 

„Regula nu se referă la orizon-
tul vizual al operatorului, ci permite 
intervenția unui observator vizual 
pentru a extinde linia de observație 
a operatorului unui vehicul fără pi-
lot”, spune Huerta. 

Huerta afirmă că FAA a încer-
cat să elaboreze un proiect flexibil 
de norme și se așteaptă ca acestea să 
evolueze în cadrul consultărilor cu 
reprezentanții industriei, ai dezvolta-
torilor tehnologiei și alte părți intere-
sate. Oricum este vorba de un proiect 
de norme și probabil vor trece cel 
puțin 12 luni până la varianta finală. 

Chiar din luna februarie, FAA 
a aprobat derogări pentru 24 de 
operatori de vehicule fără pilot, iar 
alte 342 de cereri așteaptă o soluție. 
Aprobările deja acordate au inclus 
dronele comerciale utilizate pentru 
producția filmelor, topografie aeri-
ană, monitorizarea șantierelor de 
construcții și inspecția turnurilor de 
ardere de pe platformele petroliere. 

FAA este abilitată să aplice 
amenzi celor care încalcă regula-
mentele de zbor și a aplicat deja 
amenzi de până la 10.000 de do-
lari pentru pilotarea dronelor fără 
respectarea condițiilor de siguranță. 
Purtătorul de cuvânt al FAA a făcut 
observația că măsurile de aplicare a 
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legii au fost rare și au privit în special 
incidente în care dronele au fost uti-
lizate de manieră iresponsabilă sau 
au pus în pericol siguranța generală, 
cum ar fi cazul în care o dronă din 
centrul Manhattan-ului a provocat 
un accident rutier. 

„Au fost numai cinci cazuri unde 
am aplicat amenzi contravenționale 
persoanelor care au operat vehicule 
fără pilot, imprudent și iresponsa-
bil”, declară purtătorul de cuvânt al 
FAA. „Amenda contravențională nu 
s-a aplicat pentru că s-a folosit vehi-
culul în scop comercial fără permis 
sau fără derogare. Atunci când des-
coperim o încălcare a regulilor, sco-
pul nostru principal este că educăm 
contravenientul în sensul respectării 
lor și al operării în condiții de sigu-
ranță. Dacă încercăm să educăm o 
persoană și se dovedește nere-
ceptivă, există alte instru-
mente la care putem 
apela, de la o scri-
soare de avertis-
ment la amenda 
contravențională.”

Și totuși, 

„aplicarea amenzilor (pentru opera-
rea unei aeronave fără pilot) depinde 
de o multitudine de factori, inclusiv 
gradul de pericol public, de elemen-
tul de intenție și de scara activită-
ții”, spune Lisa Ellman, consilier al 
co-președintelui grupului specializat 
pe sistemele de zbor fără pilot de la 
firma de avocatură McKenna Long 
& Aldridge LLP, care precizează că 
amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 
25.000 de dolari, în funcție de gravi-
tatea abaterii. 

„Fiecare zbor reprezintă o abate-
re, prin urmare, dacă zboară de 20 de 
ori, amenda reprezintă suma 
pentru fiecare abate-
re înmulțită cu 20”, 
explică Ellman. 
„Deși s-ar putea 
aplica doar un 

avertisment și s-au trimis multe noti-
ficări de încetare a activității, FAA are 
putere de decizie și nu este obligată să 
trimită doar un avertisment dacă ei 
consideră că abaterea a fost flagrantă 
sau dacă vor să dea un exemplu.”

Conștient de dezvoltarea rapidă 
a tehnologiei dronelor și de noutatea 
și utilitatea unor astfel de servicii, 
Appraisal Institute face observația 
că normele nu au fost încă finalizate 
și le recomandă evaluatorilor să res-
pecte liniile directoare curente ale 
FAA. Totodată, Asociația Națională 
a Agenților Imobiliari, ai cărei mem-

bri sunt în egală măsură inte-
resați de drone, și-a în-

drumat membrii să 
nu le folosească în 
scop comercial.

„Și totuși, vezi 
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pe YouTube că zeci de agenți imo-
biliari și alți prestatori de servicii 
profesionale folosesc dronele”, spune 
Russel Riggs, responsabil cu aspecte-
le de reglementare în cadrul acestei 
asociații. „Au fost agenți imobiliari 
care au primit notificări de încetare 
a activității și au făcut obiectul inves-
tigațiilor FAA. Sperăm să renunțe la 
aceste servicii”.

Alte știri proaste: la sfârșitul lu-
nii noiembrie, FAA a dat publicității 
faptul că din luna iunie piloții și con-
trolorii de zbor au raportat 25 de ca-
zuri de potențiale situații de coliziune 
între drone și avioane, cifră mult mai 
mare decât la raportul anterior. Astfel 
de informații dau apă la moară opo-
zanților dronelor, care argumentează 
că dronele reprezintă un pericol pen-
tru avioane. 

Problemele la nivel federal nu se 
limitează numai la obstacolele juri-
dice potențiale. Chiar dacă la nivel 
federal folosirea dronelor devine le-
gală, legile statale și locale ar putea 
impune limitări ale utilizării lor, în 
temeiul argumentelor legate de via-
ța privată. O problemă conexă este 
nevoia măsurilor privind utilizarea 
și stocarea imaginilor de către terți. 
„Evaluatorii ar trebui să șteargă ast-
fel de imagini și să păstreze numai 
ceea ce le este necesar pentru scopul 
lor”, spune Ellman. 

„În plus, utilizatorii de drone sau 
cei care apelează la serviciile speci-
alizate oferite de alții, ar putea răs-
punde pentru cazurile în care drona 
rănește o persoană sau aduce strică-
ciuni proprietății, iar pentru că în 
acest moment este interzisă folosirea 

dronelor comerciale, cel mai 
probabil 

astfel de incidente nu sunt asigura-
te de sistemul curent de asigurări de 
răspundere profesională a evaluato-
rilor”, comentează Ellman. Totuși, 
constată că se dezvoltă deja produse 
de asigurare pentru a acoperi activi-
tățile cu drone comerciale. 

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.

VALOAREA  |  Q2 2015 47



O SITUAȚIE SENSIBILĂ

Întrebați majoritatea eva-
luatorilor de proprietăți 
imobiliare cu ce se ocu-

pă și ei vă vor spune că oferă 
o concluzie privind valoarea 
unei proprietăți imobiliare. În 
principiu, aceasta este o de-
scriere adecvată, însă nu este 
întru totul exactă. Ce face de 
fapt evaluatorul este să expri-
me o concluzie privind valoa-
rea dreptului de proprietate 
asupra unei proprietăți imo-
biliare. În vreme ce această 
diferență are o semnificație 
redusă, atunci când proprie-
tatea este deținută de o singu-
ră persoană cu drepturi depli-
ne de a vinde proprietatea, de 
a o diviza sau ipoteca, aceasta 
devine mult mai semnifica-
tivă atunci când proprietatea 
imobiliară are mai mulți pro-
prietari sau când este grevată 
de sarcini, ca de exemplu o 
ipotecă, așa cum se întâmplă 
de multe ori. 

Natura dreptului de proprietate – Legea 
101 cu privire la dreptul de proprietate 

Profesorii de drept folosesc expresia „ansamblu de 
drepturi” atunci când se referă la drepturile aferente 
unei proprietăți imobiliare, în situația în care aceste 
drepturi sunt exclusive - adică nu există coproprietari, 
vreo ipotecă, chiriași sau drepturi de servitute - ceea ce 
înseamnă că o persoană deține întregul ansamblu de 
drepturi. De obicei, evaluarea dreptului de proprietate 
pentru o astfel de proprietate imobiliară (cunoscut ca 
drept de proprietate absolut) este lipsită de complicații. 

În realitate însă, sunt rare situațiile când proprieta-
rii dețin drepturi de proprietate absolute. Un caz des 
întâlnit este cel al proprietăților imobiliare comerciale 
unde este posibil să existe coproprietari, ipoteci sau 
chiriași, ori care fac subiectul exercitării unor opțiuni 
sau drepturi de preemțiune. Fiecare dintre aceste părți 
deține un anumit drept, iar fiecare dintre acestea poate 
fi transferat sau folosit pentru a garanta un împrumut. 
Bineînțeles, dacă un drept poate fi transferat, atunci 
poate fi și evaluat.

Deoarece dreptul de proprietate absolut asupra 
unei proprietăți poate fi împărțit în mai multe drep-
turi parțiale, putem presupune că valoarea însumată 
a acestor drepturi ar trebui să fie egală cu valoarea 
ansamblului drepturilor de proprietate (situația pro-

 Ű WILLIAM J. BARRETT 
este partener la Barack Ferrazzanno Kirshbaum & Nagelbreg 
din Chicago și director al Grupului pentru faliment și drepturi ale 
creditorilor din cadrul acestei firme. A lucrat ca reprezentant în 
comisiile debitorilor și creditorilor în 11 cazuri importante, incluzând 
Kmart și Comdisco și a compărut în justiție ca evaluator în mai 
multe spețe privind proprietăți comerciale, inclusiv hoteluri, cămine 
pentru bătrâni, centre comerciale și ansambluri rezidențiale. 

Ce drepturi de proprietate evaluăm  
– ansamblul drepturilor de proprietate sau numai o parte dintre ele?

 Ű De obicei, 
evaluarea 
dreptului de 
proprietate 
pentru o astfel 
de proprietate 
imobiliară 
(cunoscut 
ca drept de 
proprietate 
absolut) este 
lipsită de 
complicații. 
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prietății ideale pe care am prezentat-o 
anterior, când o singură persoană de-
ține în mod absolut toate drepturile 
de proprietate). Nu este însă adevărat 
acest lucru, pentru că intervin cos-
turile generate de realizarea tranzac-
țiilor, care, în mare parte, reprezintă 
cheltuielile juridice aferente vânză-
rii proprietății și întreținerii acesteia 
până când poate fi vândută. Aceste 
costuri vor reduce valoarea proprie-
tății, astfel încât suma tuturor dreptu-
rilor asociate ei va fi mai mică decât 
valoarea proprietății liberă de sarcini 
și deținută de un singur proprietar. 

Dificultăți în evaluarea 
dezmembrămintelor 
drepturilor de proprietate

Acum, pentru că am oferit o in-
troducere academică privind dreptu-
rile de proprietate, a sosit momentul 
să vedem, din punct de vedere prac-
tic, modul în care diversele drep-
turi afectează evaluarea. Să analizăm 
două situații: prima presupune drep-
tul de proprietate absolut în com-
parație cu drepturile ipotecare, iar a 
doua presupune dreptul de proprie-
tate al unui singur proprietar față de 
drepturile de coproprietate. 

1. Evaluarea dreptului 
de proprietate absolut în 
comparație cu evaluarea 
drepturilor ipotecare 

Să presupunem că un creditor 
are un drept de ipotecă de prim rang 
pentru un credit cu un risc de inca-
pacitate de plată redus și pentru care 
soldul creditului este puțin sub va-
loarea dreptului proprietarului asu-
pra proprietății respective. Cu alte 
cuvinte, să presupunem că dreptul 
proprietarului a fost recent evaluat la 
100.000 $, iar soldul creditului este 
de 98.000 $. Creditorul cheamă un 
evaluator și îi spune: „Am nevoie de 
valoarea proprietății pentru a vedea 

dacă din punctul de vedere al băncii împrumutul poate fi 
încadrat în categoria creditelor performate.” Raportul de 
evaluare întocmit pentru creditor ar trebui să arate o va-
loare a proprietății imobiliare de 100.000 $? 

Răspunsul este nu. Proprietarul (presupunând că există 
un singur proprietar) are dreptul deplin de a vinde propri-
etatea și de a plăti împrumutul. De fapt, proprietarul deține 
controlul asupra întregului ansamblu de drepturi. 
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(Evaluatorul garantează pentru 
raportul de evaluare. Acesta poate fi 
verificat în instanță cu privire la va-
loarea proprietății sau pentru a se 
constata dacă evaluatorul are compe-
tența necesară pentru a evalua pro-
prietatea imobiliară.)

Pe de altă parte, creditorul deține 
numai un drept contingent de a vin-
de proprietatea la momentul intrării 
debitorului în incapacitate de plată și 
numai după parcurgerea unor proce-
duri legale care pot fi costisitoare și de 
durată. Creditorul nu deține decât un 
singur drept din ansamblul de drep-
turi, iar valoarea acestui drept trebuie 
raportată la celelalte drepturi rămase. 

Valoarea dreptului creditorului 
asupra proprietății trebuie ajustată 
pentru a se reflecta atât contingen-
ța acestui drept, precum și costurile 
asociate tranzacției. Deși mărimea 
acestei ajustări a valorii poate varia 
în funcție de procesul de executare a 
garanției din statul în care este locali-
zată proprietatea imobiliară, în orice 
caz trebuie aplicată o ajustare.

Chiar dacă situația s-a schimbat 
și există o diferență considerabilă în-
tre valoarea dreptului proprietarului 
și mărimea creditului ipotecar – de 
exemplu, dreptul proprietarului este 
evaluat la 100.000 $, însă creditul acor-
dat este de doar 75.000 $ – evaluarea 
proprietății imobiliare din perspectiva 
creditorului trebuie în continuare să 
reflecte o anumită ajustare a valorii față 
de cât ar fi valoarea proprietății liberă 
de sarcini din perspectiva proprieta-
rului. Desigur, în acest exemplu, cre-
ditorul poate folosi probabil diferența 
de 25.000 $ ca rezervă pentru a acoperi 
costurile aferente executării proprietă-
ții, dar creditorilor care execută garan-
ții rareori li se permite să acopere din 
valoarea proprietății toate costurile pe 
care trebuie să le suporte. De obicei, 
când se confruntă cu credite neperfor-
mante, creditorii nu recuperează chel-
tuielile interne și efortul depus pentru 
a rezolva situația împrumutului, ceea 

ce explică faptul că debitele bancare aparent performante 
sunt valorificate cu un discount, imediat ce piața semnalează 
că există un oarecare risc de intrare în incapacitate de plată.

Să schimbăm iar datele problemei. Să presupunem 
că împrumutul garantat prin ipotecă depășește valoarea 
dreptului proprietarului – să spunem că datoria este de 
125.000 $, iar valoarea din perspectiva proprietarului (pre-
supunând că există un singur proprietar și niciun fel de 
impedimente de ordin juridic) este de numai 100.000 $. 
Proprietarul nu mai deține dreptul deplin de a dispune de 
proprietate așa cum dorește – proprietatea nu poate fi vân-
dută fără acordul creditorului. Dreptul s-a „erodat”. 

În acest exemplu, niciun cumpărător rațional nu i-ar 
plăti proprietarului 100.000 $. De fapt, dincolo de faptul 
că este nevoie de aprobarea creditorului pentru o vânzare 
a proprietății realizată într-un timp mai scurt decât tim-
pul obișnuit acordat unui marketing adecvat, niciun cum-
părător nu ar plăti mai mult de 75.000 $ pentru dreptul 
proprietarului (ceea ce presupune plata întregii sume de 
75.000 $ creditorului). Deoarece creditul ipotecar depă-
șește valoarea proprietății, drepturile aferente creditorului 
devin drepturile dominante asupra proprietății.

2. Evaluarea dreptului de proprietate al 
unui singur proprietar față de drepturile de 
coproprietate 

Coproprietatea asupra proprietăților imobiliare comer-
ciale a devenit din ce în ce mai răspândită în ultimii ani 
– adesea din motive de fiscalitate – și atrage după sine as-
pecte speciale în evaluare, deoarece niciunul dintre propri-
etari nu controlează soarta proprietății. Este posibil să fie 
nevoie de o majoritate simplă, uneori chiar de o majoritate 
absolută a coproprietarilor, pentru a vinde proprietatea. 
Obținerea acordului necesar al coproprietarilor poate dura 
destul de mult și poate implica litigii în justiție. Aceste cos-
turi latente ale tranzacției, prezente oriunde este vorba de 
deținerea în comun a drepturilor de proprietate, conduc 
la diminuarea valorii cotei părți din proprietate, deținute 
de fiecare coproprietar, astfel încât suma valorilor tuturor 
părților va fi mai mică decât valoarea proprietății în situa-
ția în care ar fi avut un singur proprietar. 

Valoarea dreptului unui coproprietar asupra unei pro-
prietăți imobiliare trebuie, prin urmare, să fie ajustată 
pentru a se reflecta atât lipsa de control a oricăruia din-
tre coproprietari asupra destinului proprietății, precum și 
costul aferent vânzării proprietății. Deși mărimea acestei 
ajustări poate varia în funcție de numărul de copropri-
etari sau de ceea ce presupune acordul coproprietarilor 
necesar pentru a lua o măsură în ceea ce privește proprie-
tatea, în orice caz trebuie aplicată o ajustare. 

 Ű Valoarea 
dreptului 
creditorului 
asupra 
proprietății 
trebuie ajustată 
pentru a se 
reflecta atât 
contingența 
acestui drept, 
precum și 
costurile 
asociate 
tranzacției. 
Deși mărimea 
acestei ajustări 
a valorii poate 
varia în funcție 
de procesul 
de executare 
a garanției din 
statul în care 
este localizată 
proprietatea 
imobiliară, în 
orice caz trebuie 
aplicată o 
ajustare.

VALOAREA50



De exemplu, să presupunem că o 
proprietate, care are un singur pro-
prietar, are o valoare de 100.000 $. 
Să presupunem apoi că proprietatea 
ar fi deținută de 30 de coproprietari, 
fiecare cu o cotă parte de 1/30 din 
proprietate și, mai departe, că pen-
tru vânzarea proprietății este necesar 
acordul a două treimi dintre cei 30 de 
coproprietari, atunci sigur că valoarea 
dreptului fiecăruia dintre cei 30 de co-
proprietari nu este 3.333 $, deoarece 
această valoare ar presupune că fiecare 
coproprietar ar avea dreptul deplin de 
a vinde proprietatea și de a primi cota 
parte din venitul rezultat. Valoarea fi-
ecărui drept de coproprietate trebuie 
ajustată, posibil semnificativ, pentru 
a reflecta faptul că dreptul deținut în 
realitate de fiecare coproprietar este 

dreptul de a-i convinge pe ceilalți coproprietari să-și uneas-
că interesele pentru a vinde proprietatea. (Acest aspect este 
înrudit cu problemele de evaluare legate de situația când ti-
tlurile tranzacționabile sunt plasate într-o societate de per-
soane pentru a se evita plătirea impozitului pe proprietate.)

O problemă asemănătoare apare la evaluarea proprietății 
imobiliare din perspectiva creditorului care are un drept de 
ipotecă asupra unei proprietăți cu mai mulți coproprietari. 
Dreptul deținut de creditor este dreptul de a executa și vinde 
proprietatea. Este un drept cu atât mai greu de exercitat cu cât 
proprietatea se împarte între mai mulți coproprietari. Dețină-
torul ipotecii trebuie să execute dreptul fiecărui coproprietar 
și întregul proces poate fi deturnat de falimentul oricăruia 
dintre proprietari. Nu este surprinzător faptul că atunci când 
un credit garantat cu o proprietate care are mai mulți copro-
prietari se vinde pe o piață secundară, adesea prețul tranzac-
ției este diminuat față de ce s-ar putea obține pentru un credit 
garantat cu o proprietate care are un singur proprietar. 

Identificarea și analiza drepturilor  
aferente proprietății supuse evaluării

Evaluatorul garantează pentru raportul de evaluare. Aces-
ta poate fi verificat în instanță cu privire la valoarea proprie-
tății sau pentru a constata dacă evaluatorul are competența 
necesară pentru a evalua proprietatea imobiliară. Oricare ar 
fi situația, raportul de evaluare trebuie să identifice clar drep-
turile de proprietate asupra proprietății supuse evaluării și să 
analizeze impactul pe care un anumit drept îl are asupra va-
lorii proprietății. Raportul de evaluare și evaluatorul care l-a 
întocmit își vor pierde credibilitatea dacă raportul pornește 
de la ipoteza că proprietatea este evaluată ca și cum ar fi deți-
nută și controlată de un singur proprietar, iar această ipoteză 
nu este enunțată în raport. Dacă aceasta este ipoteza de lucru 
(deși în realitate ar putea fi vorba de altceva), raportul trebuie 
să specifice clar măcar atât – și să se adauge o declarație de 
declinare a responsabilității, prin care să se arate că valoarea 
estimată poate fi mai mică dacă dreptul de proprietate ar fi 
divizat sau dacă dreptul supus evaluării este un dezmembră-
mânt al dreptului de proprietate absolut. 

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. 
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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.

Capitolul 1: Premise și Definiții

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

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

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

 Ű 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 uni-
tate de dimensiuni standard (în concordanță cu ce-
rerea pentru fiecare piață în parte - 1.000 mp pen-
tru 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 tranzac-
țiile 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 tran-
zacțiilor 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 clădirile de birouri moderne din fiecare oraș, 
indiferent de locație. 

Informaţii corelate cu evaluarea proprietăţilor 
imobiliare și cu evaluarea întreprinderii

INFORMAŢII DIN PIAŢĂ
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 Ű Colliers, 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, 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 „service  
charge” și totalul facilităților 
(luni fără chirie, contribuția 
proprietarului la amenajarea 
spațiului). 

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

Ratele de capitalizare raportate 
se referă la produse primare, respec-

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

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

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

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

 Ű În cazul orașelor primare, doar 
clădirile moderne sunt atractive 
pentru investitori. Rata de 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

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

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

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

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

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

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

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

și prețul de tranzacționare/
prețuri negociate. 

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

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

3. SPAȚII INDUSTRIALE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Urmează tabele cu date la Q1 2015:
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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% 
Constanța: n/a

n/a

Rata de capitalizare (%) * 7,75% 8,75 - 9,25% 9,5%

Centre comerciale

Chirie cerută, pentru un spațiu 
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 suprafețe  
< 10,000 mp 

3 - 3,50 pentru suprafețe  
> 10,000 mp

2,80 - 3,80 
în funcție de suprafață

2,5 - 3 în funcție  
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 14,00%

Timișoara, Iași n/a

Sibiu & Târgu Mureș n/aCluj Napoca n/a

Brașov n/a

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: 13 - 17 
central: 12 - 16 

semicentral: 11 - 15
10 - 15 8 - 13

Rata medie de neocupare (%) 15% - 17%

Iași: 12%-15% 
Cluj Napoca: 7%-10% 

Brașov: 7%-10% 
Timișoara: 5%-7% 
Constanța: 20%“

12% - 17%

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

Centre comerciale

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

(eur/mp/lună)
32 - 47 20 - 30 10 - 15

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

Industrial

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

3,25 - 4,25 pentru suprafețe  
< 3,000 mp 

3,00 - 4,00 pentru suprafețe 
cuprinse între 3,000  

și 10,000 mp 
2,75 - 3,25 pentru suprafețe  

> 10,000 mp

2 - 4 
 în funcție de suprafață

1,75 - 3,25  
în funcție de suprafață

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

Rata de capitalizare (%) 8,50% - 10,25% 9,50% - 10,75% 9,50% - 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: 13 - 15 

periferie: 9 - 11
12 - 15 9 - 11

Rata medie de neocupare (%) 14.0%

Iași: 7% 
Cluj Napoca: 7% 

Brașov: 10% 
Timișoara: 5% 
Constanța: n/a

n/a

Rata de capitalizare (%) 7.75% 9% 9,50%

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 (%) 13,4%

Cluj: 12 - 14%
Iași: 9- 10%
Brașov: n/a

Timișoara: 8 - 9% 
Constanța: n/a

n/a

Rata de capitalizare 7,75% 8,5 - 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% 8,5 - 8,75% 9 %

Industrial 

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

3,4 - 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 6 - 7% n/a n/a

Rata de capitalizare 9,25% 10 – 10,5%  
(Timișoara, Arad, Ploiești) 10,5 - 11,5%
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 Ű 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 14,44%

Iași: 15 - 20% 
Cluj Napoca: 5% 
Brașov: 10 - 15% 

Timișoara: 8 - 10% 
Constanţa: n/a,

n/a

Rata de capitalizare (%), 
produse primare 7,75% 8,75 - 9% 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% 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%

VALOAREA60



INFORMAŢII DIN PIAŢĂ

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 16 iunie 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). 

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 3.45% 0.20% 3.83% 0.30% 3.43% 1.50%
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1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
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YTM RO, 9y, RON 3.45%

Ri 2015, RON 0.20%

YTM RO, 10y, EUR 3.83%

Ri 2015, EUR 0.30%

YTM RO, 10y, USD 3.43%

Ri 2015, USD 1.50%

YTM GER,10y, EUR 0.81%

YTM USA,10y, USD 2.32%

CDS RO, 5y, EUR 1.20%

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 0.81% 2.32% 1.20%
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Toate aceste cărți pot fi achiziționate de pe site-ul ANEVAR, 
din librăria virtuală: www.anevar.ro - magazinul online.
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