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 Ű RALUCA ȘLICARU,  
Editor coordonator

Dragii mei,

D
e la ultima apariție a revistei s-au petrecut mai multe evenimente 
ce au adus un plus de imagine Asociaţiei: Congresul Internațional 
cu tema „Hot Topics in Valuation“, organizat la Bucureşti împreună 
cu Grupul European al Asociațiilor de Evaluatori (TEGoVA); 
Conferința „Evaluarea pentru garantarea împrumutului“, cu 

peste 400 de participanți şi invitați de la Appraisal Institute din SUA 
(preşedintele M. Lance Coyle şi viitorul preşedinte J. Scott Robinson), dar şi 
evenimentul ce a marcat tradiționala Zi a Evaluatorului, în cadrul căruia, în 
acest an, preşedintelui fondator al Asociației, dl. Gheorghe Bădescu, i-a fost 
adus un tribut pentru întreaga carieră în domeniul activității de evaluare. 
Tot cu această ocazie, revista Valoarea a apărut într-o ediție de colecție, 
sub forma unui supliment intitulat Personalități, dedicat de asemenea 
domnului Gheorghe Bădescu. 

Aş încadra în această serie de evenimente care aduc în prim plan 
activitatea ANEVAR din ultima perioadă şi primul raport din Baza 
Imobiliară de Garanții (BIG) pe care îl publicăm în paginile 30 - 35, după 
numai 2 luni de când baza de date a devenit obligatorie. Primele statistici 
extrase demonstrează că în viitor, BIG-ul va avea un rol foarte important 
pentru piața imobiliară din România. Raportările trimestriale din BIG 
vor fi preluate şi publicate în fiecare număr al revistei Valoarea.

Un alt raport, care se va regăsi în revistă în luna septembrie a fiecărui 
an, este cel al activității membrilor ANEVAR, persoane fizice şi juridice, 
pentru anul trecut, respectiv pentru 2014.

Articolul nelipsit din paginile noastre, semnat de preşedintele 
ANEVAR, Adrian Vascu, este structurat, original, într-o succesiune 
de întrebări şi răspunsuri având ca subiect impozitul pe clădiri, aşa 
cum este el cuprins în forma noului Cod fiscal, ce va intra în vigoare 
la 1 ianuarie 2016. Acest material reprezintă şi recomandarea mea din 
sumarul revistei. 

Paginile 12 - 17 găzduiesc interviul realizat cu dl. Gheorghe Bădescu, 
cel care a înființat şi condus Asociația între anii 1992 şi 2001. Întrebările 
şi răspunsurile acestui interviu sunt de fapt o descriere a istoriei profesiei 
de evaluator în România, din perspectiva sa.

Cititorii noştri fideli vor putea găsi în numărul acesta rubricile fixe cu 
evenimente, speța din CED, tabelele cu informațiile din piață şi cele două 
articole traduse din revista VALUATION a Appraisal Institute.

În editorialul lunii iunie vă vorbeam despre extinderea comunicării 
online prin intermediul conturilor de social media. După Facebook - 
www.facebook.com/ANEVAR.oficial, acum suntem prezenți şi pe Twitter 
– www.twitter.com/AnevarRomania, cu un cont oficial care ajută în 
principal la conectarea cu organizațiile internaționale de profil. Culegeți, 
aşadar, informațiile legate de inițiativele şi evenimentele ANEVAR din 
cele mai moderne surse! 

Colecția completă a revistei Valoarea, ca şi suplimentele sale: ediția 
anuală în limba egleză – „VALUE, Wherever It Is” şi „VALOAREA – 
Personalități”, pot fi descărcate din magazinele virtuale GooglePlay şi 
AppStore (aplicația gratuită: Revista VALOAREA) şi de pe site-ul nostru 
www.anevar.ro secțiunea „Resurse”.

Pe curând!

EDITORIAL
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Codul fiscal și evaluările 
clădirilor pentru impozitare

Am tot vorbit până 
acum de „preconi-
zatele” măsuri din 

Codul fiscal referitoare la 
schimbarea sistemului de 
impozitare a clădirilor, mă-
suri care au şi devenit funcți-
onale odată cu promulgarea 
noului Cod fiscal de către 
preşedintele României. 

Astfel, am intrat în „linie dreaptă” 
atât evaluatorii, cât şi autoritățile locale 
şi mai ales contribuabilii, în cursa pen-
tru implementarea noului sistem. Spun 
„noul sistem” pentru că prevederile Co-
dului fiscal ce va intra în vigoare la 1 
ianuarie 2016 au în vedere noutăți sem-
nificative privind impozitul pe clădiri. 
Deşi s-a discutat mult în perioada pre-
mergătoare aprobării despre prevederi-
le acestuia, nu a existat o analiză amplă 
asupra tuturor modificărilor propuse, 
urmând ca prin normele de aplicare să 
fie clarificate toate întrebările trecute, 
prezente şi viitoare despre acest subiect.

Voi încerca în articolul de față să 
formulez câteva întrebări la rândul meu 
şi să încerc să găsesc răspunsuri atât la 
aceste întrebări, cât şi la altele, care au 
fost sau urmează a fi formulate. Foar-
te important de precizat este că cele pe 
care le veți citi în continuare se vor re-
feri doar la aspectele legate de impozitul 
pe clădiri din noul Cod fiscal şi nu la 
întregul Cod fiscal!

Întrebările încep să apară atât din 
partea evaluatorilor, cât şi din partea 
contribuabililor şi a autorităților loca-
le. Voi structura aceasta „autosesiune” 
de Q&A în capitolele „Întrebări gene-
rale” (atribuibile tuturor celor trei ac-
tori) precum şi capitole distincte dedi-
cate evaluatorilor, autorităților locale şi 
contribuabililor. Vor exista de aseme-
nea şi întrebări la care răspunsul meu 
va putea suferi modificări dacă în pe-
rioada următoare vor apărea clarificări 
suplimentare din partea autorităților. 

Întrebări generale

1 Care sunt principalele modifi-
cări prevăzute în noul Cod fis-
cal în comparație cu varianta 
anterioară, referitoare la impo-
zitul pe clădiri?
Principalele modificări prezen-

tate în Titlul IX pot fi încadrate în 
două categorii: 
a. Valoarea fiscală a clădirilor nu mai 

are legătură directă cu valoarea 
contabilă. Altfel spus, valoarea 
impozabilă va fi utilizată de 
către contribuabili doar în relația 
cu autoritățile fiscale, fără ca 
aceasta să mai fie înregistrată în 
situațiile financiare ca în prezent. 
Reamintesc faptul că valoarea 
fiscală, până la intrarea în vigoare 
a noului Cod fiscal, o reprezintă 
„valoarea de inventar” a clădirilor 
înregistrată în situațiile financiare 
ale contribuabililor.

b. Tratamentul fiscal va fi aplicat 
uniform, în funcție de utilizarea 
clădirilor şi nu în funcție de 
proprietar ca în prezent. Astfel, 
în cazul clădirilor cu destinație 
nerezidențială (birouri, spații 
comerciale, hoteluri, etc.) se va 
plăti acelaşi impozit indiferent dacă 
proprietarul este persoană fizică 
sau persoană juridică. Până acum 
impozitul era diferențiat, fiind mult 
mai redus pentru persoanele fizice 
care dețineau clădiri nerezidențiale.   

2 Care este „locul îngust” al im-
plementarii noilor prevederi?
Cred că principalul „loc îngust” 

este timpul, având în vedere data la 
care noul Codul fiscal a fost aprobat şi 
distanța scurtă, de maxim patru luni, 
până la intrarea în vigoare a acestuia. 
În această perioadă, Ministerul de Fi-
nanțe şi autoritățile locale vor trebui 
să desfăşoare acțiuni intense de infor-
mare internă cât şi externă acelor insi-
tituții pentru ca modul de aplicare şi 
de înțelegere al noilor prevederi să fie 

 Ű ADRIAN VASCU,  
Preşedinte ANEVAR 2014-2015,  
MAA, MRICS, REV, Senior Partner VERIDIO
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unul unitar. De nivelul de informare al 
tuturor „actorilor” implicați va depin-
de succesul implementării noilor mă-
suri. Nu în ultimul rând, ANEVAR, 
atât singură, cât şi împreună cu auto-
ritățile statului, va trebui să se implice 
în aceste acțiuni de informare.
3 Există neclarități în ceea ce 

privește punerea în aplicare  
a acestor prevederi?
Există neclarități care vor trebui re-

zolvate cât mai repede prin Normele 
de aplicare ale Codului fiscal sau chiar 
prin intermediul standardelor de eva-
luare. Dintre neclarități amintesc: (1) 
perioada în care vor fi realizate rapoar-
tele de evaluare după data de 1 ianuarie 
a anului pentru care se datorează impo-
zitul pe clădiri (2) data evaluării în ca-
zul clădirilor nerezidențiale aparținând 
persoanelor fizice (3) valoarea impoza-
bilă declarată de persoanele juridice în 
anul 2016 pentru clădirile care au fost 
reevaluate cu trei ani în urmă şi pen-
tru care, conform sistemului vechi, ar 
urma o nouă evaluare pentru a se evita 
creşterea cotei de impozitare.
4 Soluții posibile pentru im-

plementarea cu succes a 
noilor prevederi?

Cred că soluția 
posibilă este clarificarea unitară a 

tuturor aspectelor legate de noul sistem, 
de către toți actorii implicați: evaluatori, 
autorități locale şi contribuabili. Dacă 
va exista de la început o înțelegere şi o 
practică unitară există şanse foarte mari 
ca sistemul să fie implementat cu succes. 
Discuțiile comune, precum şi comuni-
cările scrise comune, vor reprezenta un 
sprijin semnificativ. 

5 Există prevederi speciale ale 
Standardelor de evaluare care 
vor fi aplicate?
Desigur. Există un standard spe-

cial dedicat acestui subiect şi denumit 
GEV 500 – Determinarea valorii im-
pozabile a unei clădiri. Standardul este 
foarte nou şi mai puțin cunoscut. El a 
făcut parte şi din colecția Standardelor 
ANEVAR 2014 şi se regăseşte, firesc, 
şi în colecția Standardelor ANEVAR 
2015 care reprezintă standardele în vi-
goare la data punerii în aplicare a no-
ului Cod fiscal. GEV 500 poate fi apli-
cat doar începând cu 1 ianuarie 2016. 
Standardul include prevederi speciale 
adaptate scopului evaluării pentru im-
pozitare şi va pune estimarea valorii 
impozabile pe o bază unitară, meto-
dologic vorbind. Astfel, un prim ele-
ment pe care vreau să îl reamintesc este 
că standardul se referă la impozitarea 
clădirilor şi nu la întreaga proprietate 
imobiliară, având în vedere că în Co-

dul fiscal tratamentul fiscal al terenu-
rilor este distinct de tratamentul fiscal 
al clădirilor, iar valoarea impozabilă a 
terenurilor nu are legătură cu valoarea 
de piață a acestora. Astfel, în cazul clă-
dirilor, conform noilor reguli, valoarea 
impozabilă a două clădiri identice, si-
tuate în localități diferite, va fi apro-
ximativ aceeaşi. Explicația este simplă 
şi se bazează pe de o parte pe faptul 
că valoarea de piață a unei proprietăți 

imobiliare este influențată decisiv de 
localizarea terenului pe care aceasta 
este construită (ceea ce în cazul nostru 
nu are relevanță, fiind impozitate doar 
clădirile) şi se mai bazează, pe de altă 
parte, pe faptul că principala aborda-
re a evaluării va fi abordarea prin cost. 
Standardul conține precizări clare pri-
vind toate abordările evaluării, precum 
şi selecția valorii finale, astfel încât să se 
evite cât mai mult posibil subiectivis-
mul evaluatorului.
6 Crește responsabilitatea 

evaluatorului în conformitate 
cu noile reguli?
Responsabilitatea creşte foarte 

mult. Practic toate bugetele locale vor 
avea o componentă în viitor rezultată 
din impozitul pe clădiri, care are legă-
tură directă cu rezultatele evaluărilor 
pentru impozitare. Nu cred că există 
vreun evaluator care să nu fie conştient 
că aceste valori au o importanță cruci-
ală şi că ele vor putea face obiectul ana-
lizei oricând în timp, ast-
fel încât 

responsabilitatea 
nu are practic limită. În 
aceste condiții, independența 
evaluatorului este decisivă şi ea 
va trebui respectată în primul rând de 
către evaluator şi apoi de către contri-
buabili şi, nu în ultimul rând, de către 
autoritățile locale. În general, pozițiile 
în care se află contribuabilul şi autori-
tățile fiscale sunt în opoziție. Primii vor 
urmări ca valorile fiscale să nu fie prea 
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mari, iar autoritățile locale ca acestea 
să nu fie prea mici. Ce va trebui înțeles 
de către toată lumea este că valoarea 
impozabilă este numai una şi nu poate 
fi modificată în „mai mare” sau „mai 
mică” în funcție de aşteptările părților. 
Evaluatorii au la îndemână (aproape) 
toate pârghiile necesare şi nu cred că 
astăzi îi mai poate influența cineva în 
exprimarea opiniei, altcineva decât pro-
pria judecată. Paranteza anterioară are 
ca bază „un loc îngust” care va trebui 
îmbunătățit cât mai repede astfel încât 
tot „instrumentarul” evaluatorului, de 
la reguli până la sursele de informații, 
să fie clar, transparent şi fără echivoc. 
„Locul îngust” se numeşte astăzi „sursa 
de estimare a costului de nou”. 

Întrebări formulate  
de către evaluatori 

7 Care este data evaluării 
în cazul evaluării pentru 
impozitare?
Pentru persoanele juridice care de-

țin clădiri nerezidențiale, data evaluării 
este clar prevăzută în noul Codul fiscal 
ca fiind 31 decembrie a anului anterior. 

Pentru persoanele fizice care dețin clă-
diri nerezidențiale, nu este prevăzută 
expres în Codul fiscal data de 31 de-
cembrie. Ne aşteptăm ca această dată să 
figureze în normele de aplicare ale nou-
lui Cod fiscal astfel încât abordarea eva-
luării să fie unitară pentru toate tipurile 
de clădiri nerezidențiale, indiferent de 
cine este proprietarul acestora (persoa-
nă fizică sau juridică).
8 Se vor aplica Standardele noi 

de evaluare începând cu 31 de-
cembrie 2015 sau începând cu 
31 decembrie 2016?
După toate probabilitățile, Standar-

dele noi se vor aplica începând cu data 
evaluării 31 decembrie 2015, în condi-
țiile în care Codul fiscal intră în vigoare 
la 1 ianuarie 2016 şi acesta prevede că 
data de referință a valorii fiscale este 
sfârşitul anului anterior anului pentru 
care se datorează impozitul. Vom ur-
mări dacă în normele de aplicare ale 
Codului fiscal vor apărea prevederi 
speciale în acest sens.
9 Ce tip de raport  

de evaluare se va utiliza?
Se va utiliza un raport de evalua-

re specific evaluării pentru impozitare, 

care va fi întocmit astfel încât să asigure 
cadrul general cerut de GEV 500. Ro-
lul Raportului uniform în acest context 
este de a asigura tuturor autorităților 
locale accesul şi uşoara înțelegere a ace-
luiaşi tip de document. Totodată şi pen-
tru evaluatori va reprezenta un sprijin 
în realizarea misiunii privind evaluarea 
pentru impozitare.
10 Există pe site-ul  

www.anevar.ro anexele 
prevăzute în GEV 500?
Standardul prevede trei anexe. Pri-

ma o reprezintă solicitarea contribua-
bilului privind evaluarea pentru impo-
zitare, a doua este un îndrumar privind 
calculul uzurii fizice şi a recalculării 
duratelor de viață în urma acțiunilor de 
modernizare (dacă acestea au avut loc) 
şi cea de a treia este reprezentată de Ra-
portul uniform. La data apariției acestei 
ediții a revistei, toate anexele se află în 
lucru, astfel încât vor fi publicate pe site 
cât mai curând posibil. Până ce acestea 
vor fi finalizate, sperăm să apară şi nor-
mele de aplicare ale Codului fiscal astfel 
încât anexele să țină seama de toate cla-
rificările conținute de norme.
11 Care este data finalizării rapor-

tului de evaluare, cunoscută ca 
și „data raportului”?
Am menționat această temă în ca-

drul neclarităților conținute de către ac-
tuala formă a Codului fiscal. Având în 
vedere atât experiența anterioară, cât şi 
aşteptările autorităților locale, precum 
şi discuțiile preliminare pe care le-am 
purtat cu reprezentanții Ministerului 
de Finanțe, intervalul de timp în care va 
trebui realizat raportul de evaluare ar 
putea fi 1 ianuarie – 15 martie. Pentru 
o aplicare unitară şi pentru a se evita 
anomaliile existente la unele autorități 
locale (un exemplu elocvent îl repre-
zintă municipiul Timişoara) sperăm ca 
intervalul final să fie precizat în norme. 
Rog toți cititorii acestui articol să ur-
mărească comunicările noastre privind 
prevederile din norme, după publicarea 
acestora, astfel încât să utilizeze infor-
mațiile cele mai actuale.
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12 Vor fi analizate de către 
ANEVAR rezultatele evaluării 
pentru impozitare?
Având în vedere importanța efec-

telor acestui tip de evaluări asupra spa-
țiului public în general şi a bugetelor 
locale în particular, ANEVAR va înre-
gistra într-o bază de date toate rezulta-
tele evaluării pentru impozitare. Aceas-
tă bază de date, denumită Baza de 
Informații Fiscale (BIF), va reprezenta 
sursa principală pentru monitorizare şi 
îşi va arăta un prim efect de prevenție 
a oricăror tipuri de derapaje. Ulterior, 
datele stocate vor fi transformate în ra-
poarte care vor fi puse periodic la dis-
poziția tuturor persoanelor interesate. 
13 Toți contribuabilii vor solicita 

evaluări în anul 2016?
Nu cred că vor face acest lucru toți 

contribuabilii. Cei care se află în inter-
valul celor trei ani de la ultima reevalu-
are şi ale căror valori impozabile curen-
te sunt comparabile cu, sau mai mici 
decât, costul de înlocuire net al clădirii 
impozitate, foarte probabil nu vor soli-
cita realizarea unei evaluări. Dacă re-
gula celor trei ani se va aplica începând 
cu anul 2016 fără a se ține seama de 
situația anterioară, atunci este probabil 
să apeleze la evaluări doar contribua-
bilii ale căror valori fiscale ar fi, în ab-
sența evaluării, mai mari decât cele re-
zultate prin procesul de evaluare. Dacă 
însă regula celor trei ani va fi păstrată, 
luându-se în calcul ultima evaluare, re-
alizată înainte de 31 decembrie 2015, 
atunci este foarte probabil să proce-
deze la evaluare toți acei contribuabili 
care ar fi cerut oricum acest lucru şi în 
situația în care nu intrau în vigoare no-
ile prevederi. În oricare dintre situațiile 
anterioare evaluările nu trebuie realiza-
te având ca scop scăderea impozitelor. 
Standardul GEV 500, aplicat corect, nu 
permite decât o evaluare corectă. Pe 
baza acesteia, impozitul rezultat, chiar 
dacă va fi diferit față de cel anterior, va 
fi, de asemenea, impozitul corect.
14 Acuratețea estimării costului 

de nou al clădirilor 

Acest subiect este unul foarte delicat 
şi care va trebui tratat cu cea mai mare 
atenție de către evaluatori. „Delicatețea” 
provine din faptul că nu există o sursă 
unică de estimare a costului de nou a 
unei clădiri, care să fie recunoscută de 
către toți utilizatorii din România, în 
afară de evaluatori. Și arhitecții, pro-
iectanții sau chiar autoritățile publice 
achizitoare a unor lucrări de construcții 
ar fi interesate în existența unui instru-
ment care să determine costul de nou 
al oricărei clădiri.  Existența mai multor 
asemenea surse care să conducă la re-
zultate diferite, reprezintă cea mai mare 
vulnerabilitate a credibilității rezultate-
lor evaluării atunci când, teoretic, pot 
rezulta două valori ale unei clădiri, deci 
două impozite. În realitate acest lucru 
este imposibil, adică valoarea impoza-
bilă a unei clădiri este una singură. Care 
dintre valorile posibil a fi obținute este 
cea corectă, va putea rezulta doar prin-
tr-o analiză a evaluatorilor care, în con-
formitate cu Standardele de evaluare în 
vigoare, sunt obligați să verifice dintr-o 
sursă suplimentară independentă care 
dintre cele două valori impozabile pre-
zumtiv corecte este de fapt valoarea co-
rectă. Sub nicio formă însă nu va trebui 
concluzionat nici acum şi nici în viitor 
că valoarea corectă este cea mai mare 
dintre ele doar pentru că impozitul cal-
culat ar fi desigur mai mare. Estimarea 
valorii impozabile nu are ca scop obți-
nerea unui anumit nivel al impozitului, 
ci urmăreşte ca baza impozabilă să fie 
cea corectă. Și corectă este doar una 
singură. Iar acest lucru îl poate şti doar 
o persoană autorizată, care a respectat 
standardele de evaluare în vigoare la 
data evaluării. 

Întrebări (care pot fi) 
formulate de către  
autoritățile locale

15 Pot fi contestate  
rapoartele de evaluare?
Standardul de evaluare GEV 500 

prevede că evaluările pentru impozita-

re pot fi verificate, impunându-se con-
diția ca această verificare să fie realizată 
de către personal calificat, respectiv de 
către un evaluator autorizat care deți-
ne şi specializarea Verificarea Evaluării 
(VE). Astfel, autoritățile locale pot avea 
printre angajații proprii evaluatori care 
dețin această specializare sau pot exter-
naliza acest serviciu de verificare astfel 
încât să îşi exercite dreptul de a „con-
testa” anumite valori impozabile, dacă 
există argumente profesionale în acest 
sens. Evaluatorii vor trebui să răspun-
dă observațiilor provenite din partea 
autorităților locale cu condiția ca aceste 
observații să fie formulate de către un 
evaluator autorizat având specializarea 
VE. Până în prezent au existat situații 
în care rapoartele de evaluare au fost 
contestate, motivul principal fiind efec-
tul utilizării acestora, respectiv scăderea 
impozitelor şi, de cele mai multe ori, 
aceste „contestații” au avut loc urmă-
rind exclusiv rezultatul şi nu procesul 
de evaluare. În aceste condiții, pentru 
a se realiza obiectivul ca valorile fiscale 
să fie cele corecte, autoritățile locale au 
pârghiile necesare, care trebuie să res-
pecte obligatoriu Standardele de evalu-
are în vigoare la data evaluării.  
16 Cine va depune raportul de 

evaluare la autoritățile locale?
Raportul de evaluare va fi depus la 

autoritățile locale de către contribuabili.
17 Data până la care pot fi primite 

rapoartele de evaluare de către 
autoritățile locale.
Având în vedere că data evaluării 

este 31 decembrie a anului anterior, 
rapoartele de evaluare se vor realiza în 
prima parte a anului, deci data realiză-
rii rapoartelor de evaluare şi implicit 
data predării acestora către autoritățile 
fiscale, va fi după 1 ianuarie. Până la 
definitivarea prin intermediul norme-
lor de aplicarea a noului Cod fiscal, 
care vor stipula explicit intervalul de 
timp prevăzut de lege, aşteptarea re-
zonabilă pentru toate părțile implicate 
este ca acest interval de timp să fie cu-
prins între 1 ianuarie şi 15 martie.
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18 Rapoartele de evaluare care 
prevăd o valoare impozabilă 
mai redusă decât cea anterioa-
ră, sunt rapoarte neconforme cu 
standardele de evaluare?
Doar nivelul valorii impozabile nu 

poate reprezenta niciun indiciu pri-
vind prezumția de neconformitate a 
rapoartelor de evaluare cu Standardele 
de evaluare în vigoare. Răspunsul este, 
ferm, NU. Faptul că valoarea impoza-
bilă a scăzut nu înseamnă automat că 
raportul de evaluare este neconform. 
Aşa cum spuneam anterior, există pâr-
ghiile legale pentru a verifica acura-
tețea unei evaluări. Numai după ce 
această procedură este aplicată vor pu-
tea fi emise opinii, şi acelea profesiona-
le, privind calitatea şi conformitatea cu 
Standardele de evaluare a unui raport.
19 Vor exista diferențe ale impo-

zitelor pe clădiri în ipoteza că 
sunt clădiri identice dar ampla-
sate în localități diferite?
În urma evaluării nu va rezulta ni-

ciodată impozitul datorat de către con-
tribuabil, ci va rezulta valoarea impo-
zabilă. Impozitul rezultă din înmulțirea 
cotei de impozitare cu valoarea impoza-
bilă. Astfel, cotele de impozitare aparțin 
unui interval prevăzut în Codul fiscal 
care se află la dispoziția autorităților 
locale. Rezultă că aceste cote pot fi dife-
rite de la localitate la localitate, deci pot 
conduce la impozite diferite de la locali-
tate la localitate. Ca regulă generală însă, 
pentru clădiri identice valoarea impoza-
bilă va trebui să fie întotdeauna aceeaşi.

Întrebări (care pot fi) for-
mulate de către contribua-
bili persoane juridice

20 Va crește sau va scădea impo-
zitul pe clădiri?
La această întrebare nu există un 

răspuns exact în acest moment. După 
finalizarea primului „exercițiu” de eva-
luare vor rezulta din baza de date BIF, 
gestionată de către ANEVAR, toate 
modificările rezultate. Cred că vor exis-

ta atât creşteri cât şi descreşteri fără ca 
măsurile introduse în Codul fiscal să fi 
putut urmări vreuna dintre aceste ten-
dințe. Este cert că va rezulta o bază uni-
formă de estimare a valorii impozabile 
şi că, după primul exercițiu de evaluare, 
care poate fi în 2016 sau poate în 2018, 
estimarea impozitelor locale viitoare va 
avea un nivel ridicat de predictibilitate.
21 Care va fi valoarea impozabilă 

declarată în anul 2016 pentru 
clădirile existente de mai mulți 
ani în patrimoniul companiei?
Codul fiscal prevede 5 posibilități 

în care se încadrează valoarea impo-
zabilă. În cazul clădirilor existente de 
mai mulți ani în patrimoniul com-
paniei valoarea impozabilă poate fi 
sau valoarea impozabilă actuală, sau 
valoarea rezultată dintr-un raport de 
evaluare realizat de către un evaluator 
autorizat în conformitate cu Standar-
dele de evaluare în vigoare. Decizia 
va aparține contribuabilului şi va fi 
influențată decisiv de către prevederi-
le din normele de aplicare ale noului 
Cod fiscal, care ar trebui să clarifice 
regimul celor trei ani după care cota 
de impozitare creşte dacă nu este re-
alizată o nouă evaluare. Când vorbesc 
despre regimul celor trei ani, mă re-
fer la continuitatea numărării acestora 
din trecut sau reînceperea numărătorii 
odată cu noul Cod fiscal. După păre-
rea mea, oricare variantă este posibilă. 
Varianta reînceperii numărătorii va fi 
mai convenabilă contribuabililor care 
vor realiza evaluări doar dacă vor exis-
ta indicii temeinice că valorile fiscale, 
înainte de evaluare, nu sunt cele co-
recte. Modalitatea finală de tratament 
a perioadei de începere a celor trei ani 
va rezulta doar în urma publicării nor-
melor de aplicare ale Codului fiscal. 
Având în vedere că şi pentru persoa-
nele fizice care dețin clădiri nereziden-
țiale numărătoarea anilor dintre două 
evaluări începe la 31.12.2015, în opinia 
mea acelaşi tratament ar trebui aplicat 
şi persoanelor juridice care dețin clă-
diri nerezidențiale. Desigur că perioa-

da de trei ani şi etapizarea acesteia nu 
opreşte vreun contribuabil să îşi reali-
zeze evaluarea anual.  
22 Este obligatorie  

realizarea unei evaluări?
Nu există noțiunea de obligati-

vitate în ceea ce priveşte realizarea 
unei evaluări pentru impozitare. Exis-
tă însă o prevedere de creştere a cotei 
de impozitare dacă evaluarea nu este 
realizată cu frecvența stabilită de lege. 
Astfel s-a încetățenit ideea că evalua-
rea devine obligatorie.
23 Ce informații vor fi puse la 

dispoziția evaluatorului?
Contribuabilul va completa Ane-

xa 1 prevăzută în GEV 500 şi care va 
exista şi pe www.anevar.ro în care va 
evidenția clădirile care urmează a fi 
evaluate. Evaluatorii vor avea ca bază 
această declarație a contribuabililor 
fără a mai avea în vedere situația clădi-
rilor din evidențele contabile ale aces-
tora. Ulterior completării acestei anexe 
de către contribuabil, evaluatorul va 
solicita informații concrete referitoare 
la clădirile supuse evaluării, informații 
necesare în procesul de evaluare.
24 Raportul de evaluare pentru 

impozitare va fi identic cu 
raportul de evaluare pentru 
raportare financiară?
Cele două rapoarte de evaluare nu 

vor fi neapărat identice pentru că Stan-
dardele de evaluare care stau la baza 
elaborării acestora conțin prevederi 
diferite care pot influența rezultatele 
evaluării şi de aici şi structura rapoar-
telor de evaluare. Astfel contribuabilii 
se pot găsi în situația ca aceeaşi clădire 
să aibă două valori diferite, din per-
spectiva fiscală şi contabilă. Desigur că 
rapoartele de evaluare vor avea multe 
elemente comune dar pot exista situa-
ții în care în mod obiectiv şi rezultatele 
şi rapoartele să fie diferite. 
25 Va fi nevoie de realizarea a 

două rapoarte de evaluare?
Pot exista situații în care va fi ne-

voie să fie realizate două rapoarte de 
evaluare. Dacă vor fi realizate de către 
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acelaşi evaluator, rapoartele vor avea 
părți comune, ceea ce va putea deter-
mina ca onorariile pentru cele două 
evaluări să nu fie duble față de situația 
când există un singur raport.
26 Se pot realiza evaluările și îna-

inte de sfârșitul anului pentru a 
evita „aglomerația” de la înce-
putul anului următor?
Finalizarea rapoartelor de evalua-

re pentru impozitare trebuie realizată 
întotdeauna la începutul anului ur-
mător anului aferent datei evaluării. 
Faptul că munca de evaluare începe 
înainte de sfârşitul anului nu este o 
eroare, dacă data raportului va fi după 
data de 1 ianuarie a anului următor, 
data evaluării va fi 31 decembrie a 
anului anterior datei raportului şi în 
conținutul acestuia se are în vedere 
starea clădirii la data de 31 decem-
brie, dacă aceasta diferă față de data 
anterioară la care s-a realizat inspec-
ția, respectiv s-a estimat o valoare 
printr-un proces de simulare. 
27 După cât timp trebuie reali-

zată o nouă evaluare pentru 
impozitare?
După cum spuneam anterior, dacă 

nu este realizată o actualizare a valorii 
impozabile printr-un raport de eva-
luare o data la 3 ani, cota de impozit 
creşte semnificativ. 

Întrebări (care pot fi) for-
mulate de către contribua-
bili persoane fizice

28 Care sunt tipurile de clădiri 
care vor fi tratate fiscal diferit 
față de Codul fiscal actual?
Vor fi tratate diferit clădirile ne-

rezidențiale aflate în proprietatea 
persoanelor fizice. În Codul fiscal 
anterior nu se făcea distincție între 
utilizarea clădirilor, ci doar între pro-
prietari. De asemenea, o zonă destul 
de neclară încă este modul de eva-
luare al clădirilor cu utilizare mixtă. 
Practica va fixa modalitățile concrete 
de tratament fiscal al acestor clădiri.

29 Se va modifica impozitul  
pe clădiri pentru sediile 
declarate ale PFA?
De cele mai multe ori aceste tipuri 

de clădiri se vor încadra în categorii-
le de clădiri cu utilizare mixtă. Nu ar 
trebui să existe nicio modificare față 
de situația anterioară dacă sediile de-
clarate nu atrăgeau cheltuieli cu utili-
tățile care să fie deduse de către PFA. 
Dacă acestea vor fi în continuare în 
sarcina PFA, atunci e posibil ca im-
pozitul să crească şi persoana fizică 
să apeleze la un evaluator autorizat 
pentru stabilirea valorii impozabile.
30 Care va fi valoarea impozabilă 

a clădirilor nerezidențiale apar-
ținând persoanelor fizice pen-
tru 31 decembrie 2015?
În majoritatea situațiilor (excep-

tând clădirile noi) valoarea impozabilă 
în acest caz va fi cea rezultată pe baza 
unui raport de evaluare realizat de că-
tre un evaluator autorizat.
31 Care este data evaluării în 

cadrul rapoartelor de evaluare 
realizate pentru clădirile 
nerezidențiale aparținând 
persoanelor fizice în cazul 
evaluărilor pentru impozitare?
Codul fiscal nu prevede o dată 

anume. Sper ca prin norme această 

dată să fie identică cu cea aferen-
tă persoanelor juridice, respectiv 31 
decembrie a anului anterior.
32 Se va realiza evaluare  

și pentru clădirile rezidențiale?
Pentru clădiri rezidențiale apar-

ținând persoanelor fizice nu se mo-
difică nimic din punct de vedere 
al declarației contribuabilului. Din 
câte am văzut a crescut valoarea 
impozabilă!
33 După cât timp trebuie  

realizată o nouă evaluare 
pentru impozitare?
La fel ca în cazul persoanelor ju-

ridice, dacă nu este realizată o actua-
lizare a valorii impozabile printr-un 
raport de evaluare, cota de impo-
zit creşte semnificativ. Diferența este 
însă că în cazul persoanelor fizice 
frecvența evaluărilor este o dată la 5 
ani şi nu o dată la 3 ani ca în cazul 
persoanelor juridice.

Cam aceasta a fost „autosesiu-
nea” de Q&A. Desigur că pot exista 
şi alte întrebări neformulate mai sus, 
sau întrebări suplimentare care deri-
vă din cele de mai sus. 

Toate acestea îşi vor găsi un răs-
puns. Este nevoie de răbdare, infor-
mare şi bună credință. Restul vine de 
la sine! 
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Interviu

Interviu cu Gheorghe Bădescu,  
Președinte ANEVAR 1992 - 2001

„Activitatea de evaluare 
este o piatră de temelie  
în economia de piaţă”

Iată-ne la aproape un 
sfert de secol (23 de ani), 
de la primii pași pe care 
i-ați făcut în a pune ba-
zele Asociaţiei de astăzi. 
Cum descrieți contextul 
de atunci și oportunitatea 
de a dezvolta o profesie 
practic inexistentă la acea 
dată în România?

De fapt, această preocupare pen-
tru activitatea de evaluare a început 
în 1990, imediat după revoluție. Deci 
sunt mai bine de 23 de ani. Totul a 
început după o discuţie cu un coleg 
de-al meu, dl. Fota, care este acum 
profesor la Universitatea din Craio-
va. Discutând despre activitatea de 
evaluare, mi-am dat seama că aceas-
ta este o piatră de temelie în econo-
mia de piaţă. Deoarece economia de 
piaţă liberă înseamnă schimb de bu-
nuri şi înainte de a face acest schimb, 
atât vânzătorul cât şi cumpărătorul, 
trebuie să ştie care este valoarea bu-

nului. Nu poate să fie economie de 
piaţă – schimb liber, dacă nu cunoşti 
valoarea. Și atunci, cineva trebuia să 
evalueze. Da, toată lumea are o pă-
rere despre valoare, dar trebuie să 
existe un profesionist care să facă 
evaluarea. Și în prezent este valabil 
acest lucru. Pentru bunurile comu-
ne, pe care lumea le cunoaşte – ma-
şini, automobile, apartamente, poate 
chiar şi terenuri obişnuite – toată 
lumea ştie care este valoarea, pen-
tru că citesc în ziare şi compară. Dar 
dacă este vorba de un mall, un ho-
tel, trebuie să fie un profesionist care 
îți livrează un serviciu profesionist. 
Acesta nu mai livrează pur şi simplu 
o informație luată din raft, ci o lu-
crare care analizează informaţii, are 
tehnici de lucru, rezultatul fiind ceva 
rezonabil, care ar putea fi acceptat pe 
piaţă şi de vânzători şi de cumpără-
tori. De atunci am început să citesc 
despre asta. N-am urmat nicio şcoală 
sau cursuri de specialitate. Doar am 
citit cărți împrumutate de la biblio-
teca ASE.

Vă mai amintiți ce anu-
me ați preluat din Statu-
tul Asociației Române de 
Marketing? Dar din cel 
al Partidului Comunist? 
Spuneați la Sinaia, în ca-
drul întâlnirii „ANEVAR, 
Trecut-Viitor”, din 2014, 
că v-ați uitat chiar la fe-
lul în care era structurat 
partidul.

În ianuarie 1992 am înființat cu 
cei 27 de membri fondatori asocia-
ția pe care am denumit-o ANEVAR. 
Pentru a elabora statutul, am purtat 
multe discuții pe tema: De unde să 
luăm exemple? Sigur că am privit 
şi către statutul partidului comu-
nist. Am urmărit nişte aspecte legate 
strict de organizare. Partidul comu-
nist a rezistat cât a rezistat pentru că 
a fost foarte bine organizat, ca ideo-
logie în sine, nu era nimic. Cu orga-
nizaţie de bază, sistem ierarhic, şe-
dințe, adunări generale etc. Am mai 
avut un statut de la Asociația pentru 
Electrotermie, asociație profesională 
înființată înainte de ANEVAR. Și am 
mai luat exemple de la asociații pro-
fesionale din domeniul medicinei, 
pentru că acestea existau şi pe vre-
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mea socialismului. Societățile medi-
cale erau singurele care aveau atunci 
organizații profesionale. De aseme-
nea, Asociația Română de Marketing 
a existat înainte de 1989, dar după 
1990 s-a desființat. Domnul Fota a 
fost preşedinte la Asociația de Mar-
keting şi avea la îndemână statutul 
respectiv.  

Din codul deontologic  
al Societății Americane a 
Evaluatorilor ați preluat 
ceva atunci?

Am avut şi acest cod deontologic, 
dar nu am preluat totul din acesta. 
Ne-am inspirat mai ales de la medici. 
Principiile de cod deontologic sunt 
cam aceleaşi. Știți că acum există o 
inițiativă la nivel internațional să se 
facă un standard internațional de 
etică, pentru profesii. Anul acesta, în 
noiembrie, apare primul draft. Pen-
tru că principiile sunt cam aceleaşi 
peste tot – integritate, confidențiali-
tate, competență.

Vom participa și noi  
la această inițiativă?

Da, sunt mai multe țări implica-
te şi tocmai am discutat cu actualul 
preşedinte, Adrian Vascu, să intre şi 
ANEVAR în componență, pentru că 
avem experiența necesară.

Ce alte relații internațio-
nale ați reușit să realizați 
în acea perioadă?

La TEGoVA, l-am întâlnit pe Phi-
lippe Malaquin, care era preşedinte şi 
care m-a sprijinit, în 1998, să fiu ales în 
Comitetul de conducere al TEGoVA, 
ca reprezentant al ANEVAR, iar, mai 
târziu, pe ANEVAR să fie admisă ca 
membru al IVSC. Am fost în Comite-
tul care a elaborat Standardele Europe-
ne, în 2000 şi 2003.
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Ședința IVSC din 1999 s-a ținut 
în China. Philippe urma să fie ales 
preşedinte al IVSC. Mi-a propus să 
intru în Management Board. Am 
făcut cerere şi m-au ales în Manage-
ment Board la IVSC. Iar el a fost ales 
preşedinte. Tot atunci a fost ales şi 
reprezentatul Chinei în Management 
Board. De atunci am devenit foarte 
bun prieten cu cei din China. 

Am rămas în Board din 1999 
până în 2008. M-au ales de trei ori. 
Ultimii trei ani am fost şi vicepreşe-
dinte al IVSC. Din anul 2000 am fost 
în comitetul de redactare a Standar-
delor Internaționale de Evaluare. 

În 1998, la Stockholm, IVSC-ul a 
făcut un sondaj referitor la modalită-
țile de diversificare a activității IVSC. 
Eu am propus evaluarea întreprinde-
rilor şi a activelor intangibile. Eu şi 
Greg Gilbert, de la Asociația Ameri-
cană a Evaluatorilor (ASA), autor al 

Standardului pentru Evaluarea Între-
prinderilor din SUA. Astfel am lucrat 
la standardele internaționale de eva-
luare a întreprinderii şi de evaluare a 
activelor intangibile.

Prin 1997 au venit doi americani, 
reprezentanții East European Real 
Property Foundation (acum IRPF), 
finanțată 50% de guvernul SUA. Ei 
au venit în România să ne ajute să 
ne organizăm. În Polonia investiseră 
peste 20 milioane de euro. 

Instruirea permanentă 
este unul din factorii ce 
contribuie la întărirea ca-
lității activității de evalu-
are, dar și percepția pozi-
tivă a utilizatorilor finali 
față de profesie?

Da, acesta a fost unul din punc-
tele forte ale ANEVAR. Pregătirea 

profesională şi disciplina – Comisia 
de Etică şi Disciplină. 

Am învățat de la doctori modul 
de pregătire continuă, cum învață ei 
în permanență. 

Etica am luat-o ca model de la 
englezi şi de la Topârceanu, care a 
scris poezia: „De ce nu particip ni-
ciodată la premiile Academiei”. Este 
un vers acolo, care sună cam aşa: 
„Pentru că încredere nu am şi nici 
la cine s-o reclam”. Publicul, pentru 
că vorbim de o instituție de interes 
public, trebuie să aibă la cine să se 
ducă să reclame şi să ştie că se iau 
măsuri în urma plângerii. Noi, de 
când am început, am aplicat sancți-
uni, am exclus chiar din organizație. 
Am făcut publice sancțiunile şi lu-
mea putea remarca: respectiva recla-
mație întemeiată a avut ca urmare şi 
o sancțiune. 

Toate seminariile se finalizau cu 
examen, nu puteai doar să participi. 
La fel se întâmpla şi cu conferințe-
le. Modelul acesta a fost preluat din 
Ucraina. 

De la englezi ați preluat 
modelul Comisiei de Etică 
și Disciplină?

Da, analiza prealabilă, adică să fie 
chemat evaluatorul la discuții, pre-
cum şi toate procedurile care sunt de 
tip meta judiciar. Am dorit să  avem 
aceleaşi proceduri, dar fără puterea 
juridică a actului de justiție, ca să 
evităm abuzurile. 

Am învățat din Anglia, de la 
RICS, de aceste proceduri disciplina-
re. În revista lor publică toate spețele, 
în rezumat, sancțiunea şi abaterea, ce 
a încălcat etc. Dar la ei se şi plătesc 
amenzi, spre deosebire de practica 
noastră. Acolo evaluatorii sancțio-
nați plătesc şi „cheltuieli de judecată”. 
Comisia lor nu este pe bază de vo-
luntariat, iar cheltuielile erau supor-
tate de către vinovat.
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Ce ne puteți spune  
despre reglementarea 
profesiei?

Acum trei ani, dl. Adrian Vascu a 
venit la mine cu ideea reglementării. 
Am spus atunci că nu sunt pentru, 
dar nu o să fiu nici împotrivă. Am 
stat deoparte pentru că am conside-
rat că suntem împotriva curentului 
cu demersul acesta al reglementării. 
UE făcuse un studiu în fiecare țară, 
referitor la dereglementare profesi-
onală. Acesta era trendul atunci, dar 
după criza economică, şi-au schim-
bat şi ei punctul de vedere. Când s-a 
ajuns la varianta a 2-a sau a 3-a de 
act normativ, am văzut că de fapt se 
preluase statutul ANEVAR şi fusese 
transformat în lege.

ANEVAR era recunoscută de pu-
blic, ca şi acum. În schimb, a cres-
cut responsabilitatea, ceea ce nu e 
rău. Înainte, Standardele ANEVAR 
nu erau obligatorii. Dacă scriau în 
rapoarte că au respectat Standardele 
ANEVAR şi nu era adevărat, cel mult 
puteai spune că a indus în eroare cli-
entul. Acum însă s-a schimbat situa-
ția. Pentru Asociație este bătaie de cap 
mai mare, dar şi încrederea publicului 
este în creştere. Atâta vreme cât deci-
ziile luate de ANEVAR vor fi corecte 
şi în folosul publicului, nu va interveni 
nimeni. Avantajul este creşterea calită-
ții, dar responsabilitatea este deja mai 
mare. Cursurile, de asemenea, sunt 
obligatorii, nu te mai joci cu ele. 

Despre BIG  
ce părere aveți?

Este o încercare foarte bună de a 
aduna informații despre activitatea 
de evaluare. Sunt rezultatele evaluă-
rii, nu sunt date de piață. Din aceste 
date se pot face nişte analize care să-i 
ajute pe evaluatori. Peste un număr 
de ani vom vedea ce valori obțineau 
evaluatorii în 2015. Este în avantajul 

nostru pe termen lung, iar faptul că 
trebuie să raporteze, duce la creşte-
rea calității rapoartelor de evaluare. 
Este şi în avantajul băncilor, chiar 
dacă unele s-au opus la început aces-
tei inițiative. Creşte gradul de sigu-
ranță. Acum se interesează cât costă 
să facem nişte analize din BIG. La 
început au fost voci care s-au îm-
potrivit argumentând că datele sunt 
confidențiale, dar s-au supus la dis-
poziția BNR. Este de urmărit evolu-
ția în timp. Se poate face o statistică, 
cei din afara mediei statistice ies, se 
vede cum a mers piața şi se poate ur-
mări evoluția. Este foarte bună ideea 
şi pentru că evaluatorii, deşi au acces 
doar la rezultate statistice proprii, pe 
măsură ce se adună date, pot scoate 
şi indici care se bazează pe evaluare. 

Privind înapoi, aveți vreun 
regret? Poate un proiect 
pe care vi l-ați propus și 
pe care nu ați reușit să  îl 
duceți la bun sfârșit?

Am o mică nemulțumire. Eu ve-
deam institutul IROVAL ca pe un 
coordonator principal de bugete, adi-
că să primească finanțare de la ANE-
VAR sau din alte părți, de la fonduri 
europene, de exemplu, şi să o folo-
sească redistribuind fondurile către 
universități sau colective de cerceta-
re, în ideea ca acestea să editeze cărți, 
articole, să putem publica reviste. 
Asta a fost ideea, dar până la urmă 
activitatea IROVAL s-a limitat une-
ori la a corecta cursuri, traduceri, la a 
elabora Buletinele Informative ANE-
VAR. Revista de Evaluare a pornit 
bine de la început şi se menține seri-
os şi sunt foarte puține cazuri în care 
articolele au fost de nivel mai scăzut 
față de ceea ce consider eu că ar tre-
bui să fie. Iar faptul că scriu străinii la 
noi este, de asemenea, foarte impor-
tant. Nu am reuşit treaba asta cu cer-
cetarea, adică cercetarea adevărată, 

cu colective de la universități. De ce? 
Nu am avut persoanele care să ştie 
să coordoneze astfel de lucruri. Aşa 
cum este şi cu fondurile europene. 
Poate ar trebui să apelăm la consul-
tanți. Acesta ar fi un proiect care nu 
a reuşit. 

Iar alt proiect care nu a reuşit a 
fost când am dorit să facem o altă 
entitate pentru certificarea indepen-
dentă a evaluatorilor. Când nu eram 
reglementați. Pentru a fi recunoscuți. 
Doream să avem un sistem de certi-
ficare conform ISO 17024 – certifica-
rea personalului. Am fost la RENAR 
(Registrul Român de Acreditare). El 
acredita instituțiile care certificau 
personalul. Atunci era preşedinte al 
ANEVAR dl. Adrian Crivii, apoi a 
urmat Mihail Bojincă. Și el a încercat 
să facă ceva în sensul acesta, dar nu a 
reuşit să pună în practică ideea.

Există țări ca Georgia, Rusia, Ce-
hia, Polonia, Franța, Germania, ță-
rile scandinave, care au evaluatori 
certificați ISO. De atunci, nu s-a mai 
discutat subiectul acesta. A apărut 
reglementarea şi lumea consideră 
că suntem certificați. Dar dacă vrei 
să lucrezi în altă țară, ar fi de folos 
şi certificarea ISO 17024. Examenul 
nostru pentru obținerea calității de 
acreditat este preluat 80% din cel de 
la ISO 17024. Am zis să facem un fel 
de pregătire pentru ISO 17024, care 
este mult mai exigent. Deci, ce ar fi 
nevoie pentru a obține ISO acum? 
E puțin mai complicat: Renar a pier-
dut autorizarea pentru acreditarea 
de personal şi ar trebui să ne acre-
diteze un organism din altă țară, din 
UE. Ce presupune? O entitate, o or-
ganizație independentă, alta decât 
Asociația, care să facă un manual 
al calității, cu proceduri. Apoi acea 
entitate este verificată dacă a imple-
mentat corect procedurile, iar după 
2 – 3 serii de certificare provizorie, 
care poate fi şi retrasă, primeşti acre-
ditarea definitivă. 
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Despre examenul  
pentru dobândirea  
calităţii de expert judiciar 
ce părere aveţi?

Este un lucru normal faptul că 
Ministerul Justiţiei a hotărât ca mem-
brii ANEVAR să dea examen specific 
pentru dobândirea acestei calități. E 
formula care s-a mai încercat şi acum 
câţiva ani. Pe măsură ce va creşte nu-
mărul acestora, vor ieşi din sistem cei 
care nu sunt membri ANEVAR.

Înainte cine efectua 
expertizele acestea?

Apelau la experţii tehnici şi la ex-
perţii contabili pentru bunuri sau pen-
tru evaluarea de întreprinderi. Dar 
aceştia uneori nu aveau pregătirea ne-
cesară şi atunci ieşeau tot felul de năz-
bâtii. Între timp s-a mai recurs la o altă 
initiațivă: de a-i invita la cursuri pe 
avocaţi, reprezentanții ministerului de 
interne, pe cei din serviciile de forţă.

Ce anume s-a urmărit  
prin acest demers? 

Ideea era să se ştie cât mai multe 
despre activitatea de evaluare. Ei nu au 
venit la cursuri pentru a deveni mem-
bri. A fost foarte bine, pentru că ulte-
rior avocaţii au început să conteste în 
instanţă anumite lucruri incorecte, au 
început să realizeze ce anume este co-
rect şi ce nu, vizavi de evaluări. Ultima 
redută sunt judecătorii. Ei înţeleg că 
dacă se face o expertiză aceasta trebuie 
să livreze o opinie de care să fii sigur 
100%. Ei trebuie să se bazeze pe exper-
tiză, nu să o judece. Sistemul nostru ju-
diciar nu permite competiţia. În Anglia 
sau în America avocaţii şi evaluatorii 
părţilor se confruntă în instanţă. Jude-
cătorii îi ascultă pe toţi şi hotărăsc care 
sunt competenți şi pe cine se pot baza. 
Eu primesc mereu de la americani şi 
de la englezi cazuri legate de sistemul 

judiciar, precedente, discuţii, motivări. 
La ei ai impresia că judecătorul este 
specialist în evaluare, are un vocabular 
specific şi este informat. La noi, jude-
cătorii spun: acesta este expertul, l-am 
numit, asta a zis, nu mă puneţi pe mine 
să evaluez, doar de aceea l-am numit.

Ce ar trebui făcut  
pentru a-i informa  
și pe judecători?

ANEVAR a pornit acest demers,  
organizând şi participând prima dată 
la un curs cu magistraţii de la Cluj şi 
poate că vor fi şi ei doritori să conti-
nue. Noi am luat mereu iniţiativă, dar 
uneori a fost în zadar. La fel a fost şi cu 
experţii judiciari. A fost o opoziţie din 
partea Ministerului Justiţiei, din partea 
Biroului de Expertize.

Renunțarea la președin-
ţie și impunerea troicii 
„Fost-Actual-Viitor Pre-
ședinte” a fost un pas fi-
resc pe care l-aţi făcut sau 
mai mult un fel de sacrifi-
ciu gândit pentru binele 
Asociaţiei?

A fost firesc. Pentru că acesta era 
modelul pe care îl aveam deja în min-
te. Și mi-am dat seama că după 10 ani 
realizasem lucrurile principale: statutul 
era în situaţie bună, numărul de mem-
bri era mare, aveam structură în terito-
riu foarte bună, procedurile de Consiliu 
erau bune, eram membri în asociaţii 
internationale importante, aveam Insti-
tutul de Cercetări în Evaluare, revistă, 
conferinţe. Tot timpul acesta cât am fost 
preşedinte am neglijat firma mea. Pri-
vind acum în urmă, consider că eu am 
stat cam pe zero cu firma. Nu mai era 
bine nici pentru mine, nici pentru fir-
mă şi nici pentru Asociaţie. E adevărat 
că eu puteam să continui. Când am pus 
prima dată pe tapet ideea de fost, actu-

al şi viitor preşedinte, lumea n-a înţeles. 
Chiar în Consiliul director, domnul Nic 
Popescu, a crezut că vrem să facem un 
fel de morişcă – să ne succedem la con-
ducere noi trei, la nesfârşit. N-a înţeles 
că preşedintele ales nu mai revine. Am 
ales modalitatea asta, pentru că dacă 
schimbam preşedinţii după fiecare 4 
ani, oricare îl putea acuza pe cel dinain-
te că a luat decizii greşite. Și atunci am 
zis nu, sistemul american în care sunt 
cei trei preşedinți (fost, actual şi cel ales) 
care merg împreună, împiedică o astfel 
de situație – nu poţi da vina pe cel di-
nainte, pentru că ai fost şi tu prezent în 
conducere, pe perioada mandatului lui. 
Și atunci este şi aceasta o protecţie şi o 
responsabilitate, până la urmă. Lumea 
nu a înţeles atunci. Mă întrebau: V-aţi 
supărat pe noi? Ce am făcut? Ne-am 
înţeles bine până acum, de ce vreţi să 
renunţaţi? La filiale protestau, nu vroiau 
să plec. Atunci m-am dus timp de două 
săptămâni prin filiale, pentru a le expli-
ca. Aproape o săptămână prin Moldova: 
Buzău, Focşani, Vaslui, câte două pe zi 
– dimineaţa la unii, după-amiază la alţii. 
A urmat Ardealul. Apoi s-a ţinut Adu-
narea Generală, s-a votat, şi am avut un 
singur vot împotrivă: Nic Popescu.

Vorbiți-mi și despre 
importanța Eticii în 
această profesie.

Un lucru important este cu sigu-
ranță creşterea elementului de etică. 
Adică se va da o mai mare importanţă 
în profesie eticii. E o mişcare generală. 
La RICS, dacă nu răspunzi bine la su-
biectele de etică, eşti respins. Poţi să ştii 
tu orice, dacă ţi-au dat un caz de etică şi 
nu l-ai rezolvat corect, ai picat. Și la noi, 
la ANEVAR, în rapoartele comisiei de 
disciplină, mai toate problemele sunt 
de etică. Și cred că acesta va fi un fac-
tor din ce în ce mai important, pentru 
că reprezintă şi un element de încrede-
re a publicului. În legătură cu viitorul 
profesiei, câtă vreme avem economia 
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de piaţă, profesia nu va dispărea. Se 
va diversifica. Noi nu am abordat încă 
multe lucruri, de la opere de artă, active 
pe piaţa de capital – unde am rămas în 
urmă. Nici cerinţă pe piaţă nu prea am 
avut, să atragă evaluatorii să facă eva-
luări de acţiuni sau derivative. Dar uite 
ce se întâmplă cu pieţele. Cutremurul 
este mare când se întâmplă ceva. Dacă 
scade preţul pentru lucrările de rutină 
înseamnă că va creşte numărul evalua-
torilor care sunt persoane fizice, inde-
pendente. Aici este un risc, pentru că 
aceştia nu prea mai învaţă. Nu au timp, 
resurse şi se plafonează.

Cum vedeţi acum  
viitorul profesiei?

Viitorul profesiei va fi unul în care 
ne vom canaliza atenția pe livrarea de 
servicii profesionale. Asta nu o spun 
acum, am mai spus-o şi înainte şi am 
spus-o şi altora. Pentru că sunt evalu-
atori care vor produce marfă de serie 
(apartamente, terenuri mici etc), ca în 
orice profesie. Vor fi plătite puţin şi nici 
nu vor fi foarte greu de realizat. Există 
şi informaţii, nu trebuie să-ţi baţi capul 
prea tare, nu trebuie judecat foarte mult, 
e o tehnică care merge aproape ca un 
robot. Și atunci faci multe şi cu un preţ 
mic. Pe de altă parte, există servicii pro-
fesionale. Acestea presupun probleme 
complicate, proprietăţi complicate. Tre-
buie să citeşti mult, să te documentezi, 
să cauţi să te abonezi la baze de date din 
străinătate, să cheltui mai mult. Și sunt 
plătite mai mult. Trebuie să te speciali-
zezi, nu poţi să le faci chiar pe toate.

Aici includeți și  
verificarea de evaluări?

Da, dar nu orice fel de verificare. 
Verificarea pentru apartamente va fi 
una de care poate uneori nici nu va fi 
nevoie. Restul verificărilor vor fi o pro-
blemă - o fabrică întreagă sau mai ştiu 
eu ce. Unii vor rămâne pe rezidenţiale. 

Cei care sunt dispuşi să înveţe, să studi-
eze, să îşi bată capul, se vor canaliza pe 
serviciile profesionale.

Prin urmare viitorul pro-
fesiei va aduce o diferen-
ţiere între lucrările grele, 
de calitate, și cele ușoare?

Da. Firma noastră s-a specializat 
in realizarea lucrărilor mai complicate, 
mai mari. Nu prea lucrăm pentru bănci. 
Echipa include şase coordonatori de 
proiecte, toți membri acreditați, din care 
5 sunt RICS, 2 FRICS, 5 evaluatori re-
cunoscuți la nivel European. Pregătirea 
multidisciplinară a acestora (ingineri, 
economişti, contabili), stabilitatea echi-
pei şi experiența acumulată ne permit să 
găsim soluții pentru lucrările complexe. 

Vă implicați în activitatea 
de zi cu zi a firmei? 

Aproape. Nu mai fac lucrări. Sunt 
consilier, în principal. Elena, fiica mea, 
a preluat conducerea firmei. 

Ce aveți în plan  
pentru viitorul apropiat?

Pe 17 septembrie voi susține la So-
fia o prezentare complet nouă pe tema 
Etica în activitatea de evaluare, por-
nind de la jurământul lui Hipocrate. 
Mi-a luat ceva timp să scriu o lucrare 
care să fie şi o noutate. Am folosit şi 
şase cazuri, care vor fi dezbătute în ca-
drul conferinței. Să vedem ce soluţii se 
vor găsi. Eu am soluţiile şi sunt curios 
dacă rezolvările vor coincide.

Cum vi s-a părut eveni-
mentul organizat pe data 
de 9 septembrie, cu oca-
zia Zilei Evaluatorului?

Înainte de toate, a fost o mare 
surpriză ce a generat în mine o deo-
sebită emoție. Odată cu desfăşurarea 

evenimentului am rememorat trăiri-
le şi satisfacțiile legate de momentele 
importante din viața ANEVAR ce au 
fost în aceeaşi măsură şi momente 
importante din viața mea.

Echipa care s-a ocupat de realiza-
rea acestui eveniment a demonstrat, pe 
lângă professionalism, şi o deosebită 
căldură umană tratată cu sensibilitate şi 
umor. M-au impresionat mesajele cole-
gilor mei din ANEVAR precum şi cele 
primite din China şi Georgia. Specta-
colul trupei Gyuri Pascu a fost extraor-
dinar, eu fiind un mare fan al artistului. 
Atmosfera creată de colegii din sală a 
fost copleşitoare şi de neuitat.

Am acasă un tablou primit în 
Kenya (foto 1) ce reprezintă un sim-
bol în cultura Africii de Est. El descrie 
modul de transmitere a cunoştințe-
lor de la o generație la alta precum şi 
faptul că fiecare generație contribuie 
la îmbogățirea lor. Mi se pare extrem 
de potrivit şi de actuală aplicarea aces-
tui concept în evoluția şi dezvoltarea 
ANEVAR în trecut, prezent şi viitor.

Mulțumesc tuturor celor cu care 
am am lucrat în trecut, tuturor celor cu 
care lucrez în prezent şi tuturor celor 
cu care voi avea şansa să lucrez în viitor. 

Știu că ANEVAR este în mâini 
bune şi ştiu că sunt mulți cei care con-
tribuie la dezvoltarea profesiei. Tutu-
ror le mulțumesc! 

foto 1
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Raport de activitate persoane 
fizice și firme - ANEVAR 2014

Începând cu acest număr al revistei, 
vom publica anual raportul privind 
activitatea de evaluare desfăşurată 

de membrii ANEVAR, persoane fizice 
şi juridice. Acesta conține informații cu 
privire la: cifra de afaceri realizată pe 

parcursul anului 2014, ponderea lucră-
rilor de evaluare în funcție de specia-
lizare şi de scopul evaluării, precum şi 
cifra de afaceri în funcție de specializare 
şi cifra de afaceri.  

A. Statistici generale pe țară

Cifra de afaceri realizată în anul 2014 din activitatea de evaluare 
desfășurată în România este de aproximativ 35 mil. de Euro.

Indicatori PERSOANE FIZICE FIRME

Număr total persoane fizice/firme raportoare 1.424 327

Număr total lucrări de evaluare  42.936  119.104

Cifră de afaceri (RON) 33.629.188 99.679.473

Cifră de afaceri (EURO*) 7.642.997 22.654.425

Total cifră de afaceri (EURO*) 30.297.422

* 1 Euro = 4,4 lei
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* 1 Euro = 4,4 lei

B. Statistici generale pe județe

Județ
Nr. persoane 
fizice/ firme 
raportoare

Număr lucrări 
evaluare

Pondere lucrări 
(%)

Cifră de afaceri 
(RON)

Cifră de afaceri 
(EURO*)

Cifră de afaceri 
(%)

PERSOANE FIZICE

București 176 5.650 13,2 4.479.474 1.018.062 13,3

Constanța 65 2.730 6,4 2.185.677 496.745 6,5

Timiș 63 1.973 4,6 1.889.669 429.470 5,6

Brașov 70 2.621 6,1 1.627.789 369.952 4,8

Cluj 66 2.126 5,0 1.203.240 273.464 3,6

Total 35,3 11.385.849 2.587.693 33,8

FIRME

București 98 56.420 47,4 56.135.508 12.758.070 56,32

Cluj 13 14.139 11,9 15.321.280 34.82.109 15,37

Constanța 13 3.232 2,7 2.509.617 570.368 2,52

Brașov 11 2.060 1,7 2.438.706 554.251 2,45

Timiș 20 3.188 2,7 2.442.018 555.004 2,45

Total 66,4 78.847.129 17.919.802 79,11
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C. Ponderea lucrărilor de evaluare în funcție de specializare 

Specializare
Ponderea lucrărilor (%) Număr lucrări de evaluare

PERSOANE FIZICE FIRME PERSOANE FIZICE FIRME

EPI 87,82 90,59 37.709 107.901

EI 1,32 1,07 566 1.271

EBM 10,35 7,52 4.403 8.961

EIF 0,60 0,81 259 969

TOTAL 100,00 100,00 42.936 119.104

87.82%
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D. Cifra de afaceri în funcție de specializare 

Specializare
Cifra de afaceri (%) Cifra de afaceri (EURO*)

Persoane fizice Firme Persoane fizice Firme

EPI 88,11 77,55 6.734.286 17.568.078

EI 2,86 12,20 218.434 2.763.098

EBM 8,70 9,41 664.609 2.130.846

EIF 0,34 0,85 25.669 192.404

TOTAL 100,00 100,00 7.642.997 22.654.425

88.11%

2.86%
8.70%

0.34%

77.55%

12.20% 9.41%
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* 1 Euro = 4,4 lei
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E. Ponderea lucrărilor de evaluare în funcție de scopul evaluării 

Scopul evaluării
Ponderea lucrărilor (%) Număr lucrări de evaluare

PERSOANE FIZICE FIRME PERSOANE FIZICE FIRME

Garantarea 
împrumuturilor 25,98 77,67 11.156 92.513

Fuziuni, achiziții, 
delistare 0,52 0,88 224 1.044

Expropriere 0,28 0,05 122 60

Raportare financiară 30,52 7,94 13.104 9.458

Instanțe judecătorești 5,71 NA 2.450 NA

Alte scopuri 36,98 13,46 15.880 16.026

TOTAL 100,00 100,00 42.936 119.104

25.98%
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F. Cifra de afaceri în funcție de scopul evaluării 

Scopul evaluării
Cifra de afaceri      (%) Cifra de afaceri (EURO*)

PERSOANE FIZICE FIRME PERSOANE FIZICE FIRME

Garantarea 
împrumuturilor 16,16 52,86 1.235.111 11.976.200

Fuziuni, achiziții, 
delistare 0,80 8,07 60.911 1.828.271

Expropriere 0,42 0,16 31.886 36.285

Raportare financiară 37,49 20,22 2.865.172 4.581.178

Instanțe judecătorești 6,73 NA 514.345 NA

Alte scopuri 38,41 18,68 2.935.572 4.232.490

TOTAL 100,00 100,00 7.642.997 22.654.425

16.16%
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* 1 Euro = 4,4 lei
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Din activitatea Comisiei  
de Etică și Disciplină

Procedura disciplinară în speța pre-
zentată în acest număr al revistei a 
fost declanşată ca urmare a unei se-

sizări formulată de către administratorul 
unei societăți. Fapta ce constituie obiectul 
sesizării se referă la activitatea de evaluare 
bunuri mobile, respectiv la „Raport de eva-
luare bunuri mobile“ („Raportul de evalu-
are” sau „RE”), elaborat de către un evalu-
ator autorizat, membru titular ANEVAR, 
beneficiarul RE fiind o instituție de stat 
(„Beneficiar”). 

Raportul de evaluare bunuri mobile (utilaje de panifica-
ție) este întocmit de un evaluator autorizat membru titular 
ANEVAR, la solicitarea beneficiarului, în urma sechestru-
lui aplicat pe bunurile societății care a formulat sesizarea. 
Scopul evaluării îl constituie vânzarea bunurilor şi stingerea 
creanțelor față de bugetul de stat. 

Sesizarea a fost formulată de societatea cu bunurile sub 
sechestru, prin administrator, cu privire la posibila săvârşire 
a unei abateri disciplinare de către Evaluator, cu solicitarea 
de a analiza dacă RE este întocmit conform Standardelor de 
evaluare sau dacă evaluatorul şi-a depăşit atribuţiile. 

La sesizare au fost anexate Raportul de evaluare, fişe teh-
nice şi fotografii ale bunurilor, nota încheiată între Benefici-
ar şi reprezentantul societății care avea bunurile sechestrate, 
procesul-verbal de sechestru pentru bunuri mobile în dosa-
rul de executare.

Motto: „Evaluatorul autorizat trebuie să aibă cunoștinţele și abilităţile necesare, astfel încât 
să înţeleagă 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 apariţia de erori.” (Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat)

 Ű GHEORGHE VÎȚĂ,  
MAA, RICS, REV,  
Preşedinte al Comisiei de Etică şi Disciplină
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După primirea sesizării, la CED a fost declanşată pro-
cedura de cercetare disciplinară împotriva evaluatorului 
autorizat, conform prevederilor Regulamentului Comisiei 
de Etică şi Disciplină, aprobat prin Hotărârea Conferinței 
Naționale a ANEVAR nr. 2/2012 („Regulamentul CED”).

Aspecte clarificate cu Evaluatorul  
pe parcursul audierii

După analiza sesizării şi a înscrisurilor de la dosar, 
Raportorul desemnat să desfăşoare cercetarea prealabilă 
a transmis Evaluatorului o copie a sesizării formulate îm-
potriva sa şi adresa de convocare a acestuia pentru audi-
ere. Raportorul a solicitat persoanei cercetate ca până la 
termenul stabilit, să transmită un punct de vedere în scris 
cu privire la fapta sesizată, iar în ziua audierii să prezinte 
şi dosarul de lucru al RE.

Evaluatorul a depus în apărarea sa: 
1. Punctul de vedere referitor la sesizare; 
2. Contractul de prestări servicii evaluare bunuri 

mobile şi imobile; 
3. Notă încheietă între Beneficiar şi reprezentantul 

societății care avea bunurile sechestrate; 
4. Indice furnizat de către Institutul Naţional de 

Statistică; 
5. Dosarul de lucru în original şi în copie al RE (cu 

fişe calcul pentru abordarea prin piață şi fişe calcul 
pentru abordarea prin cost).

Evaluatorul s-a prezentat la audiere 
şi a depus un punct de vedere, în scris, 
dezvoltat şi în cadrul audierii, din care 
au reieşit următoarele aspecte:
 Ű a întocmit RE al bunurilor mobile 

la solicitarea Beneficiarului în 
baza Contractului de prestări 
servicii încheiat de creditoare 
cu societatea de evaluare al cărei 
colaborator este;

 Ű Beneficiarul i-a prezentat PV 
de sechestru semnat fără nicio 
obiecţie, de către administrator, 
reprezentantul legal al 
debitoarei, din care rezultă că 
bunurile mobile nu erau grevate 
de sarcini;

 Ű a procedat la inspecţia utilajelor 
sechestrate în prezenţa reprezen-
tantului debitoarei care a şi pre-
zentat bunurile din listă şi a rea-
lizat fotografii ale acestora;

 Ű cu privire la critica autoarei sesi-
zării referitoare la depăşirea atri-
buţiilor evaluatorului, acesta a 
arătat că a procedat în conformi-
tate cu clauzele din Contractul 
de prestări servicii, potrivit căro-
ra responsabilitatea privind în-
tocmirea PV Sechestru, respectiv 
obţinerea documentaţiei şi a de-
claraţiilor din partea debitorului, 
revine Beneficiarului;

 Ű în ceea ce priveşte conformitatea 
cu Standardele de evaluare, 
persoana cercetată arată că nu a 
reuşit să găsească comparabile 
suficiente pentru toate tipurile 
de bunuri mobile (specifice unui 
flux de panificaţie) pentru a 
aborda evaluarea prin metoda 
comparaţiei de piaţă, astfel 
încât a lucrat în ciornă valoarea 
obţinută prin comparaţia de 
piaţă numai pentru o parte din 
bunurile de evaluat. Evaluatorul 
a arătat că pentru unele bunuri 
identificate, valoarea în euro a 
bunurilor mobile din Contractul 
de Leasing era sensibil apropiată 
de preţurile de nou actuale 

 Ű După primirea 
sesizării, la 
CED a fost 
declanşată 
procedura 
de cercetare 
disciplinară 
împotriva 
evaluatorului 
autorizat, 
conform 
prevederilor 
Regulamentului 
Comisiei 
de Etică şi 
Disciplină, 
aprobat prin 
Hotărârea 
Conferinței 
Naționale 
a ANEVAR 
nr. 2/2012 
(„Regulamentul 
CED”).

VALOAREA  |  Q3 2015 25



– concluzie rezultată şi din indexarea valorii 
transformată în lei (la cursul BNR) cu indicele 
furnizat de INS, astfel că valorile obţinute prin 
metoda costului de înlocuire net au fost situate în 
jurul valorilor obţinute prin metoda comparaţiilor 
de piaţă. În plus, Evaluatorul mai susţine în apărarea 
sa că bunurile mobile supuse evaluării erau utilaje 
specializate, relativ noi.

În aceste condiţii, persoana cercetată menţionează că 
a decis să calculeze valoarea bunurilor mobile sechestrate 
prin metoda costului de înlocuire net.

Evaluatorul apreciază, de asemenea, că sesizarea a fost 
făcută în mod tendenţios pentru a întârzia intrarea în fali-
ment a societăţii debitoare, menţionând că RE nu a fost re-
clamat la Beneficiar.

Cercetarea disciplinară prealabilă a fost finalizată prin 
întocmirea de către Raportor a raportului prealabil, raport 
ce cuprinde concluziile sale, în conformitate cu prevederile 
art. 19 alin. (1) din Regulamentul Comisiei de Etică şi Dis-
ciplină, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Naţionale nr. 
2/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit concluziilor Raportorului, Raportul de evaluare 
analizat prezintă anumite aspecte neconforme, după cum 
urmează:
 Ű Definiţia „valorii de piaţă“ nu este conformă cu 

definiţia din Standardele de evaluare obligatorii 
pentru desfăşurarea activităţii de evaluare, la data 
evaluării;

 Ű Scopul evaluării nu este clar precizat;
 Ű Nu este precizată data inspecţiei; 
 Ű Nu sunt prezentate bunurile mobile şi nu se fac 

precizări privind utilizarea acestora; 
 Ű Analiza de piaţă prezintă date neconcludente pentru 

bunurile evaluate şi nu face referire la piaţa pe care 
activează bunurile evaluate; 

 Ű Se foloseşte o singură metodă de estimare a valorii, 
fără a justifica neaplicarea altor metode. În Raportul 
de evaluare se face precizarea că metoda de evaluare 
folosită este „metoda costului de înlocuire net”, însă 
în realitate se foloseşte ca bază de calcul „costul 
istoric“ al bunurilor mobile, deci metoda indexării; 

 Ű În cuprinsul evaluării este menţionată la cap. 3 
„descrierea proprietăţii“, însă cap. 3 „descrierea 
utilajelor” se rezumă la o înşiruire a bunurilor 
mobile evaluate şi a cantităţilor aferente fiecărui tip 
de bun mobil; 

 Ű Nu se indică locaţia unde sunt montate/depozitate 
bunurile evaluate; 

 Ű Ipotezele sunt exprimate/stabilite neadecvat 
(de exemplu: „am fost solicitaţi să presupunem, 

în scopul acestei evaluări, 
că nu există niciun fel de 
contaminanţi“); 

 Ű RE nu are coerenţă, cursivitate, 
nu este uşor de citit şi înţeles şi 
nu este complet.

Din analiza tuturor aspectelor cau-
zei disciplinare rezultă că fapta Evalu-
atorului întruneşte conţinutul abaterii 
disciplinare prevăzută la art. 12 alin. 
(1) lit. b) din Regulamentul de orga-
nizare şi funcţionare al Asociaţiei Na-
ţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din 
România, aprobat prin Hotărârea Gu-
vernului nr. 353/2012 („Regulamentul 
ANEVAR”). În temeiul art. 19 alin. 
(2) lit. c) şi alin. (3) din Regulamentul 
CED, raportul prealabil a fost înain-
tat preşedintelui CED cu propunerea 
aplicării sancţiunii disciplinare „aver-
tisment cu acţiune corectivă profesi-
onală”, prevăzută la art. 26 lit. b) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 
privind unele măsuri în domeniul eva-
luării bunurilor, aprobată cu modifi-
cări prin Legea nr. 99/2013, cu modifi-
cările şi completările ulterioare („O.G. 
nr. 24/2011”), asupra Evaluatorului, 
pentru nerespectarea prevederilor pct. 
2.4 lit. c) din Codul de etică al pro-
fesiei de evaluator autorizat, aprobat 
prin Hotărârea Conferinţei Naţionale 
nr. 1/2012 („Codul de etică”), şi anu-
me: „Evaluatorul autorizat trebuie să 
aibă cunoştinţele şi abilităţile necesare, 
astfel încât să înţeleagă şi să utilize-
ze corect metodele şi procedurile de 
evaluare general recunoscute pentru 
realizarea unei evaluări credibile; să 
nu efectueze evaluarea într-o manie-
ră neatentă sau neglijentă, favorizând 
apariţia de erori.”

Propunerea CED de 
soluționare a cauzei

După primirea raportului preala-
bil, preşedintele CED a înscris cauza 
disciplinară pe ordinea de zi, a adus 
la cunoştinţă Evaluatorului că, în con-
formitate cu dispozițiile art. 20 alin. 

 Ű Din analiza 
tuturor 
aspectelor 
cauzei 
disciplinare 
rezultă că fapta 
Evaluatorului 
întruneşte 
conţinutul 
abaterii 
disciplinare 
prevăzută la 
art. 12 alin. 
(1) lit. b) din 
Regulamentul 
de organizare 
şi funcţionare 
al Asociaţiei 
Naţionale a 
Evaluatorilor 
Autorizaţi din 
România, 
aprobat prin 
Hotărârea 
Guvernului 
nr. 353/2012 
(„Regulamentul 
ANEVAR”).
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(3) şi (4) din Regulamentul CED, are dreptul la audiere 
în cadrul şedinței Comisiei de Etică şi Disciplină sau poa-
te depune în apărarea sa, la secretariatul Comisiei, până la 
data menţionată, probe suplimentare faţă de cele prezentate 
Raportorului. 

Evaluatorul a comunicat CED că nu deține documente 
suplimentare faţă de cele depuse la dosar, menţionând că 
subscrie la cele prezentate şi discutate cu Raportorul, astfel 
încât nu consideră necesară prezența sa la sedința CED.

În urma analizei RE, a documentelor de la dosar şi a 
Raportului prealabil, CED a reţinut aceleaşi neconformi-
tăți RE constatate şi de Raportor în cadrul cercetării pre-
alabile, dar şi faptul că dosarul de lucru prezentat de Eva-
luator cuprinde informații şi analize care ar fi trebuit să fie 
incluse în RE, dar pe care Evaluatorul a considerat că nu 
este necesar să le prezinte în cuprinsul RE.

Sub acest aspect, CED a apreciat că datele şi informa-
ţiile prezentate în dosarul de lucru nu pot complini lipsa 
prezentării datelor şi informaţiilor respective în Raportul 
de evaluare.

Cu privire la cel de-al doilea motiv invocat în sesizarea 
formulată, şi anume pretinsa depăşire a atribuţiilor de eva-
luator autorizat, Comisia a considerat că acesta este nefon-
dat, întrucât Evaluatorul a respectat etapele premergătoare 
procesului de evaluare, iar bunurile evaluate sunt cele so-
licitate a fi evaluate de către Beneficiar prin Contractul de 
prestări servicii. 

În concluzie, CED, analizând Raportul de evaluare, Ra-

portul prealabil întocmit de Rapor-
tor şi documentele depuse la dosar, 
a constatat că Evaluatorul a săvârşit 
fapte de natura abaterilor disciplina-
re prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) 

şi lit. g) din Regulamentul ANEVAR. 
CED a propus Consiliului director, 
în baza art. 8 alin. (8) lit. l) din Ordo-
nanţa Guvernului nr. 24/2011 privind 
unele măsuri în domeniul evaluării 
bunurilor, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 99/2013, art. 12 alin. (1) lit. 
b) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al ANEVAR, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 353/2012, 
raportat la art. 26 lit. b) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 24/2011, sancţionarea 
disciplinară a Evaluatorului cu sancți-
unea „avertisment cu acțiune corecti-
vă profesională”.

S-a menționat că persoana cerceta-
tă nu are antecedente disciplinare.

Referatul a fost înscris pe ordinea 
de zi a Consiliul director ANEVAR, 
care în urma analiziei dosarului disci-
plinar, a decis menținerea şi aplicarea 
sancțiunii propuse de Comisia de Eti-
că şi Disciplină. 

 Ű Referatul a 
fost înscris pe 
ordinea de zi a 
Consiliul director 
ANEVAR, care 
în urma analiziei 
dosarului 
disciplinar, a 
decis menținerea 
şi aplicarea 
sancțiunii 
propuse de 
Comisia de Etică 
şi Disciplină.
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Opera de artă – particularităţi  
ale procesului de evaluare

Spre deosebire de bunurile cu-
rente, opera de artă şi, prin ex-
tensie, obiectele colecţionabile, 

nu pot fi evaluate decât după ce, în 
prealabil, li s-a stabilit autenticitatea. 
Chiar dacă îndeplineşte mare parte 
din criteriile obiective, cum ar fi ve-
chimea, starea de conservare, frec-
venţa etc., faptul că nu este autentic îi 
anulează unui asemenea obiect orice 
valoare, chiar şi valoarea manope-
rei şi a materialelor folosite, pentru 
că acestea se irosesc pur şi simplu şi 
nu propun o calitate superioară stă-
rii lor brute. Aşadar, prima condiţie 
a unui proces corect de evaluare este 
realizarea unei expertize complexe, o 
radiografie pe cât posibil exhaustivă 
a obiectului care cuprinde, în princi-
piu, următoarele elemente:
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 Ű Studiul istoric 
şi percepţia 
publică au 
ierarhizat 
aproape 
ireversibil câţiva 
artişti naţionali, 
evaluarea fiind 
obligată să ţină 
cont de aceste 
imponderabile 
care au 
devenit parte 
constitutivă a 
operei.

şi un maxim, fără a indica, însă, 
preţul concret, ci doar posibilitatea 
acestuia pornind de la precedente. 
Preţul este un eveniment concret, o 
spontaneitate certă şi el se realizea-
ză din interacțiunea cumpărătoru-
lui cu vânzătorul. 

Dacă pe piaţa internaţională, 
matură, logică şi, atât cât este posi-
bil, predictibilă, unde evaluarea be-
neficiază de nenumărate instituţii 
şi instrumente, cataloage, indexuri, 
istorii, studii şi cercetări de piaţă, 
în ceea ce priveşte piaţa româneas-
că, recentă şi într-o dinamică ne-
stabilizată încă, lucrurile sunt mult 
mai complicate. Evaluatorul are la 
dispoziţie câteva instrumente re-
cente, cataloagele caselor de licita-
ţie, Indexul pieţei de artă, Indexul 
Tudor Art şi, pentru contextuali-
zări, întregul instrumentar al pie-
ţei internaţionale. Dar dincolo de 
aceste instrumente, fundamentală 
rămâne cunoaşterea profundă şi 
nuanţată a fenomenului artistic ro-
mânesc, precum şi a evenimentelor 
de pe piaţă în succesiunea lor reală. 

Studiul istoric şi percepţia pu-
blică au ierarhizat aproape irever-
sibil câţiva artişti naţionali, eva-
luarea fiind obligată să ţină cont 
de aceste imponderabile care au 
devenit parte constitutivă a ope-
rei. De ce este Grigorescu cel mai 
bine vândut pictor român, după 
ce criterii se face evaluarea a două 
sau a mai multe lucrări ale acelu-
iaşi autor, de ce sunt diferenţe în-
tre ele, uneori majore, de ce Ion 
Ţuculescu sau Corneliu Baba sunt 
într-o ascensiune foarte rapidă, de 
ce o lucrare dintr-o anume perioa-
dă este mult mai valoroasă, estetic 
şi comercial, decât una din altă pe-
rioadă a aceluiaşi artist, iată doar 
câteva întrebări la care nu se poate 
răspunde convingător decât prin-
tr-o expunere mult mai extinsă şi 
mai aprofundată. 

 Ű PAVEL ȘUȘARĂ,  
Expert evaluator, Preşedinte AEEAR

1. de identificare: autor, atelier, şcoală, titlu, 
materiale şi tehnică, dimensiuni;

2. de observaţie şi documentare directă: stare de 
conservare, intervenţii ulterioare şi restaurări, 
inscripţii, însemne contextuale;

3. de documentare indirectă: circulaţie, 
participări la expoziţii, premii şi distincţii, 
reproduceri în cataloage, albume sau cărţi, 
bibliografie, studii dedicate exclusiv sau 
referinţe etc;

4. de stabilire a autenticităţii: componenta 
stilistico-formală, semnătura, datele de 
personalitate ale autorului, marca gândirii 
sale plastice.

După ce un asemenea document a fost întoc-
mit de către expertul evaluator sau de către un 
expert care nu are şi calitatea de evaluator, evalu-
area este posibilă, îndreptăţită şi justă. Este, însă, 
necesară o precizare şi anume aceea că evaluarea, 
cota şi preţul nu înseamnă acelaşi lucru. Evalua-
rea se referă la potenţialul obiectului de artă, pe 
termen scurt, mediu sau lung, avându-se în ve-
dere dinamica pieţei interne şi internaţionale pe 
anumite module temporale. Cota este ordinul de 
mărime, cu o constanţă rezonabilă, care se referă 
şi la o medie a tranzacţionărilor şi a circulaţiei 
unui artist, dar şi la un interval între un minim 
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Vă prezentăm în premieră rezultatele pre-
lucrării statistice a datelor introduse de către 
membrii ANEVAR implicați în activitatea de 
evaluare în scopul garantării împrumutului, în 
Baza Imobiliară de Garanții (BIG) în primele 
două luni de la lansarea acesteia (iulie-august 
- 2015). Vă invităm să urmăriți o serie de sta-
tistici obținute la nivelul întregii țări pe tipuri 
şi subtipuri de proprietăți, cu privire la numă-
rul de rapoarte înregistrate în acest interval 
de timp: număr efectiv de rapoarte, procentaj 
cantitativ, procentaj valoric şi suma totală a 
valorilor de piață în Euro. De asemenea, sunt 
prezentate valori de piață medii/mp de supra-
față specifică, în cazul tipului de proprietate 
rezidențială pentru sectoarele municipiului 
Bucureşti şi câteva oraşe de reşedință din țară.

Raportare din Baza Imobiliară 
de Garanții (BIG) 
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Având în vedere problematica consumului de energie la nivel global - ce reprezintă un factor de 
risc major, cu impact asupra legislației aplicate şi în domeniul proprietății imobiliare - atât Uniu-
nea Europeană ca entitate, cât şi fiecare țară în parte influențează ocupanții clădirilor, astfel încât 

aceştia să îşi schimbe comportamentul în ceea ce priveşte reducerea consumului de energie, creşterea 
eficienței energetice a clădirilor pe care le ocupă şi utilizarea în procentaj mai mare a surselor de ener-
gie regenerabilă. În acest sens, se creează o nişă consistentă în favoarea construirii de clădiri eficiente 
din punct de vedere energetic. Cumpărătorii se pot convinge în această manieră, de beneficiile oferite 
pe termen lung (energia regenerabilă) şi, nu în ultimul rând, de costurile reduse de operare a acestora.

Eficiența energetică în evaluarea 
bunurilor imobile - Începutul

Coroborat cu ponderea mare a con-
strucțiilor în nivelul de poluare - re-
spectiv cca. 35% din emisiile de CO2 
din Uniunea Europeană sunt genera-
te de construcții, noţiunea de clădire 
verde a început să prindă din ce în ce 
mai mult contur pe fondul beneficiilor 
multiple pe care deținerea unei astfel de 
clădiri le oferă: cost redus de întreţinere, 
proces de fabricaţie eficient, minimiza-
rea cantităţii de deşeuri generată de că-
tre utilizatorii clădirii, cantitate redusă 
de substanţe toxice, emisii minime de 
compuşi organici volatili, flexibilitate de 
proiectare şi altele.

Despre necesitatea standardelor de 
evaluare a clădirilor verzi nu a curs încă 
suficientă cerneală, astfel încât evalua-
torii să opteze pentru această variantă 
în procesul de evaluare, neavând o ima-
gine clar conturată şi o direcție sigură 
cu privire atât la metodologia de evalu-
are a implicațiilor, cât şi la informațiile 
necesare în procesul de evaluare. Anali-
zând evoluţia pieţei clădirilor verzi din 
ultimii 10 ani, la  nivel mondial şi euro-
pean, se constată că se alocă din ce în ce 
mai multă atenţie acestui subiect. 

În zilele noastre, asistăm la o creş-
tere a numărului de studii care rele-
vă faptul că există beneficii economice 

reale din utilizarea unui spațiu eficient 
energetic. Gradul de ocupare al clădiri-
lor verzi creşte cu 3-4 % pe an, relevă un 
studiu al McGraw Hill Financial. Acest 
lucru este firesc, dacă luăm în conside-
rare faptul că o asemenea clădire are 
costuri de operare cu circa 5-10% mai 
mici decât în cazul clădirilor obişnui-
te; acesta reprezintă unul dintre factorii 
care determină ca şi în România să fie 
vizibil în ultimii ani un grad mai mare 
de tranzacţionare şi de ocupare a clădi-
rilor verzi, principiile „green” fiind din 
ce în ce mai greu de ignorat în contextul 
luării unor decizii de afaceri. Elemente 
precum: amplasarea în zone cu acces 
facil la sistemul de transport public, op-
timizarea utilizării spaţiului, sistemele şi 
echipamentele tehnice eficiente, dar şi 
sursele de energie regenerabilă, consti-
tuie factorii cei mai importanți în cazul 
luării unei decizii de investiție într-un 
imobil, fie că acesta are utilizare rezi-
dențială sau comercială.

Conform relatărilor Institute for 
Building Efficiency, în sectorul imo-
biliar ar putea fi identificat un nou in-
strument de evaluare a clădirilor verzi. 
Acest instrument de evaluare se con-
cretizează într-un set de norme puse în 
practică în vederea măsurării eficienței 

energetice a clădirilor verzi, norme ce 
vizează: sistemele de iluminare, contro-
lul asupra consumului, eficiența con-
sumului de apă, programele compor-
tamentale şi educaționale în domeniul 
energiei, calitatea sistemelor de termoi-
zolație a clădirilor, monitorizarea efici-
enței energiei regenerabile, performan-
țele rețelelor inteligente de gestiune şi 
control, tipul sistemelor de repunere în 
funcțiune a clădirii sau a echipamente-
lor de distribuire şi gestiune a energiei. 
Toate acestea conduc de fapt la îmbu-
nătățirea calității vieții ocupanților şi la 
reducerea costurilor operaționale 

În ajutor vin o serie de politici de 
promovare şi de certificare, obligato-
rii în marile oraşe din Statele Unite ale 
Americii, în Australia şi în Europa, ală-

 Ű ANDREI BOTIȘ,  
Vicepreşedinte ROGBC,  
Partener Fondator NAI România
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turi de programele de certificare volun-
tară. Ca şi viziune, proiectată pe termen 
lung, se anticipează o premisă favora-
bilă: clădirile verzi, datorită caracteris-
ticilor pe care le dețin, vor îmbunătăți 
experiența şi productivitatea ocupanți-
lor. Și, prin extensie, aceste atribute ar 
trebui să crească valoarea unei clădiri 
de pe piața imobiliară. Ceea ce putem 
deduce este faptul că se sesizează la sca-
ră largă un interes aflat în creştere pro-
gresivă față de clădirile verzi. 

Pentru exemplificare, în 2012 a 
fost realizat de către Johnson Controls 
Institute un sondaj de opinie privind 
eficiența energetică. Sondajul a relevat 
o cifră relativ ridicată, şi anume, 44% 
dintre organizații (comparativ cu 35% 
în 2011) au declarat faptul că plănu-
iesc certificări voluntare pentru clădi-
rile pe care le dețin. Tot în acest sens, 
studiile empirice recente demonstrea-
ză că proprietățile imobiliare comerci-
ale eficiente din punct de vedere ener-
getic prezintă:
 Ű o creştere a valorii de revânzare 

(2-17%)

 Ű o creştere a ratelor de închiriere 
(5.8-35%)

 Ű o rată de ocupare mai mare (0.9 
- 18%)

 Ű cheltuieli de exploatare mai mici 
(30%)

 Ű venituri nete din exploatare mai 
mari (5,9%)

 Ű rate de capitalizare mai mici (50-
55 puncte de bază)

 Ű câştiguri de productivitate (4,8%). 

Ceea ce este important de subliniat 
față de indicatorii prezentați mai sus, 
este faptul că aceste construcții verzi 
au o valoare diferențiată față de clădi-
rile convenționale, după cum putem 
observa în cazul clădirilor de birouri, 

marile companii începând deja să se 
îndrepte spre astfel de soluții. Moti-
vul este simplu: chiar dacă investiția 
inițială poate fi relativ ridicată com-
parativ cu cea într-o clădire convenți-
onală, reducerea costurilor de opera-
re va amortiza relativ rapid investiția 
suplimentară. De asemenea, în cazul 
proprietăților imobiliare rezidențiale, 
cererea se află pe o traiectorie ascen-
dentă, deşi este încă una moderată.  

Standardul de Evaluare 
SEV 340 (EVA 8) Evaluarea 
bunurilor imobiliare și 
eficiența energetică 

Transferând datele ecuației pe plan 
autohton, Conferința Națională a adop-
tat, prin hotărârea nr. 2/20 martie 2015, 
Standardele de Evaluare ANEVAR 
2015, care prezintă în premieră aspec-
te generale privind evaluarea bunuri-
lor imobile în contextul implementării 
Directivei privind eficiența energetică 
(SEV 340). Acest standard se aplică în 
cazul în care în evaluarea proprietăților 
imobiliare se iau în considerare aspec-
tele legate de eficiența energetică a clă-
dirilor şi, respectiv, impactul măsurilor 
ce urmează a fi luate de statele membre 
conform Directivei privind performan-
ța energetică a clădirilor 2010/31/UE. 

În situația în care evaluarea se efec-
tuează într-un context în care constru-
irea, vânzarea sau închirierea clădirii 
către un nou chiriaş sunt relevante, 
evaluatorul ar trebui să consemneze în 
raportul de evaluare clasa de perfor-
manță energetică în care a fost încadra-
tă aceasta, necesarul anual de energie, 
costul consumului anual de energie, 

starea tehnica a instalațiilor funcționa-
le, măsurile de îmbunătățire a eficienței 
energetice recomandate, precum şi cele 
mai importante recomandări stipulate 
în CPE (certificat de performanță ener-
getică*), recomandări care s-au dovedit 
relevante la data evaluării şi care reflectă 
condițiile de piață, iar atunci când con-
sideră adecvat, evaluatorul ar trebui să 
țină cont de acestea în stabilirea valorii 
de piață a clădirii. 

Totodată, evaluatorul trebuie să 
prezinte în raportul de evaluare con-
cluzia asupra valorii proprietății imo-
biliare analizată pe baza informațiilor 
pe care le are la dispoziție. Eficiența 
energetică a clădirii poate fi relevantă 
în stabilirea valorii de piață a proprietă-
ții imobiliare, luând în calcul atât eco-
nomia la consumul de energie, cât şi 
informațiile din piață cu privire la gra-
dul de ocupare, nivelul chiriei şi randa-
mentele obținute de către dezvoltatorii/
investitorii în clădiri verzi.

În evaluarea unei clădiri eficiente 
energetic, înainte de orice criteriu, tre-
buie avută în vedere motivația cum-
părătorului/chiriaşului de a investi în, 
sau de a ocupa o astfel de construcție 
şi dacă aceasta reflectă condițiile de 
piață, la data evaluării. Cumpărătorii 
şi chiriaşii potențiali sunt, de cele mai 
multe ori, motivați de costul energiei, 
de costurile operaționale şi în ultimul 
rând de calitatea vieții. 
* Certificatul de performanță este un document în 
care se înregistrează clasa de eficiență energetică a 
unei clădiri, determinată de către un auditor acreditat 
prin utilizarea unei clasificări standard şi realizarea 
de comparații, şi în care se prezintă recomandări de 
îmbunătățire a acesteia. Deținerea unui Certificat de 
performanță este o cerința legală şi este obligatoriu 
la încheierea actelor de vânzare-cumpărare sau con-
tractelor de închiriere. Lipsa acestuia poate duce la 
nulitatea tranzacției. 
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EVENIMENTE

Conferința  
„Hot Topics in Valuation”

Grupul European al Asociaţiilor de Evalua-
tori (TEGoVA) a organizat primul său Con-
gres, împreună cu ANEVAR, în data de 9 
iulie 2015, la Bucureşti.

Tema evenimentului a fost Hot Topics in Valua-
tion/ Subiecte de actualitate în evaluare, abordând 
probleme de importanţă deosebită, cu impact ma-
jor pe pieţele europene de evaluare a proprietăţilor, 
în sectorul bancar şi în domeniul reglementărilor 
specifice, cum ar fi: Asset Quality Review, Valoarea 
de Garantare a Creditului Ipotecar, Evaluarea Clă-
dirilor Sustenabile şi Verificarea Evaluării.

Speakerii evenimentului au fost:

 Ű Krzysztof Grzesik - Preşedinte al board-ului 
TEGoVA;

 Ű Silvia Cappelli - Membru al board-ului 
TEGoVA;

 Ű Michael MacBrien - Adviser al TEGoVA;

 Ű Jim Amorin - Vicepreşedinte Appraisal 
Institute;

 Ű Jörg Quentin - Managing Director al 
Deutsche Pfandbriefbank AG;

 Ű Akos Fischl - Preşedinte al Comisiei 
de Evaluare pentru European Mortgage 
Federation;

 Ű Miguel Angel Lopez - Senior Inspector Bank 
of Spain.

Conferința s-a desfășurat în limba engle-
ză (cu traducere simultană în limba română) și 
a avut loc la Hotel Intercontinental București. 
Congresul a fost transmis în direct și poate 
fi urmărit accesând linkul: www.privesc.eu/

Arhiva/62335/First-TEGoVA-Congress.

Akos Fischl

Adrian Vascu
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Silvia CappelliMiguel Angel Lopez

Michael MacBrienKrzysztof Grzesik

Jörg QuentinJim Amorin
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EVENIMENTE

ANEVAR a organizat miercuri, 
9 septembrie, Conferinţa „Eva-
luarea pentru garantarea împru-
mutului”. Evenimentul s-a des-
fășurat la Hotel Intercontinental 
București și a fost structurat pe 
două sesiuni, având ca teme de 
interes: Verificarea Evaluării și 
Baza de Garanții Imobiliare BIG. 
Speakerii conferinței au fost:

• M. Lance COYLE - Preşedinte al 
APPRAISAL INSTITUTE

• J. Scott ROBINSON - Viitor 
Preşedinte al APPRAISAL INSTITUTE

• Adrian VASCU - Preşedinte ANEVAR 
| Senior Partner VERIDIO S.R.L.

• Dana ABABEI - Vicepreşedinte 
ANEVAR | Director Executiv CMF 
CONSULTING S.A.

• Cristina GRIGORESCU - Membru 
grup de lucru ANEVAR-BIG | 
Manager Departament Garanții – 
Divizia Risc RAIFFEISEN BANK

• Irina BENE - Cercetător IROVAL

• Laurențiu STAN - Membru grup de 
lucru ANEVAR-BIG | Director Executiv 
FAIRVALUE CONSULTING S.R.L.

Cristina Grigorescu

Conferința ”Evaluarea pentru garantarea împrumutului”

Adrian Vascu

Conferința „Evaluarea 
pentru garantarea 

împrumutului”
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Președintele ANEVAR, Adrian Vascu - declarații de presăNino Beraia, Gheorghe Bădescu, M. Lance Coyle

M. Lance CoyleLaurențiu Stan

J. Scott RobinsonIrina Bene

Daniel Manațe, M. Lance CoyleDana Ababei
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EVENIMENTE

ZIUA EVALUATORULUI  
9 septembrie 2015

În seara zilei de 9 septembrie, Preşedintele Fondator al ANEVAR, 
dl. Gheorghe Bădescu, a fost premiat pentru întreaga sa activitate 

în slujba naşterii şi dezvoltării profesiei de evaluator în România. 

Daniel Manațe, J. Scott Robinson, M. Lance Coyle, Adrian Vascu

Trofeul înmânat Președintelui Fondator al Asociației,  
Gheorghe Bădescu, de către Președintele ANEVAR, Adrian Vascu Ediția specială a revistei ”VALOAREA - Personalități”, Nr.1
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Dana Ababei, Lasha Lezhava Nino Beraia

Adrian Vascu, Dana Ababei, Radu DimitriuM. Lance Coyle, Adrian Vascu, J. Scott Robinson

J. Scott Robinson, M. Lance Coyle, Elena Apostolescu

Ioan Gyuri Pascu și Gheorghe Bădescu

Colița aniversară - ANEVAR, 9 septembrie 2015

Elena Apostolescu, Gheorghe Bădescu
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Aspectul esențial

Atunci când o instituție publică 
dobândeşte o parte dintr-o proprie-
tate imobiliară, proprietarul acesteia 
are dreptul de a primi despăgubiri 
pentru partea rămasă neexpropriată 
din proprietatea imobiliară inițială - 
însă nu este întotdeauna uşor de sta-
bilit în ce constă de fapt proprietatea 
imobiliară supusă exproprierii. 

Oare proprietatea imobiliară su-
pusă exproprierii ar trebui determi-
nată prin utilizarea unei hărți fiscale? 
Oare proprietarul acesteia ar trebui 
să ceară despăgubiri şi pentru tere-
nul amplasat în afara limitelor pro-
prietății imobiliare supuse expropri-
erii? Analiza diferă dacă dobândirea 
de către stat a proprietății respective 
se face prin expropriere directă sau 
prin procedura de interzicere a unor 
utilizări? Analiza este influențată de 
posibilitatea ca proprietarul să co-
maseze proprietatea cu altele aflate 
în vecinătate? Evaluatorii trebuie să 
înțeleagă nuanțele acestor probleme, 
deoarece determinarea lor în corela-
ție cu proprietatea imobiliară supusă 
exproprierii poate modifica substan-

S-a stabilit că este mai adecvat 
ca despăgubirea să se raporteze la 
drepturile parțiale de proprietate de-
oarece „cerința constituțională fun-
damentală privind justa despăgubire 
trebuie să prevaleze față de distincții-
le subtile ale unui titlu de proprietate 
legal”. Totodată, instanțele au consi-
derat că titlul de proprietate echitabil 
este un considerent adecvat pentru 
plata despăgubirilor deoarece „legea 
nu trebuie să ceară unui om de afa-
ceri să ignore deciziile de planificare 
economică, altfel rezonabile, pentru 
a-şi putea păstra dreptul la plata in-
tegrală a despăgubirilor în situația 
interzicerii prin reglementare a unor 
utilizări.”

Stabilirea componenței proprie-
tății imobiliare supuse exproprierii 
este fundamentală, deoarece poate 
modifica substanțial concluzia asu-
pra valorii şi cuantumul potențial al 
despăgubirii.

Dincolo de aspectele ce privesc 
modul de deținere a titlului de pro-

țial concluzia asupra valorii şi poate 
influența stabilirea cuantumului des-
păgubirii legale în cazul interzicerii 
prin reglementare a unor utilizări. 

Determinarea proprietății 
imobiliare supuse 
exproprierii: trei factori

Din punct de vedere al practi-
cii judiciare, proprietatea imobiliară 
supusă exproprierii reprezintă un 
subiect în continuă dezvoltare. Inter-
pretarea acestuia diferă de la un stat 
la altul, însă, de regulă, se aplică un 
test bazat pe trei elemente: 
 Ű unitatea dreptului de proprietate; 
 Ű unitatea utilizării şi 
 Ű contiguitatea fizică.

PRIMUL FACTOR:  
UNITATEA DREPTULUI  
DE PROPRIETATE 

Testul unității dreptului de propri-
etate prevede ca, pentru a fi conside-
rată proprietate imobiliară expropria-
tă, întreaga proprietate trebuie să aibă 
acelaşi proprietar sau acelaşi grup de 
proprietari, deşi regula nu este im-
batabilă. Instanțele judecătoreşti vor 
ține cont de drepturile parțiale de 
proprietate şi de cine controlează di-
feritele drepturi de proprietate (de 
exemplu, în cazul unor persoane juri-
dice distincte care utilizează funcțio-
nari sau au membri similari).

Definirea proprietății 
imobiliare supusă 
exproprierii: expro-

prierea pentru cauză de uti-
litate publică şi cazuri de in-
terzicere prin reglementare 
a unor utilizări.

 Ű BRADFORD K. KUHN,  
Brad Kuhn este partener în cadrul firmei de 
avocatură Nossaman, LLP, cu sediul în Irvine, 
California, unde conduce Grupul de Evaluare 
pentru Exproprieri. Are o vastă şi variată 
experiență în domeniul litigiilor imobiliare şi 
comerciale şi oferă asistență clienților pe 
chestiuni privind utilizarea terenului, zonare, 
aspecte de mediu şi drepturi de proprietate, 
precum şi alte tipuri de litigii contractuale sau 
legate de domeniul construcțiilor. Poate fi 
contactat la bkhun@nossaman.com. 
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prietate, un alt considerent se refe-
ră la diferența dintre drepturile de 
proprietate analizate. Un exemplu 
este situația în care o persoană de-
ține dreptul de proprietate absolut 
asupra unei proprietăți imobiliare, 
dar şi un drept de trecere, un drept 
de folosință al chiriaşului sau alte 
drepturi asupra unei proprietăți adi-
acente. Acest fapt ne-ar împiedica 
să considerăm ambele proprietăți ca 
făcând parte din proprietatea imobi-
liară supusă exproprierii? În vreme 
ce regulile variază de la un stat la al-
tul, astfel de situații au fost aborda-
te de către instanțe uneori – dar nu 
întotdeauna – într-un mod relaxat, 
considerând că nu este necesar ca 
proprietarul să dețină aceeaşi canti-
tate sau calitate a drepturilor de pro-
prietate asupra tuturor parcelelor de 
teren luate în considerare. 

Prin urmare, în scopul determi-
nării proprietății imobiliare supuse 
exproprierii, evaluatorii trebuie să 
considere modul în care este deținut 
titlul de proprietate – dar să se con-
centreze şi pe controlul asupra pro-
prietății evaluate. 

AL DOILEA FACTOR: 
UNITATEA UTILIZĂRII 

Testul unității utilizării impune 
ca proprietatea evaluată să aibă ace-
eaşi utilizare generală. Acesta repre-
zintă cel mai important dintre cei 
trei factori. Majoritatea instanțelor 
nu impun utilizarea unitară curentă, 
dar în schimb permit considerarea 
unei potențiale utilizări viitoare – şi 
tocmai aceste utilizări potențiale fac 
subiectul celor mai multe dispute şi 
expertize.

Când se pune problema analizei 
viitoarelor utilizări potențiale, in-
stanțele au în vedere probabilitatea 
rezonabilă ca proprietatea să fie dis-
ponibilă spre a fi dezvoltată într-un 
viitor destul de apropiat ca o singură 
unitate economică. Această deter-
minare fundamentată pe dovezi se 

bazează în general pe cea mai bună 
utilizare a proprietății, precum şi pe 
următorii factori: 
 Ű dovezi privind utilizările curente 

ale proprietății imobiliare;

 Ű timpul şi suma necesare pentru 
încetarea acestor utilizări;

 Ű zonarea existentă şi cea propusă 
aplicabilă parcelelor;

 Ű adaptabilitatea fizică a 
proprietății pentru utilizarea ca 
un tot unitar;

 Ű planurile proprietarului 
cu privire la dezvoltarea 
proprietății imobiliare;

 Ű regimul de reglementare local şi 

 Ű condițiile locale de piață.

Aşa cum am menționat anterior, 
majoritatea instanțelor admit conside-
rarea posibilelor utilizări viitoare în sco-
pul determinării faptului dacă parcelele 
aferente proprietății trec testul unității 
utilizării. Totuşi, au existat şi unele re-
acții negative ale justiției. De exem-
plu, într-o opinie contradictorie în spe-
ța oraşul San Diego versus Neumann 
(1993) Cal 4th 738, una dintre curțile 
supreme din California a concluzionat 
că determinarea proprietății imobilia-
re supuse exproprierii pe baza utilizării 
potențiale conduce la o situație în care 
guvernul bagă mâna adânc în buzunar 
pentru a garanta că proprietarii vor va-
lorifica oportunitatea economică, fără 
să se confrunte cu niciun risc de piață. 
Proprietarii doresc ca guvernul să plă-
tească prețul de piață aferent dezvoltării 
proprietății imobiliare pentru terenul 
pe care îl dețin, deşi nu şi-au asumat ni-
ciun risc pentru a încerca să-şi dezvolte 
proprietatea şi nici nu au vreun plan 
ferm să facă acest lucru. 

Permiteți-mi să fiu în dezacord 
cu motivarea instanței, deoarece eva-

luatorului nu i se cere să determine 
valoarea proprietății ca şi cum aceas-
ta are dreptul şi chiar urmează să fie 
dezvoltată conform utilizării poten-
țiale propuse. În schimb, evaluatorul 
trebuie să aibă în vedere cea mai bună 
utilizare, dar să evalueze proprietatea 
în starea ei curentă, să considere mo-
dul în care piața ar trata proprietatea 
şi să ia în calcul riscurile probabile şi 
timpul necesar pentru a se materializa 
aceea utilizare viitoare. 

Prin urmare, în scopul determi-
nării proprietății imobiliare supuse 
exproprierii, evaluatorul trebuie să 
considere atât utilizarea curentă a pro-
prietății, precum şi posibilele sale uti-
lizări viitoare. Dacă în prezent două 
parcele de teren au utilizări diferite, 
însă cea mai bună utilizare presupu-
ne dezvoltarea imobiliară integrată, 
şi dacă este rezonabil să se întrevadă 
această dezvoltare în viitorul apropiat, 
atunci, în scopul evaluării, cele două 
parcele ar trebui luate în considerare 
ca o singură parcelă. 

AL TREILEA FACTOR: 
CONTIGUITATEA FIZICĂ

Testul de contiguitate fizică impu-
ne, în general, ca proprietatea evalu-
ată să fie contiguă, deci nu separată 
din punct de vedere fizic. Acest factor 
este probabil factorul care contează cel 
mai puțin în instanță, deoarece s-au 
întâlnit cazuri în care s-a considerat 
că parcelele sunt parte a proprietății 
imobiliare supuse exproprierii, deşi 
erau separate de o stradă, autostradă 
sau de o altă barieră fizică, atâta vreme 
cât exista o posibilitate de acces. 

Prin urmare, în scopul determi-
nării proprietății imobiliare supuse 
exproprierii, evaluatorii nu trebuie 
să se simtă descurajați dacă două 
parcele nu se învecinează. Dacă 
există un drum de acces între ele şi 
o posibilitate curentă sau rezonabilă 
ca ele să se poată utiliza în mod uni-
tar, se poate considera că cele două 
parcele separate din punct de vede-
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re fizic formează un tot şi că de aici 
poate decurge un drept de primire a 
despăgubirilor. 

Interzicerea prin 
reglementare a unor 
utilizări – o abordare 
diferită

În situația exproprierii directe, 
mare parte din efort se concentrează pe 
încercarea de a mări proprietatea imo-
biliară supusă exproprierii, deoarece 
aceasta constituie un mijloc prin care 
proprietarul îşi asigură dreptul de pri-
mire a despăgubirii pentru proprieta-
tea imobiliară mai mare care îi rămâne 
după expropriere. Totuşi, dacă evalua-
rea se efectuează în contextul interzice-
rii unor utilizări (adică proprietatea nu 
este preluată din punct de vedere fizic, 
dar există o dispută dacă nu cumva re-
glementările impuse de instituția pu-
blică merg prea departe cu interzicerea 
utilizării proprietății), abordarea poate 
fi total diferită, deoarece determinarea 
proprietății imobiliare supuse expro-
prierii influențează în mare măsură 
cuantumul despăgubirii. 

În cazurile de interzicere parțială 
a unor utilizări, Curtea Supremă a 
Statelor Unite ale Americii a identi-
ficat trei factori determinanți în sta-
bilirea cuantumului despăgubirii: 1) 
impactul economic al regimului de 
reglementare asupra reclamantului, 
2) măsura în care reglementarea a 
afectat aşteptările bazate pe planuri 
de investiții şi 3) caracterul acțiu-
nii guvernamentale (Penn Central 
Transp. Co. versus oraşul New 
York, 438 U.S. 104 (1978)). 
Pentru a vedea cum anume 
proprietatea imobiliară supu-
să exproprierii influențează 
cuantumul despăgubirii con-
form acestui test, pornim de 
la exemplul următor:

Un proprietar deține o 

parcelă cu suprafață de 1 acru şi mai 
târziu achiziționează o parcelă adia-
centă de 20 de acri. Terenurile sunt 
libere, însă proprietarul are planuri 
de a le dezvolta ca şi proprietăți imo-
biliare rezidențiale. Guvernul stabi-
leşte că întreaga parcelă cu suprafață 
de 1 acru s-a transformat recent în 
zonă mlăştinoasă şi nu poate face 
obiectul unei dezvoltări imobiliare. 

În situația interzicerii prin regle-
mentare a anumitor utilizări, dacă pro-
prietatea cu suprafața de 1 acru ar fi o 
parcelă independentă, conform regi-
mului de utilizare impus de guvern ar 
putea rezulta o expropriere, deoare-
ce reglementările care privesc zonele 
mlăştinoase au un impact economic 
major asupra proprietății (aceasta nu 
mai poate fi efectiv utilizată) şi inter-
ferează semnificativ cu aşteptările pe 
care proprietarul le are în legătură cu 
planul de investiție. Totuşi, dacă par-
cela de 1 acru este parte a proprietății 
imobiliare supusă exproprierii, având 
alături terenul în suprafață de 20 de 
acri, reglementarea impusă de guvern 
este posibil să nu prevadă exproprierea, 
deoarece ea afectează mai puțin de 5% 
din întreaga parcelă şi nu 
are un impact semnifi-
cativ asupra planurilor 
de investiție ale propri-
etarului (proprietarul 
mai poate construi pe 
20 din cei 21 de acri). 

O astfel de situație este numită 
deseori problemă de divizare, ceea ce 
înseamnă că evaluatorii care primesc 
lucrări de evaluare în scopul expro-
prierii pot fi convinşi ca, în situația 
în care sunt solicitați să acorde asis-
tență proprietarului pentru stabilirea 
cuantumului despăgubirii, să identi-
fice o proprietate imobiliară supusă 
exproprierii cu o suprafață mai mică. 

Rezumat
Determinarea proprietății imobi-

liare supuse exproprierii constituie un 
aspect fundamental, deoarece poate 
influența semnificativ concluzia finală 
asupra valorii şi stabilirea cuantumu-
lui despăgubirii. Evaluatorii trebuie 
să înțeleagă semnificația concluziei 
asupra valorii parcelei rămase după 
expropriere, a felului în care instan-
țele analizează dacă proprietățile tre-
buie sau nu considerate ca un întreg 
în scopul evaluării şi cum comasarea 
parcelelor poate afecta stabilirea cuan-
tumului despăgubirilor. Unele instan-
țe aplică reguli mai relaxate privind 
unitatea dreptului de proprietate, uni-
tatea utilizării şi contiguitatea fizică, 
iar evaluatorii nu trebuie să aplice 
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standarde rigide prin care să se exclu-
dă una dintre cele mai bune utilizări 
potențiale ale proprietății imobiliare.

Prin ce diferă metoda 
comasării parcelelor

Comasarea parcelelor implică două 
parcele de teren care este posibil să fie 
dezvoltate în viitor ca o singură parce-
lă, dar care în prezent nu sunt deținute 
în comun sau aflate sub acelaşi control. 
Într-un astfel de scenariu, proprietatea 
imobiliară nu face parte din proprie-
tatea imobiliară combinată supusă ex-
proprierii, iar achiziția uneia dintre cele 
două parcele de către o instituție publi-
că nu conduce la plata despăgubirilor 
pentru proprietatea rămasă după ex-
propriere. Cu alte cuvinte, proprietarul 
parcelei adiacente nu poate primi des-
păgubiri pentru că o agenție publică a 
achiziționat parcela vecină, chiar dacă 
există probabilitatea unei dezvoltări in-
tegrate a proprietății imobiliare în vii-
tor. Totuşi, majoritatea instanțelor ac-
ceptă ca proprietarul a cărui proprietate 

a fost expropriată să țină cont de po-
sibilitatea sau probabilitatea comasării 
parcelelor, în scopul evaluării proprie-
tății care urmează să fie expropriată. 

Conform explicației Curții Supre-
me în speța Olson versus Statele Uni-
te ale Americii, 292, U.S. 246 (1934): 

Suma plătită proprietarului nu de-
pinde de utilizările pe care le-a dat te-
renului, ci se calculează prin justa con-
siderare a tuturor utilizărilor la care se 
pretează terenul. Trebuie avută în vedere 
cea mai bună și cea mai probabilă utili-
zare la care se pretează proprietatea sau 
pentru care este necesară proprietatea 
într-un orizont de timp rezonabil, nu 
neapărat ca măsură a valorii, ci pentru 
a determina măsura în care cererea po-
tențială pentru o astfel de utilizare afec-
tează valoarea de piață, atâta vreme cât 
proprietatea rămâne proprietate priva-
tă… Faptul că cea mai probabilă utili-
zare a unei parcele de teren nu se poate 
materializa decât în combinație cu alte 
parcele nu exclude neapărat acea utili-
zare, dacă posibilitatea de comasare este 
suficient de rezonabilă pentru a afecta 
valoarea de piață (Id. pg. 255-256). 

Pentru ca teoria comasării par-
celelor de teren să aibă succes, co-
masarea propusă trebuie să conducă 
la cea mai bună utilizare a proprie-
tății, trebuie să aibă un grad rezona-

bil de probabilitate, să nu fie specula-
tivă sau prea îndepărtată în timp. 

Pentru a vedea diferența între coma-
sarea parcelelor şi proprietatea imobilia-
ră supusă exproprierii, să presupunem 
două parcele adiacente cu suprafețe de 
câte 1 acru. Una dintre parcele este folo-
sită în prezent pentru o stație de carbu-
ranți, cealaltă parcelă este folosită ca fer-
mă. Cea mai bună utilizare a celor două 
parcele este aceea de utilizare mixtă ca 
şi centru comercial. O agenție publică 
hotărăşte să achiziționeze proprietatea 
în suprafață de 1 acru folosită ca fermă 
pentru construirea unei unități de pom-
pieri. Dacă cele două parcele au propri-
etari diferiți, conform teoriei comasării 
parcelelor proprietarul stației de carbu-
ranți nu are dreptul să primească niciun 
fel de despăgubiri, în timp ce proprie-
tarul fermei are dreptul la despăgubiri 
pentru parcela de 1 acru, despăgubiri 
bazate pe cea mai bună utilizare ca şi 
centru comercial. Totuşi, dacă cele două 
parcele au acelaşi proprietar, acesta nu 
are dreptul doar la despăgubiri pentru 
parcela de 1 acru utilizată ca fermă, ci 
poate primi despăgubiri şi pentru par-
cela de 1 acru utilizată pentru stația de 
carburanți, deoarece această parcelă nu 
mai poate participa la utilizarea comer-
cială propusă, cu alte cuvinte, este mai 
puțin valoroasă de una singură. 

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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Nonsensul concurenței

În contextul contractelor de muncă ale 
evaluatorilor, clauza de neconcurență 
este ruda temperamentală a clauzelor 

de confidențialitate şi nedivulgare. Face 
parte din ramura de familie care adesea 
are probleme cu legea, care are nevoie de 
apărători în justiție, cu costuri mari pen-
tru toți cei implicați. 

Imaginează-ți că lucrezi de multă vreme ca evaluator 
la o firmă specializată în evaluarea unităților de servicii 
medicale – aceeaşi firmă ipotetică despre care am vorbit 
în articolul „Trădarea din interior”, care aborda problema 
protejării datelor proprietate a firmelor de evaluare şi se-
cretul comercial. 

Ai început să lucrezi la această firmă în urmă cu 
şapte ani, în timp ce te pregăteai să obții certificarea ca 
evaluator. Ai obținut certificarea, apoi firma a acoperit 
costurile şi taxele de şcolarizare ca să obții certificarea 
MAI de la Appraisal Institute. Ai muncit din răsputeri, 
iar certificarea MAI a fost de bun augur şi pentru tine şi 
pentru firmă. În vremea aceea lucrai în Nashville, statul 
Tennessee, dar mai târziu firma te-a transferat în Orange 
Country, California, ca şef al noului birou pe care firma 
l-a deschis acolo. Eşti reprezentantul firmei pentru par-
tea de sud a statului California şi sarcinile tale se serviciu 
includ serviciile de evaluare pentru o parte din clienții 
cheie ai firmei – în special trusturi de investiții imobiliare 
şi organizații de investiție comună mai ales în unități de 
îngrijire medicală. 

De luni de zile îți doreşti să lucrezi pe cont propriu. Ceva 
îți spune că patronii nu te vor face niciodată asociat – şi, 

într-adevăr, ai ridicat această proble-
mă acum doi ani. Când ai deschis su-
biectul, patronii ți-au spus: „poate, în 
viitor” şi ți-au oferit în schimb un nou 
contract de muncă, cu un salariu de 
bază mai mare şi un bonus consistent 
pentru activitatea de care răspunzi. Ai 
acceptat, dar nu te simți mai aproape 
de statutul de asociat. 

Te-ai hotărât să pleci şi să-ți deschizi 
propria firmă şi ai de gând să întrebi o 
colegă, evaluator la aceeaşi firmă, dacă 
o interesează să plece odată cu tine şi să 
se angajeze la noua ta firmă. Activitatea 
principală a firmei va fi evaluarea uni-
tăților de îngrijire medicală, dar te gân-
deşti să lucrezi şi în alte domenii. 

Apoi, ieri, ai simțit că ți se taie 
picioarele când ai recitit contractul 
pe care l-ai semnat acum doi ani. 
Secțiunea „Neconcurență” stipula 
următoarele:

Capcanele clauzelor de neconcurență din contractele 
de muncă ale evaluatorilor

 Ű PETER T. CHRISTENSEN,  
Peter Christensen este consilier general al 
companiei LIA Administrators & Insurance 
Services. Absolvent al Facultății de Drept 
Berkley Boalt din cadrul Universității de 
Stat din California, lucrează din 1993 ca şi 
consilier juridic. Este autor al blogului www.
appraiserlawblog.com. LIA oferă din 1977 
asigurări de răspundere profesională şi 
informații despre prevenirea pierderilor în 
activitatea de evaluare, la nivel național.

 Ű De luni de 
zile îți doreşti 
să lucrezi pe 
cont propriu. 
Ceva îți spune 
că patronii nu 
te vor face 
niciodată 
asociat – şi, 
într-adevăr, ai 
ridicat această 
problemă 
acum doi ani.
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O perioadă de trei ani după încheierea relațiilor de mun-
că cu firma, din voința părților sau nu, cu sau fără motiv, ca 
urmare a deciziei angajatului sau a Firmei, angajatul nu va 
presta servicii de evaluare a unităților de îngrijire medicală 
din statele Tennessee sau Kentucky, sau din California, din re-
giunile Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San 
Diego sau Ventura. 

Stai aşa! Proprietarii firmei de evaluare au dreptul legal 
să nu te lase să evaluezi unitățile de îngrijire medicală din 
sudul Californiei? Atunci este aproape imposibil ca noua ta 
firmă să meargă bine, pentru că în ultimii şapte ani ai lucrat 
exclusiv în acest domeniu de evaluare, iar clienții caută eva-
luatori cu experiență. Nu vei reuşi să câştigi cât câştigi acum, 
dacă nu poți evalua unitățile de îngrijire medicală. 

A doua zi de dimineață te întâlneşti cu un avocat şi te 
linişteşti. Conform legilor statului California, este aproape 
imposibil ca patronii firmei de evaluare să impună aplicarea 
clauzei de neconcurență din contractul pe care l-ai semnat. 
Este împotriva legilor din California să i se interzică unui 
fost angajat să devină concurent al fostului angajator. Dacă te 
gândeai să deschizi o firmă într-un alt stat, să zicem, în Ten-
nessee, te-ai fi găsit în cu totul altă situație juridică – sau cel 
puțin ai fi ajuns în instanță, unde ar fi trebuit să plăteşti un 
onorariu consistent unui avocat ca să-şi găsească o portiță. 

Neconcurența 101: Clauză generală pentru eva-
luatori și firmele de evaluare. Multe firme de evaluare 
anexează clauze de neconcurență la contractele de muncă 
sau de colaborare şi este de înțeles de ce. Pentru că vor să 
se pună la adăpost față de concurența viitoare a foştilor an-
gajați, în care au investit timp şi bani pentru a-i ajuta să se 
perfecționeze şi să se dezvolte şi pe care i-au prezentat clien-
ților. Sunt şi cazuri când firma nu vrea altceva decât să pună 
oprelişti concurenței de orice fel. 

De regulă, clauza de neconcurență face parte dintr-un 
contract general de muncă sau de colaborare, însă poate 
face şi obiectul unui contract specific, separat, de necon-
curență. (Clauze de neconcurență se regăsesc şi în con-
textul parteneriatelor, companiilor LLC sau în contractele 
de vânzare-cumpărare ale societăților). Dacă nu este for-
mulată în termeni foarte generali, clauza de neconcuren-
ță este de regulă limitată la o anumită perioadă de timp, 
anumite tipuri de activitate (nu orice serviciu de evaluare) 
şi zone geografice definite. 

Fie că eşti angajat, colaborator sau proprietar al unei fir-
me de evaluare, este important să ai o înțelegere elementară 
a limitărilor şi problemelor generate de prevederile privind 
neconcurența. 

Clauzele de neconcurență pot fi puse în aplicare în ma-
joritatea statelor… Totuși, ele nu sunt de regulă „văzute cu 
ochi buni” de către instanțe, deoarece sunt considerate po-

tențiale obstacole în calea activități-
lor comerciale, a liberei concurențe și 
un mijloc de a îngreuna (sau anihila) 
posibilitatea unui fost angajat sau co-
laborator să-și câștige traiul. 

Clauzele de neconcurență pot fi 
puse în aplicare în majoritatea sta-
telor. Clauzele de neconcurență pot fi 
invocate ca obligații contractuale atât 
împotriva foştilor angajați, cât şi a 
colaboratorilor. Totuşi, de regulă, ele 
„nu sunt văzute cu ochi buni” de către 
instanțe, deoarece sunt văzute ca po-
tențiale obstacole în calea activităților 
comerciale, a liberei concurențe şi ca 
un mijloc de a îngreuna (sau anihi-
la) posibilitatea unui fost angajat sau 
colaborator să-şi câştige traiul. Sem-
nificația expresiei „nu sunt văzute cu 
ochi buni” este aceea că, în conformi-
tate cu legislația din majoritatea sta-
telor, clauzele de neconcurență se vor 
aplica numai atunci când (1) apără 
interesele legitime ale angajatorului, 
(2) sunt rezonabile ca arie de aplica-
re, durată şi zonă geografică; şi (3) se 
bazează pe o „recompensă”. Înseamnă 
de asemenea că instanțele le aplică în 
general într-un sens mai restrâns şi că 
interpretează orice ambiguitate în fa-
voarea angajatului vizat. 

Totuşi, există câteva state în care 
nu se aplică deloc clauzele de necon-
curență împotriva foştilor angajați şi 
a colaboratorilor. Pentru norocosul 
evaluator din povestea noastră, le-
gea din California interzice clauzele 
de neconcurență (cu excepția unor 
cazuri restrânse, care privesc vân-
zarea participaților într-un partene-
riat) şi probabil nicio instanță din 
California nu ar aplica respectiva 
clauză contractuală. Deşi toate sta-
tele au limitări specifice, nu sunt de-
cât alte două state unde, în general, 
nu se aplică clauza de neconcurență 
în relația cu angajatul: Oklahoma 
şi Dakota de Nord - conform date-
lor dintr-un sondaj la nivel națio- 
nal efectuat de firma de avocatură 

 Ű Fie că eşti 
angajat, 
colaborator 
sau proprietar 
al unei firme de 
evaluare, este 
important să 
ai o înțelegere 
elementară 
a limitărilor şi 
problemelor 
generate de 
prevederile 
privind 
neconcurența.
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Seyfarth Shaw LLP şi aşa cum afirmă directorul acestei 
firme, Robert Milligan, JD, specialist în litigii de muncă. 

Interesele legitime ale angajatorului. De regulă, in-
stanța trebuie să constate că o clauză de neconcurență apără 
interesele legitime ale angajatorului, înainte să decidă apli-
carea sa. De exemplu, o instanță poate să țină cont de faptul 
că angajatul era un „angajat cheie”, sau reprezenta imaginea 
firmei în interacțiunea cu clienții. Când se probează astfel 
de elemente, este probabil ca instanța să decidă în favoarea 
aplicării clauzei de neconcurență, pentru a apăra interese le-
gitime. Instanța va cântări de asemenea dacă angajatul este 
în posesia unor informații confidențiale importante pentru 
firmă. Dacă da, instanța poate hotărî că respectiva clauză 
este justificată şi că împiedică angajatul să utilizeze datele 
proprietate a firmei, interzicându-i să lucreze ca şi concu-
rent sau pentru un concurent. A investit firma o sumă sau 
resurse importante pentru instruirea sau formarea specială 
a angajatului? Această întrebare este deosebit de relevantă 
pentru firmele de evaluare. În povestea noastră, firma de 
evaluare a finanțat educația necesară pentru ca evaluato-
rul să primească certificarea MAI şi l-a trimis la seminarii 
scumpe, de mai multe zile. Dacă o firmă procedează astfel, 
este mai probabil ca instanța să vadă clauza de neconcuren-
ță ca un mod de a proteja investiția firmei. 

Arie de aplicare, durată și zonă geografică rezona-
bile. În general, instanțele nu decid în favoarea contrac-
telor care nu sunt rezonabile din punct de vedere al ariei 
de aplicare a restricțiilor, al duratei şi al zonelor geografice 
implicate. Pentru a determina aceste aspecte, instanțele 
au în vedere factori cum ar fi (1) timpul durata restricției 
aplicată fostului angajat, (2) dacă restricția este limitată ca 
zonă geografică, (3) dacă respectiva clauză îl împiedică pe 
angajat să-şi exercite profesia în orice fel, (4) dacă angaja-
tul îşi poate găsi un alt loc de muncă şi (5) dacă restricțiile 
asupra concurenței nu cumva afectează publicul (posibil 
prin creşterea prețurilor sau prin lipsirea publicului de 
competența necesară). Această determinare a ceea ce este 
rezonabil depinde de datele concrete ale fiecărui caz. 

Majoritatea statelor nu specifică ce constituie o perioadă 
rezonabilă de restricție, însă vor considera intervalul de un an 
ca fiind rezonabil; o perioadă de trei ani este adesea percepută 
ca exagerată. De asemenea, majoritatea instanțelor nu vor de-
cide în favoarea clauzei, atunci când acesta impune angajatu-
lui restricții neconcurențiale la nivel național sau când interzi-
ce concurența în domeniile în care angajatorul nu are niciun 
client sau interes de afaceri. Clauzele aplicabile trebuie redac-
tate ținând cont de toate aceste variabile şi dându-se atenție 
legislației din statele unde urmează să se aplice restricțiile. 

Recompensa. Un element fundamental al dreptului con-
tractual este faptul că, pentru a fi aplicabil, orice contract tre-

buie să se bazeze pe o „recompensă”, 
iar clauza de neconcurență nu diferă 
cu nimic în acest sens. Această recom-
pensă înseamnă că în schimbul anga-
jamentului de neconcurență, angajatul 
trebuie să fi primit de la angajator ceva 
care reprezintă o valoare. În unele state, 
valoarea poate însemna continuarea re-
lațiilor de muncă. În alte state, trebuie 
să fie ceva mai substanțial. De exemplu, 
în statul Minnesota, pentru a considera 
clauza de neconcurență ca fiind bazată 
pe recompensă, această clauză trebuie 
convenită odată cu stabilirea relațiilor 
de muncă. Altfel, angajatul trebuie să 

 Ű Majoritatea 
statelor nu 
specifică ce 
constituie 
o perioadă 
rezonabilă de 
restricție, însă 
vor considera 
intervalul de 
un an ca fiind 
rezonabil; o 
perioadă de trei 
ani este adesea 
percepută ca 
exagerată.
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primească cu adevărat ceva ce reprezintă o valoare (de exem-
plu o creştere salarială) în schimbul obligației de neconcuren-
ță. Aceasta înseamnă că pentru a aplica o clauză de necon-
curență, firma de evaluare nu poate cere angajatului pur şi 
simplu: „semnează clauza de neconcurență.”

Efectele la nivelul rețelei
Un angajator nou răspunde legal pentru angajarea unui 

evaluator care are obligații ce decurg din clauza de neconcu-
rență? Posibil să răspundă. Să ne gândim la situația urmă-
toare: un evaluator sau un grup de evaluatori pleacă de la o 
firmă de evaluare la alta. Evaluatorul/evaluatorii a/au semnat 
cu firma anterioară un contract de muncă care include o cla-
uză de neconcurență, iar noua firmă este conştientă de obli-
gațiile de neconcurență ale evaluatorilor. Fiind în cunoştință 

de cauză, firma nouă poate răspunde 
legal față de fosta firmă pentru ceea ce 
juridic poartă numele de „interferență 
ilicită cu termenii contractuali” (deşi în 
alte state poartă nume diferite). Se poa-
te invoca această răspundere potenția-
lă, chiar şi atunci când noua firmă află 
de clauza de neconcurență după an-
gajarea evaluatorilor. Din acest motiv, 
este foarte important pentru firmele de 
evaluare care angajează personal nou 
să întrebe despre clauza de neconcu-
rență din contractele semnate cu anga-
jatori anteriori. 

Punerea în aplicare este un drum 
cu două sensuri. În situația în care fir-
mele de evaluare doresc să aplice clau-
za de neconcurență împotriva foştilor 
angajați şi a colaboratorilor, motivul 
cel mai des întâlnit pentru care in-
stanțele nu le dau câştig de cauză este 
acela că firmele de evaluare au încălcat 
chiar ele contractul. Este un principiu 
elementar al dreptului contractual şi 
al echității acela că partea care încear-
că să aplice obligații contractuale, mai 
ales obligații foarte restrictive precum 
clauza de neconcurență, nu trebuie să 
se afle într-o situație de încălcare a ace-
luiaşi contract. În viața reală, firmele 
de evaluare s-au trezit parte perdantă 
pentru că nu au plătit evaluatorului 
angajat sau colaboratorului întreaga 
recompensă stabilită prin contract. 

 Ű În viața reală, 
firmele de 
evaluare s-au 
trezit parte 
perdantă pentru 
că nu au plătit 
evaluatorului 
angajat sau 
colaboratorului 
întreaga 
recompensă 
stabilită prin 
contract.
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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 Bucureşti, informațiile 

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

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

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

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

 Ű CBRE: S-a raportat „Chiria prime”, care reprezintă 
chiria de piață care poate fi obținută pentru o 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 şi 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 oraşelor primare, informațiile se bazează 
pe clădirile de birouri moderne din fiecare oraş, 
indiferent de locație. În timp ce Timişoara, Cluj-
Napoca, Iaşi şi Braşov oferă şi clădiri moderne de 
birouri, în Constanța, oferta de clădiri de birouri 
este compusă din spații de calitate slabă. 

 Ű În cazul oraşelor secundare, informațiile se bazează 
pe clădirile de birouri moderne din fiecare oraş, 
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 
chiriaş (impozitele, utilitățile 
şi reparațiile sau cheltuielile 
aferente spațiilor comune şi 
alte cheltuieli necesare pentru 
menținerea şi exploatarea 
proprietății închiriate). 
Acestea pot fi plătite de către 
proprietar, dar sunt refacturate 
chiriaşilor prin „service charge” 
(incluzând, dar fără a fi limitate 
la, categoriile listate mai sus). 
Nota bene: cheltuielile de capital 
rămân în sarcina proprietarului. 

 Ű Colliers, 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” şi totalul facilităților 
(luni fără chirie, contribuția 
proprietarului la amenajarea 
spațiului). 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. CENTRE COMERCIALE

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

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

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

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

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

Locație central Piața Victoriei

semicentral
Floreasca, Barbu Văcărescu,  

Piața Presei, Politehnica, Lujerului

periferic Băneasa, Păcii, Pipera

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

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

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

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

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

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

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

şi prețul de tranzacționare/
prețuri negociate. 

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

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

3. SPAȚII INDUSTRIALE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Urmează tabele cu date la Q2 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: 18.5 
-semicentral: 14.5-16.5 

-periferie: 10
11 - 14 9 - 11

Rata medie de neocupare (%) 12,9%

Iasi: 8% 
Cluj Napoca: 12% 

Brasov: 12% 
Timisoara: 8% 

Constanta: 25%

15%-18%

Rata de capitalizare (%) * 7.50% 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 (%) * 7.75% 8.75% 9 - 9,5%

Industrial

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

3,8 pentru suprafete  
< 10.000 mp 

3 - 3,50 pentru suprafete > 
10.000 mp

2,80 - 3,80  
in functie de suprafata 2,5 - 3 in functie de suprafata

Rata medie de neocupare (%) 7.80% 10 - 12% n/a

Rata de capitalizare (%) * 8.75% 10 - 11% 10,5 - 11,5%

* Rata de capitalizare pentru proprietăţi prime
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INFORMAŢII DIN PIAŢĂ

 Ű Colliers International

Segment 
de piaţă Indicatori 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

7.5 
- 7.75% 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 8.0%

Brașov 1%

Sibiu, Craiova, Târgu 
Mureș, Pitești

n/a
Cluj Napoca, 

Timișoara
6-10%

Iași, Constanţa n/a

Rata de capitalizare 
(%)

medie piaţă 9-9.5% produse 
primare

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

Târgu Mureș, Pitești, 
Ploiești, Arad

11%
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INFORMAŢII DIN PIAŢĂ

 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% 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% 4% n/a

Rata de capitalizare (%) 9.50% 10% 10,50%
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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: 11 - 13
Cluj: 12 -14

Timișoara: 12- 14
Brașov: 10 - 12

9 - 11

Rata medie de neocupare (%) 13,3%

Cluj: 8 - 11% 
Iasi: 7 - 10%

Brasov: 9 - 11%
Timisoara: 5 - 7%

Constanta: n/a

n/a

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

Industrial 

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

3,5 - 4,0  
(suprafețe < 20,000)

3 - 3.5  
(suprafețe > 20,000

2,8 - 4,0 în funcţie  
de suprafaţă

2,5 - 3,2 în funcţie  
de suprafaţă

Rata medie de neocupare 5% 10 - 12,5% n/a

Rata de capitalizare 9,25% 10 - 10,5% 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 14-15%

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

Timișoara: 8-10% 
Constanţa: n.a.

n.a.

Rata de capitalizare (%), 
produse primare 7.50% 8.5-9% 9.5-10.5%

Centre comerciale

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

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

Rata de capitalizare (%), 
produse primare 7.75% 8.75-9.25% 9.25-9.75%

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 si 10.000 mp); 

3.3-3.6 (suprafeţe mai mari de 
10.000 mp)

3.5-3.9 (suprafeţe mai mici de 
3.000 mp); 

3-3.5 (suprafeţe între 3.000 și 
10.000 mp); 

2.5-3.0 (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 8% n/a n/a

Rata de capitalizare (%), 
produse primare 8.75-9.25% 9.5-10.5% 10-11%
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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 şi 
alte prime de risc pe care evaluatorul 
le consideră ca fiind adecvate şi 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 şi cu scaden-
ță 10 ani emise în moneda în care au 
fost previzionate fluxurile de numerar. 
Randamentul oferit de obligațiunile 
de stat româneşti ce au un rating BB+ 
compensează investitorii atât pentru 
valoarea timp a banilor la nivelul co-
respunzător ratei fără risc, cât şi 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-

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

Pentru a avea o referință privind 
nivelul acestor indicatori, vă prezen-
tăm datele privind nivelul randamen-
telor la scadență ale obligațiunilor de 
stat româneşti, germane şi americane, 
cotația CDS pentru obligațiunile de 
stat româneşti emise în euro cu matu-
ritate 5 ani şi rata inflației previzionate 
pentru anul 2015 pentru RON, Euro şi 
USD ce au fost colectate din surse de 
date publice credibile şi sunt valabile la 
data de 15 septembrie 2015. 

Randamentul la scadență al obliga-
țiunilor de stat germane emise în Euro 
şi cu maturitate 10 ani (YTM GER, 
10y, EUR), precum şi randamentul la 
scadență al obligațiunilor de stat ame-
ricane emise în USD şi cu maturitate 
10 ani (YTM SUA, 10y, USD) au fost 
preluate de pe site-ul Bloomberg. Ran-
damentul la scadență al obligațiunilor 
de stat româneşti 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 
româneşti emise în Euro şi în USD cu 
maturitate rămasă 9 ani (YTM RO, 9y, 
EUR), respectiv (YTM RO, 9y, USD) 
au fost preluate de pe site-ul Bursei din 
Frankfurt.

Cotația CDS corespunzătoare obli-
gațiunilor de stat româneşti 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 şi 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, 9y, EUR Ri 2015, EUR YTM RO, 9y, USD Ri 2015, USD
Series1 3.86% -0.30% 2.62% 0.30% 3.89% 0.20%

-1.00%
-0.50%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
4.50%

YTM RO, 9y, RON 3.86%

Ri 2015, RON -0.30%

YTM RO, 9y, EUR 2.62%

Ri 2015, EUR 0.30%

YTM RO, 9y, USD 3.89%

Ri 2015, USD 0.20%

YTM GER,10y, EUR 0.65%

YTM USA,10y, USD 2.19%

CDS RO, 5y, EUR 2.90%

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 0.65% 2.19% 2.90%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%
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Anul 2015 marchează 23 de ani de istorie în activitatea de 
evaluare din România. Pentru a marca acest moment festiv, 
ANEVAR, cu sprijinul Fabricii de Timbre, a emis o serie de 
colițe fără valoare nominală. Realizate cu elemente specifice 
hârtiilor de valoare, tipărite pe o hârtie specială cu fibre, 
utilizând sistemul de perforare autorizat al Uniunii Poștale 
Universale, având o grafică specifică acurateții timbrelor, 
colițele fără valoare nominală marchează un pas important 
al istoriei ANEVAR și îl omagiază pe cel care este fondatorul 
acestei organizații, domnul Gheorghe Bădescu. Colițele sunt 
însoțite de un Compliment Card, înseriat și numerotat în 
mod unic și care atestă autenticitatea colițelor fără valoare 
nominală. Fabrica de Timbre, cu o istorie de peste 140 de ani, 
este prima tipografie din țară care a realizat hârtii de valoare 
în România și prin experiența sa profesională ne-a permis 
să adăugăm valoare evenimentului important din viața 

ANEVAR,
organizat cu ocazia Zilei Evaluatorului, din 9 septembrie 

2015.




