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Dragii mei,

V
ă propunem, ca temă generală a acestei ediții a revistei 
Valoarea, subiectul riscurilor și oportunităților pe 
care le implică profesia de evaluator. Tema este tratată 
pe larg în sondajul realizat cu ajutorul a 12 companii 
care ne-au descris succint etapele procesului intern 

de management al riscului (pag. 10). Majoritatea articolelor 
abordează acest subiect din perspective specifice profesiei: 
cea a monitorizării activității de evaluare, cea juridică sau din 
punctul de vedere al prevederilor legislative din domeniul 
prevenirii și combaterii spălării banilor. Dar cel mai complex 
material cu referire la această temă este cel al președintelui 
ANEVAR, Daniel Manațe (pag. 6).

Având în vedere că la 31 mai s-a tras prima linie după 
perioada solicitantă a evaluărilor pentru impozitare, vă invit să 
citiți articolul semnat de Adrian Vascu, președinte ANEVAR 
în perioada 2014 – 2015 (pag. 24), în care veți găsi o sinteză  
a concluziilor primei etape a acestui proces. De asemenea, în 
numărul acesta al revistei pot fi consultate statisticile din BIF 
pentru intervalul 1 ianuarie – 31 mai 2016.

Interviurile cu cei doi reprezentanți ai European Mortgage 
Federation, Luca Bertalot – secretar general al EMF și Akos 
Fischl, președintele Comisiei de evaluare a EMF, au fost 
prilejuite de întâlnirea de lucru pe care a avut-o board-ul 
Comisiei de evaluare, în premieră, la Cluj-Napoca. ANEVAR 
este membru observator al EMF din ianuarie 2015, iar în 
cuprinsul răspunsurilor pe care le-am primit de la cei doi veți 
regăsi idei cu privire la independența evaluatorului, așa cum 
este ea definită în statele membre ale Uniunii Europene sau 
aspecte comune activităților ambelor organizații. 

Raportarea din BIG și informațiile din piață, rubrici fixe 
ale publicației, sunt actualizate la Q1 2016. 

Evenimentele ultimului trimestru sunt ilustrate cât mai 
detaliat, cum v-am obișnuit, în paginile 55 - 62.

Toate informațiile cu privire la activitatea Asociației, dar și 
preluări ale postărilor organizațiilor internaționale de profil, 
de interes pentru membrii noștri, pot ajunge la voi chiar în 
momentul desfășurării lor, dacă sunteți conectați cu conturile 
oficiale ale ANEVAR de social media: Facebook, LinkedIn și 
Twitter.

Formatul PDF al revistei poate fi descărcat de pe site-ul 
nostru (ww.anevar.ro) sau din aplicația gratuită denumită 
REVISTA VALOAREA (disponibilă pentru sistemele Android 
și iOS).

Nu uitați cât de importante sunt pentru noi sugestiile voastre, 
pe care le așteptăm pe adresa de e-mail valoarea@anevar.ro!

Numai bine până la următoarea ediție!

EDITORIAL

 Ű RALUCA ȘLICARU,  
Editor coordonator
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Managementul riscurilor și  oportunităților  

Un prim pas spre  Excelență

M
ediul în care acționează astăzi firmele 
și asociațiile profesionale din România 
este unul tot mai complex și dinamic, 
uneori chiar turbulent și prea puțin pri-
etenos cu acestea. Multitudinea de obli-
gații de conformare complică existen-

ța organizațiilor, în timp ce amenzile, penalitățile sau 
pierderea licențelor pentru anumite activități nu mai 
constituie demult o raritate. Să mai spunem doar că, 
uneori, fără intenție și fără a urmări conștient un profit 
potențial ilicit, eșecul de conformare îi aduce pe unii 
dincolo de limita neclară dintre legal și penal.

Bun. Și atunci, ce e de făcut ?
Cel mai indicat răspuns este o abordare care să fie 

atât cuprinzătoare, cât și ordonată. Cuprinzătoare, adi-
că să se adreseze multiplelor și variatelor aspecte im-
plicate de activitățile firmei și ordonată pentru că fără 
disciplină și structură în acțiune, eficiența și eficacitatea 
rămân doar deziderate, forme fără conținut.

Referindu-ne la o întreprindere de evaluări, fie 
aceasta o persoană fizică autorizată, fie o societate pe 
acțiuni cu acoperire națională, cerințele de conformare 
vizează cel puțin următoarele: 
 Ű legislația generală și specifică; 
 Ű standardele de evaluare; 
 Ű metodologia de evaluare recunoscută; 
 Ű codul de etică al profesiei;
 Ű așteptările clienților și destinatarilor, grupul țintă 

principal al firmei de evaluare, fără de care afacerea 
propriu-zisă nu poate ființa. 
Elementele cheie ale unei abordări structurate adec-

vate în vederea conformării, cunos-
cute și sub abrevierea OOO sau cei 
3O, sunt:
1. Obiectivele
 Ű Strategia;
 Ű Resursele;
 Ű Termenele;

2. Organizarea
 Ű Structura;
 Ű Activitățile;
 Ű Procesele;

3. Oamenii
 Ű Abilitățile și competențele;
 Ű Responsabilitățile;
 Ű Implicarea.

Pentru a proiecta cât mai efici-
ent cei 3O vom ține seama de faptul 
că orice firmă de evaluare are în față 
o serie de decizii de strategie și poli-
tici de firmă pe care trebuie să le ia. 

 Ű DANIEL MANAȚE,  
Președinte ANEVAR, MAA, MRICS, REV

 Ű Elementele 
cheie ale 
unei abordări 
structurate 
adecvate 
în vederea 
conformării, 
cunoscute și 
sub abrevierea 
OOO sau 
cei 3O: 
Obiectivele, 
Organizarea, 
Oamenii.
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Managementul riscurilor și  oportunităților  

Un prim pas spre  Excelență

Exemplificăm: 
 Ű Arie de acoperire locală/

regională/națională?
 Ű Clienții vizați sunt locali/

regionali/naționali/
internaționali? 

 Ű Serviciile de evaluare sunt 
oferite într-una sau mai multe 
din specializările EPI/EI/EBM/
EIF/VE? 

 Ű Misiuni de evaluare simple/
moderate/complexe?

 Ű Va face evaluări independente/
sub coordonarea unor terți sau 
ambele?

 Ű Va folosi doar angajați proprii 
sau și colaboratori? 

 Ű Etc.  
În funcție de răspunsurile la 

aceste întrebări, care definesc de 
fapt viziunea și misiunea firmei, 
putem trata corespunzător oricare 
din cei 3O. 

De exemplu, dacă ne referim la 
Oameni, resursa cheie a firmei în 
realizarea cerințelor de conforma-
re, vom ști ce calități să urmărim în 
procesul de recrutare, ce specializări 
în evaluare să aibă, ce experiență etc. 
În cazul unui PFA sau al unui SRL 
cu asociat unic, aceste decizii se iau, 
inițial, chiar în baza competențelor și 
calificărilor deținute de persoana re-
spectivă, în perspectivă putându-se 
stabili obiective personale de com-
pletare a specializărilor sau a pre-
gătirii, astfel încât aria de ofertare și 
capabilitate în evaluare să crească în 
mod corespunzător. În altă ordine de 
idei, niciun nivel de specializare sau 
experiență al unui angajat sau cola-
borator nu poate contrabalansa lipsa 
de etică în misiunile de evaluare, cu 
posibile consecințe negative profesi-
onale, civile sau chiar penale.  

Dacă ne referim la Obiective, re-
sursele sunt un aspect important, iar 
o misiune complexă, independentă, 
pentru un client internațional și un 
subiect al evaluării cu o acoperire na-
țională (de ex. o întreprindere) poate 
necesita achiziția unor informații de 
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inspecție care implică deplasarea cu automobilul firmei 
la locația subiectului evaluării presupune conformarea 
la legislația rutieră, competențe de conducere a mașinii, 
măsuri adecvate de pregătire a automobilului etc.

Există evenimente de risc generate de factori interni 
diferiți de activitățile propriu-zise de evaluare, cum ar 
fi activitățile secundare sau logistice, de ex. relațiile de 
muncă cu angajații sau relațiile comerciale și contractu-
ale cu clienții și colaboratorii. 

Evenimentele de risc nu se limitează însă la factori 
interni firmei de evaluare, ci pot fi generate și din afara 
organizației. Un bun exemplu este o inspecție ANAF la 
firma de evaluare sau o inspecție din partea Oficiului 
Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. 
În aceste cazuri vorbim de conformarea la cerințele le-
gislative generale care țin de legea contabilității sau de 
legislația de prevenire a spălării banilor. 

Important de reținut este că evenimentele de risc 
pot avea atât un potențial de impact pozitiv asupra orga-
nizației, adică pot da naștere la oportunități variate pen-
tru firma de evaluare, cât și un potențial de consecințe 
negative asupra organizației, respectiv riscuri. Tendința, 
încă destul de răspândită între întreprinzătorii autoh-
toni,  este să vadă mai degrabă partea goală a paharu-
lui, adică riscurile, neglijând oportunitățile potențiale 
ale unor evenimente de risc. Ori aceste oportunități pot 
avea un impact benefic asupra firmei din diverse punc-
te de vedere: 
 Ű pot duce la lărgirea bazei de clienți – de pildă 

alegerea de a executa lucrări pentru determinarea 
valorii impozabile, deși cu un potențial negativ 
însemnat (ex. lipsa de practică în folosirea metodei 
costurilor sau conformarea la un standard nou – 
GEV 500), a condus, pentru majoritatea firmelor, la 
dobândirea de clienți noi; 

 Ű la creșterea cifrei de afaceri – decizia de a intra 
pe lista de agreare la o nouă bancă, deși cu un 
potențial negativ provenit din deschiderea unei 
colaborări noi și din necesitatea de conformare 
la cerințe noi pentru evaluator, proprii băncii 
respective, are consecințe pozitive prin creșterea 
vânzărilor și posibilitatea de atragere de clienți noi 
pentru alte scopuri decât garantarea împrumutului 
(de ex. valoarea impozabilă sau raportarea 
financiară);

 Ű la creșterea productivității – decizia de a 
achiziționa și utiliza programul Kost, deși cu un 
potențial de impact negativ dat de aplicarea unui 
instrument nou și complex, necunoscut în esența 
sa, odată stăpânit ca practică de utilizare are 
capacitatea de a crește semnificativ productivitatea 

care firma de evaluare nu dispune 
sau pe care nu poate să le identifice 
singură, cum ar fi costul capitalului 
sau redevența adecvată pentru un 
anumit activ necorporal. 

Pe de altă parte, doar calificările, 
experiența sau etica personalului ori 
cumpărarea de la terți a unor infor-
mații utile în evaluare nu sunt sufi-
ciente pentru a asigura succesul fir-
mei. Trebuie dublate de o Organizare 
adecvată, care presupune, între altele: 
 Ű pregătirea corespunzătoare a 

activităților; 
 Ű coordonarea lor perfectă din 

punct de vedere al resursei 
critice timp; 

 Ű utilizarea unor instrumente de 
productivitate de la simplu (ex. 
template word pentru contracte/
termeni de referință/rapoarte de 
un anume tip), la complex (ex. 
programul informatic Kost);

 Ű proceduri interne pentru 
diferite activități pe fluxul de 
realizare a misiunii de evaluare, 
fișe de inspecție etc.;

 Ű un flux informațional logic 
și coerent între activitățile 
procesului de evaluare: ofertare 
– negociere – contractare – 
inspecție – cercetare de piață 
– analiza datelor – evaluare 
– concilierea rezultatelor – 
livrarea raportului – explicarea 
rezultatelor și feedback de la 
client/destinatar etc.  
Oricare dintre activitățile proce-

sului de evaluare enumerate mai sus 
generează evenimente de risc. În 
acest caz vorbim despre necesitatea 
de conformare din punct de vedere 
profesional, la standarde și metodo-
logii de evaluare, la codul de etică al 
profesiei de evaluator și la prevede-
rile contractului de prestări servi-
cii de evaluare. Unele dintre aceste 
activități, deși legate de procesul de 
evaluare propriu-zis implică nevoia 
de conformare cu diverse alte regle-
mentări sau competențe. Astfel, o 

 Ű Evenimentele 
de risc nu 
se limitează 
însă la factori 
interni firmei 
de evaluare, ci 
pot fi generate 
și din afara 
organizației.
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 Ű Tendința, 
încă destul de 
răspândită între 
întreprinzătorii 
autohtoni,  
este să vadă 
mai degrabă 
partea goală 
a paharului, 
adică riscurile, 
neglijând 
oportunitățile 
potențiale 
ale unor 
evenimente de 
risc. Ori aceste 
oportunități 
pot avea un 
impact benefic 
asupra firmei din 
diverse puncte 
de vedere…

personalului și rigurozitatea 
calculelor în aplicarea metodei 
costurilor;

 Ű Etc. 
Iată, am prezentat mai sus o 

argumentație solidă și coerentă 
privind necesitatea unei abordări 
structurate a afacerii noastre de 
evaluare. Plecând de la conforma-
re și găsind și implementând solu-
ții potrivite la elementele celor 3O 
ajungem inevitabil la satisfacerea în 
condiții cât mai bune a țintei princi-
pale vizate de orice activitate lucra-
tivă, profitul. 

Profitul, acest miez consistent și 
gustos vânat de toți întreprinzătorii 
cu capul pe umeri, este în fapt rați-
unea de a fi a unei întreprinderi. Iar 
calea cea mai directă spre profit o 
reprezintă obiectivele. Rolul obiec-
tivelor este unul primordial pentru 
orice organizație. În jurul acestora 
gravitează toate deciziile antrepre-
noriale vizând aspectele discutate 
mai devreme. 

Putem defini obiectivele ca niște 
rezultate care trebuie atinse de fir-
ma de evaluare într-un anumit ori-
zont de timp. Putem avea scopuri 
diverse, de la creșterea vânzărilor 
sau mărirea profitului, la diversifi-
carea specializărilor în care firma 
face evaluări prin recrutarea unor 
evaluatori sau colaboratori care de-
țin specializarea vizată ș.a.m.d. De 
utilitate pentru firma de evaluare 
sunt doar țintele de tip SMART, 
adică cele specifice, măsurabile, re-
alizabile, asumate prin responsabi-
litate precisă și delimitate în timp.

Chiar dacă un PFA sau un SRL 
cu asociat unic își propune doar 
„supraviețuirea” pe piața locală 
a evaluărilor și tot are nevoie de 
obiective SMART. Să explic: ple-
când de la un nivel de remunera-
re lunară decentă + costurile fixe 
existente, poate și trebuie setat un 
nivel minim de vânzări care să atin-
gă pragul de rentabilitate. În caz 

contrar, activitatea de evaluare va fi nerentabilă, iar 
întreprinderea va deveni în curând insolventă. E doar 
primul pas. Ca să atingem acest nivel minim de vân-
zări facem oare rabat de la etică, de la conformarea cu 
standardele? Ne propunem ținte suplimentare de speci-
alizare sau de pregătire continuă? Decidem să utilizăm 
instrumente de productivitate sau de creștere a calității 
în evaluare? Cum acoperim aceste investiții în produc-
tivitate și calitate? În acest fel, odată pornit exercițiul 
mental al construcției „strategiei de supraviețuire” el 
curge de la sine și veți ajunge să definiți relativ rapid 
două – trei sau chiar mai multe ținte SMART ale firmei 
dvs. de evaluare.

Acest simplu și elegant exercițiu de management 
performant al afacerii dvs., respectiv creionarea unor 
obiective SMART, este de natură a crea importante 
avantaje concurențiale față de competitorii care refuză 
să conștientizeze beneficiile unei astfel de abordări.

În primul rând vorbim de o senzație mult mai tangi-
bilă de control asupra propriului business față de ceilalți 
care nu au niciun fel de ținte. Este, metaforic vorbind, 
diferența dintre un vlăstar ancorat prin rădăcini în solul 
mediului de afaceri comparativ cu frunzele purtate de 
colo – colo de vânturile și furtunile iscate de meandre-
le legii, acțiunile concurenților sau efectele unei crize. 
Control care se transformă ușor în încredere, optimism 
și energie.

În al doilea rând, ne referim la faptul că o organi-
zație cu obiective SMART poate dezvolta și implemen-
ta mult mai simplu, rapid și eficient un management 
performant al riscurilor și oportunităților. Și asta de-
oarece în definiția modernă a riscului, acesta este vă-
zut ca fiind orice eveniment care se poate produce și 
care poate avea un impact considerabil asupra atingerii 
obiectivelor firmei de evaluare. Oportunitățile pierdute 
sunt de asemenea considerate riscuri. 

Prin faptul că tratează orice eveniment de risc din 
punct de vedere al consecințelor pozitive (oportunități) 
sau negative (riscuri) asupra obiectivelor SMART ale 
firmei de evaluare, sistemul de management al riscuri-
lor și oportunităților reprezintă un instrument modern 
de conducere spre performanță. 

Este o etapă necesară în drumul spre profituri mai 
stabile, mai consistente și mai sustenabile. 

Este, dacă doriți, diferența dintre comportamentul 
de „supraviețuire” versus comportamentul de autocon-
trol și autodeterminare spre succes, spre libertate de 
acțiune sporită. 

Este pasul spre Excelență pe care îl vom face fieca-
re dintre noi dacă dorim să fim ceva mai mult decât „o 
frunză în vânt”. 
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Studiu privind managementul riscului 
în cadrul firmelor de evaluare

M
anagementul riscului 
reprezintă procesul 
de identificare, eva-
luare și prioritizare a 
riscurilor (definite în 
SR ISO 31000/2010 ca 

efectul incertitudinii asupra obiective-
lor), urmat de aplicarea coordonată și 
economică a resurselor pentru a mini-
miza, monitoriza și controla probabili-
tatea și/sau impactul unor evenimente 
negative sau pentru a maximiza rea-
lizarea de oportunități. Planul de răs-
puns la risc este uneori întâlnit și sub 
denumirea de plan de atenuare a riscu-
lui. Managementul riscului se referă la 
transpunerea unui aspect de business 
în toate scenariile posibile. Scopul ge-
neral al managementului riscului este 
acela de a ajuta înțelegerea riscurilor 
la care este expusă o organizație, astfel 
încât să poată fi administrate. Factorii 
de decizie trebuie să se asigure că in-
certitudinea nu afectează îndeplinirea 
obiectivelor de afaceri. Managemen-
tul riscului este o obligație a întregii 
echipe a unei companii. Acest aspect 
trebuie completat prin existența unui 
departament de management al riscu-
lui sau cel puțin a unei persoane care să 
aibă atribuții în această direcție. Astfel, 
identificarea și cuantificarea riscului 
sunt uneori tratate împreună și poartă 
denumirea de evaluare a riscului sau de 
analiză a riscului. De asemenea, uneori, 
planul de răspuns la risc și planul de 
control al riscului sunt tratate împreu-
nă sub numele de plan de management 

al riscului. Făcând însă abstracție de 
modul de abordare ales sau de numele 
pe care îl primește o etapă de mana-
gement al riscului, toate modelele trec 
prin aceiași pași: identificarea riscu-
rilor, evaluarea acestora, ierarhizarea, 
realizarea planului de răspuns la risc și 
monitorizarea și controlul riscului.

Ne-am propus să realizăm un son-
daj prin care am cerut unor companii 
de evaluare să ne răspundă la trei între-
bări cu privire la procedurile lor interne 
de management al riscului. Scopul de-
mersului nostru este acela de a vă face 
accesibile aceste proceduri, cel puțin la 
nivelul de mediatizare/informare, dacă 
nu de folos într-un eventual proces de 
îmbunătățire a propriilor măsuri inter-
ne de prevenire a riscurilor. Compa-
niile care ne-au împărtășit experiența 
proprie referitoare la acest aspect, deloc 
de neglijat, din activitatea lor, au fost, 
în ordine alfabetică: Colliers, CMF  
Consulting, Darian DRS, Deloitte, 
DTZ Echinox, ELF Expert, EY, Fair-
Value Consulting, JLL, KPMG, PWC 
și Veridio. Răspunsurile lor sunt redate 
mai jos, într-o ordine absolut aleatorie, 
fiind urmărită de fapt utilitatea infor-
mațiilor obținute și nu sursa lor.

Care sunt, pe scurt, etapele 
procedurii de risk management 
în cadrul firmei dvs.?
1. Managementul riscului este parte 

integrantă din procedura de lucru 
a departamentului de evaluare. 
Această procedură este orientată 

pe eveniment și înglobează 
managementul resurselor, 
documentelor și informațiilor 
în cadrul succesiunii de 
evenimente de la recepționarea 
unei solicitări până la livrarea 
unui raport de evaluare. 
Procedura asigură trasabilitatea 
acțiunilor și verificarea 
conformității în punctele cheie.

2. Activitățile noastre se desfășoară 
în baza unui manual de risk 
management care definește 
factorii de risc și stabilește 
măsurile pentru gestionarea 
riscurilor în fiecare din etapele 
furnizării serviciilor (marketing 
și ofertare, negociere și 
încheierea contractului, respectiv 
implementare și arhivare). 
Analiza de risc în cadrul aprobării 

interne a lucrărilor în faza de ofertare 
este centrată pe: (i) o analiză a riscului 
reputațional la care ar putea fi supusă 
firma acceptând să furnizeze servicii 
unui anumit client, (ii) o înțelegere și 
analiză a naturii, complexității și feza-
bilității serviciilor solicitate, respectiv 
(iii) o analiză preliminară a potenția-
lelor conflicte de interese care ar putea 
interveni în furnizarea lucrării. 

O primă etapă în procesul de risk 
management în faza de negociere și 
contractare a serviciilor constă în 
analiza detaliată a riscului privind 
posibilele conflicte de interese care ar 
putea fi generate de prestarea servici-
ilor legate de client dar și de alte părți 
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implicate (ținte de achiziție, subcon-
tractori) și luarea măsurilor necesa-
re pentru preîntâmpinarea acestora 
(acolo unde este posibil). Manualul 
de risk management conține o enu-
merare de situații posibile în care pot 
apărea conflice de interese prin furni-
zarea diferitelor servicii ale compani-
ei, cele mai frecvente fiind conflictele 
de independență ocazionate de cali-
tatea companiei de auditor al clientu-
lui sau a unei părți afiliate.

O a doua etapă a risk manage-
mentului în această fază se referă la 
măsurile privind cunoașterea clientu-
lui (Know Your Client) și prevenirea 
spălării banilor, în conformitate cu ce-
rințele legale.  

O parte integrantă a analizei de 
risc este stabilirea gradului de risc 
al clientului și al lucrării, care are la 
bază atât rezultatul analizelor de mai 
sus, cât și alte aspecte privind servici-
ile, cum ar fi: condiții de exclusivitate, 
existența unor subcontractori sau par-
teneri de consorțiu, necesitatea cola-
borării între mai multe funcțiuni ale 
companiei pentru prestarea servicii-
lor, situația financiară precară a clien-
tului, dimesiunea și modul de încasare 
al onorariului, distribuirea livrabilului, 
cerințe contractuale care implică ris-
curi cerute de client etc. 

Politica de risk management în 
faza de livrare a serviciilor conține 
prevederi legate de generarea, circu-
lația, stocarea și arhivarea, păstrarea 
informației în condiții de siguranță 
precum și prevederi legate de contro-
lul intern al calității atât a documente-
lor emise în faza de contractare, cât și 
a oricărui tip de livrabil furnizat către 
client în decursul lucrării. Controlul 
intern al calității poate cuprinde una 
sau mai multe etape, în funcție de gra-
dul de risc asignat serviciilor.
3. 
 Ű Identificarea relațiilor 

anterioare cu clientul (dacă 
există) - atât pe linie de 
audit, cât și de consultanță;

 Ű Verificarea integrității și 
independenței clientului; 

 Ű Evaluarea riscurilor aferente 
serviciilor ofertate (de ex: 
existența resurselor calificate 
în cadrul companiei, clauze 
contractuale, evaluarea 
potențialelor conflicte de 
interese, scopul utilizării 
raportului, distribuția 
raportului de evaluare etc).

4. Procedurile de risk management 
(RM) sunt vitale pentru un 
business de servicii financiare, 
iar complexitatea serviciilor pe 
care le oferim este reflectată 
în complexitatea și volumul 
de proceduri RM ce trebuie 
completate pentru a putea livra 
aceste servicii în condiții de 
risc minim atât pentru firmă, 
cât și pentru clienții noștri.

Printre cele mai importante prevederi 
ale procedurii avem:
 Ű Proceduri interne de acceptanță a 

clientului;
 Ű Proceduri interne de acceptanță a 

fiecărui proiect;
 Ű Termeni și condiții contractuale 

specifice serviciilor prestate;
 Ű Termeni și condiții aferente 

produselor muncii noastre (e.g. 
incluse de exemplu în conținutul 
rapoartelor de evaluare).

Printre principalele aspecte urmărite 
de procedurile de RM menționăm:
 Ű Verificarea independenței noastre 

ca evaluatori față de clientul, 
beneficiarul și/sau subiectul 
evaluării;

 Ű Verificarea unor potențiale 
conflicte de interese ce ar putea fi 
generate de serviciile noastre;

 Ű Definirea clară atât a scopului și 
limitărilor muncii noastre, cât și 
a modului în care aceasta poate fi 
utilizată;

 Ű Asigurarea unor standarde înalte 
de calitate în ceea ce privește 
rezultatele muncii noastre;

 Ű Menținerea confidențialității 
informațiilor furnizate de clienți 
sau obținute din analiza noastră.

5. În ceea ce privește risk 
managementul intern, acesta 
este relativ simplu. Sunt două 
proceduri mari pe care trebuie să 
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le trecem – verificarea conflictului 
de interese și verificarea 
competențelor evaluatorului ce 
este desemnat pentru proiectul 
respectiv. Acesta trebuie să aibă 
experiența necesară și cunoștințe 
solide pe tipul de proprietăți pe 
care îl evaluează.  

6. În ceea ce privește risk 
managementul extern, verificăm 
proveniența și tipul companiilor 
cu care am putea intra în relații 
contractuale în dorința de a 
evita livrarea de rapoarte pentru 
companii ce sunt implicate în 
activități ilegale. 

7. Din punctul de vedere al analizei 
riscului furnizării de servicii unui 
anumit client, urmărim aplicarea 
prevederilor legale stipulate în 
normative specifice, precum Legea 
656/2002 referitoare la prevenirea 
și sancționarea spălării banilor, 
precum și procedurile interne 
ale companiei ce urmăresc o 
verificare mai strictă a lucrărilor 
realizate pentru anumiți 
contractori cu risc mai mare, 
precum instituțiile statului.
Posibilele conflictele de interes re-

prezintă un aspect extrem de impor-
tant în procesul de risk management. 
Respectând atât recomandările făcute 
de către standardele de evaluare în vi-
goare, cât și de procedurile interne ale 
companiei, analiza posibilelor conflicte 
de interese este unul dintre primii pași 
ce se realizează în momentul primirii 
unei cereri de evaluare. Evaluatorul tre-
buie să se asigure că nu a mai evaluat 
proprietatea respectivă pentru o altă 
parte în trecutul apropiat sau că firma 
în care lucrează nu a prestat recent sau 
încă prestează alte activități comerciale 
pentru proprietatea respectivă. 

Pentru un mai bun management 
al riscului, contractele cadru utilizate 
pentru prestarea serviciilor de evaluare 
conțin clauze clare pentru identifica-
rea clientului și a beneficiarului/utili-
zatorului raportului. De asemenea, în 

cadrul contractului se definesc foarte 
clar aspecte precum scopul raportului 
de evaluare, standardele de evaluare 
pe care le va respecta acesta și orice 
condiții/cerințe speciale ce trebuie in-
cluse în evaluare. Clauzele de confi-
dențialitate (din partea ambelor părți),  
precum și cele de definire și limitare a 
responsabilității, fac și ele parte din po-
litica de management al riscului la care 
se expune evaluatorul.

Arhivarea documentelor interne 
este un aspect solicitat atât de că-
tre Standardele de evaluare, cât și de 
procedurile interne ale companiei. 
Arhivarea se face electronic, dar și în 
format hard copy. Arhivarea electro-
nică se face pe o partiție securizată a 
serverului, dedicată Departamentului 
de Evaluări Imobiliare, la care accesul 
este permis doar persoanelor autori-
zate. Pentru această partiție se face un 
backup de date zilnic și avem în pre-
zent în curs de implementare, o pro-
cedură pentru recuperarea datelor în 
caz de dezastru.

Controlul intern al calității lucră-
rilor furnizate este subiectul unei pro-
ceduri interne elaborate, ce se aplică 
la nivel de regiune în cadrul rețelei de 
birouri ale companiei în zona CEE. 
Conform acestor proceduri, în rea-
lizarea și verificarea rapoartelor de 
evaluare sunt implicați angajați și spe-
cialiști din cadrul companiei, de la 
evaluatorul junior până la managerul 
companiei, în funcție de complexita-
tea evaluării și de mărimea rezulta-
tului evaluării. De asemenea, există 
o serie de instrumente suplimentare 
prin care este solicitat feedback-ul cli-
entului referitor la serviciul prestat și 
calitatea raportului de evaluare, pre-
cum și o procedură de management 
al eventualelor plângeri (Complaints 
Handling Procedure). În plus, com-
pania deține o serie de proceduri și 
reguli stricte cu privire la Codul de 
Conduită și Etică și politici anti-mită.

Analiza complexității serviciilor 
solicitate de client reprezintă unul din-

tre primii pași pe care evaluatorul îi 
parcurge înainte de încheierea unui 
contract de prestări servicii. Acesta 
constă în înțelegerea corectă a cerin-
ței clientului și analizarea capabilită-
ților evaluatorului de a realiza lucra-
rea respectivă. De asemenea, trebuie 
analizată alinierea între scopul lucră-
rii, Standardele de evaluare aplicabile 
și complexitatea serviciilor solicitate. 
Orice prezumție specială sau deviere 
de la aceste standarde trebuie analiza-
te cu atenție și cât mai clar stipulate și 
argumentate atât în contractul de pre-
stări servicii încheiat între părți, cât și 
în raportul de evaluare realizat.
8. Procedurile de risk management 

urmăresc identificarea precisă 
a clientului și a serviciilor de 
evaluare ce urmează a fi furnizate. 
În cadrul acestor proceduri 
sunt verificate identitatea și 
integritatea clientului, existența 
sau lipsa conflictelor de interese 
și a independenței consultantului, 
termenii de referință ai serviciilor 
solicitate (printre altele, scopul 
în care urmează a fi folosit 
raportul de evaluare, entitățile 
care vor avea acces la raport etc.), 
existența și alocarea eficientă 
a resurselor interne necesare 
furnizării serviciilor la parametrii 
de calitate adecvați.

9. Procedurile de risk management 
reprezintă o etapă extrem de 
importantă în activitatea de 
evaluare și urmăresc minimizarea 
riscului pe care orice evaluator și-l 
asumă prin încheierea unei relații 
contractuale cu un client pentru 
prestarea serviciilor de evaluare. 
Aceste proceduri pornesc de 
la stadiul de cerere de ofertă 
transmisă de către client și până 
în momentul încheierii relației 
contractuale cu clientul.

Prin urmare, putem structura proce-
durile de risk management în funcție 
de etapizarea unui proiect de evalua-
re, astfel:
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 Ű La stadiul de cerere de ofertă – 
analiza privind riscul acceptării 
clientului, urmărind în principal 
independența noastră față de 
client, evitarea oricăror conflicte 
de interese și minimizarea riscului 
reputațional asociat clientului;

 Ű La stadiul de relație contractuală 
– analiza privind riscul acceptării 
proiectului, care are ca scop 
evitarea oricăror conflicte de 
interese și asigurarea resurselor 
necesare pentru prestarea 
serviciilor de evaluare în funcție 
de tipul și complexitatea acestora;

 Ű La stadiul de proiect în curs – 
analiza privind riscurile specifice 
serviciilor de evaluare prestate, 

evaluare în versiune preliminară, 
prin care clientul certifică 
conformitatea informațiilor 
furnizate și a raportului de 
evaluare transmis cu scopul 
serviciilor de evaluare contractate.

10. În cadrul companiei noastre 
procedura de risk management se 
realizează pe două niveluri:

 Ű nivelul 1: în care clienții noștri 
potențiali sunt verificați în 
prealabil (înainte de a se 
răspunde unei cereri de ofertă, 
sau chiar înainte de a se realiza 

prin prisma programului de 
gestiune internă, prin intermediul 
căruia există o gestionare foarte 
riguroasă a procesului de evaluare.

Procedura internă de lucru este 
următoarea:
 Ű Clienţii, persoane fizice și juridice, 

care doresc efectuarea unei lucrări 
de evaluare, solicită, de regulă, 
înainte de lansarea comenzii, 
oferta financiară. Această cerere 
de ofertă poate fi facută pe mail, 
prin fax sau telefonic. În această 
etapă se realizează de către 
managerul zonal, un due diligence 
al solicitantului cererii de ofertă.

 Ű Răspunsul la cererea de ofertă 
este dat de către managerul zonal, 
răspuns care poate fi direct de 

care se referă în linii 
mari la orice ipoteze, ipoteze 
speciale sau limitări întâlnite în 
desfășurarea proiectului, care pot 
influența îndeplinirea obligațiilor 
contractuale asumate; 

 Ű La stadiul de finalizare proiect 
– analiza privind conformitatea 
raportului cu termenii de referință 
ai evaluării parte a contractului 
de servicii, care presupune în 
primul rând verificarea internă 
a raportului de evaluare și, de 
asemenea, include o scrisoare de 
confirmare atașată raportului de 

prospectarea clientului potențial) 
în mediul online, în care 
căutăm să vedem dacă în ultima 
perioadă acesta a avut probleme 
de orice natură (legală, de 
imagine, de natura incapacității 
de a efectua plăți etc.).

 Ű nivelul 2: în care se respectă la 
nivel operațional o procedură de 
management al riscului în cadrul 
firmei. Acest lucru se realizează 

natura ofertei financiare sau 
în cazul în care due diligence-
ul din prima etapă nu este 
satisfăcător, de natura solicitării 
unor informații suplimentare, sau 
chiar refuzului de a furniza oferta 
financiară. În oricare din situații, 
managerul zonal sau responsabilul 
de lucrare încarcă răspunsul în 
programul intern de gestiune.

 Ű După lansarea comenzii de către 
client/destinatar pe email sau fax, 
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aceasta este preluată de către un 
responsabil de lucrare, care trimite 
contractul semnat, spre a fi semnat 
și de cealaltă parte implicată, 
respectiv clientul/destinatarul.

 Ű După semnarea contractului de 
către client/destinatar, acesta este 
atașat contului din programul 
de gestiune internă aferent. 
În același timp, clientul este 
informat asupra documentelor 
pe care trebuie să le pună la 
dispoziţia evaluatorului. De 
subliniat faptul că programul 
intern de gestiune nu permite 
trecerea la etapa următoare dacă 
nu a fost încărcat contractul de 
prestări servicii semnat de client.

 Ű Dacă în urma efectuării inspecţiei 
se constată diferenţe între situaţia 
scriptică și cea din teren, atunci:

a. se solicită proprietarului 
documente justificative 
suplimentare care să justifice/
explice diferențele regăsite în 
teren față de documentele de 
proprietate;

b. se înștiințează în scris 
finanțatorul/destinatarul 
raportului despre existența acestor 
neconcordanțe și despre nivelul de 
documentare cu acte ce s-a reușit;

c. se cer instrucțiuni cu privire la 
modul în care vor fi tratate aceste 
diferențe și se așteaptă răspunsul 
în scris al acestora;

d. în cazul primirii unor instrucțiuni 
de continuare a lucrării:

▶ se vor construi setul de ipoteze 
și condiții limitative care vor sta 
la baza estimării valorii și care se 
impun datorită situației constatate;

▶ se va face referire la instrucțiunile 
primite de la destinatarul lucrării; 
aceste instrucțiuni nu pot depăși 
cadrul instituit de standardele de 
evaluare în vigoare;

▶ se vor menționa foarte precis 
și clar diferențele constatate la 
inspecție în capitolele din raportul 
de evaluare care se referă la 

descrierea situației juridice și de 
descriere a proprietății;

▶ se va prezenta în amănunt modul 
de tratare a acestor diferențe/
dreptul de proprietate considerat 
în spiritul instrucțiunilor primite 
în scris de la destinatarul lucrării și 
cum aceste diferențe au fost sau nu 
considerate în estimarea valorii.

 Ű Odată întocmit raportul de 
evaluare, acesta este în mod 
obligatoriu verificat și urmărit 
de către un coordonator de 
cont cu experienţă în domeniul 
proprietăţii evaluate.

 Ű Înainte de predarea raportului, 
coordonatorul sau evaluatorul, 
descarcă, listează, semnează și 
ștampilează factura, după care 
aceasta este trimisă pe fax sau 
email către client/beneficiar 
pentru a fi efectuată plata.

 Ű După efectuarea plăţii, Raportul 
de evaluare este listat și predat 
clientului/destinatarului. 
Programul intern de gestiune 
nu permite trimiterea raportului 
până când nu se consemnează 
efectuarea plății de către 
departamentul financiar-contabil.

 Ű După efectuarea plăţii și predarea 
raportului de evaluare, contul 
aferent programului de gestiune 
este închis.

11. Compania noastră prestează 
activități de evaluare, audit și 
expertiză contabilă. Din acest 
motiv, procedura noastră de 
acceptare a clientului vizează și 
aspecte care ar putea să nu apară 
în cazul prestării serviciilor de 
evaluare. Conform procedurii 
noastre din manualul calității, 
etapele sunt:

 Ű Se obțin și se analizează situațiile 
financiare disponibile referitoare 
la clientul potențial;

 Ű Se investighează terțe părți cu 
privire la informații referitoare la 
clientul potențial și la conducerea 
acestuia sau alte informații care 

ar avea influență asupra evaluării 
clientului (oameni de afaceri din 
cercul clientului, baza de date de 
la ORC etc);

 Ű Comunicarea cu expertul/
auditorul precedent. Investigațiile 
vor include întrebări privind 
faptele care pot să afecteze 
integritatea conducerii, 
neînțelegeri cu conducerea în 
privința politicilor contabile, a 
procedurilor de audit, evaluare 
sau de ținere a contabilității sau 
a altor probleme semnificative 
similare și motivația dată de 
expertul/auditorul precedent 
privind decizia de schimbare a 
prestatorului;

 Ű Stabilirea faptului că acceptarea 
clientului nu va încălca Codul de 
etică profesională;

 Ű Furnizarea documentației 
referitoare la concluziile la care s-a 
ajuns și luarea deciziei de păstrare/
respingere a potențialului client 
(fișa de acceptare).

12. Aceste etape sunt corespunzătoare 
următoarelor activități:

 Ű Analiza clienților potențiali;
 Ű Analiza acceptării 

sau nu a unei oferte;
 Ű Negocierea contractului: 

acceptarea sau nu a 
clauzelor propuse;

 Ű Realizarea raportului de evaluare;
 Ű Verificarea raportului de evaluare;
 Ű Răspunsurile la întrebări;
 Ű Arhivarea tuturor documentelor 

aferente proiectului.

Care sunt situațiile posibile 
de refuz al elaborării unor 
rapoarte de evaluare pe criterii 
de risk management?
Printre situațiile regăsite în cuprinsul 
răspunsurilor participanților la acest 
sondaj, au fost:
 Ű Identificarea unui conflict 

de interese între companie și 
potențialul client sau părți afiliate 
ale acestuia; 
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 Ű Aspecte relevate de analiza 
Know Your Client care relevă un 
potențial risc reputațional pentru 
companie sau care conduc la 
indicații că ar avea loc activități de 
natura spălării banilor; 

 Ű Solicitarea de către client a unor 
servicii pentru care colectivul de 
evaluare (chiar în cooperare cu 
alte colective similare companiei 
noastre) nu ar avea parțial sau 
total competența necesară;

 Ű Solicitarea de către client a unor 
servicii pentru care clientul nu are 
capacitatea de a furniza informația 
minimă necesară desfășurării 
lucrării;

 Ű Riscuri legate de diseminarea 
publică a informației din 
rapoartele de evaluare considerate 
inacceptabile de companie;

 Ű Cazurile în care sunt solicitate 
evaluări în cadrul unor proceduri 
judiciare ce nu sunt pe deplin 
familiare evaluatorului;

 Ű În cazul în care subiectul 
evaluării este un activ pentru 
care evaluatorul nu dispune de 
expertiza și experiența necesare;

 Ű Constatarea unor diferențe 
semnificative de opinie asupra 
valorilor potențiale, între evaluator 
și client;

 Ű Clientul nu este acceptabil 
(asocierea cu un astfel de client 
ar crea riscuri reputaționale sau 
financiare pentru companie); 

 Ű Atunci când clientul este deja 
client de audit și raportul de 
evaluare este pentru situații 
financiare - s-ar putea crea un 
conflict de independență de tipul 
„revizuire a propriei munci”; 

 Ű Neprimirea unui set de 
informații complete asupra 
clientului și scopul în care 
va fi folosită evaluarea;

 Ű Solicitarea unui raport de evaluare 
în condiții nerezonabile de timp, 
cost, calitate;

 Ű Existența unor restricții de inde-

pendență legate de clienții pentru 
care efectuăm servicii de audit;

 Ű Solicitarea raportului nostru în 
vederea soluționării unor situații 
conflictuale, ce ar afecta persoane 
fizice sau juridice față de care nu 
suntem independenți;

 Ű Dacă realizarea evaluării ar 
aduce vreun prejudiciu de orice 
natură companiei (de imagine, de 
moralitate, material etc.);

 Ű Dacă asigurările solicitate sunt 
nesustenabile – nelimitat sau peste 
limita noastră maximă;

 Ű Dacă solicitările sunt nerealiste 
în ceea ce privește termenele de 
livrare și costuri, care implicit 
afectează nivelul calitativ al muncii 
noastre. Sunt și situații în care 
clientul dorește impunerea unor 
expectanțe privind rezultatul 
muncii noastre înainte ca ea să 
fie efectuată, situații în care, de 
asemenea, suntem nevoiți să 
refuzăm din considerente etice;

 Ű Client clasificat în categoria 
celor cu risc maxim conform 
procedurilor corespunzătoare 
aplicării Legii 656/7 decembrie 
2002 pentru prevenirea și 
sancționarea spălării banilor, 
precum și pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire și combatere 
a finanțării terorismului;

 Ű Clienți care impun clauze 
nerealiste încercând astfel să 
transfere toate riscurile activității 
sale evaluatorului;

 Ű Clienți care impun daune în sume  
prestabilite în contract, solicitând 
renunțarea la apărarea în instanță 
în cazul apariției unei probleme;

 Ű Clienți care nu știu ce vor din 
punct de vedere al scopului, 
respectiv, care doresc un raport 
„bun la toate”.

Credeți că este necesară 
elaborarea unei proceduri 
specifice sau chiar a 
unui standard referitor la 

procedurile de urmat de către 
evaluator, din perspectiva risk 
management-ului?

La această întrebare am primit 
8 răspunsuri afirmative, un răspuns 
prudent - cu argumente pro și contra 
-, 2 răspunsuri negative și o abținere. 

Primii opt respondenți au mo-
tivat alegerea lor prin faptul că un 
standard adaptat profesiei ar veni ca 
o completare a maturizării profesio-
nale rezultată din conștientizarea și 
asumarea responsabilității și ar fi de 
ajutor limitării riscurilor la care pot 
fi supuși evaluatorii. Acest standard 
ar putea fi util și clienților, ferindu-i 
de eventuale prejudicii. Aceștia au 
considerat că este necesară implica-
rea Asociației în elaborarea unui ast-
fel de standard, care să nu aibă nea-
părat caracter de obligativitate dar 
care să servească drept ghid pentru 
evaluatori în manifestarea activității 
profesionale specifice. S-a menționat 
chiar eventualitatea adaptării stan-
dardului ISO 31000 la cerințele și 
caracteristicile profesiei de evaluator.

Răspunsul pe care l-am situat în-
tre da și nu a propus o mediatizare 
cât mai eficientă a procedurilor de 
bază de management al riscului și o 
analiză publică a oportunității unui 
astfel de document. 

Cei care au ales să răspundă ne-
gativ au argumentat astfel: compa-
niile mari se ghidează după regulile 
cuprinse în manualele de risk mana-
gement ale companiilor mamă, din 
afara țării, care ar putea să intre în 
contradicție cu regulile impuse local 
de un eventual standard. În același 
timp, consideră oportună încuraja-
rea firmelor de a adopta protocoale 
interne de management al riscului, 
care să se plieze pe specificul activi-
tății fiecărei entități juridice în par-
te. De asemenea, a fost invocat ca și 
exemplu de document deja existent, 
cu referire la procedura de risk ma-
nagement, Codul de etică al profesiei 
de evaluator autorizat. 
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Luca Bertalot este Se-
cretarul General al 
European Mortgage  

Federation – European Co-
vered Bond Council, din 
anul 2014. A avut amabili-
tatea de a ne răspunde ce-
lor câteva întrebări legate 
de aspectele comune din 
activitatea instituției pe 
care o reprezintă și cea de 
evaluare, înaintea debutu-
lui unui workshop despre 
finanțarea proiectelor verzi 
la care a participat în data 
de 18 aprilie a.c., organi-
zat de RoGBC la Bucu-
rești. ANEVAR este mem-
bru observator în cadrul 
EMF, iar board-ul Comisi-
ei de evaluare a EMF se va 
întâlni la Cluj-Napoca, în 
luna mai.

„Cred că ar trebui să punem bazele 
unei colaborări în ceea ce privește 
inițiativa creditelor ipotecare verzi”

Interviu cu Luca Bertalot,  
Secretarul General al European Mortgage Federation  

– European Covered Bond Council

 Ű Un interviu de Raluca Șlicaru 

Ne puteți explica 
pe scurt ce teme 
cuprinde prezentarea 
dumneavoastră despre 
creditele ipotecare verzi? 

Da, cu plăcere. European Mortgage  
Federation încearcă să lanseze o 
nouă inițiativă privată de finanțare 
bancară, care va stimula debitorii, 
prin intermediul unei rate a dobân-
zii preferențiale sau a unui credit 
mai mare în scopul îmbunătățirii 
eficienței energetice a proprietății 
lor. Inițiativa se dorește a fi un pro-
iect pan-european și avem nevoie de 
susținerea tuturor părților implicate 
în sectorul ipotecar. Evaluatorii vor 
juca un rol foarte important pentru 
că trebuie să înțelegem și să ținem 
cont de impactul pe care îl are îm-
bunătățirea eficienței energetice a 
clădirii asupra valorii acesteia. Exis-
tă sprijin din partea tuturor acto-
rilor implicați, în primul rând din 
partea Comisiei Europene, precum 
și din partea Comitetului Basel și 
din partea Băncii Mondiale. Cred că 
acesta este rolul nostru, de a facilita 

coordonarea la nivel european și de 
a ne asigura că instituțiile care oferă 
credite ipotecare vor putea găsi so-
luția pentru astfel de credite verzi 
sau credite ipotecare pentru crește-
rea eficienței energetice, în Uniunea 
Europeană. 

În ce fel se reflectă deci 
performanța energetică 
a unei clădiri verzi asupra 
valorii sale de piață? 

Credem, deoarece nu avem încă 
date concrete în această privință, că 
amenajările verzi, pentru creșterea 
eficienței energetice, pot avea un im-
pact la nivelul a doi parametri foarte 
importanți. Unul dintre parametri 
este valoarea proprietății, care poa-
te fi văzută ca o valoare pozitivă, un 
adaos de „valoare verde”, care redu-
ce acel așa-numit „brown discount”. 
Prin urmare, foarte importantă este 
valoarea netă a amenajărilor. 

În al doilea rând, vom încerca să 
determinăm legătura dintre eficiența 
energetică a proprietății și probabili-
tatea de incapacitate de plată a debi-
torului. Cu alte cuvinte, creșterea efi-
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cienței energetice a unei proprietăți 
reduce riscul de incapacitate de plată 
a debitorului, rezultând un risc mai 
mic asumat de bancă. 

Ce noutăți aveți în ceea ce 
privește cooperarea EMF 
– TEGoVA?  

Consider că reprezintă o coo-
perare foarte importantă, având în 
vedere complementaritatea și inter-
conectivitatea a ceea ce facem noi. 
Cred că nicio parte nu poate lucra 
fără cealaltă, iar TEGoVA a făcut o 
treabă extraordinară când a elaborat 
Standardele europene de evaluare. 
Suntem încântați să conlucrăm pen-
tru viitorul acestei industrii. 

Punerea în practică a 
setului de linii directoare 
cu privire la evaluarea 
pentru garantarea 
împrumutului pentru 
proprietățile comerciale, 
convenite cu TEGoVA în 
octombrie 2014, este încă 
în proces de analiză sau 
s-a ajuns la o formă finală?

Suntem foarte mulțumiți de 
structura lor prezentă și avem chiar 
confirmările unora dintre membrii 
noștri că au pus în aplicare aces-
te specificații. Bineînțeles că aces-
te ghiduri pot fi îmbunătățite prin 
schimbul permanent de idei, iar con-
tinuarea aplicării lor unitare va fi 
una din temele abordate în luna 
mai, în cadrul întâlnirii board-ului 
Comisiei de evaluare a EMF, de la 
Cluj-Napoca.

Care sunt avantajele unui 
membru observator al 
EMF, precum ANEVAR? 

În primul rând suntem extrem de 
încâtați să vă avem alături. Avantaje-

le pentru asociația dvs. sunt repre-
zentate de posibilitatea de a participa 
la discuții și de a fi la curent cu cele 
mai noi subiecte aflate pe ordinea de 
zi a instituțiilor de credit. Pe de altă 
parte, experiența transmisă și feed-
back-ul primit din partea ANEVAR 
sunt foarte importante și utile pen-
tru membrii noștri. Prețuim acest tip 
de cooperare și sperăm să continue 
în anii ce vor veni. 

Care este percepția ima-
ginii ANEVAR în rândul 
celorlalți membri ai EMF? 

Cred că ANEVAR se bucură de 
o reputație solidă și, prin urmare, 
percepția este una cu totul poziti-
vă. Pentru noi sunteți un partener 
indispensabil, reprezentativ pentru 
acest domeniu în România. Suntem 
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cu toții conștienți de rolul important 
pe care ANEVAR îl va juca în viitor, 
mult mai mult decât în prezent, în 
discuția despre eficiența energetică, 
dar și în analiza calității activelor 
bancare, unde rolul ANEVAR este, 
de asemenea, extrem de important, 
după părerea mea. 

Aveți un mesaj pentru 
membrii ANEVAR? 

Da, cred că ar trebui să punem 
bazele unei colaborări în ceea ce pri-
vește inițiativa creditelor ipotecare 
verzi. Consider că lansăm o inițiativă 
foarte importantă, inițiativă pe care 
nu o putem dezvolta și pune în apli-
care fără sprijinul evaluatorilor. Mai 

ales pe piețe ca cea din România, 
unde există o veritabilă problemă 
căldură vs hrană, adică unde propri-
etarii trebuie să aleagă între a achita 
factura la căldură sau a finanța alte 
cheltuieli mai urgente. Sunt de păre-
re că, în contextul acestei colaborări, 
faptul că împărtășim aceleași idei și 
aceleași perspective este extrem de 
important. Ne confruntăm cu o pro-
vocare, care în esența este o proble-
mă europeană, construirea unui pro-
iect european și cred că ANEVAR 
este foarte bine poziționat pentru a 
juca un rol important în fața unei 
astfel de provocări. 

Există o practică răspân-
dită în Europa ca institu-

țiile financiare să verifice 
calitatea evaluărilor în 
scopul asigurării unei es-
timări adecvate a valorii 
proprietății imobiliare?

Ei bine, în Europa metodologiile 
diferă. Ce vreau să spun este că acolo 
unde nu se practică o astfel de verifi-
care, se va avea în vedere în viitor. De 
fapt, siguranța calității procesului de 
evaluare este extrem de importantă 
pentru întreaga analiză a riscurilor, 
deci, dacă această practică nu este 
încă foarte importantă, va deveni. 

După părerea 
dumneavoastră, 
instituțiile financiare 
respectă principiile 
privind independența 
evaluatorului? 

Independența evaluatorului, in-
tern sau extern instituției de credit, 
este un aspect cheie, la care am lucrat 
din greu pentru a fi reflectat în mod 
corespunzător în Mortgage Credit 
Directive. Este crucial pentru indus-
tria pe care o reprezentăm și cred 
că instituțiile financiare tratează cu 
foarte mare atenție acest aspect, asi-
gurându-se că „zidurile chinezești” 
sunt plasate acolo unde trebuie. Așa 
cum am subliniat, Regualmentul pri-
vind Cerințele de Capital (Capital 
Requirements Regulations – CRR) și 
Directiva Europeană privind Credi-
tele Ipotecare (Mortgage Credit Di-
rective - MCD), de asemenea, trebu-
ie să includă în legislație cerința de 
independență, care asigură „înfileta-
rea“ ei în practica națională.

Care este rolul  
unităților de gestionare  
a riscului din bănci 
în ceea ce privește 
reglementarea activității 
evaluatorului intern? 
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Consider că joacă un rol foar-
te important în efectuarea analizei 
riscurilor, ceea ce cred că este un 
lucru foarte important din per-
spectiva ratingului, pentru analiza 
riscurilor pentru investitorii ex-
terni, deci cred că va fi din ce în ce 
mai important ca băncile să-și spo-
rească capacitatea de a face acest 
lucru în colaborare cu evaluatorii 
externi. Trebuie să ne asigurăm că 
și evaluatorii interni și cei externi 
performează într-o manieră simi-
lară, în vederea asigurării unei ana-
lize adecvate a riscului. 

Cât de importantă este 
pentru o bancă afilierea 
unui evaluator la o 
asociație profesională? 

Este foarte importantă, pentru 
că implică respectarea standarde-
lor, a eticii profesionale și a unui 
nivel înalt de profesionalism, toate 
acestea conferindu-i creditorului 
încredere în evaluator și în produ-
sul pe care îl livrează acesta. 

Care sunt principalele 
subiecte la care lucrează 
în prezent Comisia de 
evaluare a EMF? 

Pe lângă schimbul constant de 
informații și exemplele de cele mai 
bune practici în evaluare, monito-
rizăm interpretarea MLV în legis-
lația uropeană, urmărim discuțiile 
referitoare la evaluare în cadrul Co-
mitetului Basel privind revizuirea 
supravegherii bancare cu privire la 
abordarea unitară a riscului de cre-
dit și analizăm utilizarea AVM-uri-
lor în UE. Subiectul creditelor ipo-
tecare verzi va figura pe agenda 
viitoarei întâlniri de lucru. În com-
pletarea tuturor acestora, con-
tinuăm colaborarea cu TEGoVA  
și RICS pe probleme de interes co-
mun. 
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 Ű Marea 
majoritate 
dintre noi 
nu suntem 
generatori 
de progres, 
deși cu mare 
bucurie urmăm 
tot ceea ce 
percepem 
ca nou (fie 
el progres 
cu adevărat 
sau nu).

L
ibertatea bazată pe limite poate fi înțeleasă în 
două feluri: libertatea de a încălca limitele sta-
bilite – care în sens bun poate duce la progres 
prin asumarea unor riscuri calculate; dar în 
sens mai puțin confortabil poate duce la anar-
hie prin asumarea oricărui risc, respectiv li-

bertatea de avea/ accepta limite – adică libertatea dată 
de lipsa de riscuri presupusă de a te „mișca” în cadrul 
limitelor stabilite.

Marea majoritate dintre noi nu suntem generatori de 
progres, deși cu mare bucurie urmăm tot ceea ce percepem 
ca nou (fie el progres cu adevărat sau nu). Așa încât, iată, mă 
adresez vouă propunându-vă libertatea presupusă de exis-
tența unor limite, respectiv limitele formalizate prin con-
tractul dintre evaluator și clientul/ beneficiarul său.

Hai, nu vă încruntați: dacă vă gândiți bine, cred că nu 
puteți numi vreo circumstanță a vieții de zi cu zi în care să 
nu acționați în cadrul unei limite (măcar cea a instinctului 
de conservare, nu mai vorbesc de cea dată de forța gravita-
țională). Și dacă așa este, nu este decât ceva firesc să aveți 
și aceste limite formalizate – a ceea ce așteptați de la relația 
vremelnică sau nu cu clientul vostru.

Orice decizie ce trebuie luată privind intrarea într-o 
relație de afaceri cu un potențial client trebuie însoțită de 
banala dar necesara analiză pro și contra (uneori este un 
proces de care nici nu ne dăm seama). Un factor pro ar 
trebui să fie chiar acceptarea sau solicitarea de către client 
a unui document scris în care să fie declarate așteptările 
fiecărei părți.

Sigur, în primul rând trebuie declarat ce anume face 
obiectul contractului (în cazul nostru tipul serviciilor pre-
state – că este raport de evaluare pentru garantarea credite-
lor sau unul de verificare, ori poate unul pentru impozitare). 

Și mai mult, descrierea obiectului con-
tractului trebuie detaliată cât se poate 
– tipul de valoare livrată (preferabil 
chiar definiția acesteia – chiar dacă o 
să spuneți că pentru un client neavizat 
este prea puțin relevant), standardele 
de evaluare aplicabile, scurta descriere 
a obiectului evaluării etc. Astfel, defi-
nirea produsului ce va fi creat și livrat 
clientului este un pro, nu?

În continuare, ceilalți termeni: ter-
menul de livrare (și aici aș zice că tre-
buie ținut cont că trei femei gravide nu 
nasc un copil în 3 luni, tot 9 luni trebuie 
să treacă până nasc câte unul, așa în-
cât acceptarea unui termen scurt, care 
împiedică efectuarea consistentă a ser-
viciului livrat ar trebui evitată), modul 
de raportare a valorii, responsabilitățile 
asumate și de o parte și de alta (corecti-
tudinea informațiilor, modul de comu-
nicare, responsabilitatea față de terți).

Stabilirea cât mai clară a coordo-
natelor de colaborare (iar cu clienții 

Mic eseu despre limite și riscuri

 Ű CRISTINA GRIGORESCU,  
Vicepreședinte ANEVAR, EI, EPI, EBM

„Așa cum zborul nu este cu putință în afara gravitației, libertatea nu are sens 
decât în condițiile existenței limitei.”  Gabriel Liiceanu – „Despre limite“
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 Ű Riscul 
asociat este 
interpretarea cu 
rea-credință sau 
distorsionată 
a prevederilor 
respective. Sau, 
pur și simplu, în 
stil avocățesc, 
cu abilitățile 
necesare acelei 
meserii, găsirea 
acelor prevederi 
care nu au fost 
interpretate 
corect/ complet 
la semnarea 
contractului.

neavizați merită să aveți răbdarea 
să discutați și să le explicați) are următoarele avantaje  
(enumerare fără pretenția de a epuiza toate posibilitățile):
 Ű Reduce riscurile de neînțelegere a termenilor 

colaborării;
 Ű Creează o punte de încredere între cele două părți;
 Ű Setează corect așteptările și de o parte și de alta;
 Ű Oferă protecție ulterioară (și mă gândesc ca fiind 

ulterioară de-a binelea, adică peste ani de la 
momentul colaborării) în cazul unor eventuale litigii.
Riscul asociat este interpretarea cu rea-credință sau dis-

torsionată a prevederilor respective. Sau, pur și simplu, în 
stil avocățesc, cu abilitățile necesare acelei meserii, găsirea 
acelor prevederi care nu au fost interpretate corect/ complet 
la semnarea contractului.

De fapt nu discutăm despre eliminarea totală a riscuri-
lor, ci doar de asumarea unor riscuri calculate, sau măcar 
luarea măsurilor necesare pentru controlul acestora.

Așa încât:
 Ű Bine ar fi să aveți un angajat/ sfătuitor pe teme 

juridice;
 Ű Bine ar fi să aveți formate modele standard ale unor 

asemenea contracte/ convenții. Chiar dacă dialogul 
se poartă cu o multinațională, faptul că propuneți 

o formă de contract denotă 
obișnuința unei bune practici, 
siguranță și profesionalism, ceea 
ce vă situează de la început pe 
poziţia de partener;

 Ű Bine ar fi ca în situația în care 
primiți o propunere de format 
de contract să o dați la citit unui 
ochi avizat.
Astfel vă asigurați libertatea de a vă 

alege clienții, libertatea de a refuza o 
relație de afaceri, dacă este cazul, liber-
tatea de a vă activa protecțiile necesare 
pentru desfășurarea activităților într-o 
lume destul de nesigură și, în fine, li-
bertatea de a dormi liniștit.

Dar, atenție! Existența unui contract 
nu ne ferește de asumarea unor misiuni 
de evaluare peste calificările și abilitățile 
noastre și nici nu asigură calitatea ra-
poartelor de evaluare. Asta ar rămâne 
de dezvoltat la capitolul „Va urma…” 
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Rolul activității de monitorizare  
în procesul de management al riscului

P
rin activitatea desfășurată până în prezent, 
ANEVAR și-a câștigat o poziție importantă 
în piața serviciilor de evaluare din România, 
având o contribuție semnificativă la dezvoltarea 
profesiei și recunoașterea acesteia în rândul be-
neficiarilor unor astfel de servicii profesionale. 

Asociația se preocupă permanent de competența pro-
fesională a membrilor săi și de respectarea de către aceștia 
a unor principii deontologice absolut necesare desfășură-
rii profesiei de evaluator astfel încât apelarea la serviciile 
unor evaluatori membri ANEVAR să confere un element 
de siguranță utilizatorilor.

Menținerea reputației și a credibilității în fața be-
neficiarilor serviciilor de evaluare oferite de membrii 
ANEVAR este un obiectiv principal al asociației. În aces-
te condiții, calitatea lucrărilor de evaluare efectuate de 
evaluatorii autorizați trebuie să fie la un nivel cât mai 
ridicat, obiectiv realizabil atât prin asigurarea unei pre-
gătiri profesionale adecvate a membrilor asociației cât și 
prin monitorizarea continuă a activității acestora. 

Acest articol își propune să prezinte câteva aspecte afe-
rente activității ANEVAR de monitorizare a calității servi-
ciilor de evaluare furnizate de evaluatorii autorizați și be-
neficiile așteptate din perspectiva unei gestionări adecvate 
a riscurilor inerente acestei activități atât din perspectiva 
evaluatorilor autorizați, cât și din cea a asociației.

Din punctul de vedere al evaluatorilor, probabil că cele 
mai frecvente riscuri sunt cele legate de percepția utilizatori-
lor rapoartelor de evaluare privind independența și imparți-
alitatea evaluatorului precum și cele legate de calitatea slabă 
a rapoartelor de evaluare datorată unor factori obiectivi sau 
mai puțin obiectivi, de la lipsa informațiilor până la lipsa 
competențelor necesare efectuării unor analize sustenabile. 
De altfel obiectivitate, independență, imparțialitate (evitare 
potențiale conflicte de interes) și competență profesională 
sunt principii de bază ale profesiei de evaluator incluse în 
„Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat”.

Din punctul de vedere al asociației, pierderea reputației 
și a credibilității serviciilor oferite de membrii ANEVAR 

în fața beneficiarilor reprezintă ris-
curi majore ce trebuie gestionate în 
mod corespunzător. În mod evident, 
managementul riscurilor atât din per-
spectiva evaluatorilor, cât și din cea a 
asociației sunt obiective convergente 
iar activitatea de monitorizare imple-
mentată de ANEVAR, prin caracterul 
preventiv pe care și l-a propus, este un 
instrument ce este de așteptat să aducă 
o contribuţie importantă la realizarea 
acestor obiective.

Implementarea de către evalua-
tori a unor proceduri de manage-
ment al riscurilor este o necesitate 
pentru profesie, permițând identifi-
carea încă din perioada de ofertare a 
unor potențiale expuneri ce trebuie 
adresate pe perioada de implementa-
re a proiectului de evaluare. 
Astfel, pot fi evitate eventuale conflicte 
de interese dacă procedurile implemen-
tate de evaluator îi permit acestuia să:
 Ű înțeleagă clar scopul serviciilor 

de evaluare, utilizarea și 
distribuția rapoartelor emise;

 Ű SORIN PETRE,  
Director Valuation & Economics 
PricewaterhouseCoopers România, CFA, 
EPI, EIF, VE

 Ű Implementarea 
de către 
evaluatori a 
unor proceduri 
de management 
al riscurilor este 
o necesitate 
pentru profesie, 
permițând 
identificarea 
încă din 
perioada de 
ofertare a unor 
potențiale 
expuneri ce 
trebuie adresate 
pe perioada de 
implementare 
a proiectului de 
evaluare.
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 Ű identifice relațiile comerciale anterioare cu 
potențialul client, atât pentru servicii de 
evaluare cât și pentru alte servicii;

 Ű verifice integritatea și credibilitatea 
potențialului client.

De asemenea, o înțelegere corespunză-
toare a contextului în care se va desfășura 
lucrarea de evaluare îl va ajuta pe evaluator 
să estimeze resursele și competențele nece-
sare pentru finalizarea proiectului, precum și 
informațiile disponibile pe care acesta se poate 
baza în fundamentarea concluziilor, toate aceste 
date fiind premisele necesare livrării unor rapoarte 
de evaluare de calitate.    

Evident că o astfel de analiză de risc poate conduce și 
la situații de refuz al elaborării unor rapoarte de evalua-
re, câteva exemple de astfel de situații ar putea fi: 
 Ű clientul nu poate fi acceptat (asocierea cu un astfel 

de client ar crea riscuri reputaționale sau financiare 
pentru evaluator);

 Ű implicarea în proiect ar putea crea percepția unui 
posibil conflict de interese; 

 Ű scopul/ subiectul evaluării este unul foarte complex, 
livrarea se cere într-un timp scurt și lipsesc resursele 
necesare.

Procesul de monitorizare conceput și implementat de 
către ANEVAR își propune să vină în sprijinul evaluato-
rilor ajutându-i în elaborarea unor proceduri de manage-
ment al riscului aliniate cu cerințele Codului de etică și 
ale Standardelor de evaluare pe baza celor mai bune prac-
tici observate în profesie. Printre obiectivele importante 
incluse în cadrul procesului de monitorizare se regăseș-
te și verificarea procedurilor implementate de evaluator 
pentru asigurarea cerințelor de obiectivitate, independen-
tă și imparțialitate precum și de competență profesională. 

Astfel, verificările făcute în cadrul inspecțiilor efec-
tuate de Departamentul de Verificare și Monitorizare 
din cadrul ANEVAR, publicarea neconformităților ob-

servate în cadrul 
inspecțiilor, prezen-

tarea periodică a rezulta-
telor activității de moni-

torizare sunt instrumente 
ce pot fi folosite de către 

evaluatori în implementarea 
și îmbunătățirea proceduri-

lor specifice de management 
al riscului. În aceste condiții, 

activitatea de monitorizare are 
cu siguranță un rol preventiv, de 

evitare a utilizării de către membrii 
asociației a unor practici nepermise 
de Codul de etică și de Standardele 
de evaluare și de îmbunătățire a ca-
lității lucrărilor de evaluare efectua-
te de evaluatorii autorizați.

În concluzie, implementarea de 

către evaluatori a unor proceduri de 
management al riscului este cu sigu-
ranță foarte utilă în cadrul procesu-
lui de evaluare. Refuzarea unor lu-
crări de evaluare în condițiile în care 
există riscuri ce nu pot fi gestionate, 
fie ele legate de percepția utilizatori-
lor fie de lipsa resurselor, a compe-
tențelor necesare elaborării lucrării, 
trebuie să fie privită ca o necesitate 
pentru evaluator, o astfel de abordare 
conducând cu siguranță la creșterea 
credibilității profesiei în fața benefi-
ciarilor. Activitatea de monitorizare 
ANEVAR a fost elaborată pentru a-i 
ajuta pe evaluatori în desfășurarea 
activității, inclusiv din punctul de ve-
dere al gestionării corespunzătoare a 
riscurilor, fiind un instrument efici-
ent de asigurare a calității serviciilor 
de evaluare desfășurate de evaluatorii 
autorizați cu un caracter preventiv, 
bazat pe principii de transparență. 

 Ű Printre 
obiectivele 
importante 
incluse în cadrul 
procesului de 
monitorizare 
se regăsește 
și verificarea 
procedurilor 
implementate de 
evaluator pentru 
asigurarea 
cerințelor de 
obiectivitate, 
independentă 
și imparțialitate 
precum și de 
competență 
profesională.
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 Ű Un alt punct 
sensibil l-a 
reprezentat 
utilizarea mixtă 
a clădirilor care 
a determinat 
o disproporție 
majoră între 
eforturile 
depuse pentru 
impunerea 
acestor clădiri și 
efectul sumelor 
colectate 
ca urmare a 
acestui exercițiu 
din total sume 
colectate.

T
itlul articolului reflectă o incursiune în pro-
cesul de evaluare pentru impozitare a clădiri-
lor, care a început cândva în anul 2013 și s-a 
încheiat la 31 mai 2016. Voi trece în revistă 
câteva fapte și cifre mai mult sau mai puțin 
cunoscute, dar cu însemnătate ridicată.

Faptele de început înseamnă creionarea de către Minis-
terul Finanțelor Publice și apoi punerea pe hârtie și dezba-
terea tehnică în cerc de specialiști, a unui sistem schimbat al 
modului de impunere a clădirilor, care a avut ca principali 
piloni (1) schimbarea perspectivei dinspre orientarea pe 
proprietarul clădirii către orientarea spre utilizarea acesteia 
și (2) decuplarea valorii fiscale de valoarea contabilă.

După consultări largi a rezultat un text al Codului fiscal 
a cărui aprobare a stat o perioadă sub semnul întrebării. A 
apărut, în sfârșit, în luna septembrie 2015, cu mențiunea 
că va intra în vigoare la 1 ianuarie 2016.  Pentru o imagine 
completă a aplicării prevederilor din Cod s-au așteptat Nor-
mele de aplicare. Acestea au apărut abia la începutul lunii 
ianuarie, ceea ce a însemnat un start ratat al noului pro-
ces. Toate părțile implicate, autorități locale, contribuabili, 
evaluatori autorizați, s-au adaptat din mers. Nu voi intra 
în detalii referitoare la conținutul Codului, al Normelor de 
aplicare și al Standardelor de evaluare, pentru că am făcut-o 
deja în fiecare dintre articolele dedicate acestui subiect, pe 
care le găsiți în revista Valoarea din ultimii doi ani.

Punctele sensibile
Principala noutate pentru contribuabilii persoane fizi-

ce a reprezentat-o faptul că pentru optimizare fiscală aveau 
posibilitatea să solicite realizarea unui raport de evaluare a 
clădirilor nerezidențiale pe care le dețineau. Acest exercițiu 
a reprezentat o provocare (și, în același timp, un punct sensi-
bil) atât pentru contribuabili, cât și pentru autoritățile locale 
și, nu în ultimul rând, pentru evaluatori. Nu a existat o esti-
mare oficială a numărului de clădiri care urmau a fi evaluate. 
Au existat însă înregistrări curente și actualizate la zi în Baza 
de Informații Fiscale (BIF), gestionată de către organismul 
îndreptățit prin lege să gestioneze cadrul în care își desfă-
șoară activitatea evaluatorii autorizați (ANEVAR). Aceste 

informații, pe care le regăsiți in extenso 
în acest număr al revistei, au relevat o 
realitate foarte departe de diverse cifre 
citate „pe surse” începând cu luna ia-
nuarie a acestui an și care prevesteau că 
vor fi evaluate cca. 1 milion de clădiri 
și că membrii ANEVAR vor câștiga 1,5 
miliarde de Euro. Aceste cifre aberan-
te au determinat și anumite acțiuni, pe 
care le-aș numi la limita iresponsabili-
tății și la care voi face referire la un mo-
ment dat în aceste rânduri.

Un alt punct sensibil l-a reprezen-
tat utilizarea mixtă a clădirilor care a 
determinat o disproporție majoră între 
eforturile depuse pentru impunerea 
acestor clădiri și efectul sumelor colec-
tate ca urmare a acestui exercițiu din 
total sume colectate.

Primul trimestru
A început cu întârziere și în „vi-

teză” din cauza apariției întârziate a 
Normelor de aplicare și a termenului 
final 31 martie, care se apropia cu re-
peziciune. Au început să fie „testate 
limitele” atât în ceea ce privește apli-
carea Standardelor de evaluare (vezi 

 Ű ADRIAN VASCU,  
Președinte ANEVAR 2014-2015,  
Senior Partner Veridio
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 Ű În opinia mea, 
a fost o etapă 
firească de 
așezare a noilor 
reguli care, 
orice s-a spus 
și s-ar spune, a 
adus o rigoare 
suplimentară 
evaluării pentru 
impozitare.

dispară din norme numele ANEVAR 
pentru că „unii“ au interpretat că 
Normele la Codul fiscal au conferit 
monopol unui ONG. Tot cam în ace-
eași perioadă, ministrul de finanțe 
declara faptul că „evaluările pentru 
impozitare pot fi realizate și de către 
alți evaluatori autorizați decât mem-
brii ANEVAR“. Toate aceste lucruri au 
arătat o abordare superficială a legis-
lației în vigoare și, pornindu-se de la 
premise incorecte „iute și cu nebăgare 
de seamă“, s-a purces la măsuri care 
nu au făcut decât să ridice măcar un 
semn de întrebare asupra înțelegerii 
de ansamblu a modului în care au fost 
puse în aplicare noile măsuri. Nu pot 
să nu menționez, de asemenea, cum 
documente emise de CNIPMMR 
anunțau pierderea a peste 100.000 
de locuri de muncă, pentru că vor 
crește impozitele pe clădiri în cazul 
IMM-urilor. Exemplul atașat acelui 
document, care a fost trimis către 
principalele instituții ale statului (Par-
lament și Guvern) era greșit. Dar pen-
tru că totul este bine când se termină 
cu bine, mă bucur că această bâlbâiala 

legislativă nu a avut efecte ma-
jore și lucrurile au mers 

mai departe.

Anexa 2 cu stabilirea deprecierilor), cât și înțelegerea ne-
unitară de către autoritățile locale a prevederilor din Nor-
mele de aplicare a Codului fiscal, în special în ceea ce pri-
vește încadrarea clădirilor deținute de persoane fizice ca 
rezidențiale sau nerezidențiale, în funcție ba de suprafețe, 
ba de plătitorii utilităților etc. În opinia mea, a fost o etapă 
firească de așezare a noilor reguli care, orice s-a spus și s-ar 
spune, a adus o rigoare suplimentară evaluării pentru im-
pozitare. Acest lucru se va vedea în anii care vin, cu respec-
tarea condiției esențiale: de a nu schimba regulile jocului 
în timpul jocului. O astfel de schimbare a avut loc în luna 
martie. Fiind mijlocul perioadei prevăzute de lege con-
form Codului fiscal, modificarea de Norme ar fi trebuit să 
fie strict necesară îndepărtării unor obstacole. Din păcate 
nu a fost așa și, într-o notă pe care am mai întâlnit-o în sis-
temul legislativ autohton, s-a utilizat prilejul pentru a mai 
introduce, pe ușa din dos, unele modificări. Una dintre ele, 
vădit nejustificată obiectiv, a fost eliminarea din Norme a 
articolului prin care autoritățile locale verificau rapoartele 
de evaluare depuse de către contribuabili, prin prisma re-
cipisei furnizate de către baza de date BIF. Nu voi dezvol-
ta acum lipsa de substanță a unei asemenea decizii, ci voi 
spune că ea nu a avut efectele dorite, pentru că prevede-
rea din Codul fiscal referitoare la Standardele de evaluare 
și obligativitatea acestora a rămas în vigoare și, pe de altă 
parte, pentru că multe dintre autoritățile locale au înțeles 
utilitatea BIF și au solicitat în continuare existen-
ța recipisei. Un argument în plus pentru cei care 
vor să analizeze inutilitatea acestei modificări 
de Norme este să verifice articolul „substitut“ 
și noua bază de date propusă de 
inițiatorii modificării și să ob-
serve nefuncționalitatea aces-
teia. La momentul modifică-
rii, unul dintre 
argumentele 
vehiculate era 
că trebuia să 
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După primul trimestru
Pentru că timpul curgea cu repezi-

ciune și noile Norme au mai introdus o 
perioadă de așteptare, a apărut „fireas-
ca“ prelungire a termenului inițial pen-
tru depunerea declarațiilor fiscale, de 
la 31 martie la 31 mai. După cum am 
scris și în perioada apariției deciziei de 
prelungire, ea este benefică, atâta vre-
me cât va fi corect explicată necesitatea 
acesteia și nu se vor căuta țapi ispăși-
tori. S-a reușit acest lucru. Puteți verifi-
ca în cifrele din conținutul revistei câte 
clădiri s-au mai evaluat după data de 
31 martie până la noul termen limită. 

Din aceeași categorie a intențiilor 
legislative năstrușnice, în aceeași peri-
oadă de după finalizarea primului tri-
mestru și până la sfârșitul lunii mai, a 
existat o inițiativă legislativă de regle-
mentare a unor măsuri în domeniul 
autorităților locale, în care din nou, 
pe ușa din dos, s-a strecurat de aceas-
tă dată, o modificare a Codului fiscal, 
prin care evaluările pentru impozita-
re să fie realizate de către „persoane 
competente conform legii“ și nu de 
către „evaluatorii autorizați, în confor-
mitate cu Standardele de evaluare în 
vigoare“. O altă măsură surprinzătoare 
prin neprofesionalismul ei și care, din 
fericire, a fost oprită prin dezbaterile 
din Comisia de Buget Finanțe a Ca-
merei Deputaților. Spun din fericire, 
gândindu-mă în primul rând la dova-
da că sistemul legislativ dă semne de 
funcționare corectă și legea nu se mai 
schimbă doar din dorința câtorva per-
soane, fără a analiza oportunitatea și 
legalitatea unei asemenea măsuri. Una 
peste alta, aceste fapte din spatele sce-
nei, nu au oprit mersul înainte, astfel 
încât acum, la sfârșitul primei etape, 
pot fi analizate la rece rezultatele obți-
nute. Pot fi trase concluziile corecte și 
luate măsurile care se impun.

Și am ajuns la cifre
BIF reprezintă dovada clară a celor 

întâmplate în acest prim an de aplicare 
a noilor măsuri. Vă recomand să ur-

măriți analizele detaliate despre care 
am mai pomenit până acum cu trimi-
tere la alte articole din acest număr al 
revistei și chiar să vă realizați propriile 
analize. Eu mă voi opri asupra a 5 din-
tre ele, pe care le consider relevante.

Astfel:
1. Numărul total de rapoarte de eva-
luare realizate a fost de 132.500, dintre 
care cca. 90.000 pentru persoane fizi-
ce. Acestea au reprezentat „rapoarte de 
evaluare noi“ adăugate pieței evaluării 
din România. Deci au dat mai mult de 
lucru evaluatorilor. Această situație se 
va repeta doar peste 5 ani având în ve-
dere că pentru persoanele fizice cresc 
cotele de impozitare doar dacă nu își 
realizează un raport de evaluare o dată 
la 5 ani. Dacă ar fi să fac o estimare în 
termeni de cifră de afaceri, aș îndrăzni 
să spun că piața evaluării a crescut în 
acest an cu cca. 10-12 mil. Euro ajun-
gând poate la cca. 45 mil. Euro. Se va 
cunoaște cu exactitate acest lucru oda-
tă cu depunerea rapoartelor de activi-
tate pentru anul 2016 de către evalua-
torii autorizați.
2. Numărul total de clădiri evalua-
te a fost de cca. 245.000 din care cca. 
132.000 aparțineau persoanelor juri-
dice și 113.000 aparțineau persoanelor 
fizice. Clădirile aparținând persoane-
lor juridice au fost evaluate și cu trei 
ani în urmă (în majoritatea situații-
lor), astfel încât contribuabilii respec-
tivi au derulat o operațiune de evalua-
re cu care erau în cea mai mare parte 
familiarizați.
3. Numărul total de clădiri cu utiliza-
re mixtă evaluate a fost de cca, 28.000, 
adică nu cu mult peste 10% din nu-
mărul total de clădiri evaluate. Această 
cifră va trebui analizată cu seriozitate 
prin prisma nenumăratelor discuții și 
neînțelegeri care au avut loc în jurul 
utilizării mixte.
4. Numărul total de clădiri cu utili-
zare rezidențială evaluate a fost de 
cca. 19.000. Acestea se referă la clădiri 
aparținând exclusiv unor persoane ju-
ridice. În cazul persoanelor fizice, va-

loarea impozabilă a clădirilor cu uti-
lizare rezidențială s-a realizat pe baza 
algoritmului prevăzut în articolul 457 
din Codul fiscal. În cazul persoanelor 
juridice, același algoritm a fost repli-
cat de către evaluatori, fiind o anexă la 
Standardele de evaluare, care a urmă-
rit acoperirea unei lacune legislative în 
vederea asigurării uniformității mo-
dului de stabilire a valorii impozabile 
pentru clădiri cu utilizare similară, in-
diferent dacă proprietarul este persoa-
nă fizica sau juridică.
5. Valoarea totală impozabilă a clădi-
rilor evaluate a fost de cca. 81 miliarde 
lei. O sumă impresionantă pe care vă 
recomand să o „vizualizați“ în repere 
care vă sunt familiare. Precizez însă că 
de la această sumă până la impozitele 
locale, respectiv la veniturile bugetare 
locale, intervin cotele de impozitare 
care țin exclusiv de aleșii locali. O ana-
liză corectă și exhaustivă a efectelor 
noului sistem impus de Codul fiscal 
trebuie să se aplece asupra cotelor de 
impozitare aplicate, corelându-le poate 
și cu faptul că acest prim an a coincis 
cu un an electoral atât la orașe, cât și 
la comune și sate, ceea ce a justificat 
într-o oarecare măsură „vâlva“ creată 
în jurul implementării noului sistem. 
Odată ce a dispărut acest factor su-
biectiv, noile autorități locale vor avea 
la dispoziție cifrele acestui prim an și 
faptul că nivelul de predictibilitate al 
acestora este extrem de ridicat. În aces-
te condiții, fundamentarea bugetelor 
viitoare se va baza pe un instrument de 
lucru inexistent până în prezent.

S-au mai realizat  
rapoarte de evaluare  
după 31 mai 2016?

Această întrebare a apărut frecvent 
în și din toate direcțiile după data de 
31 mai. Factorii „perturbatori“ invo-
cați au fost legați de faptul că autorită-
țile locale au transmis contribuabililor 
că mai primesc rapoarte de evaluare, 
sau de faptul că BIF încă era funcțio-
nală. Ambele motive nu stau în picioa-
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re fără analiza corectă a prevederilor 
legale. Conform acestora, rapoartele 
de evaluare care produc efecte în anul 
2016 trebuie să aibă data raportului 
înainte de 31 mai. Orice raport care nu 
respectă această regulă, chiar dacă prin 
absurd a fost utilizat de către unele 
dintre autoritățile locale, nu are suport 
legal în utilizare. De aceea, ca și fur-
nizori onești de servicii profesionale, 
evaluatorii trebuiau să evite ipostaza 
în care își puneau clienții și pe ei înșiși, 
prin utilizarea unor documente rea-
lizate în afara termenului prevăzut de 
lege. Așa cum rapoartele de evaluare 
pentru impozitare având o dată a ra-
portului înainte de 31 decembrie 2015 
nu puteau fi utilizate, în aceeași situație 
se găsesc și rapoartele cu data raportu-
lui după 31 mai. Acest lucru va fi des-
coperit mai devreme sau mai târziu. 

La sfârșitul primei etape
Dacă tot se discută despre ajusta-

rea Codului fiscal și modificarea unor 
prevederi ale acestuia, analizând cifre-
le și faptele primei etape, aș putea des-
prinde următoarele propuneri de avut 
în vedere la o eventuală modificare. 
Fac precizarea că aceste propuneri 
respectă regulile pe care le-am consi-
derat ca fiind încălcate în demersurile 
de modificări legislative neinspirate, 
pe care le-am invocat anterior, respec-
tiv: să nu fie aplicate în timpul jocului 
(iar „jocul“, în ceea ce privește impozi-
tarea, este în pauză până la 1 ianuarie 
2017) și se referă la părți din Cod care 
își justifică modificarea pe obiective 
evidente, fără a afecta continuitatea 
aplicării măsurilor aplicate începând 
cu 1 ianuarie 2016. 

Astfel,
Propunerea nr. 1 - Uniformizarea 
cotei de impozitare a clădirilor ne-
rezidențiale, respectiv rezidențiale 
pentru fiecare tip de contribuabil. 

Justificare
Această propunere a rezultat în 

urma analizei premiselor care au stat 

la baza implementării noilor reguli 
și a modului în care acestea au fost 
respectate. Astfel, intenția a fost ca 
impozitele aferente aceluiași tip de 
clădire pentru oricare dintre con-
tribuabili (PF sau PJ) să fie aceleași. 
Acest obiectiv s-a atins doar parțial, 
în sensul că s-a uniformizat modul 
de calcul al valorii impozabile și s-au 
uniformizat intervalele de selecție 
a cotei de impozitare de către auto-
ritățile locale, respectiv 0.08-0.2% 
pentru clădirile rezidențiale și 0.2-
1.3% pentru clădirile nerezidențiale. 
Pentru că autoritățile locale au ales 
din intervale identice, cote diferite, 
chiar dacă valoarea impozabilă a fost 
aceeași, impozitele au fost diferite. 
Pentru eliminarea acestei devieri de 
la obiectivul inițial s-ar putea lua în 
calcul propunerea nr. 1.

Propunerea nr. 2 - Calculul valorii 
impozabile a clădirilor rezidențiale 
aparținând persoanelor juridice să 
fie realizat de către autoritățile locale.

Justificare
Având în vedere că algoritmul de 

calcul prevăzut în articolul 457 din 
Codul fiscal este aplicat de către au-
toritățile locale pe baza unui software 
implementat de multă vreme și pentru 
a se asigura aplicarea identică pentru 
clădiri identice, indiferent de atribu-
tul proprietarului (persoană fizică sau 
juridică) propunerea de mai sus ar fi 
soluția potrivită.

Propunerea nr. 3 - În cazul utiliză-
rii mixte, valoarea impozabilă să fie 
aceeași atât pentru utilizarea reziden-
țială, cât și pentru utilizarea nerezi-
dențială, urmând ca raportul suprafe-
țelor celor două utilizări să fie folosit 
pentru ponderarea cu cele două cote 
diferite de impozitare.

Justificare
Având în vedere că cea mai mare 

parte a neînțelegerilor în cazul clădi-
rilor cu utilizare mixtă s-a aflat în ju-

rul suprafețelor celor două utilizări și 
mai ales a surselor de proveniență a 
acestora, precum și ținând seama de 
numărul total de clădiri de acest fel 
evaluate în anul 2016 și nu în ultimul 
rând luând în calcul că valorile im-
pozabile nu diferă la acest tip de clă-
diri, într-un mod semnificativ, prin 
aplicarea unor metodologii diferite 
de estimare a valorii (Standardele de 
evaluare, respectiv algoritmul prevă-
zut de articolul 457) propunerea nr. 
3 ar putea reprezenta o cale de eli-
minare a unor neajunsuri și care ar 
pune toate părțile implicate în relație 
de win-win.

Propunerea nr. 4 - Identificarea unui 
sistem de îndreptare a erorilor din 
rapoartele de evaluare sesizate în-
tr-un anumit interval de timp.

Justificare
„Numai cine nu muncește, nu 

greșește“. În aceste condiții, pentru a 
elimina colectarea sau plata unor im-
pozite calculate greșit fără intenție, 
ar trebui să existe un mecanism prin 
care prin autosesizarea evaluatoru-
lui să poată fi înlăturate neconfor-
mitățile identificate, indiferent dacă 
acestea au fost sesizate de către eva-
luatorul însuși, sau acesta le-a accep-
tat după ce i-au fost aduse la cunoș-
tință de către verificatorul evaluării, 
nominalizat conform legii de către 
autoritățile locale. Eu aș propune ca 
îndreptarea erorilor să se poată rea-
liza în intervalul de timp dintre data 
primei tranșe de plată a impozitului 
și data celei de a doua tranșe. 

Concluzie
Vreau să las deschis acest capitol. 

Fiecare își poate extrage propriile 
concluzii. Eu cred că lucrurile tre-
buie lăsate să continue, să se „așeze“ 
și să își producă primele efecte vizi-
bile. Cu atenție pe cifre și statistici, 
și acord fin, ne vom găsi în spusele 
chinezescului proverb „cu pași mici 
vom ajunge departe“. 
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Număr de rapoarte de evaluare și număr  
de clădiri introduse în BIF – Baza de Informații Fiscale

Statistici generale valabile la data de 31 mai 2016

Evoluție lunară BIF - clădiri și rapoarte de evaluare

Evoluție BIF luna martie - clădiri și rapoarte de evaluare

Luna Nr. clădiri % clădiri Nr. rapoarte % rapoarte

Ianuarie 10.821 4% 6.480 5%

Februarie 44.709 18% 28.394 21%

Martie 118.823 48% 60.695 46%

Aprilie 21.614 9% 11.427 9%

Mai 49.316 20% 25.506 19%

Total 245.283 100% 132.502 100%

Evoluție luna martie

Evoluție lunară nr. clădiri și nr. rapoarte

Ziua Nr. clădiri % clădiri Nr. rapoarte % rapoarte Ziua Nr. clădiri % clădiri Nr. rapoarte % rapoarte

1 2.328 2% 1.485 2% 17 4.681 4% 2.799 5%

2 2.709 2% 1.692 3% 18 3.553 3% 2.196 4%

3 3.259 3% 1.860 3% 19 9.967 8% 2.743 5%

4 2.400 2% 1.516 2% 20 4.648 4% 2.398 4%

5 1.952 2% 1.379 2% 21 5.918 5% 3.081 5%

6 2.082 2% 1.297 2% 22 7.660 6% 3.522 6%

7 3.022 3% 1.889 3% 23 5.391 5% 2.879 5%

8 3.478 3% 2.139 4% 24 3.227 3% 1.853 3%

9 3.511 3% 2.195 4% 25 5.808 5% 1.521 3%

10 4.922 4% 2.549 4% 26 1.360 1% 843 1%

11 3.344 3% 2.036 3% 27 1.586 1% 854 1%

12 2.502 2% 1.701 3% 28 2.926 2% 1.422 2%

13 2.856 2% 1.729 3% 29 3.410 3% 1.389 2%

14 4.478 4% 2.449 4% 30 1.797 2% 1.082 2%

15 4.587 4% 2.475 4% 31 4.669 4% 1.125 2%

16 4.792 4% 2.597 4% Total 118.823 100% 60.695 100%
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Număr clădiri – Distribuție pe județe

Număr rapoarte de evaluare – Distribuție pe județe

Județ/ 
București

Procentaj din  
total nr. clădiri

Nr.  
clădiri Județ Procentaj din  

total nr. clădiri
Nr.  

clădiri

București 12.87% 31.568 Maramureș 1.89% 4.639

Constanţa 5.02% 12.304 Buzău 1.73% 4.247

Timiș 4.49% 11.017 Vâlcea 1.70% 4.172

Cluj 4.41% 10.821 Dâmboviţa 1.65% 4.048

Brașov 3.91% 9.601 Harghita 1.62% 3.972

Bihor 3.67% 9.010 Olt 1.39% 3.416

Prahova 3.64% 8.928 Brăila 1.33% 3.274

Mureș 2.97% 7.276 Satu Mare 1.31% 3.206

Argeș 2.92% 7.159 Botoșani 1.22% 2.991

Iași 2.91% 7.132 Ialomiţa 1.21% 2.976

Suceava 2.88% 7.054 Călărași 1.21% 2.966

Bacău 2.81% 6.898 Caraș-Severin 1.17% 2.865

Arad 2.67% 6.541 Vrancea 1.14% 2.784

Sibiu 2.59% 6.350 Bistriţa-Năsăud 1.13% 2.777

Dolj 2.55% 6.255 Mehedinţi 1.12% 2.750

Ilfov 2.55% 6.254 Teleorman 1.10% 2.703

Hunedoara 2.52% 6.174 Vaslui 1.00% 2.457

Neamţ 2.13% 5.226 Tulcea 0.96% 2.361

Alba 2.13% 5.217 Sălaj 0.93% 2.284

Galaţi 2.11% 5.187 Covasna 0.72% 1.773

Gorj 2.03% 4.976 Giurgiu 0.68% 1.674

Județ/ 
București

Nr.  
rapoarte

Procentaj  
din total  

nr. rapoarte
Județ Nr.  

rapoarte

Procentaj  
din total nr. 

rapoarte

București 19.793 14% Ilfov 2.420 2%

Constanţa 6.770 5% Harghita 2.296 2%

Cluj 6.630 5% Buzău 2.262 2%

Brașov 5.719 4% Gorj 2.205 2%

Timiș 5.671 4% Dâmboviţa 2.178 2%

Bihor 4.931 4% Olt 2.133 2%

Mureș 4.415 3% Satu Mare 1.952 1%

Prahova 4.163 3% Brăila 1.945 1%

Dolj 3.981 3% Bistriţa-Năsăud 1.900 1%

Argeș 3.970 3% Botoșani 1.783 1%

Sibiu 3.789 3% Vrancea 1.768 1%

Hunedoara 3.754 3% Caraș-Severin 1.698 1%

Arad 3.640 3% Mehedinţi 1.614 1%

Suceava 3.600 3% Ialomiţa 1.418 1%

Iași 3.369 2% Sălaj 1.395 1%

Bacău 3.280 2% Călărași 1.282 1%

Maramureș 3.018 2% Teleorman 1.274 1%

Alba 2.940 2% Vaslui 1.264 1%

Galaţi 2.927 2% Tulcea 1.176 1%

Neamţ 2.685 2% Covasna 1.009 1%

Vâlcea 2.499 2% Giurgiu 824 1%
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Număr clădiri – Distribuție pe sectoare București

Număr rapoarte evaluare – Distribuție pe sectoare București

Sector Procentaj din total nr. clădiri Nr. clădiri

Sector 1 24,91% 7.863

Sector 2 18,68% 5.898

Sector 3 22,48% 7.098

Sector 4 12,04% 3.802

Sector 5 8,99% 2.837

Sector 6 12,89% 4.070

 TOTAL 100% 31.568

Sector Procentaj din total nr. 
rapoarte Nr. rapoarte

Sector 1 25% 4.899

Sector 2 20% 3.899

Sector 3 22% 4.329

Sector 4 12% 2.306

Sector 5 10% 1.905

Sector 6 12% 2.455

 TOTAL 100% 19.793

Număr clădiri - sectoare București

Număr rapoarte - sectoare București
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Număr clădiri pe tip contribuabil (PF, PJ) și categorii de utilizare a clădirilor (R, N, M)

Număr rapoarte și număr clădiri pe tip contribuabil (PF, PJ)

Număr rapoarte și număr clădiri pe categorii de utilizare a clădirilor (R, N, M)

Tip contribuabil P F P J Total

Număr rapoarte 91.245 41.257 132.502

% rapoarte 69% 31% 100%

Număr clădiri 113.014 132.269 245.283

% clădiri 46% 54% 100%

Nr. clădiri/raport 1,2 3,2 1,8

Categorie utilizare N M R Total

Număr rapoarte 103.270 22.509 6.723 132.502

% rapoarte 78% 17% 5% 100%

Număr clădiri 197.830 28.409 19.044 245.283

% clădiri 81% 12% 8% 100%

Nr. clădiri/raport 1,9 1,3 2,8  1,8

Tip contribuabil Categorie utilizare R N M Total pe tip contribuabil

PF

 Nr. clădiri din total 0 86.743 26.271 113.014

 % clădiri raportat la total clădiri 0% 35% 11% 46% 

 % clădiri raportat la total clădiri din  categoria sa de utilizare 0% 44% 93% - 

PJ

 Nr. clădiri din total 19.044 111.087 2.138 132.269

% clădiri raportat la total clădiri 8% 45% 0.90% 54% 

% clădiri raportat la total clădiri din categoria sa de utilizare 100% 56% 7% - 

 Total per categorie utilizare 19.044 197.830 28.409 245.283
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Raport de analiză statistică  
a Bazei Imobiliare de Garanții (BIG)

STATISTICI GENERALE PE TIPURI  
ȘI SUBTIPURI DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

Q1 2016

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

Tip  
proprietate

Sumă valori  
de piață (milioane 

€)1

Procentaj 
valoric (%)

Număr 
rapoarte

Procentaj 
cantitativ (%)

Rezidențială 1.626,20 31,69 23.889 77,49

Comercială 1.414,25 27,56 2.485 8,06

Industrială 1.018,73 19,85 1.669 5,41

Teren 503,17 9,80 2.220 7,20

Mixtă 277,03 5,40 302 0,98

Alte tipuri 146,98 2,86 43 0,14

Agricolă 145,92 2,84 219 0,71

Total 5.132,28 100,00 30.827 100,00

Sumă valori de piață - Tipuri de proprietăți

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

Distribuție rapoarte de evaluare - Județe
Distribuție rapoarte de evaluare  
- Sectoare București

1 Ordine descrescătoare a sumei valorilor de piață
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3. Rapoarte de evaluare introduse  
– distribuție pe subtipuri de proprietăți imobiliare

a. Proprietăți de tip rezidențial

b. Proprietăți de tip comercial

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

Procentaj  
valoric (%)

Număr  
rapoarte

Procentaj  
cantitativ (%)

Rezidențială

Apartament în bloc 894,67 55,02 18.690 78.24

Casă cu teren 476,44 29,30 4.530 18.96

Ansamblu rezidențial 165,17 10,16 34 0.14

Bloc de apartamente 48,00 2,95 45 0.19

Apartament în casă 41,91 2,58 590 2.47

Total 1.626.20 100,00 23.889 100,00

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

Procentaj  
valoric (%)

Număr 
rapoarte

Procentaj  
cantitativ (%)

Comercială

Spațiu de birouri - clădire independentă 517,41 36,59 314 12,64

Spațiu comercial - clădire independentă 438,49 31,01 951 38,27

Unitate cazare 272,89 19,30 178 7,16

Spațiu comercial - parte dintr-o clădire 134,82 9,53 912 36,70

Spațiu de birouri - parte dintr-o clădire 29,57 2,09 121 4,87

Spațiu de agrement 21,07 1,49 9 0,36

Total 1.414,25 100,00 2.485 100,00

Sumă valori de piață  
– Proprietăți rezidențiale

Sumă valori de piață  
– Proprietăți comerciale
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c. Proprietăți de tip industrial

e. Proprietăți de tip teren

d. Proprietăți de tip agricol

Sumă valori de piață - Proprietăți agricoleSumă valori de piață – Proprietăți industriale

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

Procentaj  
valoric (%) Număr rapoarte Procentaj cantitativ (%)

Industrială
Spațiu de producție 614,55 60,32 911 54,58

Spațiu de depozitare  
și logistică 404,18 39,68 758 45,42

 Total 1.018,73 100,00 1.669 100,00

Tip proprietate Subtip proprietate Sumă valori  
de piață (milioane €) Procentaj valoric (%) Număr rapoarte Procentaj  

cantitativ (%)

Teren

Intravilan construcții 356,08 65,82 1.555 48,02

Intravilan arabil 70,26 12,99 599 18,50

Extravilan 66,67 12,32 777 24,00

Cu destinație agricolă 35,40 6,54 286 8,83

Cu destinație specială 7,90 1,46 12 0,37

Cu destinație forestieră 4,65 0,86 8 0,25

Aflat permanent sub ape 0,02 0,00 1 0,03

Total 540,98 100,00 3.238 100,00

Tip proprietate Subtip proprietate Sumă valori de piață 
(milioane €) Procentaj valoric (%) Număr rapoarte Procentaj cantitativ (%)

Agricolă

Fermă zootehnică 44,58 30,55 103 47,03

Siloz 43,19 29,59 40 18,26

Fermă avicolă 22,07 15,13 23 10,50

Ferma agricolă de cultură 14,88 10,20 31 14,16

Seră legumicolă /floricolă 8,41 5,76 4 1,83

Fermă piscicolă 5,00 3,42 3 1,37

Moară 3,21 2,20 4 1,83

Abator 2,50 1,71 5 2,28

Livadă 1,15 0,79 2 0,91

Cramă/ Centru de vinificație 0,63 0,43 2 0,91

FNC 0,31 0,21 2 0,91

Stațiune de cercetare 0,00 0,00 0 0,00

 Total 145,92 100,00 219 100,00
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Sumă valori de piață  
(milioane €) – Proprietăți mixte

Sumă valori de piață  
(milioane €) – Terenuri

f. 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) 165,46 59,73 149 49,34

Spațiu de producție și depozitare 40,21 14,52 62 20,53

Spații comerciale și birouri 35,47 12,80 62 20,53

Bloc apartamente cu spații comerciale (retail) 30,40 10,97 12 3,97

Spații de birouri cu spații comerciale (retail) 5,49 1,98 17 5,63

 Total 277,03 100,00 302 100,00

g. Alte tipuri de proprietăți

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

Procentaj  
valoric (%)

Număr  
rapoarte

Procentaj  
cantitativ (%)

Alte tipuri

Centrală electrică fotovoltaică 115,13 78,33 13 30,23

Centrală electrică eoliană 15,21 10,35 1 2,33

Stație distribuție carburanți 11,66 7,93 26 60,47

Centrală hidroelectrică 4,98 3,39 3 6,98

Total 146,98 100,00 43 100,00

Sumă valori de piață (milioane €) - Alte tipuri de proprietăți
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Pentru calculul valorii de piață/mp pe tip și subtip de proprietate, pe sectoare ale municipiului București, 
respectiv pe orașe sau pe județe, s-a utilizat mediana valorilor din seria de date analizată.

TOP - VALORI DE PIAȚĂ/ MP (€)
SECTOARE BUCUREȘTI, MUNICIPII/ORAȘE, JUDEȚE

PROPRIETĂȚI REZIDENȚIALE - București

București – Apartament în bloc

București – Apartament în casă București – Casă cu teren

Nr. crt. Sector București Valoare de piață/mp (€)

1 Sector 1 1.261

2 Sector 3 1.069

3 Sector 2 1.024

4 Sector 6 992

5 Sector 5 959

6 Sector 4 933

Nr. crt. Sector București Valoare de piață/mp (€)

1 Sector 5 1.476

2 Sector 1 1.264

3 Sector 3 1.028

4 Sector 2 944

Nr. crt. Sector București Valoare de piață/mp (€)

1 Sector 1 1.109

2 Sector 2 1.094

3 Sector 4 960

4 Sector 6 943

5 Sector 5 870

6 Sector 3 857

VALOAREA36



PROPRIETĂȚI REZIDENȚIALE – Municipii/ orașe

Municipii/ orașe – Apartament în bloc

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

1 Cluj-Napoca 1.068

2 Bucureşti 1.024

3 Timişoara 944

4 Constanţa 897

5 Braşov 873

6 Iaşi 858

7 Craiova 780

8 Ploieşti 757

9 Piteşti 753

10 Sibiu 745

Municipii/ orașe – Apartament în casă Municipii/ orașe – Casă cu teren

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

1 Ploieşti 1.125

2 Cluj-Napoca 1.100

3 Bucureşti 1.090

4 Braşov 891

5 Constanţa 841

6 Iaşi 832

7 Timişoara 797

8 Târgu Mureş 751

9 Oradea 692

10 Sibiu 653

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

1 Bucuresti 993

2 Cluj-Napoca 924

3 Constanţa 878

4 Timişoara 800

5 Vaslui 767

6 Ploieşti 763

7 Iaşi 751

8 Braşov 746

9 Târgu Mureş 722

10 Craiova 712
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PROPRIETĂȚI COMERCIALE - București

București – Spațiu comercial - clădire independentă

București - Spațiu de birouri - parte dintr-o clădire București - Unitate de cazare

Nr. crt. Sector București Valoare de piață/mp (€)

1 Sector 1 1.266

2 Sector 2 844

3 Sector 4 819

4 Sector 3 763

5 Sector 5 685

6 Sector 6 653

Nr. crt. Sector București Valoare de piață/mp (€)

1 Sector 1 1.004

2 Sector 3 980

Nr. crt. Sector București Valoare de piață/mp (€)

1 Sector 1 1.483

2 Sector 3 654

PROPRIETĂȚI COMERCIALE – Municipii/ orașe

Municipii/ orașe – Spaţiu comercial - clădire independentă

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

1 Sibiu 1.112

2 Bucureşti 878

3 Constanţa 810

4 Timişoara 722

5 Ploieşti 655

6 Piteşti 639

7 Piatra-Neamţ 633

8 Buzău 623

9 Cluj-Napoca 610

10 Tulcea 596
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Municipii/ orașe - Spațiu comercial - parte dintr-o clădire

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

1 Bucureşti 1.402

2 Ploieşti 1.287

3 Cluj-Napoca 1.157

4 Buzău 1.020

5 Braşov 1.009

6 Bacău 1.004

7 Târgu Mureş 982

8 Craiova 971

9 Constanţa 925

10 Râmnicu Vâlcea 921

Municipii/ orașe - Spațiu de birouri - clădire independentă

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

1 Bucureşti 1.003

2 Cluj-Napoca 1.003

3 Sibiu 776

4 Timişoara 734

5 Piteşti 725

6 Constanţa 685

7 Iaşi 643

8 Craiova 628

9 Galaţi 623

10 Arad 616
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Municipii/ orașe – Spațiu de birouri - parte dintr-o clădire

Municipii/ orașe - Unitate de cazare

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

1 Cluj-Napoca 1.328

2 Timişoara 1.223

3 Zalău 1.062

4 Bucureşti 980

5 Constanţa 932

6 Baia Mare 869

7 Ploieşti 775

8 Bistriţa 759

9 Bacău 757

10 Călăraşi 731

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

1 Bucureşti 1.289

2 Iaşi 952

3 Constanţa 949

4 Piteşti 619

5 Galaţi 611

6 Ploieşti 571

7 Craiova 551

8 Sibiu 486

9 Giurgiu 399

10 Suceava 307
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INDUSTRIALE - Județe

Județe - Spațiu de depozitare și logistică

Județe – Spațiu de producție

Nr. crt. Județ/București Valoare de piață/mp (€)

1 Bucureşti 398

2 Prahova 329

3 Cluj 329

4 Constanţa 313

5 Iaşi 312

6 Dolj 288

7 Sibiu 266

8 Timiş 253

9 Argeş 251

10 Botoşani 239

Nr. crt. Județ/București Valoare de piață/mp (€)

1 Ilfov 373

2 Bucuresti 359

3 Timiş 333

4 Bacău 270

5 Iaşi 268

6 Braşov 248

7 Prahova 247

8 Gorj 242

9 Bihor 231

10 Sibiu 216
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PROPRIETĂŢI AGRICOLE - Județe

TEREN – Municipii/ orașe

Municipii/ Orase – Intravilan arabil Municipii/ Orase – Intravilan construcții

Județe – Fermă de cultură

Județe – Fermă zootehnică

Județe - Siloz

Nr. crt. Județ Valoare de piață/mp (€)

1 Galaţi 160

2 Timiş 144

Nr. crt. Județ Valoare de piață/mp (€)

1 Cluj 158

2 Satu Mare 149

3 Constanţa 132

4 Bacău 102

5 Bistriţa-Năsăud 98

6 Iaşi 78

7 Mureş 73

8 Călăraşi 63

9 Vrancea 60

10 Bihor 60

Nr. crt. Județ Valoare de piață/mp (€)

1 Timiş 933

2 Bacău 260

3 Caraş-Severin 150

4 Dolj 123

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

1 Constanţa 154

2 Bucureşti 147

3 Timişoara 54

4 Alba Iulia 23

5 Zalău 19

6 Ploieşti 18

7 Târgu Jiu 12

8 Baia Mare 12

9 Arad 8

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

1 Bucureşti 206

2 Slatina 95

3 Alexandria 57

4 Alba Iulia 47

5 Bistriţa 35

6 Deva 27

7 Satu Mare 17
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PROPRIETĂŢI MIXTE - București

PROPRIETĂŢI MIXTE – Municipii/orașe

Municipii/ orașe - Proprietate multifuncțională (mai mult de două utilizari)

București - Proprietate multifuncțională  
(mai mult de două utilizari)

Municipii/ orașe - Bloc de apartamente  
cu spații comerciale (retail) Municipii/ orașe - Spații comerciale și birouri

București – Spațiu de producție și depozitare

Nr. crt. Sectoare București Valoare de piață/mp (€)

1 Sector 4 785

2 Sector 5 510

3 Sector 6 483

4 Sector 2 302

Nr. crt. Sectoare București Valoare de piață/mp (€)

1 Sector 3 611

2 Sector 2 315

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

1 Timişoara 858

2 Craiova 227

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

1 Sibiu 711

2 Slatina 681

3 Timişoara 673

4 Oradea 628

5 Iaşi 614

6 Braşov 570

7 Ploieşti 552

8 Constanţa 504

9 Brăila 335

10 Târgu Jiu 286

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

1 Ploieşti 655

2 Baia Mare 577

3 Braşov 502

4 Sibiu 474

5 Satu Mare 473
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Interviu

Interviu cu Akos Fischl, Președintele Comisiei de 
evaluare a European Mortgage Federation (EMF)

„Independența în evaluare înseamnă respectarea 
regulilor de prudențialitate, de transparență și 
lipsa oricărei presiuni asupra evaluatorului…”

Care au fost principalele 
subiecte care s-au regăsit pe 
agenda ședinţei Comisiei de 
evaluare ce avut loc în luna 
mai, la Cluj-Napoca?

Scopul acestei comisii tehnice este 
să ne concentrăm pe toate aspecte-
le din domeniul evaluării, relevan-
te pentru pieţele europene. Aceste 
aspecte acoperă probleme legate de 
metodologie, cele mai recente schim-
bări din reglementările existente la 
nivel european și naţional care afec-
tează evaluarea (la această întâlnire, 
de exemplu, am acordat o atenţie spe-
cială și ne-am concentrat pe darea în 
plată, Datio in Solutum), noile instru-
mente de evaluare și aplicabilitatea lor 
(de exemplu metodele automatizate 
de evaluare, AVM) precum și ultime-
le evoluţii ale standardelor internaţi-
onale de evaluare (TEGoVA, RICS). 
Ţelul nostru este să discutăm aceste 
evoluţii cu toţi membrii și să avem 
un forum unde să găsim împreună 
soluţii la provocările cu care noi sau 
membrii noștri ne putem confrunta. 
Pe lângă programul nostru oficial, ori 
de câte ori unul dintre membrii noș-
tri este gazda unei întâlniri, delegaţii 
au posibilitatea de a-și face o idee mai 
clară despre problemele legate de eva-

luare și condiţiile de piaţă existente la 
nivel local. De această dată, mulţumi-
tă ANEVAR, am aflat mai multe des-
pre piaţa din Cluj, iar cercetarea pe 
care a efectuat-o ne-a adus informaţii 
detaliate privind tranzacţiile.

Şi care sunt concluziile?
Nu putem afirma că am ajuns la 

concluzii și soluţii imediate și adecva-
te pentru toate problemele. Din acest 
punct de vedere, putem împărţi în-
tâlnirile noastre în două categorii, în 
funcţie de tipurile de probleme. La 
întâlnirile unde lucrăm pe documente 
care au fost transmise anterior delega-
ţilor spre consultare, după ce ascultăm 
comentariile suplimentare, convenim 
în cadrul întâlnirii asupra pașilor ur-
mători. De exemplu, în cadrul acestei 
întâlniri, s-a încheiat un proiect de 
lungă durată privind metodele AVM. 
Am discutat totodată despre îmbună-
tăţirea standardelor EVS 2016. 

Alte chestiuni rămân deschise, 
cum ar fi Directiva privind con-
tractele de credit sau importanţa și 
utilizarea MLV în întreaga Europă. 
Astfel de aspecte necesită mai multe 
întâlniri pentru a putea fi soluţiona-
te optim, însă trebuie să le acordăm 
atenţia necesară. 

Urmărim îndeaproape posibilele 
efecte ale dării în plată asupra indus-
triei bancare și a profesiei de evalua-

tor, mai ales din perspectiva impac-
tului asupra preţurilor de piaţă. 

Enumerați câteva dintre 
principalele direcţii pe care 
Comisia de evaluare a EMF 
le are în vedere referitor la 
viitorul profesiei de evaluator.

În primul rând, European Mortgage  
Federation reprezintă vocea indus-
triei ipotecare din UE pe componen-
ta de retail, prin urmare scopul nos-
tru este acela de a asigura un mediu 
sustenabil pentru proprietăţile imo-
biliare rezidenţiale din UE. Ceea ce 
urmărim prin transplantarea acestui 
aspect în Comisia de evaluare este să 
sprijinim creditorii și evaluatorii ofe-
rindu-le o înţelegere mai profundă a 
contextului și aspectelor tehnice ale 
evaluării și să creștem transparenţa 
privind evaluarea proprietăţii imo-
biliare și din perspectiva adecvării 
capitalului. 

Din punct de vedere tehnic vom 
analiza cât de adecvat este să pregă-
tim un document de poziţie la nive-
lul UE cu privire la Datio in Solutum, 
scopul acestui document fiind acela  
de a evidenţia impactul asupra pieţe-
lor ipotecare. Pe lângă acestea, avem 
în vedere existenţa unei componente 
„verzi” a valorii, urmare a îmbunătă-
ţirii eficienţei energetice a proprietă-
ţilor imobiliare. Bineînţeles, suntem 
extrem de interesaţi să creăm spe-
cificaţiile tehnice împreună cu alte 
organisme internaţionale care au în 
sarcina lor elaborarea standardelor 

 Ű Un interviu de Raluca Șlicaru 
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Interviu

și să transmitem Uniunii Europene 
poziţiile evaluatorilor, pentru a putea 
astfel promova o legislaţie clară. 

Cum descrieţi independenţa 
evaluatorului la nivelul UE? 

Permiteţi-mi să citez din Directiva 
17/2014/UE a Parlamentului Euro-
pean și a Consiliului, Articolul 19.:2. 

„Statele Membre se asigură că 
evaluatorii interni și externi care re-
alizează evaluarea bunurilor imobile 
sunt competenţi din punct de vedere 
profesional și suficient de indepen-
denţi în raport cu procesul de sub-
scriere a creditului pentru a efectua o 
evaluare imparţială și obiectivă, care 
să fie păstrată pe un suport durabil, 
iar o copie a acesteia să fie păstrată 
de creditor.” Aceasta este terminolo-
gia acceptată în legislaţia UE. Pe de 
altă parte, după părerea mea, în ac-
tivitatea de zi cu zi și în accepțiunea 
generală, independența în evaluare 
înseamnă respectarea regulilor de 
prudențialitate, de transparență și 
lipsa oricărei presiuni asupra evalu-
atorului care trebuie să determine 
valoarea. De asemenea, nu trebuie să 
existe corupție. 

Care sunt măsurile pe care 
Comisia de evaluare a EMF 
le are în vedere pentru 
a asigura independența 
evaluatorului? 

Comisia a redactat un set de ghi-
duri privind independența evalua-
torului în urmă cu aproape 10 ani 
și de atunci, membrii comisiei le-au  
actualizat periodic. Aceste ghiduri  
subliniază independența evaluatoru-
lui, intern sau extern, de procesul 
decizional de acordare a creditului. 
EMF a jucat un rol esențial la for-
mularea finală a articolului privind 
evaluarea bunurilor imobile din Di-
rectiva privind contractele de cre-
dit (a se vedea citatul de mai sus) în 
special prin adăugarea sintagmei „de 
procesul de subscriere a creditului”, 

pentru a asigura astfel independența 
evaluatorului intern. 

Care sunt legăturile dintre 
evaluarea proprietății imobi-
liare și creditul ipotecar? 

Precizia evaluării are o impor-
tanță covârșitoare în activitatea de 
acordare a creditului ipotecar, deoa-
rece proprietatea imobiliară repre-
zintă garanția împrumutului. Atunci 
când valoarea este corect estimată și 
evaluarea se bazează pe metodologia 
adecvată, băncile pot atinge nivelul 
minim de pierderi, în cazul credi-
telor neperformante. În multe țări, 
calculul valorii creditului ipotecar 
se bazează pe valoarea de piață, iar 
în altele pe MLV. Nu există o meto-
dologie de calcul unificată a MLV, 
însă trebuie să spunem că valoarea 
de piață reflectă prețul proprietății 
imobiliare la data evaluării, în timp 
ce MLV este o valoare sustenabilă, 
valabilă pe o perioadă mai lungă. 

Care sunt cerințele de 
calitate pentru evaluarea 
proprietății imobiliare? 

Este greu de răspuns la această 
întrebare în numai câteva cuvinte. În 

mod clar, independența este esenți-
ală. Și aici ne întoarcem la citatul pe 
care l-am menționat anterior. Eva-
luatorul trebuie de asemenea să fie 
„competent din punct de vedere pro-
fesional”. Ce înseamnă acest lucru? 
Toate organismele care emit standar-
de, de exemplu, TEGoVA, RICS sau 
IVSC, au o anumită viziune asupra 
competenței și oferă membrilor lor 
o anumită calificare. Există ușoare 
diferențe de terminologie, însă toată 
lumea este de acord că persoana sau 
entitatea care pregătește evaluarea 
trebuie să dețină toate calificările și 
competențele necesare pentru efec-
tuarea acesteia. În plus, ar trebui să 
aibă și experiența adecvată în raport 
cu tipul de servicii de evaluare ceru-
te de client. Nu în ultimul rând, este 
necesară respectarea standardelor 
internaționale și totodată conformi-
tatea cu legislația națională.

Care sunt așteptările cu 
privire la implicarea ANEVAR 
în activitatea Comisiei de 
evaluare a EMF, având 
în vedere calitatea sa de 
membru observator?

Ne bucurăm că ANEVAR este 
alături de noi, pentru că astfel pu-
tem face schimb de informații cu 
membrii săi cu privire la bunele 
practici. Interesul pe care membrii 
permanenți ai Comisiei de evaluare 
a EMF l-au manifestat la întâlnirea 
de la Cluj față de prezentarea pieței 
din România, ne arată cât de multe 
poate învăța comisia de la ANEVAR 
și, sperăm, și cât de mult poate bene-
ficia ANEVAR din implicarea sa în 
această comisie. 

Aveți un mesaj pentru 
membrii noștri? 

Să se gândească întotdeauna la 
rolul evaluatorului. Acela de a spu-
ne cât este valoarea, nu ce și-ar dori 
altcineva sau cât „ar trebui” să fie 
aceasta… 
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Prevenirea și combaterea  
spălării banilor și finanțării terorismului  

- abordarea pe bază de risc

P
rincipalele obiective ale le-
gislației specifice prevenirii 
și combaterii spălării ba-
nilor și finanțării teroris-
mului sunt de a consolida 
piața internă prin reduce-

rea complexității la nivel transfronta-
lier, de a proteja interesele societății 
împotriva criminalității și a actelor de 
terorism, de a proteja prosperitatea 
economică a unei țări prin asigurarea 
unui mediu de afaceri eficient și de a 
contribui la stabilitatea financiară prin 
protejarea solidității, a funcționării co-
respunzătoare și a integrității sistemu-
lui financiar.

Depășirea barierelor din cadrul pie-
ței interne facilitează nu doar crea-
rea sau dezvoltarea de entități care își 
desfășoară activitatea în mod legal, ci 
poate oferi, de asemenea, posibilități 
crescute pentru spălarea banilor și fi-
nanțarea terorismului. Infractorii im-
plicați în operațiuni de spălare a bani-
lor pot încerca așadar să ascundă sau să 
deghizeze adevărata natură, sursă sau 
proprietate a activelor în cauză și să le 
transforme în venituri aparent legitime. 
Mai mult, finanțarea terorismului se 
poate face atât prin activități legitime, 
cât și prin activități infracționale, având 
în vedere că organizațiile teroriste pot 
fi implicate în activități generatoare 
de venituri care, la rândul lor, pot fi, 
sau cel puțin par a fi, legitime. În con-
secință, spălarea banilor și finanțarea 
terorismului generează un risc ridicat 
pentru integritatea, funcționarea co-
respunzătoare, reputația și stabilitatea 
sistemului financiar, cu posibile con-

secințe devastatoare pentru societate 
în general.

Pentru a proteja funcționarea co-
respunzătoare a sistemului financiar și 
a pieței interne au fost adoptate acte le-
gislative la nivel european transpuse în 
legislația națională.

În scopul prevenirii spălării banilor 
și a finanțării terorismului, entitățile au 
obligația legală de a nu permite spălă-
torilor de bani utilizarea sistemului fi-
nanciar-bancar și a celui non-financiar 
în scopuri de reciclare a fondurilor ile-
gale sau în alte scopuri criminale. 

Legea nr. 656/2002 pentru preveni-
rea și sancționarea spălării banilor, pre-
cum și pentru instituirea unor măsuri 
de prevenire și combatere a finanțării 
terorismului, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare (pe care 
o vom numi în continuare Lege), inclu-
de o serie de obligații specifice pentru 
persoanele fizice și juridice prevăzute 
la art. 10 din acest act normativ. Aceste 
obligații legale, instituite de către legiu-
itor pentru persoanele fizice și juridice 
ce intră sub incidența acestei Legi (nu-
mite în continuare entități raportoare 
- categorie din care fac parte și evalu-
atorii autorizaţi), au un caracter de 
complexitate destul de ridicat, fiind în 
fapt măsuri menite să diminueze riscul 
de spălarea banilor și de finanțare a te-
rorismului. Necunoașterea acestor obli-
gații legale de către entitatea obligată 
conduce la expunerea acesteia la riscul 
de neconformare la lege și implicit la 
riscul de a suporta sancțiuni contraven-
ționale. Principalele obligații legale în 
domeniul prevenirii și combaterii spă-

lării banilor și finanțării terorismului, 
așa cum sunt prezentate și în Manualul 
privind abordarea pe bază de risc și in-
dicatori de tranzacții suspecte (elaborat 
și editat de O.N.P.C.S.B.) sunt:
1. În conformitate cu dispozițiile art. 
20 din Lege, entitățile raportoare au 
obligația de a desemna în cadrul so-
cietății una sau mai multe persoane 
cu responsabilități în aplicarea acestei 
legi, ale căror nume vor fi comunicate 
Oficiului, cu precizarea naturii și a li-
mitelor responsabilităților încredințate. 

Comunicarea de către societatea 
comercială a acestui document la se-
diul O.N.P.C.S.B. se realizează o sin-
gură dată și se poate reînnoi numai 
în cazul în care persoana desemnată 
este înlocuită de un alt angajat sau se 
efectuează anumite modificări la ni-
velul entității care presupun noi sche-
me organizatorice și/sau delegări de 
responsabilități, precum și în situația 
modificării prevederilor legale în acest 
sens. Va fi păstrată dovada comunicării 
către O.N.P.C.S.B. a documentului mai 
sus menționat.

 Ű MIHAELA DRĂGOIU,  
Director Direcția Supraveghere și Control  
din cadrul Oficiului Național de Prevenire  
și Combatere a Spălării Banilor
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car. Odată cu apariția Legii nr. 70/2015 
au fost limitate drastic operațiunile de 
încasări și plăți cu numerar, astfel încât 
această obligație nu mai incumbă decât 
anumitor categorii de entități prevăzute 
în mod expres în acestă lege.
2.2. operațiuni suspecte ce ar avea ca 
scop spălarea banilor sau finanțarea te-
rorismului, fără a fi precizată o limită 
minimă sau maximă a sumei implicate. 
În cadrul sistemului național, entitățile 
raportoare au un rol deosebit de im-
portant, una din principalele atribuții 
constând în detectarea și raportarea 
către O.N.P.C.S.B. a tranzacțiilor sus-
pecte a avea ca scop spălarea banilor 
sau finanțarea terorismului.

În prezent, metodele de spălare a 
banilor și finanțare a terorismului sunt 
extrem de variate, foarte numeroase și 
pot fi derulate în toate sectoarele de ac-
tivitate, o enumerare limitativă a acestor 
procedee fiind practic imposibilă. 

Vulnerabilitățile comerțului inter-
național sunt exploatate de către grupu-
rile infracționale care urmăresc spălarea 
banilor și finanțarea terorismului. Ast-
fel, unele din cele mai uzitate scheme 
sunt cele care presupun supra/subeva-
luarea produselor și serviciilor facturate 
și tranzacționarea acestora astfel decla-
rate în fals. 

Experiența liber-profesioniștilor în 
diverse domenii, precum și cunoașterea 
temeinică de către aceștia a mediului de 
afaceri poate fi extrem de utilă spălăto-
rilor de bani în vederea optimizării si-
tuațiilor fiscale, derulării unor tranzacții 
mai sofisticate (de exemplu: înființarea 
sau divizarea unei companii, conturi co-
respondente, tranzacții mobiliare/imo-
biliare, întocmirea unor evidențe fictive, 
activității de comerț internațional impli-
când companii și instituții de credit străi-
ne, folosirea unor instrumente financiare 
complexe, simularea unor împrumuturi 
etc.), încheierii unor contracte care să 
legitimeze derularea operațiunilor ce au 
ca scop reciclarea unor fonduri, folosirii 
diverselor oportunități oferite de alte ju-
risdicții și de sistemul financiar etc. 

Persoana desemnată trebuie să aibă 
acces direct și permanent la conducerea 
operativă a entității în cauză (sistem ma-
nagerial) și la toate evidențele întocmite 
în baza activității economico-financiare 
a entității. 

De asemenea, persoana desemnată 
are obligații directe în a aplica dispozi-
țiile legislației în materia prevenirii spă-
lării banilor în cadrul societății comer-
ciale, pentru a diminua riscul de spălare 
a banilor prin stabilirea unor politici 
și proceduri adecvate în materie de 
cunoaștere a clientelei, de păstrare a 
evidențelor secundare sau operative, de 
control intern, de evaluare și gestionare 
a riscurilor, de asigurare a unui manage-
ment de conformitate și de comunicare, 
pentru a preveni și a împiedica opera-
țiunile suspecte de spălarea banilor sau 
de finanțare a terorismului. 

Procedurile interne pentru aplicarea 
legislației în materia prevenirii spălării 
banilor și a finanțării actelor de tero-
rism vor cuprinde cel puțin: dispoziții 
generale (definiții și noțiuni prevăzute 
de actele normative pentru prevenirea și 
combaterea spălării banilor și a finanțării 
terorismului); politica de acceptare a cli-
enților (definirea clientului conform pre-
vederilor Deciziei Plenului O.N.P.C.S.B. 
nr. 496/2006, categoriile de clienți și ris-
curile asociate, proceduri graduale de 
acceptare); identificarea și monitorizarea 
permanentă a clienților (măsurile stan-
dard de cunoaștere a clientelei, măsurile 
suplimentare de cunoaștere a clientelei, 
măsurile simplificate de cunoaștere a 
clientelei); monitorizarea permanentă a 
operațiunilor derulate de clienți și rapor-
tarea acestora către Oficiu (identificarea 
și raportarea tranzacțiilor suspecte de 
spălare a banilor și de finanțare a teroris-
mului, raportarea operațiunilor cu nu-
merar, în lei sau în valută, a căror limită 
minimă reprezintă echivalentul în lei a 
valorii de 15.000 euro); modalități de în-
tocmire și păstrarea evidențelor secun-
dare sau operative a tuturor documente-
lor (modul de păstrare a documentelor 
după încheierea relației cu clienții, ac-

cesul personalului la aceste documente, 
întocmirea și transmiterea răspunsurilor 
către autoritățile competente ca urma-
re a cererilor de informații); măsuri de 
verificare a modului de implementare 
a procedurilor interne și de evaluare a 
eficienței acesteia (modul de exercitare a 
controlului intern, standardele de pregă-
tire a personalului în domeniul cunoaș-
terii clientelei și a legislației pentru pre-
venirea și combaterea spălării banilor și 
a finanțării terorismului).

O altă obligație specifică persoanei 
desemnate este instruirea corespunză-
toare a angajaților în acest domeniu al 
prevenirii și combaterii spălării banilor 
și finanțării terorismului, întocmind în 
acest sens procese-verbale de instruire 
sau alte documente similare care să con-
țină, fără a fi limitative: toate aspectele 
legate de prevenirea și combaterea spă-
lării banilor și finanțării terorismului; 
numele și prenumele personalului care 
participă la aceste programe, precum 
și funcția deținută de către aceștia; ora-
rul și conținutul instruirii care trebuie 
adaptat la necesitățile fiecărei entități. 
Fiind parcurse toate obligațiile legale 
prezentate mai sus, persoanele desem-
nate care au responsabilități în aplicarea 
legislației de prevenire și combatere a 
spălării banilor și a finanțării terorismu-
lui, răspund și își îndeplinesc obligațiile 
stabilite prin prevederile legii speciale. 

Încălcarea dispozițiilor menționate la 
acest punct, prevăzute la art. 20 din Lege, 
atrage răspunderea contravențională, fi-
ind astfel sancționate de art. 28 alin (2) 
cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei. 
2. În ceea ce privește îndeplinirea obli-
gațiilor de raportare, conform preve-
derilor legale, entitățile au obligația de a 
întocmi și transmite către O.N.P.C.S.B. 
rapoarte cu privire la următoarele 
operațiuni:
2.1. operațiuni cu numerar, în lei sau în 
valută, a căror limită minimă reprezintă 
echivalentul în lei a 15.000 euro. Aceste 
raportări statistice au rolul de a monito-
riza numerarul din piață, respectiv flu-
xul financiar din afara sistemului ban-
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Datorită specificului activității lor, 
liber-profesioniștii dispun de numeroa-
se contacte și relații atât în sfera pu-
blică, cât și în mediul privat, ce pot fi 
utilizate de infractori în vederea iniție-
rii unor circuite financiare, identificării 
unor oportunități în domeniul investi-
țiilor pe piața imobiliară, achiziționării 
de diverse bunuri la prețuri competitive, 
înființării unor companii off-shore în 
scopul deghizării provenienței bunuri-
lor sau a altor operațiuni ce le permit să 
confere o aparență de legalitate unor ve-
nituri ilicite. Pe lângă cele arătate, secre-
tul profesional și confidențialitatea sunt 
motive întemeiate pentru ca un spălător 
de bani să încerce utilizarea liber-profe-
sionistului ca intermediar sau interpus 
în cadrul unor operațiuni sau tranzac-
ții având ca scop albirea unor fonduri. 
Astfel, în scopul păstrării anonimatului 
unor persoane, liber profesioniștii pot 
fi direct implicați în operațiuni pe care 
le efectuează de fapt pentru clienții lor.

Fluctuația prețurilor din domeniul 
imobiliar favorizează anumite speculații 
ale spălătorilor de bani, care, dispunând 
de sume semnificative, pot fructifica fon-
durile ilicite pentru achiziționarea unor 
proprietăți. Tranzacțiile pe care spălătorii 
de bani le efectuează pe piața imobiliară 
pot fi, în funcție de necesitățile acestora, 
atât supraevaluate cât și subevaluate (de 
exemplu, în contract este prevăzut un 
preț mult mai mic decât cel al pieței, dife-
rența până la prețul real fiind plătită vân-
zătorului în numerar - din bani negri - 
astfel încât infractorul obține un activ de 
valoare mult mai mare decât cea decla-
rată). Cea mai simplă metodă de spălare 
a banilor prin intermediul tranzacțiilor 
imobiliare rămâne totuși supraevaluarea 
bunurilor supuse vânzării, întrucât dife-
rența creată între prețul real și prețul su-
praevaluat conferă spălătorului de bani 
documente pentru ascunderea proveni-
enței ilicite a sumei respective.

Conform Legii, prin tranzacție sus-
pectă se înțelege operațiunea care apa-
rent nu are un scop economic sau legal 
ori care, prin natura ei și/sau caracterul 

neobișnuit în raport cu activitățile clien-
tului uneia dintre persoanele prevăzute 
la art. 10, trezește suspiciunea de spălare 
a banilor sau de finanțare a terorismului. 

Neîndeplinirea obligațiilor de rapor-
tare descrise la acest punct, atrage răs-
punderea contravențională a entităților 
raportoare, fiind astfel sancționate de art. 
28 alin (2) cu amendă de la 10.000 lei la 
30.000 lei. 
3. Potrivit art. 11 din Lege, este necesar 
ca în desfășurarea activității lor toate en-
titățile raportoare să adopte măsuri adec-
vate de prevenire a spălării banilor și a 
finanțării terorismului și, în acest scop, 
pe bază de risc, să aplice măsuri-stan-
dard, simplificate sau suplimentare de 
cunoaștere a clientelei, care să le per-
mită identificarea, după caz, și a benefi-
ciarului real în numele sau în interesul 
căruia au fost realizate una ori mai multe 
operațiuni. 
3.1. Riscul crescut de spălare a banilor 
sau de finanțare a terorismului poate fi 
diminuat prin identificarea și stabilirea 
profilului comercial al tuturor clienților 
entităților raportoare. Astfel, entitățile ra-
portoare stabilesc un profil al clienților în 
baza procedurilor de verificare și moni-
torizare a circuitelor financiare realizate 
de către aceștia. 

Riscul reprezintă, în termeni gene-
rali, posibilitatea ca o entitate să fie im-
plicată într-o schemă de spălare a banilor 
sau finanţare a terorismului. De aseme-
nea, abordarea pe bază de risc presupune 
identificarea și evaluarea de către entită-
țile raportoare a riscurilor potențiale de 
spălare a banilor și finanţare a terorismu-
lui pe care clienţii lor și tranzacţiile deru-
late de aceștia le-ar putea genera.

Evaluarea gradului de expunere afe-
rent riscului privind spălarea banilor și 
finanțarea terorismului, reprezintă abor-
darea sistematică a principalelor categorii 
de risc în acest domeniu, respectiv: riscul 
geografic – preponderența unui anumit 
tip de activitate expusă riscului la spăla-
rea banilor și/sau finanțarea terorismului 
într-o zonă geografică/regiune; riscul de 
țară – reprezintă expunerea singulară a 

unei țări care are un sistem legislativ la-
cunar sau politici interne neadecvate de 
prevenire și combatere a spălării banilor 
și a finanțării terorismului, a unei țări 
cunoscute ca având o rată a criminalită-
ții organizate și a corupției ridicate sau 
a unei țări asupra căreia au fost impuse 
sancțiuni internaționale; riscul de entitate 
raportoare – existența unor sisteme neco-
respunzătoare în cadrul entității pentru 
prevenirea și combaterea spălării bani-
lor și a finanțării terorismului, lipsa unor 
programe adecvate de instruire a angaja-
ților în scopul recunoașterii operațiunilor 
care pot fi legate de spălarea banilor sau 
finanțarea terorismului; riscul de client – 
persoane reprezentate prin împuterniciți, 
persoane expuse politic, persoane ce efec-
tuează tranzacții aparent lipsite de sens 
din punct de vedere comercial; riscul de 
produs – sensibilitatea unui produs eco-
nomico-financiar față de spălarea de bani 
sau de finanțarea terorismului, specific 
activității entității; riscul de tranzacții – 
sensibilitatea unor operațiuni determina-
te de factori interni sau externi, respec-
tiv, operațiuni pentru care se folosește 
cu preponderență numerarul, operațiuni 
repetate cu sume sub limita în lei sau în 
valută a echivalentului a 15.000 euro sau 
alte operațiuni care prezintă anomalii. 

Prezentarea acestor riscuri nu este 
limitativă, acestea fiind, la rândul lor, 
diferențiate și cu o modalitate de abor-
dare prudențială în funcție de specificul 
sectorului în care entitatea raportoare își 
desfășoară activitatea.

Astfel, un alt aspect deosebit de im-
portant îl reprezintă necesitatea ca ra-
tingul optim de risc ce va fi asociat unui 
client să constituie rezultatul combinării 
logice a mai multor factori, a coroboră-
rii tuturor informațiilor (și nu a folosirii 
disparate a acestora) pe care entitatea ra-
portoare le deține, de exemplu, despre: 
ansamblul activității clientului, zonele ge-
ografice în care acesta își derulează aface-
rile împreună cu partenerii săi, produsele 
și/sau serviciile oferite de client, situațiile 
în care apar anumite modificări suspecte 
ale comportamentului clientului etc.
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3.2. Conceptul de beneficiar real a fost 
introdus în cadrul normativ național de 
prevenire și combatere a spălării banilor 
și a finanțării terorismului odată cu tran-
spunerea Directivei 2005/60/CE, prin 
intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 53/2008. 

În fapt, prin implementarea măsuri-
lor de cunoaștere a clientelei în legislațiile 
internaționale, a fost identificată necesi-
tatea suplimentării acestora, pentru a se 
putea diminua posibilitatea folosirii de 
interpuși în efectuarea circuitelor finan-
ciare, precum și pentru a stabili identi-
tatea efectivă a persoanelor (grupurilor) 
care tranzacționează în mod real. Având 
în vedere importanța conceptului de „be-
neficiar real” în materia prevenirii spălă-
rii banilor și a finanțării terorismului, s-a 
considerat necesar ca, în conformitate 
cu noile standarde internaționale, să se 
introducă dispoziții mai precise și mai 
detaliate referitoare la identificarea cli-
entului și a oricărui beneficiar efectiv și 
verificarea identității acestora. 

Astfel, entitățile reglementate trebu-
ie să identifice și să verifice identitatea 
beneficiarului real, iar pentru îndepli-
nirea acestei cerințe, trebuie să apre-
cieze singure dacă vor recurge la evi-
dențele/registrele publice pentru aflarea 
beneficiarilor reali – atunci când acest 
lucru este suficient, dacă vor solicita cli-
enților proprii aceste date sau dacă vor 
obține informațiile în alt mod, luând în 
considerare faptul că amploarea măsu-
rilor de precauție privind clientela este 
direct legată de riscul spălării banilor și 
finanțării terorismului, care depinde de 
tipul clientelei, relația de afaceri, pro-
dus și/sau tranzacție. 

Menționăm că neîndeplinirea aces-
tor obligații de către entitatea raportoa-
re atrage răspunderea contravențională, 
aceasta putând fi sancționată, conform 
art. 28 alin. (2) din lege, cu amendă de la 
15.000 lei la 50.000 lei.
4. În cazurile în care aplicarea măsurilor 
de cunoaștere a clientelei este obligato-
rie, entitățile raportoare au obligația de 
a păstra o copie a documentului utilizat 
ca dovadă de identitate sau referință de 

identitate pentru o perioadă de mini-
mum 5 ani, începând cu data când se 
încheie relația cu clientul. De asemenea, 
acestea trebuie să păstreze, într-o formă 
corespunzătoare pentru a putea fi folosite 
ca mijloace de probă în justiție, evidențe-
le secundare sau operative și înregistrări-
le tuturor operațiunilor financiare ce de-
curg din derularea unei relații de afaceri 
ori a unei tranzacții ocazionale o perioa-
dă de minimum 5 ani de la încheierea re-
lației de afaceri, respectiv de la realizarea 
tranzacției ocazionale. Aceste prevederi 
legale sunt menționate la art. 19 din Lege.

Precizam că neîndeplinirea acestor 
obligații de către entitatea raportoare, 
atrage răspunderea contravențională, 
aceasta putând fi sancționată, conform 
art. 28 alin (2) din Lege, cu amendă de la 
15.000 lei la 50.000 lei. 
5. Pentru îndeplinirea obiectului de acti-
vitate al Oficiului Naţional de Prevenire 
și Combatere a Spălării Banilor, respec-
tiv a analizării și prelucrării informațiilor 
financiare, legiuitorul a instituit și obli-
gația entităților raportoare de a răspunde 
în timp util la solicitările de informații 
transmise de către Oficiu cu privire la 
circuite financiare și persoane fizice/ju-
ridice conexe acestora. Astfel, în confor-
mitate cu dispozițiile art. 7 alin. (2) din 
Lege, entitățile raportoare au obligația de 
a transmite Oficiului datele și informații-
le solicitate, în termen de 30 de zile de la 
data primirii cererii. 

Menționăm că neîndeplinirea aces-
tei obligații atrage răspunderea contra-
vențională a entităților raportoare, pu-
tând fi sancționate, conform de art. 28 
alin (2) din lege, cu amendă de la 15.000 
lei la 50.000 lei. 
6. Entitățile raportoare și salariații 
acestora au obligația, în conformitate 
cu dispozițiile art. 25 alin. (2) din Lege, 
de a nu transmite informațiile deținute 
în legătură cu tranzacții sau persoane 
suspecte de a fi implicate în activități 
de spălarea banilor și de finanțare a 
terorismului și de a nu avertiza clien-
ții cu privire la sesizarea comunicată 
de acestea Oficiului. În acest context, 

personalul din cadrul entităților ra-
portoare are obligația legală de a nu 
avertiza clienții, persoanele care acțio-
nează pentru și/sau în numele acesto-
ra sau alte terțe persoane, cu privire la: 
transmiterea către Oficiu a rapoartelor 
de tranzacții suspecte de spălare a ba-
nilor sau de finanțare a terorismului; 
solicitările de informații ale Oficiului 
cu privire la operațiunile derulate de 
către clienții suspectați de a fi implicați 
în activități de spălare a banilor sau de 
finanțare a terorismului. De asemenea, 
conform art. 25 alin. (3) din Lege, este 
interzisă folosirea în scop personal de 
către salariații entităților a informații-
lor respective atât în timpul activității, 
cât și după încetarea acesteia. 

Nerespectarea obligațiilor prevăzu-
te la art. 25 din Lege constituie infracți-
une și se pedepsește cu închisoare de la 
2 la 7 ani. 

În concluzie, identificarea riscurilor 
de spălare a banilor sau finanțare a te-
rorismului nu constituie o știință exac-
tă, iar a considera o tranzacție ca fiind 
„suspectă” implică o oarecare doză de 
subiectivism, deoarece această evaluare 
depinde în mare măsură de experiența 
profesională, dar și de intuiția pe care o 
are cel care trebuie să identifice astfel de 
operațiuni, de felul în care acesta perce-
pe anumite operațiuni sau activități ca 
fiind normale sau dimpotrivă neobișnu-
ite, de informațiile pe care le are la dis-
poziție etc. 

Un aspect deloc de neglijat îl con-
stituie faptul că lipsa de diligență a unei 
entități raportoare în detectarea și rapor-
tarea unor tranzacții suspecte, precum și 
nerespectarea tuturor obligațiilor legale 
din domeniul prevenirii și combaterii 
spălării banilor și finanțării terorismului, 
pot avea ca rezultat expunerea acesteia la 
„riscul reputaţional”, ceea ce nu este de 
dorit, deoarece integritatea unui specia-
list are drept consecință încrederea pu-
blicului, iar o imagine pozitivă constituie 
un capital important, o caracteristică de 
bază ce completează cu succes imaginea 
oricărui profesionist. 
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Pagina cititorilor

Lebăda Neagră în evaluări

A
cest text pornește de la 
cartea care a stârnit un 
mare interes în lumea 
cititorilor, „Lebăda Nea-
gră” a lui Nassim Nicho-
las Taleb, o carte despre 

impactul foarte puțin probabilului în 
viața noastră. Ce este de fapt „Lebăda 
Neagră”? Este un concept care descrie 
un eveniment  puțin obișnuit și cu im-
pact extrem („un mic număr de Lebede 
Negre explică aproape orice în lumea 
noastră, de la succesul ideilor și religii-
lor până la dinamica evenimentelor is-
torice și ale vieților noastre personale”). 

Bine, bine, v-ați putea întreba, dar 
ce legătură are Lebăda Neagră cu eva-
luările? Încerc mai jos să dau un ră-
puns acestei întrebări, nu unul exhaus-
tiv, dar esențial.

Aflat într-un orășel ceva mai mic, 
situat la periferia dinamicii pieței eco-
nomico-financiare (dar influențat pro-
fund de orice eveniment economic 
negativ) și exersând o profesie relativ 
recentă în România (sub 25 de ani), 
aceea de evaluator de întreprinderi și 
proprietăți imobiliare, am trecut de 
multe ori prin impasul „unei piețe a 
tranzacțiilor imobiliare limitate”. Am 
cunoscut o piață în creștere înainte de 
2008 și apoi un recul important după 
2008. Îmi aduc aminte că prin anul 
2009, unii dintre bancheri au reacțio-
nat (desigur, cazuri izolate), nu la lipsa 
de predictibilitate a personalului spe-
cializat din băncile lor, ci la faptul că 
„vinovați” pentru această situație sunt  
evaluatorii care, chipurile, ar fi supra-
estimat valoarea de piață a proprietăți-
lor pentru garanție bancară. O eroare 
care rezultă din însăși definiția valorii 

de piață adoptată de board-ul IVS la 
acea dată. Într-adevăr, valoarea de pia-
ță este o valoare estimată (estimarea, 
în general, poate produce erori), dar la 
DATA EVALUĂRII, care este valoarea 
prezentă (susținută și argumentată de 
date reale de piață) și nu o valoare vii-
toare (așa cum de exemplu procedează 
brokerii pe piața financiară). De multe 
ori am primit întrebarea și chiar mi 
s-a cerut în scris să estimez „cât timp 
este valabilă valoarea de piață”. Am 
răspuns că valoarea de piață estimată 
este valabilă „atât timp cât condițiile 
de piață nu se schimbă”. 

Dar oare noi, evaluatorii, suntem 
„excluși” de la un astfel de risc (al previzi-
onării)? Răspunsul meu este că NU. Dar 
depinde de noi. Nu mai suntem „experți 
evaluatori”, ci „evaluatori autorizați”, pro-
fesie reglementată sub o anumită legisla-
ție și care respectă un Cod profesional 
de etică. Este esențială specializarea, pre-
gătirea profesională a evaluatorilor. În 
acest context, demersurile pentru împăr-
țirea specializărilor în domeniul imobi-
liar pare argumentată. Și acum revin cu 
câteva exemple și întrebări contextuale. 
Un evaluator de întreprindere, de exem-
plu, lucrează cu previziuni. Bineînțeles, 
în colaborare cu personalul de specia-
litate al clientului. Se apelează astfel la 
date istorice, la continuitatea activității, 
la predictibilitate, la statistică (în gene-
ral fundamentată pe clopotul lui Gauss). 
Căutăm de multe ori justificări matema-
tice, logice, dar predicitibilitatea este și 
o „artă”, într-un context în care globa-
lizarea creează și fragilitate de ansam-
blu. O „cădere” a unei  bănci în SUA are 
consecințe în Vatra Dornei, de exemplu. 
Interconectarea băncilor, a economiilor 

lumii ne expun unui risc mai mare. Iată 
deci, că judecata unui evaluator, în acest 
context, este foarte importantă. Pe ce se 
bazează această judecată? Pe studiul spe-
cializat, pe interconectarea cunoștințelor 
evaluatorilor, pe precizarea limitărilor 
noastre, a condițiilor limitative (extrem 
de importante), pe evitarea domeniului 
Lebedei Negre (prognoza pentru rezul-
tate îndepărtate). SEV 100 „Cadrul ge-
neral”: „Evaluare și raționament. 1. Apli-
carea principiilor din aceste standarde la 
situaţiile specifice va necesita exercitarea 
raţionamentului. Acest raţionament tre-
buie să fie aplicat în mod obiectiv și nu ar 
trebui să fie folosit pentru a supraevalua 
sau subevalua valoarea rezultată. Raţio-
namentul va fi exercitat având în vedere 
scopul evaluării, tipul valorii și orice alte 
ipoteze aplicabile în evaluare.”

Trebuie să cunoaștem conceptele cu 
care lucrăm. Unul dintre cele mai im-
portante capitole în domeniul evaluă-
rii este SCOPUL EVALUĂRII. Acestui 
scop îi corespunde o valoare (de piață 
pentru vânzare, pentru garanție ban-
cară, justă, de investiție etc.), iar fiecare 
din aceste valori se tratează individual 
și fiecare expune la anumite riscuri. 

SEV 100 „Cadrul general” alineatul 
27: „Un tip al valorii poate fi inclus în 
una din cele trei categorii principale:
a. prima se referă la estimarea celui 

mai probabil preţ care s-ar obţine 
într-un schimb ipotetic pe o piaţă 
liberă și concurenţială. În această 
categorie se încadrează valoarea 
de piaţă, așa cum este definită în 
aceste standarde;

 Ű NECULAI POSTOLE,  
Evaluator autorizat - EI, EPI

„Cel care cunoaște cauzele va înțelege viitorul, numai că, deoarece  
nimeni în afară de Dumnezeu nu posedă o astfel de facultate...”  

Cicero
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b. a doua implică estimarea beneficiilor 
pe care o persoană sau o entitate 
le va obţine din deţinerea unui 
activ. Valoarea este specifică pentru 
acea persoană sau entitate și poate 
să nu aibă nicio relevanţă pentru 
participanţii de pe piaţă. În această 
categorie se încadrează valoarea de 
investiţie și valoarea specială, așa 
cum sunt definite în aceste standarde;

c. a treia se referă la estimarea preţului 
care ar fi convenit, în mod rezonabil, 
între două părţi specifice, pentru 
schimbul unui activ. Deși s-ar putea 
ca părţile să fie independente între 
ele și negocierea să fie nepărtinitoare, 
nu este necesar ca activul să fie expus 
pe piaţă, iar preţul convenit poate 
fi unul care reflectă mai degrabă 
avantajele sau dezavantajele specifice 
ale proprietăţii pentru părţile 
implicate decât cele de pe piaţă, în 
ansamblul ei. În această categorie se 
încadrează valoarea justă, așa cum 
este definită în aceste standarde.”      
Valoarea de piață pentru garanție 

bancară, de exemplu (SEV sau IVS 310), 
conține riscurile (neexplicate punctual, 
dar tratate în „Termenii de referință ai 
evaluării”- vezi în special alineatul 4 și 
5). Alineatul 7 din acest SEV ne poate 
expune (se face referire la „cerere vii-
toare”, „cerere potențială sau probabilă 
pentru alte utilizări, care există sau care 
poate fi anticipată la data evaluării”). 
Cum ne putem dezvolta capacitatea de 
anticipare? Are ea vreo logică? Sau mai 
degrabă evităm previzionarea unor re-
zultate cu probabilitate mică? Sau evi-
tăm cuantificarea riscurilor? Este foar-
te greu să prezici un risc în cifre? Sunt 
întrebări la care, dacă găsim răspunsul 
adecvat, ne propulsează din sfera nepro-
fesionalismului, în cea a cunoașterii va-
loroase și a respectului celorlalți.

Am pus aceste întrebări pentru că 
răspunsurile se regăsesc în Standardele 
și Ghidurile de evaluare. Citez din SEV 
310, alineatul G7: „Trebuie luate în con-
siderare cererea și vandabilitatea preco-
nizate pentru proprietatea imobiliară, 
pe perioada împrumutului, precum și 

informaţiile adecvate despre condiţii-
le de piaţă curente, conţinute în raport. 
Aceste informaţii nu ar trebui să includă 
predicţia evenimentelor sau a valorilor 
viitoare, ci trebuie să reflecte așteptările 
curente de pe piaţă asupra performan-
ţelor viitoare ale investiţiei, bazate pe 
tendinţele curente.”  În SEV 320 („Esti-
marea valorii de investiție pentru inves-
titorii individuali”) se precizează foarte 
clar: „Evaluatorul are nevoie să obţină 
de la investitor următoarele informaţii:
 Ű  orice caracteristici specifice 

afacerii sau portofoliului de 
investiţii deţinut de acesta, care 
pot influenţa în orice fel fluxul 
de numerar viitor generat de 
proprietatea imobiliară supusă 
evaluării;

 Ű  criteriile de investiţie ale 
investitorului (cum ar fi rata 
rentabilităţii dorită de acesta sau 
durata investiţiei);

 Ű  contracte de închiriere;
 Ű  bugetele previzionate pentru 

performanţa financiară;
 Ű  licenţe;
 Ű  extras de carte funciară și 

documente cadastrale;
 Ű  cheltuieli de întreţinere;
 Ű de asemenea - de obicei de la terţe 

părţi, informaţii cu privire la:
 Ű  date de piaţă despre proprietatea 

imobiliară;
 Ű  rate ale dobânzii și modificări 

așteptate ale acestora;
 Ű  potenţialul de vânzare a 

proprietăţii;
 Ű  aspecte juridice și de urbanism 

care afectează proprietatea;
 Ű  rata curentă și rata potenţială a 

inflaţiei.
În acest caz riscul la care se expune 

evaluatorul este minimalizat.  
Revin la cartea lui Taleb. Lebăda 

Neagră este o metaforă pentru descrie-
rea abstractului, necunoscutului, incer-
tudinii imprecise. Noi, oamenii, trăim 
în două „provincii”: Mediocristan (o 
provincie liniștită, blândă, lipsită de eve-
nimente, sau evenimente care pot fi ușor 
prezise prin legile lui Gauss: venitul unui 

restaurant mic, al unui stomatolog, ve-
niturile unui amator de jocuri de noroc, 
accidentele de mașină, coeficientul de 
inteligență etc. Aici acționează experții. 
Exemple: evaluatorii de animale, evalua-
torii de terenuri agricole, contabilii, ana-
liștii de asigurări etc). Și Extremistan (cel 
care generează Lebede Negre: venitul, 
dimensiunea companiilor, deținerea ac-
țiunilor, piețele financiare, prețul bunu-
rilor, rata inflației, datele economice etc. 
Aici acționează experții care tind să fie...
non-experți. Exemple: agenții de bursă, 
consilierii, cei care se ocupă de prognoze 
financiare, „experții de risc” etc.).

Pentru a evita Extremistanul, eva-
luatorul are la dispoziție Standardele și 
Experiența ANEVAR. În orice lucrare 
complexă trebuie să apelăm cu încredere 
la aceste două surse. Standardul nu pro-
pune lucrul cu date matematice exacte, 
ci își propune să ghideze judecăți. Ana-
lizați, de exemplu, din ultimul număr al 
revistei VALOAREA (nr. 10), la paginile 
66-71, referitor la „Informațiile de pia-
ță”, ratele de capitalizare prezentate de 
furnizorii acestora. Nu o să observați o 
egalitate matematică. Sunt greșite? Nu, 
dar sunt corelate cu ceilalți factori care 
în final asigură fundamentarea valorii.

Standardele ne dau posibilitatea să 
exploatăm inteligența individuală pro-
prie fiecărui evaluator, judecata pro-
prie, dar nu ne lasă să deviem către 
impredictibil. 

Închei cu o pledoarie pentru aceas-
tă carte și, în general, pentru conceptul 
de paradigmă. Istoria, evoluția, progre-
sul nu se desfășoară lin, ci în salturi. Iar 
salturile sunt consecința paradigmei.

„Seneca își încheia eseurile (concepu-
te sub formă de scrisori) cu vale, adesea 
tradus greșit drept „adio”. Termenul are 
aceeași rădăcină cu valere și valor, și în-
seamnă „fii puternic (adică robust)” și 
„fii vrednic” – Lebăda Neagră (ed. Curtea 
Veche - 2010) – Nassim Nicholas Taleb.

Vale! 

Articol primit pe adresa redacției în urma concursului 
lansat de Dana Ababei, prim-vicepreședinte ANEVAR, 
în numărul 10 al revistei „Valoarea, oriunde este ea”. 
Articolul a fost desemnat câștigător de membrii Con-
siului director și, ca urmare, publicat în ediția de față.
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Schimbarea proprietarului. 
Proceduri și riscuri

În 2002, Jared Schweitzer, MAI, 
s-a alăturat firmei Miller, Long & 
Associates Inc., o firmă de evaluare 
din Roanoke, Virginia. În anii urmă-
tori a lucrat alături de proprietarul 
firmei și au discutat în mod frecvent 
toate aspectele legate de afacerea res- 
pectivă. Așadar, când Schweitzer a 
hotărât să cumpere firma în anul 
2014, erau puţine necunoscute. „A 
fost o tranzacţie foarte simplă”, spu-
ne el. Cu toate acestea, Schweitzer și 
proprietarul au analizat pe îndelete 
și cu atenţie detaliile, după care s-au 
verificat de mai multe ori. „Fiecare 
din noi și-a adus avocatul ca să ana-
lizeze tranzacţia al cărei raport de-
taliat îl scrisesem, deoarece doream 
să fim siguri că sunem acoperiţi din 
punct de vedere legal”, spune el. A 
meritat toată acea atenţie acordată 
detaliilor și transferul afacerii s-a re-
alizat fără nicio problemă. 

Experienţa lui Schweitzer sublini-
ază una dintre cele mai bune practici 
cheie în procesul de vânzare a unei fir-
me de evaluare: Trebuie făcute temele. 
Firmele pot trece de la un proprietar 
la altul din diferite motive. Este posi-
bil ca unii vânzători să se pregătească 
pentru ieșirea la pensie, să își retragă 
banii din afacere, sau pur și simplu să 
dorească să încerce ceva nou profesio-

nal. Cumpărătorii, la rândul lor, pot să 
dorească să-și diversifice sau să-și ex-
tindă piețele, să se dezvolte rapid, sau 
să înceapă o afacere cu o companie 
care deja funcționează. In orice caz, 
este important să fii pregătit.

Cât valorează?

În cazul vânzării unei companii, 
chestiunea fundamentală este pre-
țul. Adesea acesta este determinat 
cu ajutorul unui multiplicator de 
venituri. Pentru firmele de evaluare, 
acești multiplicatori variază în mod 
obișnuit de la mai puțin de unu la 
mai mult de trei – iar ecuația este 
adesea modificată în funcție de situ-
ație. De exemplu, în anul 2012, Nick 
Marlock, candidat pentru acreditare 
profesională superioară (Candidate 
for Designation) și partenerul său 
de afaceri au cumpărat compania 
la care lucrau, Appraisal Services 
Group Inc. din Jackson, Tennessee, 
de la cei doi proprietari ai acesteia. 
„Am compensat ceea ce aveam noi 
de facturat cu ceea ce aveau de factu-
rat foștii proprietari, rămânând astfel 
doar cu angajații pe care îi „cumpă-
ram”, explică Matlock, actualul pre-
ședinte al firmei. Prețul a fost aproxi-
mativ 80% din sumele de plată către 

angajați sau un multiplicator de 0,8. 
La cumpărarea unei firme de eva-

luare de imobile rezidențiale anul 
trecut, Andrew Richter, MAI, din 
cadrul Real Valuation Services din 
Deerfield, Illinois, a utilizat diferiți 
multiplicatori acoperind trei ani pen-
tru a reflecta tendințele de scădere ale 
pieţei locale. „Vânzările en gros din 
2014 au avut un multiplicator 3X, 
cele din 2013, 2X, iar în 2012, de X 
ori 1”, spune Richter, patron și direc-
tor de evaluări comerciale al compa-
niei. „Am adunat toate aceste valori 
și le-am împărţit la 6 pentru a obţine 
media ponderată, punând accentul 
în special pe anul cel mai recent.”

În practică poate fi complicat să 
se decidă asupra unui multiplicator. 
„Este greu să se vină cu o valoare în-
tr-o industrie a serviciilor fără prea 
multe active fixe și unde totul se re-
duce la relaţii”, arată Richter. „Nu 
există un număr magic. Profesioniștii 
din domeniul evaluării firmelor, cu 
care am discutat, nu au ajuns la un 
consens în legătură cu un multiplica-
tor bun pentru acest tip de activitate.”

Într-un domeniu în care compa-
niile sunt de dimensiuni mai mici și 
în proprietate privată, „nu se vor găsi 
vânzări comparabile de firme de eva-
luare, pentru că informația de acest 
tip constituie un privilegiu deosebit 
și nimeni nu este dispus să o împăr-
tășească”, spune Laird Goldsborough, 
MAI, senior director în cadrul Val-
bridge Property Advisors, o firmă cu 
sediul în Kansas City, Kansas, pe care 

Vânzarea sau cumpărarea unei firme de 
evaluare poate fi complicată, dar profesio-
niștii care au trecut printr-o astfel de expe-
rienţă împărtășesc sfaturi valoroase. 

 Ű PETER HAAPANIEMI
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a cumpărat-o în anul 2004.
La evaluarea unei firme de evalua-

re, părțile implicate trebuie să exami-
neze cu atenție veniturile și cheltuielile. 
Totodată, trebuie să analizeze subiectiv 
unii factori cum ar fi:
 Ű Diversitatea bazei de clienți. 

Dacă o firmă depinde prea 
mult de unul sau doi clienți, 
acest lucru ar putea avea drept 
consecință o instabilitate 
după vânzare. „Aud frecvent 
cumpărători spunând că nu 
doresc ca vreun client să 
reprezinte mai mult de 20% 
din venitul firmei – deoarece, 
în calitate de cumpărător, riști 
mult dacă există un client 
cheie”, spune Peter Christensen, 
consilier general în cadrul LIA 
Administrators & Insurance 
Services cu sediul în  Santa 
Barbara, California, care lucrează 
cu diverse firme de evaluare.

 Ű Menținerea bazei de clienți. 
Vor rămâne actualii clienți și 
după vânzarea firmei? „Nu 
există un contract pe termen 
lung sau vreo garanție în ceea 
ce privește continuarea relațiilor 
cu clienții și în viitor”, spune 
Justin Markley, MAI, director în 
cadrul companiei Valuation cu 
sediul în Jacksonville, Florida, 
care a cumpărat o altă firmă de 
evaluare în anul 2014.

 Ű Reputația. O mare parte a 
valorii firmei o constituie 
clientela de pe piață. Când 
Richter analiza oportunitatea 
achiziției sale, a constatat că 
firma țintă avea câțiva clienți 
în comun cu Real Valuation 
Services. „Am discutat cu câțiva 
dintre ei și am aflat opiniile lor 
în legătură cu calitatea activității 
companiei”, spune el. „Dacă 
o firmă nu este recunoscută 
pentru calitatea serviciilor, 
atunci garanția că afacerea va 
continua este mai mică.”

 Ű Dezvoltarea curentă. Este foarte 
probabil ca o companie care 
prezintă o creștere a veniturilor 
să aibă un multiplicator mai 
mare decât o alta care nu 
înregistrează o astfel de creștere. 
Desigur, există cumpărători 
interesați de restructurări sau de 
obținerea unei liste de clienți, 
dar aceștia sunt probabil în 
căutarea unui preț mic.

Pregătirea pentru vânzare

Când o firmă de evaluare este 
pusă pe piaţă, vânzătorii ar trebui să 
caute moduri de a arăta că afacerea 
se bazează pe ceva mai mult decât 
pe relaţiile proprietarului anterior. 
„Pentru a face o companie atrăgă-
toare pentru un cumpărător, este 
necesar ca procesele și structura cor-
poratistă care sunt în funcţiune să 
asigure continuitate după vânzare”, 
spune Mark Dyson, MAI, AI-GRS, 
care și-a vândut firma în anul 2007. 
Aceasta  poate să însemne proceduri 
și roluri bine fundamentate, precum 
și existenţa unei tehnologii curente – 
un factor din ce în ce mai important.

În plus, arată Dyson, „doriţi ca, 
după efectuarea vânzării, directorii 
și managerii seniori să rămână pe 
poziţii.” Aceasta înseamnă de obicei 
să li se dea un beneficiu în cadrul 
companiei în schimbul acceptului 
de a rămâne pentru încă o perioa-
dă de timp după vinderea acesteia. 
„Dar probabil că nu doriţi să vă gră-
biţi – poate doriţi să îi testaţi pe o 
perioadă de câţiva ani înainte de a 
le acorda aceste drepturi”, adaugă el.

Punerea la punct a acestor amă-
nunte ia timp, spune Dyson, „ceea 
ce înseamnă că trebuie să începeţi să 
planificaţi totul cu câţiva ani înainte”.

Tranzacția efectivă

Fiecare tranzacție este diferită, 
dar în majoritatea cazurilor, părțile 

au două opțiuni: o achiziție imedia-
tă prin plata unui preț, sau un model 
de calcul al contraprestației cu clau-
ză de indexare pe baza beneficiilor 
ulterioare, caz în care vânzătorul ră-
mâne în firmă pentru o anumită pe-
rioadă de timp, iar câștigurile firmei 
sunt utilizate pentru plata unei părți 
din contraprestație. 

În cazul unei achiziţii imediate, 
tranzacția se încheie repede, ceea ce 
poate fi atrăgător pentru vânzătorii 
care doresc să își retragă banii. „To-
tuși, poate fi dificil pentru cumpără-
tori să obțină finanțare pentru o fir-
mă de servicii profesionale. Adesea, 
vânzătorul obține în cele din urmă 
un credit”. Spune Mark Dyson, MAI, 
AI-GRS, care și-a vândut firma de 
evaluare cu sediul în Colorado, în 
anul 2007. El sugerează că vânzătorii 
încearcă să obțină cel puțin suficient 
numerar pentru plata în avans pen-
tru a acoperi prețul cel mai mic din 
scenariul cu varianta pentru cazul 
cel mai rău, „deoarece nu se poate 
ști dacă respectivul solicitant de cre-
dit va putea continua să efectueze 
plățile aferente serviciului datoriei.”

În cazul unei abordări ce presu-
pune plata unei contraprestații cu 
clauză de indexare pe baza benefi-
ciilor ulterioare, nu este necesară o 
evaluare sau o plată în avans, deoa-
rece prețul se bazează pe activita-
tea firmei în decursul timpului. De 
exemplu, în achiziționarea firmei 
Goldsborough de către Shaner Ap-
praisals, s-a utilizat o perioadă de 
plată a contraprestației de 10 ani. 
În acest timp, vânzătorul a continu-
at să lucreze în cadrul companiei, 
cu dreptul de proprietate, profitu-
rile trecând treptat de la vânzător la 
cumpărător, astfel încât ambii îm-
part riscurile și recompensele. „Toa-
tă lumea era în aceeași barcă, vâs-
lind în aceeași direcție, ceea ce era 
frumos”, spune Goldsborough. Iar la 
sfârșitul celor 10 ani, acesta declară 
„Am avut o companie fără datorii și 
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care a înregistrat venituri mai mari.”
Existența în continuare a fostului 

proprietar poate aduce și alte avan-
taje, cum ar fi transferul de  cunoș-
tințe. Așa cum precizează Goldsbo-
rough, „A fost grozav de bine că am 
avut la cine apela – stânca rezistentă 
la toate încercările prin care treci 
când ești la cârma unei companii.”

Evitarea  
problemelor viitoare

La efectuarea unei vânzări, cum-
părătorii și vânzătorii ar trebui să ia 
unele măsuri importante pentru a re-
duce expunerea la riscuri pe parcurs 
- și aici, din nou, sfaturile din partea 
unor experți se pot dovedi a fi de 
neprețuit. „Căutați în afară consilie-
re juridică și lăsați-i să devină un fel 
de discipol al diavolului”, recomandă 
Matlock. „A fost bine pentru noi să 
existe cineva imparțial care să expună 
scenariile (legale) pentru cazul cel mai 
rău, la care nici nu ne-am fi gândit.”

Dar și competența externă are 
avantajele sale. Când Mark Dyson 
și partenerul său și-au vândut firma, 
s-au gândit iniţial să o evalueze cu 
un multiplicator de 1. Totuși, în cele 
din urmă au lucrat cu un broker care 
a găsit un număr de potenţiali cum-
părători interni și externi. „Am avut 
expunere la o piaţă foarte largă”,  a 
spus Dyan. „Brokerul a anunţat un 
preţ de trei ori mai mare decât cel 
real și firma a fost vândută la o va-
loare apropiată de acesta.”

Consilierea din partea specialiș-
tilor poate ajuta părţile implicate să 
rezolve problema responsabilităţii.  
După o vânzare, de exemplu, vân-
zătorii continuă să fie răspunzători 
pentru lucrările de evaluare indivi-
duale anterioare, asumându-și impli-
cit riscul ce decurge din aceasta. Este 
important să se înţeleagă aici statutul 
prescrierilor, arată Christensen. Mulţi 
oameni gândesc raportat la o perioa-
dă de cinci ani, deoarece aceasta este 

cerinţa generală în ceea ce privește 
păstrarea dosarelor. Dar statutul pre-
scrierii variază în funcţie de stat – în 
multe dintre acestea, timpul începând 
să curgă nu din momentul încheierii 
lucrării, ci din momentul descoperirii 
unei greșeli. „În consecinţă, asistăm 
la acţionarea în instanţă  a unor eva-
luatori pentru lucrări de evaluare de 
acum 10 sau 12 ani”, spune Christen-
sen, adăugând că vânzătorii trebuie să 
se asigure că în contract se stipulează 
menţinerea de către cumpărător a asi-
gurării acoperitoare sau iniţierea unui 
contract de asigurare.

Cumpărătorul, de asemenea, tre-
buie să pună în balanţă astfel de ris-
curi, deoarece poate prelua respon-
sabilitatea legată de evaluarea făcută 
respectivei companii. „Prin cumpă-
rarea întregii afaceri, se cumpără și 
riscul”, spune Christensen.

Având în vedere acest lucru, este 
posibil ca unii cumpărători să pre-
fere să cumpere doar activele unei 
companii – calculatoare, liste cu cli-
enţi și poate numele companiei – și 
nu întreaga afacere. Așa s-a întâm-
plat și când compania lui Richter, 
Real Valuation Services, a cumpărat 
o firmă mai mică din Chicago. RVS 
a cumpărat activele firmei și acum 
îi plătește cheltuielile de exploata-
re, dar firma este persoană juridică 
separată care funcţionează cu pro-
prietarul său iniţial și care încă are 
vechiul cod de identificare fiscală. 
„Proprietarul anterior îl utilizează ca 
element de tranziţie până ce clien-
ţii existenţi pot fi obișnuiţi cu codul 
nostru de identificare fiscală”, explică 
Richter. „Cu acest tip de organizare, 
spune el, nu ne asumăm nicio răs-
pundere pentru ceea ce s-a făcut îna-
inte de a cumpăra compania.”

Deschizători  
de drumuri noi

Și cumpărătorii trebuie să se pre-
gătească pentru ceea ce se întâmplă 

după vânzare. De exemplu, cum se 
vor prezenta noile procese sau siste-
me personalului existent? Sau, dacă 
o vânzare presupune combinarea a 
două companii, cum se pot integra 
armonios cele două grupuri? Dacă 
aceste modificări nu sunt abordate 
corect, ele pot cauza rupturi în ca-
drul firmei.

„Când achiziţionezi o firmă care 
funcţionează de câtva timp, schim-
barea rutinei deja existente este una 
din cele mai mari provocări”, spune 
Nick Chop, MAI, director în curs de 
specializare la Florida Valuation, în 
evaluarea proprietăţilor private ex-
propriate în interes public.

În mod similar, cumpărătorii 
trebuie să aibă în vedere modul în 
care va fi necesar ca ei înșiși să se 
adapteze. Goldsborough a conside-
rat util să discute cu alţi proprietari 
de firme și să urmeze un program de 
monitorizare antreprenorială. „Ape-
laţi la sfaturi bune în legătură cu 
modul de a conduce o companie”, 
recomandă el. „Nu încercaţi să găsiţi 
singur calea, pentru că nu este ne-
voie. Există resurse în comunitatea 
dumneavoastră.”

Per ansamblu, atât cumpărătorii, 
cât și vânzătorii trebuie să înţelea-
gă că timpul este un bun preţios și 
folosirea lui pentru a face planuri îi 
poate ajuta să evite posibile proble-
me. „Cu cât se alocă mai mult timp 
de gândire și pregătire, cu atât  mai 
bine”, spune Matlock. „Cu cât se 
poate discuta mai mult despre vân-
zare în avans, cu atât este mai ușor 
la final.” 

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

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

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

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

domnului Gheorghe Bădescu

L
a începutul lunii mai a 
acestui an, președintele 
fondator al Asociației, dl. 
Gheorghe Bădescu, a fost 
ales, de către IVSC (Foru-

mul Consultativ al Consiliului In-
ternațional pentru Standarde de 
Evaluare), membru al Comitetului 
pentru recunoașterea standarde-
lor internaționale și a  membrilor 
IVSC. Comitetul este format din 
opt persoane alese pe baza ex-
perienței în domeniul evaluării și 
a cunoștințelor în privința stan-
dardelor de evaluare aplicabile 
în diverse regiuni ale lumii. Atri-
buțiile acestui Comitet sunt:

• Armonizarea vechiului și noului 
cadru de aplicare a standardelor 
în vederea sprijinirii profesiei în 
țările în dezvoltare;

• Confirmare ca membru al IVSC 
a organizațiilor de evaluatori din 
diverse țări ce îndeplinesc cerin-

țele standardelor profesionale; 
• Încurajarea dezvoltării unor cer-

tificări internaționale separate 
pentru fiecare domeniu al acti-
vității de evaluare: evaluator de 
active corporale, evaluator de 
afaceri, evaluator de instumente 
financiare. Aceste certificări vor 
fi emise de către organizațiile 
membre și vor fi acordate prac-
ticienilor ce respectă standarde-
le internaționale de evaluare și 
fac parte dintr-o organizație pro-
fesională de evaluatori, membră 
a IVSC;

• Să contribuie la recunoașterea 
pe piață a standardelor interna-
ționale de evaluare;

• Să asigure parteneriatul, con-
lucrarea și comunicarea  între 
IVSC și organizațiile profesiona-
le naționale;

• Să desfășoare o activitate de 
consiliere proactivă a Comite-
tului de Standarde cu scopul 
de a asigura elaborarea unor 
standarde de înaltă calitate și 
larg acceptate de organizațiile 
profesionale.
Ceilalți membri ce compun acest 

grup sunt din Canada, China, Olan-
da, Singapore și SUA, iar președin-
tele Comitetului urmează a fi nomi-
nalizat de conducerea IVSC.

Tot în luna mai, dl. Gheorghe 
Bădescu a fost distins de către 
TEGoVA (The European Group of 

Valuers‘ Associations) cu un pre-
miu de recunoaștere a excelenței 
carierei sale dedicată profesiei de 
evaluator. Ceremonia a avut loc 
în cadrul conferinței ce a reunit la 
Bruxelles toate asociațiile euro-
pene membre TEGoVA, ocazie cu 
care a fost lansată și a 8-a ediție 
a Standardelor Europene de Eva-
luare (EVS - „The Blue Book”). 
Premiul a fost acordat pentru:
• Participarea sa la activitatea  

TEGoVA încă din anul 1994, în ca-
litate de reprezentant al ANEVAR.  
În perioada 1998-2001 a fost 
ales în conducerea TEGoVA 
având ca responsabilitate profe-
sia de evaluare în țările europe-
ne în curs de dezvoltare;

• Participarea ca membru al gru-
pului editorial ce a elaborat Stan-
dardele europene de evaluare, 
edițiile 2000 și 2003;

• Este coautor al Standardelor 
Europene de Evaluare privind 
evaluarea întreprinderii și evalu-
area activelor necorporale - edi-
țiile 2000 și 2003;

• A promovat activitatea TEGoVA 
în cadrul asociațiilor profesio-
nale ale evaluatorilor din țări-
le Europei Centrale și de Est și 
a asistat asociațiile din Serbia 
și Georgia să devină membri 
TEGoVA;

• A susținut cursuri și semina-
rii în mai multe țări europene: 
Albania, Armenia, Azerbaijan, 
Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, 
Serbia, Ukraina, Ungaria, pro-
movând aplicarea standardelor 
internaționale și europene de 
evaluare; 

• A dus o activitate susținută de 
comunicare și mediere în sco-
pul apropierii dintre TEGoVA și 
IVSC;

• A avut o contribuție majoră în 
crearea și dezvoltarea ANEVAR, 
care a devenit una dintre cele 
mai importante asociații profe-
sionale din Europa. 
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Conferința Națională ANEVAR
București - 9 aprilie 2016

Conferința Națională ANEVAR a avut loc în data de 9 aprilie 2016, la București. Delegaţii aleși în cadrul 
Adunărilor Generale ale Filialelor Asociaţiei, desfășurate în perioada 23 februarie – 31 martie 2016, au 
participat, alături de invitați, la această conferință. 

Gheorghe Marinescu - șef serviciu taxe și 
impozite locale Ministerul Finanțelor Publice

Gheorghe Bădescu  
- peședinte fondator ANEVAR

Daniel Manațe - președinte ANEVAR

Adrian Vascu - președinte ANEVAR 2014-2015
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Consiliul director ANEVAR 2016-2017

Nicolae Mirică - secretar general al UPLR
Lenuța Popescu  
- consilier, Ministerul Justiției

Ionuț Ștefan, vicepreședinte CCF

Gabriel Radu - președinte CAFR

Florin Dănescu - ARB
Aurelian Robert Șova, președinte CECCAR
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ANEVAR a fost partener 
al celei de-a 24-a ediții a 
Galei Premiilor UNITER, 
continuând astfel tradiția 
din anii trecuți. Președintele 
Asociației, Daniel Manațe 
i-a înmânat lui Adrian 
Damian, pe scena teatrului 
Regina Maria din Oradea, 
premiul pentru scenografia 
spectacolului „Cântăreaţa 
cheală” - pus în scenă la 
Teatrul Naţional „Vasile 
Alecsandri” din Iași. 

ANEVAR, partener al Galei UNITER 2016

Ion CaramitruDaniel Manaţe - ANEVAR, Maria Miu
Daniel Manaţe - ANEVAR,  
Maria Miu și Adrian Damian

Adrian Vascu - președinte ANEVAR 2014-2015, Aura Corbeanu  
- vicepreședinte executiv UNITER și Daniel Manațe - președinte ANEVAR
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ASE București, Aula Magna - 17 mai 2016

Cea de-a 14-a ediţie a conferinţei  
„Evaluarea pentru piaţa de capital din România”

Cea de-a 14-a ediţie a conferin-
ţei „Evaluarea pentru piaţa de capital 
din România”, organizată în colabo-
rare cu Academia de Studii Economi-
ce București a avut loc marți, 17 mai 
2016, în Aula Magna. Printre temele 
conferinței s-au numărat:

• Analiza financiară a sectorului și 
evaluarea întreprinderii. Industria de 
servicii medicale private - Studiu 
de caz; 

• Aspecte constatate în urma verifi-
cării rapoartelor de evaluare reali-
zate în baza Legii 151;

• Modelarea financiară în analiza 
DCF;

• Managementul bazat pe valoare - 
Un instrument de creștere a valorii 
acționarilor;

• Studiu de caz pentru analiză 
instituțională.

Marius Mureșan Iuliana Simona Mocanu

Ionuț Stroe Ion Anghel Ileana Guțu

Filip Stoica Anamaria Ciobanu

Anamaria Ciobanu, Daniel Manațe

Alexandru Combei
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Conferința „Evaluarea activelor din sectorul public.  
Evaluarea pentru impozitare a clădirilor

- concluziile primei etape“ – Eforie Nord, 11 iunie

Sfârșitul lunii mai a însem-
nat și finalizarea primei peri-
oade de implementare a noi-
lor reguli privind impozitul pe 
clădiri. Punerea în aplicare a 
acestor măsuri a reprezen-
tat o provocare pentru evalu-
atorii autorizați, pentru auto-
ritățile locale și, nu în ultimul 
rând, pentru contribuabili.

Conferința din acest an, de 
la Eforie Nord, a fost dedicată 
acestui subiect. Au fost prezen-
tate primele statistici din BIF, 
după încheierea perioadei de de-
punere a rapoartelor de evaluare 
(31 mai) prelungită prin Norme-
le modificate la Codul fiscal. De 
asemenea, au fost formulate câ-

teva propuneri de modificări care 
pot fi aduse Codului fiscal. Toate 
acestea s-au derulat în prezența 
a peste 300 de participanți prin-
tre care și reprezentanții Minis-
terului Finanțelor Publice. Spea-
kerii acestui eveniment au fost:
• Gheorghe MARINESCU, Șef 

Serviciu Impozite și Taxe Loca-
le - Ministerul Finanțelor Publice

• Daniel MANAȚE, Pre-
ședinte ANEVAR

• Adrian VASCU, Președin-
te ANEVAR 2014-2015 | Se-
nior Partner VERIDIO.

• Laurențiu STAN, Vicepreședin-
te ANEVAR | Director Executiv 
FAIRVALUE CONSULTING.

• Irina BENE, Cercetător IROVAL

• Corneliu ȘCHIOPU, Di-
rector SC EVALCONS

• Printre temele abordate în ca-
drul conferinței s-au numărat:

• Particularități ale procesului 
de evaluare pentru impozita-
re. Propuneri de îmbunătățire;

• Aspecte privind evaluarea pen-
tru impozitare rezultate din 
sondajul ANEVAR realizat în 
perioada 3-6 iunie 2016;

• Punct de vedere privind rezul-
tatul analizei statistice a evalu-
ării în scopul impozitării clădi-
rilor prin abordarea prin cost;

• BIF - Concluzii și sta-
tistici preliminare;
Statistici generale cu date prele-

vate din Baza de Informații Fiscale.

Daniel Manațe Adrian Vascu
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Corneliu Șchiopu Laurențiu StanIrina Bene

Gheorghe Marinescu Emilia Iordache
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Conferința „Analiza pieței imobiliare din România”

Conferința națională a Camerei Consultanților Fiscali din România

Conferința Europeană pe teme de evaluare și Adunarea Generală TEGoVA

ASE București prin Departamentul de Analiză și Evaluare Economico-Financiară (AEEF), în parteneriat cu 
ANEVAR, a organizat Conferința „Analiza pieței imobiliare din România”, în data de 12 aprilie 2016, prilej cu 
care a fost lansată ediția 2015 a studiului academic independent AEEF MLS Market Report, elaborat de ASE și 
Flexmls. Evenimentul a avut loc în Aula Magna a ASE București.

Președintele ANEVAR, Daniel Manațe, a participat în data de 21 aprilie 2016 la Conferința națională a Came-
rei Consultanților Fiscali din România, alături de președintele ANAF - Dragoș Doroș și alți invitați din organizații 
de profil sau reprezentanți ai autorităților publice.

ANEVAR a participat la Conferința europeană pe 
teme de evaluare și la Adunarea Generală a asociațiilor 
membre TEGoVA în perioada 13 - 14 mai, la Bruxelles. 
Cu această ocazie a fost lansată cea de-a opta ediție a 
Standardelor Europene de Evaluare (EVS 2016). Printre 
invitații acestui eveniment s-au numărat reprezentanți 
ai Appraisal Insitute din SUA, Appraisal Institute din 
Canada, European Mortgage Federation și alții.

Prezentările din cadrul Adunării Generale TEGoVA, din 
data de 14 mai, printre care și cea intitulată „ANEVAR in 
Figures”, susținută de Adrian Vascu, președinte ANEVAR 
2014-2015 și membru în board-ul TEGoVA, au beneficiat 
de prezența a peste 90 de delegați din 24 de țări.

TEGoVA reprezintă în prezent 63 de asociații, din 
34 de țări.

ASE București – 12 aprilie

Bruxelles - 13-14 mai 2016

Nicolae Istudor, rector ASEDaniel Manațe - președinte ANEVAR

VALOAREA62



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 Q1 2016:
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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 (%) 11.9%

Iași: 8% 
Cluj Napoca: 12% 

Brașov: 12% 
Timișoara: 8% 

Constanţa: 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 (%) * 7.25% 8.15% 9%

Industrial

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

3.8 pentru suprafeţe  
< 10.000 mp 

3 - 3.50 pentru suprafeţe > 
10.000 mp

2.80 - 3.80  
în funcţie de suprafaţă

2.5 - 3.3  
în funcţie de suprafaţă

Rata medie de neocupare (%) 3.30% 5 - 12% 0 - 22%

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

12 - 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 55 - 70 produse 

primare 20 - 40 media  
pe centrele  

din ţară
15 - 20

produse 
secundare 45 - 55 produse 

secundare 15 - 20

Rata  
de capitalizare (%)

produse 
primare 7 - 7.5%

produse 
primare 8% - 9%

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 3.8 - 4.25

Brașov, 
Timișoara, 

Ploiești, Arad, 
Pitești

3.5 - 4 Sibiu,  
Craiova,  

Târgu Mureș

3.75 
- 4.25

> 3,000 mp 3.75 - 4.1
Constanţa, Iași, 

Cluj Napoca
3.5 - 4.25

Rata medie  
de neocupare (%) medie piaţă <5%

Brașov 1%

Sibiu,  
Craiova,  

Târgu Mureș
n/a

Cluj Napoca, 
Timișoara

6 - 10%

Iași, Constanţa n.a.

Rata  
de capitalizare (%)

medie piaţă 9 - 9.5% produse 
primare

9.5% - 10.5% Sibiu, Craiova,  
Târgu Mure

11%
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 Ű Darian DRS

Segment de piaţă București
Orașe primare  

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

Orașe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu 

Mureș, Ploiești, Pitești, 
Arad)

Spaţii de birouri

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

ultracentral: 15 - 18 
central: 14 - 17 

semicentral: 13 - 15
10 - 14 6 - 12

Rata medie de neocupare (%) 15%

Iași: 14% 
Cluj Napoca: 10% 

Brașov: 8% 
Timișoara: 5% 

Constanţa: 20 - 22%

10 - 15%

Rata de capitalizare (%)
clasa A: 7.50 - 8.50% clasa A: 8 - 9.50% clasa A: 9 - 11%

clasa B: 8.50 - 9.50% clasa B: 9 - 10% clasa B: 9.50 - 11.50%

Centre comerciale

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

(eur/mp/lună)

ultracentral: 30 - 60 
central: 25 - 40 

median și periferic: 15 - 23
25 - 35 15 - 20

Rata de capitalizare (%)

Artere comerciale principale: 
7.5 - 8.5%

Artere comerciale principale:  
8.25 - 9.25%

Artere comerciale 
principale: 9.25 - 11.25%

Artere comerciale secundare: 
9 - 10

Artere comerciale secundare:  
9 - 10%

Artere comerciale 
secundare: 9.75 

- 11.75%

Industrial

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

3.25 - 4.25 pentru  
suprafețe < 3.000 mp 

3.00 - 4.00 pentru  
suprafețe cuprinse între 3.000  

 și 10.000 mp 
2.75 - 3.25 pentru  

suprafețe > 10.000 mp

2 - 3.75 
 în funcţie de suprafață

1.75 - 3.25  
 în funcţie de suprafață

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

Rata de capitalizare (%) 9 - 10% 9.5% - 10.5% 10.5% - 11.5%

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: 16.5 - 18.5 
semicentral: 14 - 16 

periferie: 9 - 11
11 - 14 9 - 11

Rata medie de neocupare (%) 12.0%

Iași: 6% 
Cluj Napoca: 5% 

Brașov: 8% 
Timișoara: 3% 
Constanţa: 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 (%) 7.00% 7.25% 8.00%

Industrial

Chirie medie clasa  
A (eur/mp/lună)

3.70 - 4.25 pentru  
suprafeţe < 5,000 mp; 

3.6 - 4 pentru  
suprafeţe > 5,000 mp

3.25 - 3.75 
 în funcţie de suprafață

2.75 - 3.5  
 în funcţie de suprafață

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

Rata de capitalizare (%) 9.00% 9.75% 10.25 - 10.50%

VALOAREA  |  Q2 2016 69



INFORMAŢII DIN PIAŢĂ

 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 - 16 

periferie: 10  - 12
10 - 14 9 - 11

Rata medie de neocupare (%) 13.5%

Cluj: 10 % 
Iași: 6 – 8%

Brașov: 10 – 12%
Timișoara: 5 – 8%

Constanţa: n/a

n/a

Rata de capitalizare 7.5% 8.5 - 9.0% 9.0 - 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 7.25% 8.25 - 8.75% 8.75 - 9.25%

Industrial 

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

3.5 - 4.0  
(suprafeţe < 10,000) 
3 - 3.5 (suprafeţe > 

10,000)

2.8 - 4.0  
în funcţie de suprafaţă

2.5 - 3.2  
în funcţie de suprafaţă

Rata medie de neocupare 7% 10% n/a

Rata de capitalizare 9.0% 10 - 10.5% 10.5 - 11.5%

INFORMAŢII DIN PIAŢĂ
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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: 13-15 

periferic: 8-11
10-14 7-10

Rata medie de neocupare (%), 
media pe piaţă 12%

Iași: n.a. 
Cluj Napoca: n.a. 

Brașov: n.a. 
Timișoara: n.a. 
Constanța: n.a.

n.a.

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

Centre comerciale

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

modă (eur/mp/lună)
50-60 25-35 18-20

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

Spaţii industriale

Chirie contractuală clasa A 
(eur/mp/lună)

3.9-4.2 (suprafeţe mai mici  
de 3.000 mp); 

3.75-4.0 (suprafeţe între 
3.000 și 10.000 mp); 

3.3-3.6 (suprafeţe mai mari de 
10.000 mp)

3.5-3.8 (suprafeţe mai mici  
de 3.000 mp); 

3.2-3.5 (suprafeţe între  
3.000 și 10.000 mp); 

2.9-3.2 (suprafeţe mai mari  
de 10.000 mp)

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

2.5-3.3 (suprafeţe între  
3.000 și 10.000 mp); 

2-3.5(suprafeţe mai mari  
de 10.000 mp)

Rata medie de neocupare (%), 
media pe piaţă

7% 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 2016

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, referinţa privind 
nivelul ratei fără risc este reprezentată 
de randamentul oferit de obligaţiunile 
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 pen-
tru riscul de neplată la nivelul marjei 
de risc de credit rezultată din tranzac-
ții. Ca urmare, dacă pentru calculul 
ratei de actualizare, se consideră că 
rata fără risc este reprezentată de ran-
damentul oferit de obligațiunile de stat 

românești, nu se recomandă luarea în 
considerare și a unei prime de risc de 
țară. Marja de risc de credit aferentă 
obligațiunilor 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 
referinţă cotaţiilor CDS (Credit Defa-
ult Swap – instrumente derivate pen-
tru transferul riscului de credit) pen-
tru investiţiile în euroobligaţiunile de 
stat românești sau diferența existentă 
între randamentele obligațiunilor cu 
rating AAA și randamentele obligați-
unilor românești emise în aceeași mo-
nedă și având aceeași maturitate.

Pentru a avea o referința privind 
nivelul acestor indicatori va 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 2016 pentru RON, Euro 
și USD ce au fost colectate din surse 
de date publice credibile și sunt vala-
bile la data de 15 iunie 2016.

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 sca-
dență al obligațiunilor de stat america-
ne emise în USD și cu maturitate 10 ani 
(YTM SUA, 10y, USD) au fost preluate 
de pe site-ul Bloomberg. Randamentul 
la scadență al obligațiunilor de stat ro-
mânești emise în RON cu maturitate 
rămasă 9 ani (YTM RO, 9y, RON) a 
fost preluat de pe site-ul Băncii Centra-
le Europene. Randamentele la scaden-
ță ale obligațiunilor de stat românești 
emise în Euro și în USD cu maturitate 
rămasă 8 ani (YTM RO, 8y, EUR), re-
spectiv (YTM RO, 8y, USD) au fost pre-
luate de pe site-ul Bursei din Frankfurt.

Cotația CDS corespunzătoare 
obligațiunilor de stat românești emi-
se în EUR cu maturitate 5 ani au fost 
preluate de pe site-ul Deutsche Bank 
Research. Previziunile privind rata 
inflației (Ri) pentru anul 2016 pentru 
lei sunt furnizate de Banca Naționa-
lă a României (BNR), pentru Euro și 
pentru USD sunt furnizate de Euro-
pean Intelligence Unit (EIU). 

Capitolul 2:

Informații de piață utile pentru estimarea ratei de actualizare

YTM RO, 9y, RON 3.43%

Ri 2016, RON 0.60%

YTM RO, 8y, EUR 2.19%

Ri 2016, EUR 0.80%

YTM RO, 8y, USD 3.59%

Ri 2016, USD 1.40%

YTM GER,10y, EUR 0.02%

YTM USA,10y, USD 1.60%

CDS RO, 5y, EUR 1.29%
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