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Dragii mei,

N
e aflăm la finalul unui an cu activitate extrem de intensă a Asociației 
și la încheierea unor mandate din conducerea acesteia. Dar nu 
vreau să vă vorbesc despre sfârșit pentru că, în opinia mea, acesta 
nu există. Sfârșitul este de fapt un început atât pentru cei care au 
încheiat o etapă, cât și pentru cei care vor reprezenta Asociația 

în următorii doi ani. Perspectiva pe care v-o propun este una optimistă și 
constructivă în același timp. Sfârșitul trebuie privit doar ca un pretext pentru 
noi începuturi. 

Așa că voi începe acest nou paragraf povestindu-vă despre începutul de 
an 2016, an ce se anunță încă de pe acum ca fiind unul cu provocări majore 
pentru profesie și pentru noua conducere a ANEVAR. În cadrul Conferinței 
naționale, din data de 11 decembrie a.c., au fost aleși membrii Consiliului 
director. În paginile 36-37 vă este prezentată componența noului CD și 
o fotografie a echipei complete a celor care vor coordona proiectele deja 
începute dar și pe cele ce bat la ușă, cum ar fi BIF-ul (Baza de Informații 
Fiscale) sau împărțirea specializării EPI în EPI Comercial și EPI Rezidențial.

Aspecte de actualitate acută sunt prezentate de președintele Adrian 
Vascu (pag. 6-11) în materialul intitulat „Evaluarea” la zi a evaluării. 
Tot în acest articol este cuprinsă și opinia sa despre viitorul apropiat al 
profesiei. 

Baza de date BIG se află la prima raportare completă, pentru Q3 2015 
(pag. 12-23). Pentru a comunica cifrele rezultate din BIG, caracteristicile 
și calitățile acesteia tuturor jucătorilor de pe piața imobiliară, ANEVAR a 
organizat în data de 8 decembrie o conferință de presă.

Descoperiți în interviul acordat de dl. Daniel Manațe (pag. 24-27) 
câteva dintre responsabilitățile pe care și le-a asumat odată cu preluarea 
mandatului de președinte al ANEVAR și o parte din planurile sale în ceea 
ce privește evoluția Asociației.

În paginile 30-31 găsiți informații care vă vor ghida în cea mai grea 
a încercare a începutului de an: evaluarea pentru impozitare a clădirilor, 
conform noului Cod fiscal. Articolul este semnat de Anuța Stan și 
Gheorghe Bădescu, doi dintre cei care au făcut parte din grupul de lucru 
pentru actualizarea Ghidului GEV 500, dedicat acestui tip de evaluare, 
aplicabil începând cu 1 ianuarie 2016.

O altă recomandare din sumarul acestei ediții este articolul Danei 
Ababei care vă invită să ne trimiteți materiale pe tema „competența: 
cunoștințe și experiență”, cu recompensarea celui mai reușit dintre ele. Mai 
multe detalii, în paginile 28-29.

Sunt sigură că abonații noștri fideli la rețelele de social media au 
remarcat o noutate: articolele cele mai importante din numărul curent 
și din numerele anterioare sunt extrase și publicate inclusiv în spațiul 
virtual. Rămâneți alături de noi, fie că răsfoiți revista tipărită, fie că o citiți 
din aplicația mobilă (la data la care primiți acest număr al revistei, veți 
descoperi că aplicația a fost îmbunătățită ca și operabilitate și design), fie că 
alegeți să urmăriți selecțiile de pe paginile oficiale de Facebook și Twitter!

Așteptăm cu interes propuneri, observații și recomandări pe adresa de 
email valoarea@anevar.ro.

Nu uitați că sfârșitul anului 2015 nu este un final, conform exercițiului 
pe care vi-l propuneam, ci reprezintă punctul de start al noului an. 

Fie ca anul 2016 să reprezinte începutul unei noi perioade benefice 
pentru Asociație dar și pentru fiecare dintre voi! 

EDITORIAL

 Ű RALUCA ȘLICARU,  
Editor coordonator
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„Evaluarea“  
la zi a evaluării

Pentru că ne apropiem de sfârșitul acestui an, în care se încheie și 
mandatul Consiliului director care și-a desfășurat activitatea în anii 
2014 și 2015, îmi propun să vă supun atenției câteva teme pe care 

le consider importante și demne de a face parte dintr-o „evaluare” la zi a 
evaluării. Nu am pretenția că am epuizat toate temele posibile dar, în ace-
lași timp, nu am lăsat deoparte subiectele de interes sau pe cele sensibile.

VALOAREA6



Despre situația internă a evaluării

Standardele de evaluare – suntem în al doilea an con-
secutiv în care Standardele de evaluare aplicabile în România 
se regăsesc sub denumirea de Standardele ANEVAR. Aces-
tea sunt conforme cu Standardele internaționale și europene, 
cuprinzând în același timp standarde naționale care fac ca 
întreaga colecție de standarde să fie cât mai adaptată la reali-
tățile din România. Acest mod de organizare și de adoptare a 
acestora în cadrul Conferinței Naționale a ANEVAR ne asi-
gură gradul integral de autonomie în aprobarea standardelor 
și ne conferă toate pârghiile moderne ca aceste standarde să 
reprezinte un reper atât în România, cât și un exemplu pen-
tru alte state europene. Aceste puncte tari ale Standardelor 
de evaluare din România nu sunt cunoscute integral de către 
toate autoritățile din țara noastră. Este nevoie de timp și de 
continuarea eforturilor de promovare a lor.

Bazele de date – suntem mai documentați pentru că 
am început să colectăm informații care țin de activitatea 
noastră și care ne fac atât pe noi, cât și pe autoritățile in-
teresate și, nu în ultimul rând, pe partenerii de afaceri, să 
înțelegem mult mai bine unde ne aflăm și încotro mergem. 
Amintesc aici rapoartele de activitate utilizate în procesul de 
monitorizare. Cifrele din aceste rapoarte au fost prezentate 

în revista „Valoarea” și se regăsesc aco-
lo; de exemplu, volumul de rapoarte de 
evaluare dintr-un an de zile, structura 
pieței evaluării în funcție de scopul 
evaluării, precum și cifra de afaceri 
globală care apare a fi crescut în anul 
2015 față de anul 2014 cu cca. 10-15%. 
O altă bază de date o reprezintă deja 
(sper) binecunoscuta BIG, ale cărei 
înregistrări pe primul trimestru sunt 
prezentate pe larg în paginile aces-
tui număr al revistei „Valoarea”. Cifre 

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

 Ű Bazele de date 
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pentru că 
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țin de activitatea 
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pe noi, cât şi 
pe autoritățile 
interesate şi, nu 
în ultimul rând, 
pe partenerii 
de afaceri, să 
înțelegem mult 
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ne aflăm şi 
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precum numărul total de rapoarte de evaluare realizate în 
primul trimestru de viață al BIG (iulie - septembrie 2015) 
pentru sistemul bancar (cca. 26.000), precum și numărul to-
tal de rapoarte de evaluare de proprietăți rezidențiale (peste 
70% din total) și altele, ne prezintă o realitate pe care nu am 
cunoscut-o cu exactitate, și care ne poate fi extrem de utilă 
în viitor. Rezultă din această bază de date inclusiv valorile 
de piață medii unitare ale apartamentelor în toate reședin-
țele de județ din România ceea ce ne va permite să lansăm 
în curând cel mai „curat” indice de evoluție din piața imo-
biliară din România, pe care îl vom putea numi „Indexul 
ANEVAR”. O altă bază de date ce va fi lansată la începutul 
anului 2016 este baza de date cu informații fiscale (BIF) în 
care vor fi înregistrate informații din toate rapoartele de 
evaluare realizate în scopul impozitării. Toate aceste baze de 
date au necesitat investiții în crearea și mai ales în dezvolta-
rea lor. Investițiile vor continua, astfel încât bazele de date 
să fie interogabile și de către evaluatorii interesați de datele 
înregistrate în acestea. 

Evaluatorii și legea penală – începând cu toamna anului 
2014 au apărut în spațiul public primele informații și nume 
de evaluatori care sunt suspecți sau inculpați în dosare pena-
le din cauza unor rapoarte de evaluare considerate ca neres-
pectând Standardele internaționale de evaluare. Există poate 
și situații în care cercetările penale au început, dar ele nu au 
devenit publice. Așa cum spune legea penală, aceste situații 
nu pot să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție, însă 
aplicarea măsurii arestului preventiv a arătat că activitatea de 
evaluare nu este deloc lipsită de riscuri. Din contră. Cred, sau 
sper, că semnalul pentru toți evaluatorii este unul foarte clar 
din perspectiva riscurilor asumate în exercitarea profesiei și 
că principiul independenței este cel care îi călăuzește pe toți 
cei implicați în această profesie. Bazele de date cu informații 
legate de rapoartele de evaluare și valorile estimate în cadrul 
acestora precum și adaptarea standardelor de evaluare la re-
alitățile din România și, bineînțeles, respectarea acestor stan-
darde, vor reprezenta instrumente care să îi ferească pe eva-
luatori de suspiciunea de „subevaluare” sau „supraevaluare”. 

Evaluarea și închiderea RASDAQ – a reprezentat o pia-
tră de încercare grea a anului 2015 în condițiile în care pre-
vederile Legii 151 nu au stipulat cu acuratețe îndatoririle 
ONRC, ale evaluatorilor și ale reglementatorului ASF, ast-
fel încât s-au creat multe disfuncționalități chiar din mo-
dul de punere în practică al legii și al normelor ei de apli-
care. Ce vreau să subliniez în mod special este că, în urma 
rezultatului monitorizării realizate de către ANEVAR, un 
număr mare de rapoarte de evaluare au fost clasificate ca 
nesatisfăcătoare sau chiar inacceptabile, ceea ce a condus 
la refacerea acestora. Iar în unele cazuri și rezultatul refa-
cerii a fost unul nesatisfăcător. Sper ca evaluatorii implicați 
în aceste situații să fi tras învățămintele necesare prin „eva-

luarea” viitoare corectă a competenței 
și experienței în corelație cu misiunile 
de evaluare pe care și le asumă. După 
cum am precizat deja și o voi mai face 
în rândurile care urmează, așteptările 
publicului de la activitatea evaluatori-
lor sunt foarte ridicate și nu ține de-
cât de noi să ne protejăm, protejând și 
publicul în același timp.

Noul Cod fiscal, evaluarea și 
impozitul pe clădiri – este subiectul 
fierbinte al anului 2016, despre care 
se discută intens la acest sfârșit de an. 
Codul fiscal va intra în vigoare la 1 
ianuarie 2016, iar normele de aplica-
re încă nu au apărut. Au apărut însă o 
mulțime de întrebări și în același timp 
o mulțime de păreri, care dintre care 
mai neavizate și mai panicarde, care 
însă și-au găsit loc repede în discur-

 Ű Noul Cod 
fiscal, evaluarea 
şi impozitul pe 
clădiri – este 
subiectul 
fierbinte al 
anului 2016, 
despre care se 
discută intens 
la acest sfârşit 
de an. Codul 
fiscal va intra 
în vigoare la 1 
ianuarie 2016, 
iar normele de 
aplicare încă nu 
au apărut.
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sul public. Evaluatorii trebuie să știe că există un standard 
special de evaluare, GEV 500 și că acesta a intenționat să fie 
suficient de restrictiv și de clar, astfel încât să minimizeze 
echivocul și să asigure ca prin aplicarea corespunzătoare, 
orice evaluatori competenți și oricând în timp, dacă vor 
evalua aceeași clădire, vor obține un rezultat asemănător. 
Aceasta este cheia demersului despre care am vorbit, din 
care evaluatorii pot ieși cu fruntea sus infirmând toate te-
merile publice curente, care sunt și de cele mai multe ori 
foarte puțin fundamentate. Dacă va fi necesar ca anumite 
aspecte din standardul GEV 500 să fie clarificate, stă în pu-
terea legală a profesiei să facă ajustările necesare, astfel încât 
regulile să fie cât mai clare pentru toată lumea. Una dintre 
modificările esențiale ale noilor reguli este determinată de 
faptul că valoarea impozabilă rezultă direct din rapoartele 
de evaluare, fără a mai trece prin situațiile financiare ale 
companiilor. De aici rezultă și responsabilitatea directă a 
evaluatorilor asupra bugetelor locale. Mai urmează con-
știentizarea deplină a acestei responsabilități. Sunt convins 
că bugetele locale și implicit evaluările care au stat la baza 

acestora vor face obiectul verificărilor 
viitoare. Peste doi, cinci sau zece ani 
se va testa nivelul valorilor obținute 
începând cu anul viitor. Cu cât aceste 
verificări vor fi realizate de persoa-
ne competente și autorizate și cu cât 
Standardele de evaluare actuale vor fi 
aplicate corect, și acum și la data veri-
ficării, cu atât așteptarea este ca, ori-
când în timp vor fi refăcute aceste eva-
luări, să rezulte valori asemănătoare.

Verificarea evaluării – a fost o 
altă noutate a anului 2015 și s-a născut 
ca o necesitate a utilizatorilor servi-
ciilor de evaluare în a căpăta un grad 
suplimentar de confort referitor la ra-
poartele de evaluare pe care le utili-
zează în diverse scopuri. O nuanță a 
verificării pe care s-a pus accentul în 
prezent a fost posibilitatea ca verifica-
torul să își exprime și propria opinie 
privind valoarea rezultată în raportul 
de evaluare supus verificării. Astfel, 
utilizatorii au găsit că acest demers este 
unul corespunzător așteptărilor. Ro-
lul verificării este unul preponderent 
de prevenție. Existența acestui meca-
nism are darul de a conștientiza eva-
luatorii să își pună la punct sistemele 
interne de asigurare a calității care să 
minimizeze riscurile la care se expun. 
Un alt rol al verificării este de a crește 
nivelul de încredere pe care clienții și 
utilizatorii desemnați ai serviciilor de 
evaluare îl au în rapoartele de evalu-
are pe care le utilizează. Un domeniu 
în care acest lucru începe să dea roade 
este în zona activității de garantare a 
împrumuturilor prin utilizarea de că-
tre bănci, la solicitarea BNR, a unor 
rapoarte de verficare necesare unui 
control suplimentar al nivelului provi-
zioanelor. Sunt convins că verificarea 
își va arăta rolul ei important în vii-
torul exercițiu de AQR (Asset Quality 
Review) pe care îl vor parcurge băn-
cile în anul 2016. De asemenea rolul 
verificării se va regăsi și în punerea în 
aplicare a GEV 500 și a noului Cod 
fiscal în ceea ce privește impozitul pe 
clădiri, situație în care autoritățile lo-

 Ű Una dintre 
modificările 
esențiale ale 
noilor reguli este 
determinată 
de faptul 
că valoarea 
impozabilă 
rezultă direct 
din rapoartele 
de evaluare, 
fără a mai trece 
prin situațiile 
financiare ale 
companiilor.
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cale pot „contesta” rapoartele de evaluare doar dacă opinia 
va fi exprimată de către un evaluator autorizat care deține 
specializarea Verificarea evaluării – VE. Un alt domeniu în 
care cred cu tărie că este necesară activitatea de verificare a 
evaluărilor, este expertiza judiciară. Din păcate, după păre-
rea mea bazată pe corespondența purtată cu departamentul 
de specialitate din cadrul Ministerului de Justiție, încă este 
departe momentul în care acest domeniu al expertizei își va 
găsi locul în nomenclatorul expertizei judiciare din Româ-
nia. Acest lucru îl cred eu astăzi, la sfârșit de an 2015. Dacă 
se va schimba ceva în viitor, îmi voi adapta opinia, pentru 
că am convingerea că verificarea profesionistă a evaluării va 
putea să aducă un plus semnificativ actului de justiție și im-
plicit tuturor actorilor implicați în acesta.

Expertiza judiciară – este acel domeniu larg, binecu-
noscut tuturor celor familiarizați cu procedurile judiciare. 

În numărul 3 din revista „Valoarea”, 
am tratat pe larg acest subiect. Nu mai 
reiau aceleași elemente, dar precizez 
că nu s-a consemnat nicio modificare 
semnificativă a activității de experti-
ză judiciară în ultimii doi ani. Vreau 
să mă fac bine înțeles. Mă refer în 
primul rând la expertiza judiciară în 
care au fost implicați evaluatorii auto-
rizați care dețin și calitatea de experți 
judiciari și mă mai refer la expertize-
le judiciare realizate de către experții 
judiciari, în această calitate a lor, și 
care au avut la bază Standardele de 
evaluare în vigoare. În ambele situații, 
din legislația expertizei judiciare din 

 Ű Un alt domeniu 
în care cred 
cu tărie că 
este necesară 
activitatea 
de verificare 
a evaluărilor, 
este expertiza 
judiciară.
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România, lipsește setul de prevederi care să asigure verifi-
carea calității rapoartelor de expertiză. Practica a dovedit, 
din nefericire, că mai multe rapoarte de evaluare realizate 
pentru același bun, în același scop, la aceeași dată de re-
ferință, au condus la rezultate ale evaluării foarte diferite. 
Dacă această situație părea o normalitate, rămânând sar-
cina judecătorilor să împartă dreptatea, eu vin și spun că 
nu este firesc ca mai multe rapoarte de evaluare realizate 
în aceiași termeni de referință ai evaluării să conducă la 
rezultate diferite semnificativ. În alte domenii ale experti-
zei judiciare opinia experților poate să difere semnificativ, 
dar în cazul evaluării nu este firesc ca valoarea unui bun să 
fie diferită doar pentru că expertul este diferit sau poziția 
experților în cauza respectivă îi situează pe poziții adver-
se. Expertul parte care realizează o evaluare trebuie să țină 
partea independenței profesiei și nu „partea părții”. Aceas-
ta este normalitatea care ar trebui să domine expertiza ju-
diciară în zona evaluării bunurilor și pentru acest lucru ar 
trebui să fie create atât mecanismele de verificare a evaluă-
rii cât și aplicarea unor măsuri disciplinare care să ferească 
actul de justiție de opinii greșite, care utilizate cu bună cre-
dință, pot să genereze adevărate drame. Aștept momentul 
reformei justiției care să atingă și expertiza judiciară din 
perspectivele prezentate mai sus. Sper ca în acel moment 
să fie o practică generalizată ca diferența dintre rezultatele 
a două sau mai multe evaluări, ale aceluiași bun, să fie foar-
te redusă sau chiar inexistentă. 

Diferența (20%) dintre două evaluări – după cum ara-
tă și paranteza, în ultimii doi ani, în mediul profesional s-a 
admis public că o diferență de 20% dintre două evaluări re-
alizate în aceleași condiții este acceptabilă. Eu cred că trebu-
ie nuanțat acest procent astăzi, la sfârșit de an 2015. Cu cât 
tehnicile au devenit mai sofisticate, cu cât publicul este mai 
educat și mai informat și cu cât riscurile la care sunt supuși 
evaluatorii sunt mai mari, cu atât procentul acceptabil din-
tre două evaluări trebuie să fie cât mai redus. Este absurd să 
pretindem că toate evaluările trebuie să fie exacte, la virgulă, 
așa cum e absurd ca procentul de 20% să fie generalizat, in-
diferent de dimensiunea rezultatului evaluării. Ce este foarte 
delicat când se vorbește de aceste diferențe dintre două eva-
luări este asigurarea că cele două au fost realizate cu aceeași 
corectitudine. Dacă nivelul calitativ al celor două diferă, este 
eronată orice fel de comparație, pentru că aceasta de fapt 
compară „mere” cu „pere”, adică este imposibil de realizat. 
Astfel, după ce s-a convenit că poate exista o toleranță între 
două rezultate, trebuie să fie asigurată realizarea evaluărilor 
cu aceleași standarde de evaluare, la fel de corect aplicate. 
Abia apoi poate fi discutat de marja acceptabilă. Altfel, mar-
jele mari pot fi interesante mediatic și pot produce conse-
cințe din cele mai grave asupra evaluatorilor și a celor care 
și-au bazat deciziile pe utilizarea unor evaluări. Prin urmare, 
nu este imposibil, ci doar un obiectiv către care am putea să 

tindem și să coborâm nivelul public de 
așteptare a diferenței dintre două eva-
luări, la o marjă chiar de 10% pe care 
să o analizăm cu elasticitatea necesară 
de la caz la caz. Și evident să ne uităm 
ce se întâmplă și pe piața internaționa-
lă a evaluării din care facem parte cu 
„acte în regulă”.

Gânduri despre viitor

Noul Consiliul director (2016-
2017), ales în 11 decembrie 2015, și a 
cărui componență o găsiți în paginile 
acestei reviste, își va stabili în perioada 
următoare prioritățile pentru cei doi 
ani de mandat. 

Astfel, nu vreau să mă ante-
pronunț, ci alături de Președintele  
ANEVAR, dl. Daniel Manațe și îm-
preună cu noii colegi din CD vom 
analiza și apoi vom propune mem-
brilor ANEVAR proiectele pentru 
perioada care urmează.

Vreau să amintesc doar că înce-
putul de an va fi marcat de evaluările 
pentru impozitare în conformitate cu 
GEV 500, odată cu intrarea în vigoare a 
noului Cod fiscal. Modul în care aces-
tea se vor derula în primul trimestru va 
fi definitoriu pentru perioadele urmă-
toare și pentru justificarea echidistanței 
susținute de noul sistem de impozitare. 
Sunt convins că vor exista diverse reac-
ții ale contribuabililor, respectiv ale au-
torităților locale și chiar ale evaluatori-
lor, generate de schimbările care își vor 
arăta complexitatea odată cu punerea 
în aplicare a noilor reguli. După aceas-
tă perioadă se va ajunge la un sistem 
de impozitare, corect, echitabil și pre-
dictibil. Începutul însă nu va fi lipsit de 
semnele de întrebare inerente demară-
rii unui proiect de asemenea complexi-
tate. Sunt însă convins că toate întrebă-
rile își vor avea răspuns, toate excepțiile 
își vor găsi soluții dacă există răbdare, 
încredere și bunăcredință. Atât.

Vă doresc ca bunăcredința, în-
crederea, gândurile bune și, bine-
înțeles, o sănătate fără cusur, să vă 
„domine” în anul care stă să vină! 

 Ű Vreau să 
amintesc doar 
că începutul 
de an va fi 
marcat de 
evaluările pentru 
impozitare în 
conformitate cu 
GEV 500, odată 
cu intrarea în 
vigoare a noului 
Cod fiscal. 
Modul în care 
acestea se vor 
derula în primul 
trimestru va fi 
definitoriu pentru 
perioadele 
următoare 
şi pentru 
justificarea 
echidistanței 
susținute de 
noul sistem de 
impozitare.
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Raport de analiză statistică  
a Bazei Imobiliare de Garanții (BIG)

A. STATISTICI GENERALE PE TIPURI  
ȘI SUBTIPURI DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

TRIMESTRUL III IULIE - SEPTEMBRIE 2015

A 1. Rapoarte de evaluare introduse – distribuție pe tipuri de proprietăți imobiliare

Tip 
proprietate

Sumă valori  
de piață 

(milioane €)

Procentaj 
valoric (%)

Număr 
rapoarte

Procentaj 
cantitativ 

(%)

Comercială 1.207,6 29,33 2.283 8,82

Rezidențială 1.178,6 28,63 18.905 73,05

Industrială 940,9 22,85 1.432 5,53

Teren 335,9 8,16 2.745 10,61

Mixtă 262,9 6,39 287 1,11

Agricolă 162,2 3,94 192 0,74

Alte tipuri 28,6 0,69 37 0,14

Total 4.116,7 100,00 25.881 100,00

Sumă valori de piață - Tipuri de proprietăți

A 2. Rapoarte de evaluare introduse – distribuție pe județe și București

Distribuție rapoarte de evaluare - Județe
Distribuție rapoarte de evaluare  
- Sectoare București
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A 3. Rapoarte de evaluare introduse  
– distribuție pe subtipuri de proprietăți

Proprietăți de tip rezidențial

Proprietăți de tip comercial

Sumă valori de piață  
– Proprietăți rezidențiale

Tip proprietate Subtip proprietate Sumă valori de  
piață (milioane €)

Procentaj  
valoric (%)

Număr  
apoarte

Procentaj  
cantitativ (%)

Re
zi

de
nț

ia
lă

Apartament în bloc 633,0 53,70 14.152 74,86

Casă cu teren 433,4 36,77 4.257 22,52

Ansamblu rezidențial 45,1 3,83 33 0,17

Bloc de apartamente 38,9 3,30 34 0,18

Apartament în casă 28,3 2,40 429 2,27

Total 1.178,6 100,00 18.905 100,00

Tip proprietate Subtip proprietate
Sumă valori  

de piață (milioane €)
Procentaj  
valoric (%)

Număr 
rapoarte

Procentaj  
cantitativ (%)

Co
m

er
ci

al
ă

Spațiu de birouri - clădire independentă 474,1 39,26 258 11,30

Spațiu comercial - clădire independentă 371,0 30,72 790 34,60

Unitate cazare 200,7 16,62 160 7,01

Spațiu comercial - parte dintr-o clădire 135,2 11,20 948 41,52

Spațiu de birouri - parte dintr-o clădire 25,2 2,08 121 5,30

Spațiu de agrement 1,4 0,12 6 0,26

Total 1.207,6 100,00 2.283 100,00

Sumă valori de piață  
– Proprietăți comerciale
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Proprietăți de tip industrial

Proprietăți de tip agricol

Sumă valori de piață  
- Proprietăți agricole

Sumă valori de piață  
– Proprietăți industriale

Tip 
proprietate Subtip proprietate Sumă valori  

de piață (milioane €)
Procentaj  
valoric (%) Număr rapoarte Procentaj cantitativ (%)

Industrială

Spațiu de producție 572,4 60,84 787 54,96

Spațiu de depozitare  
și logistică 368,4 39,16 645 45,04

 Total 940,9 100,00 1.432 100,00

Tip proprietate Subtip  
proprietate

Sumă valori  
de piață (milioane €) Procentaj valoric (%) Număr  

rapoarte
Procentaj  

cantitativ (%)

Agricolă

Fermă zootehnică 59,8 36,88 98 51,04 

Siloz 34,3 21,12 20 10,42 

Fermă avicolă 32,7 20,16 28 14,58 

Cramă/ Centru  
de vinificație

17,6 10,88 1 0,52 

Fermă agricolă  
de cultură

7,4 4,54 30 15,63 

FNC 5,2 3,18 1 0,52 

Abator 2,0 1,26 4 2,08 

Fermă piscicolă 1,3 0,82 4 2,08 

Moară 1,2 0,76 2 1,04 

Seră legumicolă  
/floricolă

0,55 0,34 2 1,04 

Stațiune  
de cercetare

0,08 0,05 1 0,52 

Livadă 0,03 0,02 1 0,52 

 Total 162,2 100,00 192 100,00 

VALOAREA14



Proprietăți de tip teren

Sumă valori de piață  
– Proprietăți mixte

Sumă valori de piață  
– Terenuri

Tip 
proprietate Subtip proprietate Sumă valori  

de piață (milioane €) Procentaj valoric (%) Număr rapoarte Procentaj  
cantitativ (%)

Teren

Intravilan construcții 204,7 60,93 1.345 49,00 

Intravilan arabil 75,7 22,54 735 26,78 

Extravilan 31,5 9,37 479 17,45 

Cu destinație agricolă 18,7 5,57 156 5,68 

Cu destinație specială 5,3 1,59 29 1,06 

Cu destinație forestieră 0,01 0,00 1 0,04 

Aflat permanent sub ape 0,00 0,00 0 0,00 

Total 335,9 100,00 2.745 100,00 

Proprietăți de tip mixt

Tip proprietate Subtip proprietate
Sumă valori  

de piață (milioane €)
Procentaj  
valoric (%)

Număr  
rapoarte

Procentaj  
cantitativ (%)

Mixtă

Proprietate multifuncțională  
(mai mult de două utilizări)

131,8 50,15 152 52,96 

Spații comerciale și birouri 72,3 27,50 57 19,86 

Spații de birouri  
cu spații de comerciale (retail) 33,6 12,79 17 5,92 

Spațiu de producție și depozitare 24,9 9,47 58 20,21 

Bloc apartamente  
cu spații comerciale (retail)

0,2 0,08 3 1,05 

 Total 262,9 139,16 287 145,04 
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Alte tipuri de proprietăți

Valori medii de piață (€/ mp) – Municipii/ orașe

Tip 
proprietate Subtip proprietate Sumă valori  

de piață (milioane €)
Procentaj  
valoric (%)

Număr  
rapoarte

Procentaj  
cantitativ (%)

Alte tipuri

Stație distribuție carburanți 8,3 28,94 29 78,38 

Centrală electrică eoliană 7,5 26,12 5 13,51 

Centrală hidroelectrică 7,0 24,47 1 2,70 

Centrală electrică fotovoltaică 5,9 20,47 2 5,41 

Total 28,6 100,00 37 100,00 

Sumă valori de piață – Alte tipuri de proprietăți

B. INDICATORI STATISTICI PE TIPURI DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

PROPRIETĂȚI DE TIP REZIDENȚIAL - Valori medii de piață (€/ mp)

Municipiu/ oraș Subtip proprietate Valoare medie  
de piață (€/ mp)

Valoare min.  
de piață (€/ mp)

Valoare max.  
de piață (€/ mp)

Alba Iulia Apartament în bloc 598 404 772

Alexandria Apartament în bloc 530 319 656

Arad
Apartament în bloc 650 378 907

Casa cu teren 635 224 1.037

Bacău Apartament în bloc 643 386 861

Baia Mare
Apartament în bloc 581 380 845

Casa cu teren 525 278 911

Bistriţa Apartament în bloc 568 435 720

Botoșani Apartament în bloc 592 396 788

Brașov
Apartament în bloc 832 600 1.077

Casa cu teren 734 335 1.236
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Municipiu/ oraș Subtip proprietate Valoare medie  
de piață (€/ mp)

Valoare min.  
de piață (€/ mp)

Valoare max.  
de piață (€/ mp)

Brăila Apartament în bloc 547 320 830

București
Apartament în bloc 1.013 505 2.039

Apartament în casă 1.136 474 2.163

Buzău Apartament în bloc 627 340 926

Călărași Apartament în bloc 494 278 710

Cluj-Napoca
Apartament în bloc 997 656 1.335

Casa cu teren 898 463 1.639

Constanţa Apartament în bloc 869 560 1.184

Craiova Apartament în bloc 745 523 991

Deva Apartament în bloc 599 425 812

Drobeta-Turnu Severin Apartament în bloc 490 375 666

Focșani Apartament în bloc 549 315 793

Galaţi Apartament în bloc 645 412 902

Giurgiu Apartament în bloc 459 307 585

Iași
Apartament în bloc 849 550 1.162

Casa cu teren 692 351 1.125

Oradea Apartament în bloc 636 460 880

Pitești Apartament în bloc 703 445 979

Ploiești Apartament în bloc 740 536 1.015

Râmnicu Vâlcea Apartament în bloc 608 412 790

Reșiţa Apartament în bloc 462 348 579

Satu Mare
Apartament în bloc 498 317 671

Casa cu teren 448 216 817

Sibiu Apartament în bloc 727 511 918

Slatina Apartament în bloc 604 440 778

Slobozia Apartament în bloc 593 375 847

Suceava Apartament în bloc 648 431 854

Târgoviște Apartament în bloc 546 374 761

Târgu Jiu Apartament în bloc 682 408 968

Târgu Mureș Apartament în bloc 696 517 929

Timișoara
Apartament în bloc 897 572 1.207

Casa cu teren 795 201 1.478

Tulcea Apartament în bloc 719 440 1.022

Vaslui Apartament în bloc 567 424 698

Zalău Apartament în bloc 478 265 675
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Apartament în bloc – Top valoare medie de piață

Valori medii de piață (€/ mp) – Sectoare București

Valoare medie de piaţă/ mp - Apartament în bloc 
Municipii/orașe

Nr. crt. Municipiu/ oraș Valoare medie de piață (€/ mp)

1 București 1.013

2 Cluj-Napoca 997

3 Timișoara 897

4 Constanţa 869

5 Iași 849

6 Brașov 832

7 Craiova 745

8 Ploiești 740

9 Sibiu 727

10 Tulcea 719

Sector Subtip proprietate Valoare medie  
de piață (€/ mp)

Valoare min.  
de piață (€/ mp)

Valoare max.  
de piață (€/ mp)

Sector 1

Apartament în bloc 1.226 536 2.039

Apartament în casă 1.211 661 2.163

Casă cu teren 1.107 344 1.867

Sector 2 Apartament în bloc 1.019 654 1.471

Sector 3 Apartament în bloc 1.079 591 1.558

Sector 4
Apartament în bloc 920 633 1.234

Casă cu teren 921 549 1.405

Sector 5 Apartament în bloc 871 505 1.228

Sector 6
Apartament în bloc 956 650 1.277

Casă cu teren 822 353 1.294
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Valori min. și max. de piață (€/ mp) – Municipii/ orașe

Municipiu/ oraș Subtip proprietate Valoare min. de piață (€/ mp) Valoare max. de piață (€/ mp)

Alba Iulia Casă cu teren 320 865

Arad Apartament în casă 228 923

Bacău Casă cu teren 437 737

Bistriţa Casă cu teren 306 600

Botoșani Casă cu teren 331 788

Brașov Apartament în casă 578 1.217

București Casă cu teren 344 2.207

Cluj-Napoca Apartament în casă 465 1.410

Constanţa Casă cu teren 297 1.575

Craiova Casă cu teren 295 1.308

Oradea Apartament în casă 428 892

Ploiești Casă cu teren 406 1.167

Râmnicu Vâlcea Casă cu teren 299 1.058

Sibiu Apartament în casă 471 919

Suceava Casă cu teren 280 748

Târgoviște Casă cu teren 404 1.028

Timișoara Apartament în casă 338 1.036

Vaslui Casă cu teren 344 527

PROPRIETĂȚI DE TIP REZIDENȚIAL - Valori minime și maxime de piață (€/ mp)

Apartament în casă – Top valori minimă și maximă de piață1

Nr. crt. Municipiu/ oraș Valoare min. de piață (€/ mp) Valoare max. de piață (€/ mp)

1 Brașov 578 1.217

2 Sibiu 471 919

3 Cluj-Napoca 465 1.410

4 Oradea 428 892

5 Timișoara 338 1.036

6 Arad 228 923

1 În ordine descrescătoare a valorii minime de piață pe metru pătrat de suprafață specifică
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Valori de piață min. și max. (€/ mp) – Municipii/ orașe

Valoare min. și max. de piaţă (€/mp)- Apartament în casă
Municipii/orașe

Municipiu/ oraș Subtip proprietate Valoare min.  
de piață (€/ mp)

Valoare max.  
de piață (€/ mp)

Alba Iulia Spațiu comercial - parte dintr-o clădire 451 1.144

Bistriţa Spațiu comercial - parte dintr-o clădire 538 996

Botoșani Spațiu comercial - parte dintr-o clădire 404 1.101

Brașov Spațiu de birouri - parte dintr-o clădire 457 957

Brăila Spațiu comercial - parte dintr-o clădire 666 884

București Spațiu de birouri - parte dintr-o clădire 654 1.490

Cluj-Napoca

Spațiu de birouri - parte dintr-o clădire 587 1.197

Spațiu de birouri - clădire independenta 428 1.423

Spațiu comercial - parte dintr-o clădire 512 1.966

Constanţa Spațiu comercial - parte dintr-o clădire 486 1.121

Galaţi Spațiu comercial - parte dintr-o clădire 712 1.122

Pitești Spațiu comercial - parte dintr-o clădire 541 1.065

PROPRIETĂȚI DE TIP COMERCIAL - Valori minime și maxime de piață (€/ mp)
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Valori de piață min. și max. (€/ mp) - Sectoare București

Sector Subtip proprietate Valoare min. de piață (€/ mp) Valoare max. de piață (€/ mp)

Sector 1
Spațiu de birouri - clădire independenta 589 1.344

Spațiu comercial - parte dintr-o clădire 735 1.552

Sector 4 Spațiu comercial - parte dintr-o clădire 838 1.764

Spațiu comercial parte dintr-o clădire
Top valori minimă și maximă de piață

Nr. crt. Municipiu/ oraș Valoare min. de piață (€/ mp) Valoare max. de piață (€/ mp)

1 Galaţi 712 1.122

2 Brăila 666 884

3 Pitești 541 1.065

4 Bistriţa 538 996

5 Cluj-Napoca 512 1.966

6 Constanţa 486 1.121

7 Alba Iulia 451 1.144

8 Botoșani 404 1.101

9 Timișoara 296 1.405
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Valoare min. și max. de piaţă (€/mp) - Spaţiu comercial, parte dintr-o clădire
Municipii/ orașe

Valori de piață min. și max. (€/ mp) – Județe

Județ Subtip proprietate Valoare min. de piață (€/ mp) Valoare max. de piață (€/ mp)

Bistriţa-Năsăud Spațiu de producție 107 262

Botoșani Spațiu de producție 109 270

București
Spațiu de depozitare și 

logistică 361 501

Cluj

Spațiu de depozitare și 
logistică 175 378

Spațiu de producție 125 444

Maramureș Spațiu de producție 166 250

Timiș Spațiu de producție 180 457

PROPRIETĂȚI DE TIP INDUSTRIAL - Valori minime și maxime de piață (€/ mp)
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Valoare min. și max. de piaţă (€/mp) - Spaţiu de producţie
Judeţe

Valori medii de piață (€/ mp) – Județe

Valori de piață min. și max. (€/ mp) – Județe

Județ Subtip proprietate Valoare medie de piață (€/ mp)

Călărași Extravilan 0,52

Ialomiţa Extravilan 0,50

Județ Subtip proprietate Valoare min. de piață (€/ mp) Valoare max. de piață (€/ mp)

Ialomiţa Cu destinație agricolă 0,44 1,11

PROPRIETĂȚI DE TIP TEREN - Valori minime și maxime de piață (€/ mp)
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Interviu

Ideea de a vă înscrie la 
cursul de EI, la Arad, în 
1992 a venit de la mama 
dvs., după cum am citit cu 
toții în articolul semnat 
de dvs. „Viitorul unei pro-
fesii“, din primul număr 
al revistei Valoarea. Acela 
a fost primul dvs. contact 
cu profesia de evaluator?

Desigur, pe vremea aceea nu se 
știa mai nimic despre profesia de eva-
luator iar mama avea un spirit vizio-
nar, pentru că ea întotdeauna a înțe-
les care sunt trendurile. Și se pare că 
a avut dreptate, ea lucrând în bancă. 
A intuit că o economie de piață nu se 
poate dezvolta fără activitatea de eva-
luare a proprietăților sau a afacerilor 
și a insistat să merg, în ideea că este o 
ocupație de viitor și interesantă prin 
faptul că nu mai existase până atunci.

Cum au evoluat lucrurile? 
Care este parcursul dvs. 
profesional de atunci și 
până astăzi?

Parcursul meu până în ziua de 
astăzi este identic cu cel al Asociați-
ei. Am început ca evaluator de între-
prinderi, în august 1992, primul curs 
fiind în primăvara aceluiași an. Am 

INTERVIU cu Daniel Manațe,  
Prim-vicepreședinte ANEVAR

„ANEVAR peste 20 de ani: 
văd Asociația ca pe un lider 

european în evaluare“
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continuat cu evaluări de întreprin-
deri și cu verificări de rapoarte, pre-
gătind argumentele care să faciliteze 
negocierile. Asta s-a întâmplat multă 
vreme, până când Asociația a decis 
să înființeze o secțiune pentru pro-
prietățile imobiliare ca un răspuns 
la cererea din piață. Această cerere 
a fost alimentată în primul rând de 
bănci, care în procesul de creditare 
aveau nevoie de estimarea valorilor 
de piață ale garanțiilor imobiliare. 
Până atunci evaluarea imobilelor re-
prezenta doar o parte din ceea ce se 
învață la cursul de EI, fără a benefi-
cia de o abordare exhaustivă. Cursul 
de EPI a fost foarte bine organizat 
pentru că s-a început cu dreptul re-
alizarea sa: s-au cumpărat drepturi-
le de copyright pentru una din cele 
mai bune cărți de evaluare din lume, 
ediția canadiană a „Evaluării propri-
etăților imobiliare”. Astfel ANEVAR 
a intrat pe un culoar care a fost tot 
timpul și continuă și astăzi să fie 
ascendent.

A urmat apoi specializarea Eva-
luarea bunurilor mobile (EBM) unde 
s-a debutat tot cu dreptul, Asocia-
ția fiind sprijinită în realizarea cur-
sului de către American Society of 
Appraisers (ASA). ASA a trimis doi 
dintre cei mai buni lectori ai lor în 
evaluarea mașinilor și echipamente-
lor. Aceștia au pregătit un grup pilot 
ce a devenit apoi nucleul de lectori 
care au mijlocit transmiterea aces-
tor cunoștințe prețioase în rândul 
membrilor noștri. ANEVAR a cola-
borat întotdeauna cu cei mai buni. 
Mai târziu, piața a solicitat și speci-
alizarea denumită, pe vremea aceea, 
Evaluarea activelor financiare (EIF). 
Se făceau o mulțime de tranzacții, 
lumea era preocupată de investiții. 
Ne aflam înaintea crizei din 2007. 
Interesul fiind mare, s-a creat aceas-
tă nouă secțiune. Am avut onoarea 
să coordonez realizarea unui curs 
ANEVAR pentru specializarea EIF, 
colaborând cu o echipă de specialiști 
din care au făcut parte, între alții: Ion 

Anghel, Doru Puiu Tiberiu, Adina 
Ababei, Mihai Căruntu, Anamaria 
Ciobanu, Dan Cecilia și Victor Dra-
gotă. În 2007 a ieșit prima variantă 
a cursului. Iar în anul 2009 am avut 
o a doua, îmbunătățită. După criza 
financiară interesul pentru această 
specializare a scăzut, numărul de 
membri cu pregătire în acest dome-
niu fiind destul de redus. În prezent, 
cursul EIF se ține la cerere, onorând 
solicitări punctuale. Cele mai multe 
solicitări sunt pentru cursul de EPI, 
urmate de cel de EI și EBM. 

Citez din același articol, 
menționat mai sus: „Știu 
că ceea ce este valoros 
este greu de atins, dar 
sunt pregătit să experi-
mentez“. Sunteți deschis 
experiențelor noi sau mai 
degrabă sunteți un spirit 
conservator?

Întotdeauna voi fi deschis experi-
ențelor noi, atât timp cât putem, prin 
ele, să conservăm ceea ce ne dorim 
din punct de vedere strategic și po-
litic. Și mă refer la politică organiza-
țională, desigur. Sau legat de obiecti-
vele pe termen scurt ale Asociației. 
Deci, da, de ce să nu experimentăm 
dacă este în beneficiul membrilor 
Asociației, profesiei, publicului.

Ce vă atrage mai mult din 
punct de vedere profesio-
nal: pedagogia sau activi-
tatea de evaluare? 

În primul rând activitatea de eva-
luare. Dar, în special, cea care este 
adresată evaluărilor de afaceri, mai 
complexă. Faptul că predau într-o 
Universitate începând din anul 1995 
și sunt lector și în alte instituții, nu 
numai în cadrul ANEVAR, este o 
latură personală prin care îmi mani-
fest plăcerea de a preda. Îți dai seama 
foarte repede că dacă predai și acti-

vezi în același domeniu ești ușor de 
înțeles și ai, practic, o eficiență extrem 
de mare în procesul de transmitere a 
informațiilor. Poți exemplifica în per-
manență, din experiența proprie. 

Având sarcina de a pre-
găti generațiile viitoare 
de evaluatori, spuneți-mi 
dacă studenții dvs. de as-
tăzi sunt diferiți de gene-
rația dvs. și în ce sens.

Viața și societatea evoluează și si-
gur că și ei sunt diferiți, ținând cont 
de aceste aspecte și de altele, cum ar fi 
impactul internetului și accesul la in-
formații. Referindu-mă acum la me-
die: poate că și exigențele din unele 
lăcașuri de educație s-au mai evapo-
rat, pe ici-colo. Din câte îmi amintesc 
eu, acum 20 de ani, ștacheta era mai 
ridicată, nu mai spun ca acum 30 de 
ani era sus de tot. Dar întotdeauna 
sunt bucuros să-i întâlnesc pe aceia 
care au îndeplinit cu brio cerințele 
specifice disciplinelor adiacente eva-
luării. Sunt ambițioși și dornici să se 
perfecționeze învățând cât mai mul-
te lucruri. Aceștia sunt cei pe care îi 
urmăresc cu interes pentru că ei ar 
putea deveni evaluatori foarte buni, 
manageri buni sau conducători de 
organizații publice cu putere de in-
fluență, care să fie benefici țării prin 
activitatea lor profesională. 

Ce aveți în plan pentru 
cei doi ani de mandat la 
președinția Asociației?

Exact ce am susținut atunci când 
mi-am prezentat candidatura. Lu-
crurile nu s-au schimbat. În primul 
rând vreau să consolidăm poziția 
foarte bună în care ne găsim în acest 
moment și pe care o datorăm nu nu-
mai excelenților președinți pe care 
i-a avut Asociația, ci și membrilor 
săi. Un singur om nu poate să schim-
be rezultatul unei bătălii. Este nevoie 
de soldați, locotenenți, generali, care 
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împreună creează acea cântare care 
încântă auditoriul, ca să fac un joc 
de cuvinte. Desigur că poate să mai 
apară și câte un afon care strică ar-
monia. Dar profesia trebuie să mear-
gă înainte onorată de cei dedicați și 
onești. Aceasta ar fi ideea centrală. 

Desigur că urmăresc obiective 
specifice, cum ar fi reorganizarea 
specializării Evaluarea Proprietăților 
Imobiliare în Evaluarea Proprietă-
ților Rezidențiale, care va fi proba-
bil apanajul celor mai mulți dintre 
membrii noștri, și Evaluarea Pro-
prietăților Comerciale, care implică 
o calificare ceva mai pretențioasă și 
care se adresează unor proprietăți 
complexe, cum ar fi clădirile de biro-
uri, centrele comerciale, ansamblu-
rile industriale, etc. Această reorga-
nizare este cerută, din nou, de piață. 
Este promovată în principal de către 
TEGoVA (The European Group of 
Valuers Associations), în cadrul că-
reia ANEVAR este un membru ex-
trem de activ. 

În altă ordine de idei, mi-am 
propus îmbunătățirea comunicării 
cu membrii. Vreau să cresc gradul 
de implicare al Consiliilor filialelor. 
Ei sunt interfața directă cu membrii 
noștri. Aceasta va fi o altă direcție 
în care voi încerca să acționez îm-
preună cu membrii și cu Consiliile 
filialelor. 

Și am lăsat la urmă un lucru la 
care țin foarte mult: aș vrea, împre-
ună cu următorul Consiliu director, 
care va fi parțial ales în decembrie 
și care se va alătura celor care ră-
mân pe poziții, împreună și cu foștii 
președinți și cu cine ar mai putea fi 
interesat și ar avea un cuvânt valo-
ros de spus, să elaborăm o strategie 
pe termen lung, care să plece de la 
tema „ANEVAR peste 20 de ani”. Eu 
văd Asociația ca pe un lider regional 
în evaluare. O organizație în spate-
le căreia să se încoloneze disciplinat 
asociațiile din Balcani, în primul 
rând. Doresc creșterea rolului inter-
național al ANEVAR. Modelul de 

succes organizațional al ANEVAR,  
cu structura de conducere care se 
rotește - fost președinte, actual și 
viitor, să îl exportam cu succes, pre-
cum și alte aspecte cheie organizați-
onale ale ANEVAR, cum ar fi partea 
de monitorizare, Comisia de etică și, 
de ce nu, forța profesională care are 
capacitatea de a crea cursuri și de a 
scrie seminarii de pregătire conti-
nuă. Putem deveni un lider regional 
sau chiar european exportând know-
how-ul în domeniul Standardelor, 
iscusința cu care reușim să comple-
tăm firavul suport dat de IVSC. Fe-
licit specialiștii din ANEVAR care 
au scris acele ghiduri pur româ-
nești, care nu sunt copiate de nică-
ieri. Acesta este un model de urmat 
și de Serbia și de Republica Moldova 
sau Bulgaria. Aceasta este viziunea, 
avem niște obiective pe termen lung 
de la care plecăm în sens invers și le 
construim pe cele pe termen mediu 
și scurt. Facem procedura de alocare 
de resurse și stabilim responsabilită-
țile. Toate acestea ar trebui realizate 
în 2 ani, apoi proiectul de Strategie 
să fie prezentat și aprobat în ultima 
Conferință națională din mandatul 
pe care-l voi începe în ianuarie 2016. 

Care este rolul 
președintelui Asociației, 
în viziunea dvs.?

Staff-ul ANEVAR reprezintă o 
echipă omogenă, în care fiecare își 
cunoaște foarte bine atribuțiile, sunt 
loiali organizației, sunt dedicați și nu 
se pune problema să plece la fina-
lul programului de lucru dacă mai 
este ceva de făcut pentru Asociație. 
Bazându-se pe valoarea staff-ului și 
având închegată strategia, președin-
telui nu îi mai rămâne decât rolul 
de reprezentare. Dar mai este puțin 
până să ajungem acolo. Să urmăm 
acești pași mai întâi, să consolidăm 
partea de staff, să știm exact unde 
vrem să ajungem și care sunt obiec-
tivele, după care va fi tot mai ușor să 

fii președinte al ANEVAR. Îmi aduc 
aminte că în primii ani era foar-
te greu să fii președinte, sarcină de 
care s-a achitat cu atâta iscusință dl. 
Bădescu, dar și cei care i-au urmat. 
Dorim să transformăm acest task  
într-unul de rutină. 

Veți fi un lider care își 
adaptează strategiile în 
funcție de feedback-ul 
primit de la echipa pe 
care o coordonează sau 
unul care se ghidează 
după intuiția proprie?

Depinde de situație. Poate o 
combinație între acestea două. Fe-
edback-ul este valoros. Îl voi avea 
întotdeauna în vedere, dar asta nu 
înseamnă că voi ține seama exclusiv 
de el. Este important să găsești calea 
de mijloc între ceea ce îți propui, ce 
consideri că trebuie făcut și păre-
rea celorlalți care îți sunt alături la 
conducere. 

Cât de importantă 
credeți că este imaginea 
Asociației în percepția 
propriilor membri dar  
și în cea a publicului?

Este importantă din ambele 
puncte de vedere. Dacă publicul nu 
are încredere în ANEVAR, rezulta-
tul poate fi extrem de dureros pen-
tru profesie. Și când spun public, 
mă refer la toate categoriile: de la 
autorități la persoanele fizice care se 
intersectează cu activitatea de evalu-
are numai pentru scurt timp. Pe de 
altă parte, în opinia mea, este la fel 
de importantă imaginea pe care o 
avem noi despre noi înșine. Cu cât 
această imagine, în mintea noastră, 
în inima noastră, este mai puternică 
și mai frumoasă, ceea ce vom crea 
toți va fi fără îndoială ceva benefic 
societății. Dacă am avea despre noi o 
imagine proastă, ar fi nu numai trist, 
ci și nociv. Trăirea noastră interioară 
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trebuie să fie una de mândrie și res-
ponsabilitate. Atunci acesta va gene-
ra o percepție din afară în consecin-
ță, una în oglindă, adică cea pe care 
ne-o dorim.

Cum vă gândiți să contri-
buiți la consolidarea ei?

Acel document despre care vor-
beam, a cărui menire este să ne ghi-
deze în viitor, nu le va lăsa celor care 
vor veni decât să facă anumite regla-
je în funcție de conjunctura vremu-
rilor. Putem crea un mecanism de 
autoreglare proactiv. Ca să poată să 
fie proactivă, haideți să transformăm 
Asociația într-un organism viu. Asta 
se va realiza cu ajutorul staff-ului și 
al structurilor temporare: președinții 

(fost, prezent și viitor), toți cei din 
Consiliul director, membrii Comisi-
ilor cu care lucrează vicepreședinții 
din CD. Implicarea celor din Comi-
sii trebuie să fie pe măsura implicării 
membrilor CD. Să nu uităm că toate 
aceste activități sunt neremunerate. 
Să aspire cineva la aceste funcții doar 
dacă dorește cu adevărat să slujească 
ANEVAR, profesia și interesul mem-
brilor. Să fie clar de la bun început că 
un post într-o comisie, o poziție în 
Consiliul director, nu îți aduce bani 
în plus. Este doar oportunitatea de a 
pune umărul la întărirea imaginii și 
progresului Asociației. 

Aveți o strategie pentru 
dezvoltarea părții de 
pregătire profesională?

La acest capitol consider că stăm 
bine. Cred că am putea primeni corpul 
de lectori. Nu vreau să spun că cei pe 
care îi avem acum nu sunt buni, dar îl 
putem împrospăta prin atragerea tine-
rilor de valoare. După principiul va-
selor comunicante, dacă faci evaluări 
capeți experiență, poți transmite in-
formațiile mai departe și ești mai bine 
înțeles. Pe de altă parte, străduindu-te 
să îi înveți pe alții îți formezi o gândire 
organizată care, ca și practician, poa-
te nu o ai. Cu alte cuvinte, beneficiile 
sunt de ambele părți. Așa că tinerii 
practicieni, predând, vor deveni în 
același timp evaluatori mai buni. 

ANEVAR își rescrie permanent 
suporturile de curs, traduce texte re-
levante din domeniu. Conferințele 
sunt un excelent mijloc pentru îm-
bunătățirea calității pregătirii profe-
sionale a membrilor noștri. 

Aveți un mesaj pentru 
cei care v-au ales să îi 
reprezentați în următorii 
doi ani?

Mă aștept la comunicare sinceră 
între membri și structurile de condu-
cere ale ANEVAR; implicare în viața 
organizației, participarea la acțiunile 
pe care filialele le vor organiza; și, nu 
în ultimul rând, responsabilizare. Cei 
care doresc să se implice trebuie să 
ne informeze pentru ca noi să știm 
pe cine vom numi în Comisii. Poa-
te că uneori o poziție într-o Comisie 
nu se ocupă pentru că nu ți-ai expri-
mat disponibilitatea. O să parafrazez 
pe cineva și o să spun că raportul de 
evaluare odată predat e ca și cum ți-a 
zburat porumbelul din mână. Trebuie 
să poți să dormi liniștit după ce ai dat 
un raport. Asta înseamnă că el trebuie 
„să stea în picioare” indiferent cine îl 
citește, în orice context este analizat, 
în raport cu standardele de evaluare. 
Comunicare, implicare și responsabi-
lizare. Acestea sunt cuvintele cheie de 
care, vă invit, să ținem seama cu toții 
în perioada următoare. 
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Competență - nu,  
responsabilitate - da?

Urmare a acestui  
demers, ce să vezi? 

 Ű Rapoarte al căror scop era aplicarea 
legii 151/2014, realizate cu ignorarea 
acestei legi. Adică ce contează că în 
cadrul raportului scopul declarat 
era aplicarea legii, când în interior 
nimeni nu a băgat de seamă că legea 
solicită estimarea unei valori speciale 
de natură administrativă? 

 Ű Rapoarte care se bazau numai pe 
informațiile primite de la conducerea 
companiilor (conducere angajată, în 
mod firesc, de acționarii majoritari 
care erau interesați direct de valoarea 
estimată și nu aveau absolut niciun 

Cu ceva ani în urmă am citit un articol al cărui conținut nu 
pot să mi-l scot din minte: un evaluator de bunuri mobi-
le a evaluat câteva tablouri aflate în proprietatea unei fir-

me utilizând metoda costurilor. În îndeplinirea misiunii sale el a 
adunat valoarea de piață a pânzei cu valoarea de piață a vopselei 
utilizate, cu numărul de ore estimat (numai el știe cum) a fi ne-
cesare realizării picturii, multiplicat cu salariul mediu pe oră al 
unui pictor (fără a preciza dacă era vorba de un pictor de vagoane 
sau de Picasso) și ghiciți ce a rezultat: evident valoarea de piață. 
M-am îngrozit și nu îmi vine să cred că acest lucru a fost posibil, 
dar în ultimii doi ani am fost martorii unei nemaiîntâlnite situații: 
persoane care probabil au uitat noțiunile de bază ale profesiei și-
au asumat responsabilitatea realizării unor lucrări pe una dintre 
cele mai litigioase piețe: cea a aplicării Legii 151/2014 privind cla-
rificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe 
piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate1. Având 
în vedere abundența reclamațiilor primite de Asociație și a sem-
nalelor de alarmă trase în media, ANEVAR a luat decizia ca toate 
rapoartele realizate pentru acest scop să fie colectate și analizate.

interes ca activitatea să se realizeze în 
termenul prevăzut de lege).

 Ű Rapoarte bazate pe rapoarte 
de evaluare realizate de către 
alți evaluatori, fără ca persoana 
desemnată (ce a acceptat fără 
rezerve responsabilitatea realizării 
lucrării) să facă o minimă 
verificare.

 Ű Trebuie să menționez că rapoartele 
analizate se înscriu în întreaga 
paletă a categoriilor în care poate fi 
clasificat un raport:
Complet – raportul de evaluare con-

ține toate informațiile necesare susținerii 
opiniei selectate și are un nivel ridicat de 
credibilitate

Acceptabil – raportul de evaluare nu 
conține toate informațiile necesare unui 
raport complet dar neconformitățile sunt 
de natură formală și nu au influențat rezul-
tatele evaluării și opinia selectată. Nivelul 
de credibilitate este bun.

Satisfăcător – raportul de evaluare 
este incomplet și conține neconformi-
tăți care însă nu au afectat opinia selec-
tată. Nivelul de credibilitate este la limi-
ta minimă admisibilă.

Nesatisfăcător – raportul de evaluare 
este incomplet și conține neconformități 
care au afectat rezultatele evaluării. Ne-
conformitățile pot fi înlăturate prin com-
pletarea raportului de evaluare de către 
autorul acestuia. Nivelul de credibilitate 
este sub limita minimă admisibilă și ra-
portul trebuie refăcut.

Inacceptabil – neconformitățile ra-
portului de evaluare sunt multiple astfel 
încât acesta nu mai poate fi refăcut de 
către autorul acestuia. Se recomandă re-
facerea raportului de evaluare de către 
un alt evaluator. Nivelul de credibilitate 
este zero.

 Ű DANA ABABEI,  
Vicepreşedinte ANEVAR – Preşedinte  
al Comisiei Juridice, Director executiv  
CMF CONSULTING S.A.
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Bineînțeles că nu am ales să vorbesc 
despre rapoartele care au fost clasificate în 
categoria „complet” pentru că mi se pare 
firesc ca noi toți să emitem rapoarte ce 
pot fi încadrate în această categorie. Doar 
este profesia noastră! 

Mi-au atras atenția rapoartele din ca-
tegoriile „inacceptabil” și „nesatisfăcător”. 

Ce au uitat colegii noștri care 
au emis astfel de rapoarte și pe ce 
s-au bazat în aplicarea cunoștințe-
lor (sau, mai bine zis, a lipsei lor de 
cunoștințe)? 

S-au bazat pe un paragraf al codului 
etic al profesiei de evaluator autorizat:

„Evaluatorul autorizat va presta ace-
le servicii de evaluare pentru care are 
competenţe și calificări, conform Tablo-
ului evaluatorilor autorizaţi, dobândite 
prin pregătire profesională specifică“.

Această regulă a fost îndeplinită, cu 
mici excepții, de toate rapoartele recla-
mate pentru că indiferent cât s-a străduit 
Asociația să colaboreze și să informeze 
instituțiile implicate asupra modului de 
organizare și desfășurare a activității de 
evaluare în țara noastră, aplicarea Legii 
151/2014 a început prin numirea de către 
ONRC a unei persoane neautorizate să 
realizeze evaluarea uneia dintre cele mai 
mari companii listate la bursă. Numirea a 
generat un val de nemulțumiri în rândul 
acționarilor minoritari și s-a finalizat cu 
numirea unei alte persoane, autorizată, 
de această dată, să efectueze lucrarea. 

Ce au uitat evaluatorii în realiza-
rea lucrărilor asumate? Au uitat alte 
paragrafe foarte importante ale codu-
lui etic al profesiei de evaluator auto-
rizat, paragrafe din sfera competenței 
profesionale:

Principiul competenţei profesio-
nale implică următoarele obligaţii din 
partea evaluatorului autorizat:

 Ű menţinerea cunoștinţelor 
profesionale și a abilităţilor la nivelul 
necesar astfel încât angajatorul sau 
clienţii să beneficieze de servicii 
profesionale competente;

 Ű realizarea serviciilor profesionale 
în conformitate cu standardele 
de evaluare obligatorii pentru 

membrii Asociației.
Competenţa profesională impli-

că exercitarea judecăţii în utilizarea 
cunoștinţelor și a abilităţilor profesi-
onale pentru realizarea serviciilor de 
evaluare și presupune:
 Ű dobândirea de cunoștințe 

profesionale adecvate;
 Ű menţinerea nivelului de cunoștinţe 

profesionale prin programele de 
pregătire continuă.
Astfel, pentru a realiza un raport de 

evaluare nu este suficient să fi dobândit 
autorizarea pe o secțiune precizată de 
OG nr. 24/2011, dacă nu ți-ai menți-
nut nivelul de cunoștințe profesionale. 
Amintesc aici că profesia noastră este o 
profesie nouă în peisajul național, profe-
sie în continuă dezvoltare și adaptare la 
evoluția mediului economic, profesie a 
căror cunoștințe trebuie mereu actuali-
zate nu numai prin intermediul progra-
melor ANEVAR, ci și prin intermediul 
altor programe și, nu în ultimul rând, 
prin studiul individual. Dacă nu ne adap-
tăm la schimbările legislației interne și 
europene, cum pot rapoartele emise de 
noi să respecte legislația națională? Nu 
este suficient să fi absolvit acum 10-15 
ani un curs de formare în domeniul eva-
luării dacă nu ne actualizăm cunoștințele 
permanent. Cum pot fi clienții mulțu-
miți cu rapoarte realizate pe baza unor 
metodologii valabile acum 15 ani, me-
todologii îmbunătățite în mod constant? 

Trebuie menționat și alt paragraf 
din sfera competenței profesionale, 
uitat de unii colegi:

Evaluatorul autorizat va lua toate mă-
surile rezonabile pentru a se asigura că 
cei care își desfășoară activitatea de eva-
luare sub coordonarea sa, acţionează în 
conformitate cu standardele de evaluare 
obligatorii pentru membrii Asociației. 

Altfel spus: chiar dacă lucrezi cu co-
laboratori pe care te bazezi în realiza-
rea raportului asumat, responsabilitatea 
este a persoanei care a contractat lucra-
rea și nemulțumiții se vor îndrepta, în 
primul rând, împotriva acesteia. Prin 
urmare, cei ce contractează lucrarea și 
își asumă responsabilitatea (insist cu 

acest aspect pentru că se pare că mulți 
dintre colegii noștri uită să se gândeas-
că la el atunci când realizeză oferte și 
stabilesc tarife) trebuie să aibă cunoș-
tințe mai mult decât minime pentru a 
înțelege dacă lucrările subcontractate 
îndeplinesc condițiile legale și au nivelul 
profesional adecvat. Niciun client nu va 
fi de acord să exonereze de vină evalua-
torul contractant și să se îndrepte numai 
împotriva subcontractantului. 

Un alt aspect este cel al obligativită-
ții realizării unor lucrări pentru care nu 
avem cunoștințe și experiența necesară. 

Putem noi, evaluatorii, să fim obli-
gați să facem ce nu știm să facem? 

În mod cert NU. Sigur că nimănui 
nu-i place să refuze o lucrare și caută 
mijloacele necesare pentru a o realiza. 
Totuși, trebuie să ne gândim de mai 
multe ori înainte de a spune „DA, pot să 
o fac!”. De ce de mai multe ori? Pentru 
că urmările unui raport nesatisfăcător 
livrat pe piață pot fi inimaginabile. Chiar 
dacă nu ne place și includem în raport 
clauze, responsabilitatea noastră nu este 
numai în limita tarifului perceput. Cât 
ar trebui să fie un tarif pentru livrarea 
unui raport realizat defectuos? Cel pu-
țin suma estimată pentru traiul zilnic 
pentru durata de viață rămasă a evalua-
torului, pentru că mai devreme sau mai 
târziu acestuia îi va fi greu să găsească 
altceva de muncă având în vedere fap-
tul că autorizația de evaluator se pierde 
atunci când acesta este condamnat de-
finitiv pentru o infracțiune cu intenție.

În finalul articolului meu lansez o 
temă de gândire și, de ce nu, pentru un 
articol viitor: competență: cunoștințe 
și experiență2? 

1. De ce cred eu că este una dintre cele mai litigi-
oase? Pentru că în situația aplicării acestei legi au 
ajuns numai companiile în care există o situație 
tensionată între acționarii majoritari și cei mino-
ritari, companiile aflate în dificultate sau cele ale 
căror acționari majoritari consideră că acționarii 
minoritari nu merită nimic și prin urmare apelea-
ză la toate mijloacele (ortodoxe sau nu) pentru a-și 
atinge scopul.
2. Cine ne surprinde cu o aprofundare a acestui 
subiect, până în data de 10 ianuarie 2016, va fi 
fericitul câștigător al unei invitații la una dintre 
conferințele organizate de ANEVAR anul viitor (la 
alegere). Articolul câștigător va fi ales de membrii 
Consiliului Director în luna ianuarie 2016.
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Determinarea valorii impozabile 
pentru clădirile nerezidențiale

Am început să „povestesc” despre 
determinarea costului de nou, lăsând la 
urmă partea de determinare a uzurii fi-
zice, deoarece, dacă pentru determinarea 
uzurii fizice lucrurile sunt destul de bine 
fixate, devine din ce în ce mai important 
de la ce anume pornim, astfel încât, dacă 
doi evaluatori estimează valoarea impo-
zabilă pentru aceeași clădire, să ajungă 
la rezultate identice sau foarte apropiate.

Legat de cost, vă reamintesc faptul 
că în GEV 500 - Determinarea valorii 
impozabile a clădirilor se precizează că:
 Ű Evaluatorul trebuie să aleagă între cele 

două tipuri de cost de nou – costul de 
înlocuire sau costul de reconstruire. 

 Ű Se recomandă aplicarea costului de 
înlocuire, iar dacă nu este posibil, 
se aplică costul de reconstruire, 
argumentând de ce a fost luat în 
considerare acest tip de cost.
La para. 17 se mai precizează și că: 

„datele de intrare utilizate pentru es-
timarea costului de nou trebuie să fie 
preluate din surse credibile care vor fi 
prezentate în raportul de evaluare. Ori 
de câte ori este posibil, datele de intrare 
utilizate pentru estimarea costului de 
nou vor trebui verificate din două surse 
de date credibile, diferite, înainte de a fi 
utilizate în raport”. 

Deci, dacă până acum câțiva ani 
utilizam o singură sursă pentru deter-
minarea costului de nou, după intra-
rea în vigoare a Standardelor ANEVAR 
2015, în GEV 630 – Evaluarea bunuri-
lor imobile la para. 70 se precizează că 

Rom și putem face o verificare a acestei 
surse cu ajutorul unui deviz obținut de 
la o firmă de construcții.

Spun cu siguranță deoarece în aces-
te cataloage se regăsesc fișe pentru clă-
diri care au fost realizate cu materiale 
și folosind tehnologii asemănătoare cu 
cele utilizate și astăzi.

Dacă însă pentru un anumit tip de 
proprietate nu reușiți să identificați o fișă 
care să corespundă ca și caracteristici 
clădirii de evaluat - lucru posibil în cazul 
construcțiilor mai vechi (realizate înainte 
de 1990), care au fost construite cu mate-
riale și tehnologii care astăzi nu mai sunt 
utilizate -, motiv pentru care nu puteți 
utiliza costul de înlocuire și utilizați cos-
tul de reconstruire (posibil că va trebui să 

 Ű ANUŢA STAN,  
Vicepreşedinte ANEVAR, MAA, MRICS,  
REV, Preşedinte al Comisiei de evidenţă  
a membrilor, Director Fairvalue Consulting

 Ű GHEORGHE BĂDESCU,  
Preşedinte ANEVAR 1992-2001, FRICS, 
REV, MAA, Fondator CMF Consulting S.A.

trebuie să verificăm această sursă cu in-
formații obținute dintr-o a doua sursă.

Zis și făcut, dar unde  
găsim aceste surse?

Avem cataloagele editate de Iroval, 
„Costuri de reconstrucție – costuri de 
înlocuire pentru clădiri rezidențiale, in-
dustriale, comerciale și agricole” (con-
strucțiile speciale nu fac obiectul aces-
tor evaluări, având în vedere că scopul 
este determinarea valorii impozabile a 
clădirilor). Mai avem ca surse posibilie 
cataloagele Matrix Rom, colecția „Eva-
luarea rapidă a construcțiilor” cu nivelul 
prețurilor 01.01.1965 și, tot de la editu-
ra Matrix Rom, „Îndreptar tehnic pen-
tru evaluarea imediată, la prețul zilei, a 
costurilor elementelor și construcțiilor 
– procentual și valoric”, ultimul dintre 
acestea fiind editat în septembrie 2015.

Alte posibile surse sunt devizele 
personalizate. Bineînțeles că acestea 
trebuie întocmite de o firmă care are ca 
obiect de activitate constuirea de clădiri 
sau întocmirea de devize de cost.

Practic, recomandarea este ca in-
diferent de sursa pe care decideți să o 
utilizați, să verificați rezultatul obținut 
cu o altă sursă.

Pentru clădirile construite relativ 
recent (după 1990) cu siguranță veți 
găsi o sursă pentru determinarea cos-
tului de nou, utilizând cataloagele Iro-
val sau „Îndreptarul pentru evaluarea 
imediată la prețul zilei” de la Matrix 

Iată că, după atâția ani în care s-a pus accent în special pe abordarea prin 
piață și pe abordarea prin venit, ne întoarcem la prima noastră „dragoste”, 
abordarea prin cost. Cei care suntem „cu mai multă experiență”, ca să nu 

zic altfel, ne amintim de acea perioadă în care costul era prima abordare și 
știm cât de important este să găsești o sursă de încredere de la care să pornești.
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porniți de la Cataloagele Matrix Rom cu 
prețurile din 1965) atunci trebuie să aveți 
foarte mare grijă la indicii de actualizare 
adecvați pentru aceste prețuri. 

Și în cazul acestor clădiri, o a doua 
sursă poate fi un deviz făcut de o firmă 
de construcții, iar decizia privind sursa 
pe care o veți folosi pentru opinia asu-
pra valorii vă aparține.

Logic ar fi ca după verificarea cu o 
a doua sursă de cost, diferențele între 
cele două rezultate să fie mici, altfel 
nu se mai îndeplinește criteriul de „ve-
rificare”. De aceea, este de preferat să 
lucrați independent cu fiecare dintre 
surse și la final să analizați rezultatele.

Uzura fizică este o pierdere de va-
loare ce apare pe durata utilizării clădirii 
din cauza trecerii timpului dar și ca ur-
mare a efectelor lucrărilor de întreținere, 
reparații curente și capitale. Uzura fizică 
mai depinde și de o serie de alți factori: 
materialele de construcție folosite, solu-
țiile constructive, activitățile desfășurate 
în interiorul clădirii. Metoda de deter-
minare a uzurii fizice este relația vârsta 
efectivă/durata de viață a clădirii. 

Vârsta efectivă este aceeași cu vârsta 
cronologică în cazul în care s-au efectu-
at la timp lucrările de întreținere, repa-
rații curente și capitale, iar în interio-
rul clădirii nu s-au desfășurat activități 
care să creeze un mediu agresiv față de 
clădire. Vârsta cronologică (vechimea) 
este cea declarată de către proprietar și 
preluată din procesul verbal de recep-
ție finală a clădirii, din certificatul de 
performanță energetică aferent acesteia 
sau din extrasul de carte funciară.

Atunci când după punerea în func-
țiune a clădirii s-au efectuat lucrări de 
modernizare și/sau extindere, vârsta 
efectivă se reduce. Numai că aceste lu-
crări vor fi luate în considerare dacă au 
dus la creșterea duratei de viață a clădi-
rii sau la creșterea capacității de exploa-
tare. Nu vor fi considerate lucrările de 
întreținere, reparații curente și capital 
pentru că efectul lor este considerat la 
determinarea stării tehnice a clădirii.

În cazul în care există lucrări de mo-
dernizare/extindere vârsta efectivă se cal-

culează ca medie ponderată a elemente-
lor componente. Cheia de ponderare este 
în general costul de nou de la data eva-
luării sau suprafețele construite dacă ex-
tinderea este de același tip de construcție.

Situația efectuării lucrărilor de în-
treținere, reparații curente și capital este 
considerată în descrierea stării tehnice a 
clădirii pe următoarele categorii:
 Ű Foarte bună (FB) – situație în care 

s-au efectuat la timp și în bune 
condiții lucrările de întreținere, 
reparații curente, reparații capitale.

 Ű Bună (B) – situație în care s-au 
efectuat lucrări de întreținere și 
de reparații curente, la timp și în 
condiții acceptabile, dar nu s-au 
efectuat reparații capitale.

 Ű Satisfăcătoare (S) – situație în 
care s-au efectuat cel mult unele 
lucrări de întreținere, neglijându-
se complet lucrările de reparații 
curente și capitale.
În cazul existenței unor deprecieri fi-

zice accidentale produse prin acte de van-
dalism, calamități (cutremure, inundații 
catastrofale, explozii, incendii, furtuni, 
alunecări de teren, etc.) și/sau deteriorări 
structurale grave, aceste deprecieri se de-
termină prin costul lucrărilor ce trebuie 
executate imediat pentru a readuce clădi-
rea la nivelul la care ar putea fi încadrată 
în una din stările tehnice definite mai sus.

Durata de viață normală a unei clă-
diri în cazul efectuării la timp a lucră-
rilor de întreținere, reparații curente 
și capital depinde și de mediul creat 
de activitățile desfășurate în interiorul 
clădirii. Mediul este clasificat în:

 Ű mediu normal
 Ű mediu agresiv (cu umiditate, cu 

temperaturi înalte, coroziv obișnuit)
 Ű mediu puternic agresiv combinat 

(cu umiditate și temperaturi înalte, 
cu umiditate și mediu coroziv, 
cu temperaturi înalte și mediu 
coroziv, mediu puternic coroziv).
Cunoscând vârsta efectivă, folosin-

ța și tipul construcției, starea tehnică și 
mediul de folosință se determină uzura 
fizică folosind tabelele din cadrul Anexei 
2 a Ghidului de evaluare GEV 500. La 
determinarea deprecierii pentru vârste 
(vechimi) necuprinse în tabele se va fo-
losi interpolarea. 
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La nivel european, crearea de consilii naționale pen-
tru clădiri verzi a determinat o orientare a bazelor de date 
mai mult către investitori și dezvoltatori. Astfel, Consiliul 
Român pentru Clădiri Verzi reprezintă o punte de legătu-
ră pentru informare și consiliere în domeniul acestui tip 
de construcții. Programul de certificare energetică Gre-
en Homes (Case Verzi) prezintă un set de criterii ce oferă 
investitorilor și dezvoltatorilor din domeniul rezidențial 
oportunitatea de a atinge o calitate diferențiată a proiec-
telor lor prin performanța energetică a clădirilor aferen-
te, înregistrate în acesta. Misiunea acestei organizații este 
de a promova și a ghida construcțiile de tip sustenabil și 
responsabile din punct de vedere al mediului, iar metoda 
de a obține acest deziderat este prin administrarea unui 
proces eficient și credibil de evaluare și recompensare a 
proiectelor rezidențiale înregistrate în acest program. Pre-
ședintele Consiliului Român pentru Clădiri Verzi, Steven 

 Ű ANDREI BOTIȘ,  
Vicepreşedinte ROGBC,  
Partener Fondator NAI România

 Ű LAURA AMAIEI,  
LEED Green Associate – NAI România

Spre deosebire de sectorul comer-
cial, unde s-a observat un trend al 
ultimilor ani, de construire bazată 

pe principiile de reducere a consumului 
de energie, de creștere a performanței 
energetice a clădirilor și de utilizare și 
producere, în anumite cazuri, a energiei 
regenerabile, în sectorul rezidențial din 
România aceste aspecte constituie încă 
un concept relativ nou, dar care semna-
lează o direcție ascendentă de dezvoltare 
prin implementarea unei noi metode de 
certificare energetică de către Consiliul 
Român pentru Clădiri Verzi (RoGBC), 
și anume, programul Green Homes.

Impactul certificării „Green Homes“ 
asupra imobilelor de tip rezidențial
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Borncamp, menționează într-un discurs al său din cadrul 
RoGBC: „A fost interesant să observ în cadrul acestui pro-
gram motivația dezvoltatorilor de a se diferenția pe piață 
cu un produs nou și recunoscut prin certificarea Green 
Homes; entuziasmul de a fi diferiți, de a se remarca, a con-
dus către un interes ridicat din partea acestora în ceea ce 
privește colaborarea în cadrul organizației noastre.”

Programul Green Homes creează o conexiune între 
componentele cheie ale construcției rezidențiale sustena-
bile, astfel încât fiecare parte implicată în proiect să benefi-
cieze de un parteneriat inteligent și profitabil. Prin urmare, 
acestui consorțiu important compus din sursa de finanțare 
(băncile, care vin cu avantajul acordării creditelor Green 
Mortgage), dezvoltator și consumator, i se adaugă un liant 
de informare, educare și consiliere, dar și mai important, 
de creditare, sub umbrela programului Green Homes. Ast-
fel, Consiliul Român pentru Clădiri Verzi devine cel de-al 
patrulea membru al consorțiului. Scopul final al progra-
mului Green Homes este de a încuraja construirea de imo-
bile rezidențiale caracterizate de o reducere semnificativă - 
spre „net zero” – a consumului de energie, de o reducere a 
necesității reparațiilor și de o reducere a costurilor pentru 
sănătate a ocupanților, precum și de un impact un pozitiv 
asupra mediului, datorate calității superioare a construcți-
ei, conducând în final spre o performanță energetică ridi-
cată a acestora și o îmbunătățire a calității vieții utilizato-
rilor lor. În concluzie, beneficiile unui astfel de program de 
certificare sunt de tip social, financiar și de mediu. 

Costurile din ce în ce mai ridicate ale energiei și impac-
tul negativ al acestora asupra eficienței clădirilor determină 
dezvoltatorii din sectorul rezidențial să se orienteze către o 
transformare rapidă și profitabilă în modul de adoptare a 
noi standarde de performanță a construcțiilor oferite prin 
programul de certificare Green Homes. Așa cum s-a obser-
vat în cazul clădirilor comerciale și în cazul clădirilor rezi-
dențiale o serie de precedente de succes vor putea condu-
ce în viitor către creșterea acestor tendințe, implicarea cât 

mai multor dezvoltatori și consumatori, și către o cerere 
și ofertă ascendente. Totodată, legislația europeană 

viitoare, din ce în ce mai stringentă, care va trebui 
implementată în scopul creșterii perfomanței ener-
getice a clădirilor din România, va ridica drastic 

standardele metodologiei de construire și astfel, pro-
grame de tipul Green Homes sau Green Mortgage vor 

pregăti domeniul imobiliar pentru tranziție. 
Procesul de certificare constă în asi-

gurarea că proiectul dezvoltatorului în-

deplinește toate condițiile programului 
Green Homes (Case Verzi), verificân-
du-se astfel atingerea performanței do-
rite. Programul asigură o colaborare 
eficientă și o îndeplinire a condițiilor 
prestabilite împreună cu dezvoltatorul 
în etapa analizei preliminare, sugerând 
începerea consultanței cu acesta și cu 
echipa de proiectare chiar dinaintea 
selectării terenului și promovând ast-
fel un proces integrat și un grad mai 
mare de eficiență. Pentru a mări șan-
sele de vânzare rapidă, produsul poate 
fi promovat pe piață chiar dinaintea 
obținerii acestei certificări, cu scopul 
de a informa potențialii cumpărători. 
Pe perioada fazei de proiectare, con-
strucție și ofertare, RoGBC oferă per-
manentă consultanță și monitorizare 
alături de un auditor energetic, la final 
construcția primind scorul și, respec-
tiv, certificarea dorită, dacă toate con-
dițiile prestabilite au fost îndeplinite. 
Monitorizarea programului implică o 
permanentă colaborare dintre RoGBC 
și utilizator, cu scopul de a crea prece-
dente utile în informarea viitorilor in-
vestitori cu privire la beneficiul pe ter-
men lung al reducerii costurilor, cât și 
al amortizării investiției inițiale într-un 
interval scurt timp.

Dezvoltatorii promovează totoda-
tă posibillior cumpărători opțiunea 
atractivă și inteligentă de finanțare, 
avantajoasă pentru fiecare parte im-
plicată - programul Green Mortgage 
(Ipoteca Verde). În urma lansării aces-
tuia de către diverse bănci din Româ-
nia, s-a stimulat o abordare pozitivă a 
creditelor imobiliare pentru o inves-
tiție inteligentă încă de la începutul 
procesului de concepție. 
Beneficiarul își poate 
permite investi-

 Ű Costurile 
din ce în ce 
mai ridicate 
ale energiei şi 
impactul negativ 
al acestora 
asupra eficienței 
clădirilor 
determină 
dezvoltatorii 
din sectorul 
rezidențial să se 
orienteze către 
o transformare 
rapidă şi 
profitabilă 
în modul de 
adoptare a noi 
standarde de 
performanță a 
construcțiilor 
oferite prin 
programul de 
certificare Green 
Homes.
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Amber Gardens 

rea într-o construcție superioară din punct de vedere al ca-
lității care, în timp, prin eficiență și/sau performanță energe-
tică reduce costurile de operare și amortizează astfel costul 
de investiție inițială, conducând spre o rată lunară a dobân-
zii mai scăzută. Pe de altă parte, banca își menține profitul, 
reducând riscul de nerambursare a ipotecilor și sporind va-
loarea imobilelor pe care le finanțează. Nu în ultimul rând, 
dezvoltatorul este stimulat să investească în astfel de imo-
bile cu o valoare crescută, deoarece acestea devin mult mai 
atractive pe piață, cumpărătorul având o mai mare putere de 
cumpărare prin acest tip de credit ipotecar.

Criteriile pentru creditare au în vedere amplasamen-
tele sustenabile, amplasarea în zone cu acces la sistemul 

de transport public, materialele efi-
ciente și naturale, eficiența consumu-
lui redus de apă, utilizarea eficientă a 
energiei pentru iluminare, încălzire 
și răcire a imobilului, performanța 
rețelelor inteligente de gestiune și 
control și informarea consumatori-
lor pentru o utilizare responsabilă a 
imobilului. Acestea sunt principalele 
teme abordate pentru obținerea cer-
tificării Green Homes. 

Câteva exemple  
de referință realizate 
prin programul 
Green Homes includ 
următoarele proiecte:

One Herastrau Park (One United 
Development) din București, un pro-
iect ce cuprinde 106 de apartamente 
și îndeplinește criteriile necesare Pre-
certificării Green Homes, implemen-
tând din faza de concept diverse stra-
tegii sustenabile, care includ reducerea 
semnificativă a deșeurilor depozitate 
la rampă pe perioada etapei de con-
strucție, strategii inovatoare precum 
crearea unei infrastructuri pentru co-
lectarea la sursă pe trei fracții (biode-
gradabil, reciclabil, rezidual), la nivelul 
fiecărui spațiu locativ, cât și implemen-
tarea de programe de educare a locata-
rilor cu privire la utilizarea strategiilor 
sustenabile, în vederea optimizării și 
eficientizării tuturor consumurilor pe 
durata de viață a clădirii;

VISION (Studium Green) din 
Cluj-Napoca, un proiect ce include 
177 de apartamente și care a reușit 
să obțină o reducere cu 40% a con-
sumului de energie față de un proiect 
standard; acest proiect este primul 
certificat Green Homes acordat de 
către Consiliul Român pentru Clă-
diri Verzi (RoGBC); 

Lake District (American Eco Ho-
mes SRL) din Iași, un proiect ce cu-
prinde 600 de case ce utilizează un 
design pasiv, demonstrând o per-

One Herastrau Park

 Ű Beneficiarul îşi 
poate permite 
investirea într-o 
construcție 
superioară din 
punct de vedere 
al calității care, 
în timp, prin 
eficiență şi/sau 
performanță 
energetică 
reduce costurile 
de operare şi 
amortizează 
astfel costul de 
investiție inițială, 
conducând spre 
o rată lunară a 
dobânzii mai 
scăzută.
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formanță superioară în ceea ce privește accesibilitatea ca 
preț, consumul de energie, ventilația naturală, rezistența 
la seisme, materiale de construire inteligente, eficiența 
utilizării apei;

Floreasca 1 (1 Development) din București, un pro-
iect pentru 22 de apartamente de lux, ce oferă o perfor-
manță ridicată din punct de vedere al consumului de 
energie și al confortului termic și care încorporează ma-
teriale de construire și elemente de amenajare a teritoriu-
lui sustenabile;

Amber Gardens (Alesonosor) din localitatea Tunari, 
Ilfov, o locuință de lux ce servește drept model într-un 
complex rezidențial de 60 de case de acest tip, trăsătu-
ra principală fiind obținerea standardului „Energie Net 
Zero” al directivei europene 2020; 

Valley 21 (Dalghias Development & Building the 
Future) din Vama Buzăului, un proiect ce include 60 de 
case verzi cu un impact minim asupra mediului, încor-
porând principii bioclimatice și de consum eficient de 

Valley 21 

Casa Solaris

The EFden Home 

energie. Proiectul a început în pri-
măvara anului 2015 și include meto-
de de construire atât tradiționale, cât 
și sustenabile, de proveniență locală.

Casa Solaris (Casa Solaris SRL) 
din București, o casă cu un design 
activ, ce produce mai multă energie 
decât necesarul de consum al său, 
datorită celor 72 m2 de panouri foto-
voltaice, asigurând astfel un surplus 
de energie ce intră în rețeaua publică.

The EFden Home (Team EfdeN) 
din București, o casă proiectată de o 
echipă de studenți ce au inclus acest 
proiect într-un prestigios concurs 
european în 2014 și devenită astfel 
prototip prin elementul central de 
seră multifunțională. 

Pe lângă aceste exemple, 25 alți 
investitori din domeniul rezindențial 
sunt în prezent implicați în proiecte 
conforme cu cerințele programului 
de certificare Green Homes. În con-
cluzie, crearea unui sistem inteligent 
de consiliere și certificare, precum 
programul Green Homes, cât și o sen-
sibilizare a dezvoltatorilor și a consu-
matorilor, conduc treptat către o ob-
servabilă creștere de tip cerere-ofertă 
în ceea ce privește construcțiile per-
formante din punct de vedere ener-
getic în domeniul rezidențial. Acest 
lucru nu poate fi obținut fără o stimu-
lare în lanț a părților interesate, prin 
sublinierea beneficiilor finale de tip 
financiar, social, de mediu și legislativ, 
observabile în timp. 
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Conferința Națională  
Brașov, 11 decembrie 2015

Președinte Daniel MANAȚE

Prim-vicepreședinte Dana ABABEI

Fost președinte Adrian VASCU

Trezorier Adrian Ioan POPA-BOCHIȘ

Vicepreședinte - președinte al Comisiei de calificare și atestare profesională Laurențiu Adrian STAN

Vicepreședinte - președinte al Comisiei știinţifice și de standarde Elena APOSTOLESCU

Vicepreședinte - președinte al Comisiei de evidenţă a membrilor Delia Voichița BRATU

Vicepreședinte - președinte al Comisiei de verificare și monitorizare Ileana GUȚU

Vicepreședinte - președinte al Comisiei de relaţii interne și internaţionale Laurențiu Aurelian LAZĂR

Vicepreședinte - președinte al Comisiei juridice Cristina GRIGORESCU

Secretar general Marian Ilie SIMINICĂ

În data de 11 decembrie a.c., la Brașov, a avut loc Conferința Națională a ANEVAR.  
În cadrul acesteia a fost ales noul Consiliu director, cu următoarea componență:

Consiliul director ANEVAR 2016-2017
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Adrian Vascu

Adrian Vascu, Daniel Manațe

Gheorghe Bădescu. Președinte de onoare al ANEVAR

Daniel Manațe
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Întâlnirea anuală  
a membrilor corporativi ANEVAR

Întâlnirea membrilor corporativi de la Brașov, din data de 12 decembrie, a avut 
pe ordinea de zi următoarele teme și activități:

Rolul și competențele ONPCSB - Mihaela DRĂGOI, Director Direcţia Supraveghere și 
Control O.N.P.C.S.B. 

Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălarii banilor - 
Laurențiu ROBU, Analist Financiar Serviciul Juridic O.N.P.C.S.B. 

Prezentare privind tipologii/scheme de spălare a banilor - Carmen BABICIU, Analist 
financiar Direcţia Analiză și Prelucrare a Informaţiilor O.N.P.C.S.B.

Impactul prevederilor noului Cod fiscal asupra activității profesiilor liberale - Irina 
NISTOR, Senior Manager PricewaterhouseCoopers 

Raportul de activitate ANEVAR. Structura bazei de date BIF. Ultimele noutăți din Codul 
Fiscal - Adrian VASCU, Președinte ANEVAR 2014-2015 | Senior Partner VERIDIO S.R.L. 

Monitorizarea activității de evaluare. Alegerea firmelor care urmează să fie monitorizate 
în anul 2016 - Sorin PETRE, Director Valuation & Strategy PricewaterhouseCoopers 

Rezultatele sesiunii de acreditare. Înmânarea însemnelor de MAA - Adrian VASCU, 
Președinte ANEVAR 2014-2015 | Senior Partner VERIDIO S.R.L.
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Înmânarea însemnelor de MAA Sorin Petre

Radu DimitriuMihaela DRĂGOI, Carmen BABICIU 

Laurențiu RobuIrina Nistor

Daniel Manațe Adrian Vascu
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Conferința de presă:  
lansarea primului raport de analiză 

statistică din BIG (Q3 2015)

L
a sediul central al Aso-
ciației, în data de 8 de-
cembrie a.c., a avut loc 
o conferința de presă 
cu reprezentanții celor 
mai importante publi-

cații de profil. Președintele Adri-
an Vascu și Prim-vicepreședin-
tele Daniel Manațe au prezentat 
primele informații extrase din 
Raportul de analiză statistică 
a Bazei Imobiliare de Garanții 
(BIG), pentru Q3 2015. 

Astfel, valoarea garanții-
lor imobiliare pentru creditele 
acordate în perioada iulie-sep-
tembrie 2015 se ridică la peste 
4 miliarde de euro.

Baza Imobiliară de Garanții 
(BIG), gestionată de Asociația 
Națională a Evaluatorilor Au-
torizați din România (ANEVAR) 
prin Institutul Român de Cer-
cetare în Evaluare (IROVAL), 
a strâns peste 25.000 de ra-
poarte de evaluare în Q3 2015.

Valorile colateralelor estima-
te de către evaluatori în aceas-
tă perioadă se ridică la 4,116 
miliarde de Euro. Cele mai mul-
te proprietăți evaluate pentru 
creditele acordate sunt cele 
rezidențiale, 18.905 de unități, 
reprezentând 73,05% din to-
tal, urmate la mare distanță de 
cele 2.745 de terenuri, care re-
prezintă 10,61% din totalul nu-
meric. Cele mai valoroase pro-
prietăți evaluate sunt însă din 
zona comercială. Cele 2.283 
de proprietăți comerciale eva-

luate pentru creditare s-au ri-
dicat la peste 1,2 miliarde de 
euro în cele 3 luni analizate.

Dintre proprietățile reziden-
țiale evaluate, cele mai multe 
au fost apartamente de bloc 
(14.152), reprezentând cca. 
75% din totalul numeric și cca. 
54% din cel valoric. Valoarea 

însumată a acestora a fost de 
aproximativ 633 de milioane de 
euro. Casele cu teren evaluate 
(4.257 de proprietăți) au repre-
zentat 22,5 % din totalul nume-
ric și 36,77% din totalul valoric.

Conform datelor din BIG, 
cele mai multe rapoarte de 
evaluare au fost realizate pen-
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tru proprietățile din București 
(2.278 rapoarte), urmate de 
cele din Cluj (1.652 rapoarte), 
Constanța (1.561 de rapoar-
te), Timiș (1.185 de rapoarte) 
și Brașov (1.011 rapoarte). Din 
Capitală, cel mai activ sector 
pentru creditarea imobiliară a 
fost, în perioada analizată, Sec-
torul 3, cu 1.021 de rapoarte. 

Topul pe orașe al celor mai 
scumpe proprietăți pe metru 
pătrat plasează tot Bucureș-
tiul în fruntea listei, urmat de 
Cluj, Timișoara, Constanța, 
Iași, Brașov, Craiova, Ploiești, 
Sibiu și Tulcea. Cele mai iefti-
ne apartamente de bloc pot fi 
găsite în Giurgiu, unde valoa-
rea medie de piață pe metru 
pătrat ajunge la 459 de euro.

În București, cele mai scum-
pe proprietăți se regăsesc în 
Sectorul 1, unde valorile me-
dii pe metru pătrat se ridică la 
1.226 Euro pentru apartamente-
le de bloc și 1.107 Euro pentru 
casele cu teren. Cel mai ieftin 
sector pentru bucureștenii care 
vor să locuiască la casă pare a fi 
Sectorul 6, unde valoarea medie 
pe metru pătrat se ridică la 822 
Euro, iar pentru cei care preferă 
apartamentele de bloc, Sectorul 
5, cu o valoare medie pe metru 
pătrat de 871 de Euro.

„Avem deja și primii indici 
imobiliari extrași din BIG, de-
ocamdată lunari, respectiv au-
gust față de iulie și septem-
brie față de august”, a anunțat 
Președintele ANEVAR, Adrian 
Vascu. „Valorile nu au oscilat 
foarte mult în această perioa-
dă, care a fost însă una destul 
de scurtă pentru a fi foarte re-
levantă. Va fi interesant când 
vom putea compara trimestre 
și apoi ani, și intenționăm să 
publicăm periodic, pe măsură 
ce intrăm în posesia datelor, 
indexul imobiliar ANEVAR.” 
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Club Business Magazin  
- Valoarea impozabilă a clădirilor  

în contextul noului Cod fiscal

ANEVAR a fost partener 
oficial al Clubului Business 
Magazin cu tema „Impozita-
rea clădirilor și noul Cod fis-
cal“, în data de 3 noiembrie, 
locația aleasă fiind Hotelul 
Intercontinental.

Contextul în care a avut 
loc dezbaterea organiza-
tă de ANEVAR și Business 
Magazin, pe tema impozi-
tării clădirilor așa cum se 
regăsește reglementată în 

noul Cod fiscal care intră în 
vigoare la data de 1 ianua-
rie 2016, este următorul: 
Legea nr 227/2015 privind 
Codul fiscal a fost publi-
cată în Monitorul Oficial în 
data de 10 septembrie a.c., 
normele de aplicare sunt în 
lucru la autoritatea fiscală, 
iar OUG 50/2015 care mo-
difică anumite prevederi 
din forma inițială a noului 
Cod fiscal a fost publicată 

în MO exact pe 3 noiem-
brie, data la care erau în 
plină desfășurare discuți-
ile participanților la Club 
Business Magazin. Nu în 
ultimul rând, ghidul dedi-
cat stabilirii valorii impo-
zabile a clădirilor (publicat 
în Standardele de evaluare 
ANEVAR - ediția din 2014 
și republicat în ediția din 
2015 sub denumirea GEV 
500, cu aplicare din mo-

Daniel Manațe

Adrian Vascu
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mentul intrării în vigoare a 
noului Cod fiscal), se afla 
în lucru pentru a i se aduce 
completări ce includ și cele 
4 anexe necesare evaluării 
pentru impozitare.  

La eveniment au partici-
pat doi reprezentanți ai con-
sultanților fiscali: Ramona 
Jurubiță - Partner, Head of 
Taxation, KPMG România și 

Mihaela Mitroi - Partener, 
Lider Servicii de Consultanţă 
Fiscală și Juridică, PwC Ro-
mânia și Europa de Sud-Est; 
un reprezentant al contribua-
bililor: Ruxandra Grinzeanu 
- Director General, Sky Tower 
Building, Raiffeisen Property 
International; și, din partea 
ANEVAR, președintele Adri-
an Vascu și prim-vicepreșe-

dintele Daniel Manațe. 
Aceste discuții au avut ca 

scop principal informarea tu-
turor celor implicați în apli-
carea noilor dispoziții dar și 
identificarea unor soluții de 
clarificare a situațiilor rămase 
încă nelămurite și transmite-
rea lor către autoritățile care 
elaborează normele noului 
Cod fiscal. 

Ramona Jurubiță

Mihaela Mitroi, Ruxandra Grinzeanu
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Evaluarea proprietăților din agricultură, 
silvicultură și industria alimentară

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România a organizat în 24 octom-
brie, la Universitatea din Craiova, a cincea ediție a conferinței „Evaluarea proprietăților 
din agricultură, silvicultură și industria alimentară”. Evenimentul a avut ca temă principa-
lă Evaluarea tuturor tipurilor de terenuri.

Printre subiectele abordate 
s-au regăsit următoarele:

• Evaluarea terenurilor și GEV 500;

•  Erori frecvente în evaluarea 
terenurilor;

•  Evaluarea terenurilor prin metoda 
extracției de pe piață;

•  Analiză calitativă. Evaluarea 
terenurilor prin metoda comparației 
relative;

•  Evaluarea terenului prin metoda 
parcelării și dezvoltării. Aspecte 
practice și principii de aplicare;

• Aplicație evaluare teren agricol;

• Piața agricolă din România;

•  Evaluarea plantațiilor de viță de vie în 
Republica Moldova.

Craiova – 24 octombrie

Adrian VASCU, Anuța STAN
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Speakerii evenimentului au fost:

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

• Radu TIMBUȘ - Vicepreședinte ANEVAR | Director EUROEVAL S.R.L.

• Cristian DEMETRESCU - Director ROMNIVAL S.R.L.

• Laurențiu STAN - Director Executiv FAIRVALUE CONSULTING S.R.L.

• Adrian NICOLESCU - Evaluator Independent ANEVAR

• Eugen DUMITRESCU - Manager DARIAN DRS S.A.

• Andrei BOTIȘ - Partener Fondator NAI România

• Revetchi VEACESLAV - Asociat Actimob Consulting SRL – Republica Moldova

Revetchi VEACESLAV

Radu TIMBUȘLaurențiu STANEugen DUMITRESCU

Adrian NICOLESCU

Andrei BOTIȘ

Cristian DEMETRESCU

Adrian VASCU
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Lecții cheie referitoa-
re la asigurarea pro-
fesională a evaluato-

rilor, decantate dintr-un 
torent de litigii.

Un val de litigii judiciare s-a abătut 
asupra Floridei, făcând ravagii în rândul 
evaluatorilor târâți în furtună și sco-
țând la iveală, în această rupere de nori, 
deficiențele de acoperire ale asigurării 
profesionale. 

Furtuna s-a dezlănțuit când credi-
torii au transferat investitorilor dreptul 
de a intenta proces evaluatorilor pentru 
ipotecile executate.

 Majoritatea evaluărilor, care fac 
obiectul acestor procese în curs de în-
scriere pe rol, se referă la ipotecile puse 
de Impac Funding Corporation, o filia-
lă a unei mari societăți de credit ipote-
car. Pentru fiecare credit executat silit, 
se pare că Impac a semnat un Contract 
de cesiune creanță prin care se acordă 
investitorilor „toate drepturile de a so-
luționa orice reclamație (conform con-
tractului sau dreptului de răspundere 
civilă delictuală) împotriva evaluatoru-
lui/ evaluatorilor și/ sau a companiei de 
evaluare a bunurilor imobile”.

În doar două luni, Liano Financing 
Group, entitatea investitoare care a de-
pus majoritatea reclamațiilor, a cerut tri-
miterea în instanță a peste 175 evaluatori 
și firme de evaluare din Florida, iar acest 
uragan al distrugerii începe să lovească 
și alte state. În scopul prezentului articol 
voi face abstracție de frivolitatea acestor 
reclamații; totuși este greu de ignorat 

faptul că se face uz în acestea de un lim-
baj generic, identic pentru a descrie pre-
tinsa neglijență a evaluatorilor acuzați, 
indiferent de faptele reale sau de calitatea 
evaluărilor care fac obiectul plângerilor. 
Să sperăm ca Impac va hotărî să înceteze 
cesiunea de creanțe către investitorii im-
plicați în litigii – firma poate lua decizia 
imediat ce descoperă că propriile prac-
tici de creditare vor fi acționate în justiție 
în aceeași măsură ca și presupusele gre-
șeli comise de evaluatori.

Acoperire completă

Între timp, evaluatorii pot învăța 
două lecții importante în legătură cu 
necesitatea de a avea polițe de asigurare 
profesională cu acoperirea corespunză-
toare, pentru a fi apărați în cazul în care 
orizontul se întunecă sub amenințarea 
unei furtuni:

1. Probleme legate de asigurarea 
profesională „cu caracter exclusiv 
individual”

Multe din evaluările care fac obiec-
tul reclamațiilor din cadrul litigiilor în 
care este implicată Impac au fost efec-
tuate de evaluatori stagiari care lucrea-
ză sub supravegherea unor evaluatori 
autorizați. În numeroase cazuri, stagia-
rii și-au schimbat locul de muncă și 
nu apar ca acuzați, pe când evaluatorii 
care au semnat rapoartele ca supervi-
zori sunt acuzați, la fel ca firmele lor 
de evaluare. Acoperirea pentru unele 
dintre aceste reclamații împotriva eva-
luatorilor supervizori nu sunt acceptate 
de asiguratori deoarece evaluatorii au 

avut asigurare profesională cu caracter 
exclusiv individual. (Acest tip de aco-
perire limitată nu se vinde în progra-
mul de asigurări profesionale aprobat de 
Appraisal Institute). Polițele cu caracter 
exclusiv individual se bucură de popu-
laritate pentru că oferă un sistem care se 
poate obține rapid și adesea au un preț 
mai mic decât cele care asigură acoperi-
re completă. Totuși, majoritatea polițelor 
cu caracter exclusiv individual prezintă 
dezavantajul a două limitări majore: ex-
clud acoperirea pentru evaluatorul asi-
gurat când i se intentează proces pentru 
lucrarea efectuată de un alt evaluator 
și exclud reclamațiile legate de evaluări 
în cazul în care un evaluator asigurat a 
semnat ca supervizor. Dacă ați avut vre-
odată un angajat evaluator, ați semnat 
rapoarte în calitate de supervizor sau ați 
subcontractat o lucrare, este posibil ca 
acest tip de poliță de asigurare să nu vă 
furnizeze acoperirea necesară.

Adesea auzim din partea proprieta-
rilor de firme de evaluare comentarii de 
genul „Nu am nevoie de o poliță care să 
mă acopere – indiferent dacă este vorba 
de mine, ca persoană, sau de firma mea 
– în cazul unor reclamații referitoare la 

ASIGURAȚI-VĂ LINIȘTEA protejându-vă 
afacerea și propria persoană

 Ű PETER T. CHRISTENSEN
Consilier General, UA Administrators & 
Insurance Services. Peter Christensen este 
consilier general în cadrul LIA Administrators 
& Insurance Services. Absolvent al 
Universității din California, Școala de Drept 
Berkeley’s Boalt Hall School, îndeplineşte 
funcția de avocat din 1993 şi are blogul 
www.appraiserlawblog.com. Începând din 
1977, LIA oferă profesioniştilor din domeniul 
evaluării informații referitoare la asigurare 
profesională şi la prevenirea pierderilor.
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lucrările efectuate de alți evaluatori, de-
oarece întotdeauna am cerut evaluato-
rilor mei să aibă propria lor asigurare.” 
Totuși, nu vă puteți baza pe o poliță a 
evaluatorilor stagiari sau a angajaților 
dumneavoastră care să vă acopere, pen-
tru că, probabil, nu sunteți menționat ca 
și coasigurat pe polițele lor și chiar dacă 
sunteți, nu există o modalitate practică 
de a va asigura că respectiva acoperire se 
va menține ani de zile, astfel încât să fie 
valabilă și pentru o viitoare reclamație 
împotriva dumneavoastră. De aseme-
nea, dacă unuia din evaluatorii pe care 
îi angajați i se intentează proces pentru 
o evaluare presupusă a fi neglijență, se 
va considera, conform majorității legilor, 
că, în calitate de angajator, aveți obligația 
legală de a plăti apărarea acestuia și orice 
daune pentru care acesta este răspun-
zător. Dacă aveți acoperire cu caracter 
exclusiv individual, această sarcină vă va 
reveni dumneavoastră.

2. Înțelegerea „faptelor prealabile” 
și a acoperirii prevăzute de poliţă 
la data începerii litigiului 

Numeroși evaluatori, firme și com-
panii de management al evaluării nu în-
țeleg faptul că asigurarea profesională a 
evaluatorilor (și pentru aproape toți cei-

lalți profesioniști din domeniu) are aco-
perire pe durata asigurării, indiferent de 
momentul comiterii faptei care a generat 
reclamația. Aceasta înseamnă că polița 
de asigurare care va acoperi reclamația 
nu este polița evaluatorului la data efec-
tuării evaluării, ci polița curentă la mo-
mentul depunerii cererii de despăgubire 
sau pronunțării reclamației. Ceea ce este 
foarte important este că polița curentă a 
evaluatorului va asigura acoperire pen-
tru evaluări prealabile sau pentru data re-
troactivă respectivei polițe, dată care, în 
majoritatea cazurilor, ar trebui să fie cea 
de la care evaluatorul și/ sau firma au/ are 
asigurarea profesională fără întrerupere.

Numeroase evaluări vizate de toren-
tul de procese care a lovit Florida se re-
feră la cele efectuate în 2005 și 2006 și, 
din nefericire, destul de mulți evaluatori 
au aflat că polițele lor nu acoperă lucră-
rile din acei ani, pentru că, fie au făcut 
o întrerupere la un moment dat, fie au 
cumpărat o poliță care nu are acoperire 
retroactivă deși ar fi existat condiții de 
eligibilitate, așa cum se întâmplă câte-
odată când un evaluator completează 
o cerere de asigurare cu caracter ex-
clusiv individual în care nu este inclusă 
acoperirea pentru fapte prealabile. Alți 
evaluatori constată că nu au acoperire 

deoarece au plecat din domeniu sau au 
polițele expirate, sau nu au mai plătit o 
diferență pentru prelungirea perioadei 
de asigurare pentru acoperirea daune-
lor aferente reclamațiilor ce fac referire 
la evaluari realizate în perioada ante-
rioară. Lecție de reținut: importanța 
menținerii asigurării pentru situații de 
revendicare de despăgubiri rezultate din 
evaluări realizate în perioade anterioare, 
indiferent de modificarea care se face în 
ceea ce privește acoperirea. Dacă sunteți 
eligibil pentru acoperire retroactivă, ar 
trebui verificat dacă polița de asigurare 
oferă acoperire pentru un număr cores-
punzător de ani. Și, dacă renunțați la a 
mai lucra în domeniu, discutați cu bro-
kerul dvs. facilitatea de prelungire a pe-
rioadei de acoperire” – la pensie, polița 
de asigurare poate fi gratuită.  

Privind spre viitor

Evaluatorii târâți în furtuna din Flo-
rida ca acuzați în procesele intentate 
– indiferent de situația asigurărilor lor 
profesionale – trebuie să trateze aceas-
tă chestiune cu seriozitate, să apeleze la 
consiliere juridică și să conceapă o apă-
rare legală. Reclamațiile trebuie soluțio-
nate, iar pe termen lung, toți evaluatorii 
trebuie să-și cântărească atent decizia de 
a lucra pentru creditori care transferă 
dreptul de a intenta proces pentru recla-
mații neconfirmate împotriva lor. 

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

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

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

Textul original a fost publicat pentru 
utilizare în Statele Unite în conformitate cu 
legislația, reglementările și standardele de 
bună practică în evaluările din Statele Unite. 
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 Ű De asemenea, 
verificatorii 
apreciază 
colaborarea cu 
acei evaluatori 
care oferă lucrări 
de calitate de 
la bun început 
şi care înţeleg 
necesitatea de 
a face corecţii 
sau de a aduce 
clarificări atunci 
când este 
necesar.

Mereu împreună

Relația dintre verificato-
rii interni ai băncilor și 
evaluatori este crucială, 

dar adesea greșit înțeleasă.
Atenție, evaluatori în căutare de 

lucrări în cadrul instituțiilor bancare: 
verificatorii au nevoie de rapoarte cla-
re, bine documentate și livrate la timp. 
De asemenea, au nevoie de evaluatori 
care pot furniza informații suplimen-
tare și clarificări, după cum e necesar.

„Dacă evaluatorii realizează toate 
acestea în mod constant, vor primi 
mult de lucru”, declară Michael D. 
Sullivan – Membru al Appraisal Insti-
tute (MAI), SRA, AI-GRS, evaluator 
comercial principal care își desfășoa-
ră activitatea în sediul din Denver al 
Băncii de Vest.

În  mod tipic, verificatorii dau 
aceste sarcini în lucru unui număr de 
trei sau patru profesioniști selectați 
dintr-o listă de evaluatori aprobată de 
bancă, listă care adesea include sute 
de nume. La luarea deciziei referitoa-
re la acceptarea ofertelor, verificatorii 
interni ai băncilor tind să se adrese-
ze evaluatorilor pe care îi consideră 
profesioniști, luând în considerație și 
factori precum competența în ceea ce 
privește un anumit tip de proprietate 
și localizarea efectivă a proprietății.

„Dacă de la bun început avem cel 
mai bun evaluator, înseamnă că eva-
luarea va avea o bază solidă”, spune 
Curt R. Kolell - MAI, AI-GRS, func-
ționar superior, membru al Comitetu-
lui pe probleme de evaluare din cadrul 

 Ű CHERYL WINOKUR MUNK
Cheryl Winokur Munk este scriitor liber profesionist şi editor din West 
Orange, New Jersey. Articolele sale sunt axate pe teme din domeniul 
serviciilor financiare.

Associated Bank of Green Bay, Wisconsin.
Verificatorii spun că preferă să acorde un interval 

de timp de lucru de trei săptămâni sau mai mult, atunci 
când acest lucru este posibil. Totuși, uneori este necesar 
un interval de timp mai mic, în funcție de factori cum 
ar fi scopul evaluării, zona din țară în care este amplasa-
tă proprietatea respectivă, anotimpul și competiția. Când 
verificatorii interni ai băncilor impun un timp neobișnuit 
de scurt pentru primirea rezultatelor, spun că de multe ori 
evaluatorii cer un onorariu mai mare.

Elementul cheie îl constituie calitatea

Cerințele variază în funcție de ofertă și, deși verificato-
rii spun că, în mod tipic, procesul de evaluare nu prezintă 
niciun fel de complicații, evaluatorii care primesc respecti-
vele solicitări de evaluare își exprimă uneori nemulțumirea 
de a fi nevoiți să se adapteze la cerințele diferitelor sisteme. 
Verificatorii spun că apreciază feedback-urile primite refe-
ritor la procesele lor și că sunt fericiți să răspundă întrebă-
rilor evaluatorilor oricând pe parcursul demersului.

„Apreciem când ni se adresează o întrebare. Câteo-
dată este în legătură cu un aspect la care nici nu ne-am 
gândit”, spune Justin D. Slack - MAI, SRA, AI-GRIS, 
AI-RRS, manager pentru evaluări comerciale în cadrul 
Home Street Bank din Seattle. 

Evaluatorii manifestă interes pentru băncile a căror 
preferinţă pare să se îndrepte întotdeauna spre oferta cu 
cel mai mic preţ, dar verificatorii intervievaţi în scopul 
acestui articol declară că oferta cu preţul cel mai mic nu 
este întotdeauna și cea câștigătoare. Ei spun că preţul cel 
mai mic este doar un element de departajare care înclină 
balanţa când toate celelalte elemente luate în calcul sunt la 
egalitate. Dar verificatorii dau note mari și pentru calitate, 
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consecvenţă, experienţa anterioară în 
colaborarea cu respectivul evaluator, 
precum și pentru competenţa acestu-
ia într-un anumit domeniu sau în pri-
vinţa unui anumit tip de proprietate.

„Dacă alegem evaluatorul cu ono-
rariul cel mai mic, dar despre care știm 
că a avut probleme în trecut, înseamnă 
că acesta este un fals avantaj și că tre-

care oferă lucrări de calitate de la bun început și care înţe-
leg necesitatea de a face corecţii sau de a aduce clarificări 
atunci când este necesar. Ei spun că se arată dispuși să 
treacă cu vederea chestiuni minore (greșeli de ortografie 
sau de tipar), dar nu și pe cele mai importante, cum ar fi 
valori inconsecvente utilizate pe parcursul raportului, sau 
concluzii bazate pe informaţii incorecte sau depășite.

A lucra împreună sau nu

Potrivit opiniei lui Melanie Sieger - MAI, Vice-Pre-
ședintă a Unităţii de Servicii Imobiliare din 

cadrul Pacific Wesern Bank din Che-
vy Chase, Maryland, în cazuri rare, 

relaţiile trebuie întrerupte atunci 
când există prea multe chestiuni 
controversate. De exemplu, a re-

nunţat la un evaluator care a eva-
luat o parcelă de teren din Florida 

ca și cum ar fi fost imediat posibi-
lă aplicarea unui  plan urbanistic, 

în condiţiile în care 

acest lucru nu 
era fezabil. După câteva încercări de 
revizuire eșuate, a respins raportul și nu a mai continuat 
colaborarea cu respectivul evaluator.

Verificatorii apreciază evaluatorii care întocmesc ra-
poarte bazate pe date de piaţă aplicabile. „Dacă ai datele în 
fișierul de lucru, durează doar un minut să le introduci, dar 
raportul va fi cu mult mai bun”, spune Sieger.

Pe scurt, există o probabilitate mai mare ca evaluatorii 
care dezvoltă o bună relaţie de lucru cu verificatorii din in-
stituțiile bancare să primească o nouă solicitare de lucru. 
„Vrei să lucrezi cu cineva care e dispus să lucreze cu tine și 

buie să se renunţe la 
această variantă pentru ca 
la final să nu avem mai mult de pier-
dut”, spune Slack.

De asemenea, verificatorii apre-
ciază colaborarea cu acei evaluatori 
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 Ű Verificatorii 
înţeleg că pot 
apărea întârzieri 
neaşteptate, 
dar dacă 
rapoartele vor 
fi predate după 
termenul limită, 
verificatorii 
trebuie anunţaţi, 
ca să ştie la ce 
să se aştepte 
şi să nu îi mai 
urmărească pe 
întârziaţi

dă cele mai bune rezultate”, spune Ju-
lie R. Battaglia - MAI, AI-GRS, verifi-
cator principal în cadrul BMO Harris 
Bank din Tampa, Florida.

ÎN CENTRUL RELAŢIEI

De cele mai multe ori, verificatorii 
spun că au relaţii bune cu evaluatorii. 
Iată câteva sfaturi pentru ca procesul 
să decurgă în condiţii mai bune:

Citirea cu atenţie a 
contractului de prestări 
servicii de evaluare

Citirea cu neatenţie a scrisorii de 
angajament este ceva ce categoric nu 
trebuie făcut, după părerea lui Jus-
tin D. Stack - MAI, SRA, AL+GRS, 
AI+RRS, manager de evaluare co-
mercială în cadrul HomeStreet Bank 
din Seattle.

Acesta a lucrat recent cu un eva-
luator al cărui raport includea o con-
cluzie asupra valorii pe care banca nu 
o solicitase. Un alt evaluator a trebuit 
să solicite o prelungire de două săptă-
mâni, pentru că, la momentul predă-
rii, evaluarea să nu includă nimic din 
ceea ce banca solicitase.   

Slack este dispus să fie indulgent 
– dar până la un punct. Totuși, dacă 
evaluatorii nu respectă instrucţiunile 
în mod repetat, Slack nu îi va mai so-
licita pentru o nouă colaborare, dacă 
are alte opţiuni.

Dacă există dubii,  
acestea trebuie clarificate

Atunci când termenii de referință 
ai evaluării nu sunt pe deplin înţeleși, 
în special în situația în care evaluarea 
implică aspecte atipice, pot apărea 
și se pot chiar acumula probleme. 
Andy P. Mantis - MAI, SRA, AI-GRS, 
vicepreședinte la departamentul de 
evaluări imobiliare din cadrul Ban-
kUnited din New York - îi sfătuiește 
pe evaluatori să discute mai întâi cu 

el, ca ei să înţeleagă la ce se așteaptă banca din partea lor.
„Unul din lucrurile cele mai importante în legătura din-

tre bancă și evaluator este comunicarea”, spune el.
Julie R. Battaglia - MAI, AI-GRS - își amintește de o 

evaluare complexă pe care banca sa a realizat-o recent. 
Iniţial nu a avut multe informaţii despre proprietate, dar 
a lucrat cu un evaluator cu care a ţinut frecvent legătura 
prin e-mail și telefonic. În calitate de evaluator verificator 
principal în cadrul BMO Harris Bank din Tampa, Florida, 
Battaglia a apreciat acel permanent dialog, pentru că astfel 
a știut la ce anume să se aștepte. „Ar fi fost mult mai greu 
ca verificarea să fie efectuată altfel”, declară ea.

Trimiterea de rapoarte clare și concise

Nici verificatorii interni ai băncilor nu cunosc întotdea 
-una o anumită amplasare sau un tip de proprietate speci-
fic, așadar, chiar dacă raportul poate fi precis, poate fi dificil 
de urmărit în cazul în care concluzia privind valoarea nu 
este bazată pe date de piaţă, explică Curt R. Kolell - MAI, 
AI-GRS, evaluator principal în cadrul Associated Bank of 
Green Bay, Wisconsin. „Cel care citește raportul de evaluare 
trebuie să poată urmări logica acestuia”, spune el.

 Acest aspect este deosebit de important, din mo-
ment ce un verificator nu reușește să viziteze proprietatea 
așa cum o face evaluatorul. „Ar trebui să pot lua raportul, 
să-l citesc și să înţeleg că este o concluzie rezonabilă privind 
valoarea”, spune Battaglia de la BMO Harris Bank.

Verificarea de două ori a lucrării

Acest sfat sună banal și de la sine înţeles, dar, firește, se 
pot strecura mici greșeli, iar scopul ar trebui să fie ca ra-
poartele să fie aduse într-o formă cât mai apropiată de cea 
perfectă, înainte de a fi depuse.

„Când (evaluatorii) nu recitesc rapoartele, le fac mo-
rală”, spune Mantis de la BankUnited. În același timp, el 
înţelege că e firesc să apară greșeli pe parcursul și în pregă-
tirea unui raport de evaluare, așadar tinde să lase deoparte 
lucrurile mărunte. „Toată lumea greșește. De aceea există 
gume și creioane”, spune el.

Punctualitatea contează

Verificatorii înţeleg că pot apărea întârzieri neașteptate, 
dar dacă rapoartele vor fi predate după termenul limită, ve-
rificatorii trebuie anunţaţi, ca să știe la ce să se aștepte și să 
nu îi mai urmărească pe întârziaţi.

Dacă nerespectarea termenelor devine o obișnuinţă, 
este posibil ca evaluatorul să fie șters de pe listă pentru cola-
borările viitoare. „Dacă sunt disponibili alţi evaluatori, este 
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 Ű De reţinut că 
sunt nume care 
pot fi şterse 
de pe listă, 
sau clasate pe 
poziţii inferioare 
dacă evaluatorii 
respectivi obţin 
din partea 
verificatorilor 
calificative 
mici pentru 
prestaţia lor.

foarte probabil să alegem pe altcineva”, 
spune Kalell de la Associated Bank. 

A figura pe listă

Lista  cu evaluatorii autorizaţi ai 
unei bănci este periodic actualizată. 
Numele noi se adaugă de obicei din 
recomandări. Înainte de a adăuga 
un nume nou pe listă, băncile iau de 
obicei în consideraţie recomandările 
evaluatorului, mostre de lucrări, ana-
lize regionale, proiecte tipice și nive-
lul de complexitate pe care îl abor-
dează în mod obișnuit.

De reţinut că sunt nume care 
pot fi șterse de pe listă, sau clasate 
pe poziţii inferioare dacă evaluatorii 
respectivi obţin din partea verifica-
torilor calificative mici pentru pres 
-taţia lor.

„Odată ce figurezi pe o listă aprobată, trebuie să faci 
tot posibilul să menţii calitatea și serviciile la un nivel 
ridicat, pentru că acestea sunt criterii importante”, spu-
ne Michael D. Sullivan - MAI, SRA, AI-GRS, evaluator 
principal comercial în cadrul biroului din Denver al Băn-
cii de Vest.

„Vrei să lucrezi cu cineva care, la rândul său, e dispus 
să lucreze cu tine si realizează cel mai bun produs.”

Julie R. Battaglia - MAI, AI-GRS, Verificator principal 
în cadrul BMO Harris Bank. 

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 
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C
ontinuăm să prezentăm și 
în acest număr al revistei 
„Valoarea, oriunde este ea“ 
setul de informaţii de piaţă 
utile atât evaluatorilor, cât și 
utilizatorilor rapoartelor de 

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

Vor fi prezentate sursele de infor-
mații în fiecare caz în parte, astfel în-
cât evaluatorii care vor utiliza aceste 
informații să citeze concret în raportul 
de evaluare sursa pe care au utilizat-o. 
Facem precizarea că aceste informații 
sunt asumate de către furnizorii aces-
tora, singurii care pot fi citați în rapoar-
tele de evaluare. Altfel spus, sursa de 
informații care trebuie citată nu este 
revista „Valoarea, oriunde este ea”, ci 
sursa este furnizorul informației. 

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

În cazul informațiilor referitoare la 
piața imobiliară, pentru localitățile la 
care nu se fac referiri în conținutul ta-
belelor anexate, unde foarte probabil 
volumul tranzacțiilor imobiliare este 
mai redus, evaluatorii vor avea în ve-
dere informațiile locale și le vor corela 
cu datele din tabelele de mai jos. De 
exemplu, nivelul ratelor de capitalizare 
nu poate fi mai mic decât valorile mi-
nime ale ratelor prezentate în aceste 
tabele, cel mai probabil situându-se 
în jurul nivelului superior al intervalelor 
referitoare la aceste rate.

Capitolul 1: Premise și Definiții

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

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

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

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

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

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

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

 Ű În cazul orașelor secundare, informațiile se bazează 
pe clădirile de birouri moderne din fiecare oraș, 
indiferent de locație. 

Informaţii corelate cu evaluarea proprietăţilor 
imobiliare și cu evaluarea întreprinderii

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

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

 Ű CBRE: Chiriile raportate sunt 
brute, urmând să se analizeze  
cât se recuperează prin „service  
charge” și totalul facilităților 
(luni fără chirie, contribuția 
proprietarului la amenajarea 
spațiului). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. CENTRE COMERCIALE

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

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

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

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

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

Locație central Piața Victoriei

semicentral
Floreasca, Barbu Văcărescu,  

Piața Presei, Politehnica, Lujerului

periferic Băneasa, Păcii, Pipera

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

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

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

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

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

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

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

și prețul de tranzacționare/
prețuri negociate. 

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

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

3. SPAȚII INDUSTRIALE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Urmează tabele cu date la Q3 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 (%) 13,1%

Iași: 8% 
Cluj Napoca: 12% 

Brașov: 12% 
Timișoara: 8% 

Constanta: 25%

13%-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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 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 3.75 - 4

Constanţa, Iași, 
Cluj Napoca

3,6 - 4,25

Rata medie de 
neocupare (%)

medie piaţă <5%

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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 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 

-semi-central: 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% 

Constanta: 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)

-ultracentral: 30 - 43 
-central: 25 - 40 

-median si periferic: 18 - 25
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 suprafete < 
3.000 mp 

3.00 - 4.00 pentru suprafete 
cuprinse intre  3.000 si 

10.000 mp 
2.75 - 3.25 pentru suprafete > 

10.000 mp

2 - 3.75 
 in functie de suprafata

1.75 - 3.25 in functie  
de suprafata

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

Rata de capitalizare (%) 9% - 10.5% 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 (%) 12.7%

Iași: 7% 
Cluj Napoca: 7% 

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

n/a

Rata de capitalizare (%) 7.50% 8 - 8.5% 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 (%) 7.75% 8.50% 9 - 10%

Industrial

Chirie medie clasa  
A (eur/mp/lună) 3.50 - 4 3 - 3.5 2.75 - 3.5

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

Rata de capitalizare (%) 9.50% 9.75% 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 - 15.5 

Periferie: 10  - 12
10 - 14 9 - 11

Rata medie de neocupare (%) 13.1%

Cluj: 9 - 12%  
Iași: 7 - 10% 

Brașov: 9 - 12% 
Timișoara: 5 - 8% 

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 7.5% 8.5 - 9% 9 - 9.5%

Industrial 

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

3.5 - 4.0 (suprafete  
< 10,000)  

3 - 3.5 (suprafete  
> 10,000)

2.8 - 4.0 in functie  
de suprafata

2.5 - 3.2 in functie de 
suprafata

Rata medie de neocupare sub 5% 10 - 12.5% n/a

Rata de capitalizare 9.0% 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
10-13 7-10

Rata medie de neocupare (%), 
media pe piaţă 14-15%

Iași: n.a. 
Cluj Napoca: n.a. 

Brașov: n.a. 
Timișoara: n.a. 
Constanta: n.a.

n.a.

Rata de capitalizare (%), 
produse primare 7.25% 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 7.50% 8.75-9.25% 9.25-9.75%

Spaţii industriale

Chirie contractuală clasa A 
(eur/mp/lună)

3.9-4.2 (suprafete  
mai mici de 3.000 mp); 
3.75-4.0 (suprafete intre 

3.000 si 10.000 mp); 
3.3-3.6 (suprafete  

mai mari de 10.000 mp)

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

3-3.5 (suprafete  
intre 3.000 si 10.000 mp); 

2.5-3.0 (suprafete  
mai mari de 10.000 mp)

3.2-3.5 (suprafete  
mai mici de 3.000 mp); 

2.5-3.3 (suprafete  
intre 3.000 si 10.000 mp); 

2-3.5(suprafete  
mai mari de 10.000 mp)

Rata medie de neocupare (%), 
media pe piaţă 8% n.a. n.a.

Rata de capitalizare (%), 
produse primare 9% 9.5-10.5% 10-11%
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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

INFORMAŢII DIN PIAŢĂ

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

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

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

Pentru a avea o referință privind 
nivelul acestor indicatori, vă prezen-
tăm datele privind nivelul randamen-
telor la scadență ale obligațiunilor de 
stat românești, germane și americane, 
cotația CDS pentru obligațiunile de 
stat românești emise în euro cu matu-
ritate 5 ani și rata inflației previzionate 
pentru anul 2015 pentru RON, Euro și 
USD ce au fost colectate din surse de 
date publice credibile și sunt valabile 
la data de 12 decembrie 2015. 

Randamentul la scadență al obliga-
țiunilor de stat germane emise în Euro 
și cu maturitate 10 ani (YTM GER, 
10y, EUR), precum și randamentul la 
scadență al obligațiunilor de stat ame-
ricane emise în USD și cu maturitate 
10 ani (YTM SUA, 10y, USD) au fost 
preluate de pe site-ul Bloomberg. Ran-
damentul la scadență al obligațiunilor 
de stat românești emise în RON cu 
maturitate rămasă 9 ani (YTM RO, 9y, 
RON) a fost preluat de pe site-ul Băn-
cii Centrale Europene. Randamentele 
la scadență ale obligațiunilor de stat 
românești emise în Euro și în USD cu 
maturitate rămasă 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 românești emise în 
EUR cu maturitate 5 ani a fost preluată 
de pe site-ul Deutsche Bank Research. 
Previziunile privind rata inflației (Ri) 
pentru anul 2014 pentru lei sunt fur-
nizate de Banca Națională a României 
(BNR), pentru Euro și pentru USD de 
Economist Intelligence Unit (EIU). 

Capitolul 2:

Informații de piață utile pentru estimarea ratei de actualizare

YTM RO, 9y, RON 3.47%

Ri 2015, RON -0.70%

YTM RO, 9y, EUR 2.46%

Ri 2015, EUR 0.30%

YTM RO, 9y, USD 3.76%

Ri 2015, USD 0.20%

YTM GER,10y, EUR 0.67%

YTM USA,10y, USD 2.28%

CDS RO, 5y, EUR 1.32%
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