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Despre mine

N
umele meu este Gheorghe (Gelu) 
Bădescu şi locuiesc în Bucureşti. Profesia 
mea de bază este inginer electronist 
(radiocomunicaţii) iar din 1992 mă ocup 
cu evaluarea bunurilor. Am o formaţie 

de cercetător şi atât în electronică cât şi în evaluare 
am unele realizări (invenţii, lucrări, cărţi publicate). 
Sunt mândru de copiii mei, dr. ing. Mihai Bădescu 
(www.mihaibadescu.net) şi ec. Elena Apostolescu. 
Cei trei nepoţi, David Cristian, Ella Cristina şi Anna 
Sofia îmi umplu sufletul de bucurie.

Deşi prefer să vorbească faptele despre mine, 
totuşi am să mă prezint ca o persoană căreia îi place 
lucrul bine făcut şi respectarea cuvântului dat.

Pasiunile mele sunt instruirea celor care vor să 
practice profesia de evaluator şi călătoriile (am 
străbătut toată România şi am vizitat 59 de ţări).

Din 1992 sunt asociatul principal şi administratorul 
firmei de consultanţă financiară CMF CONSULTING 
din Bucureşti care oferă servicii de evaluare a 
afacerilor, a proprietăţilor imobiliare şi a altor bunuri.

Cu o mare dorinţă de cunoaştere, perseverenţă şi 
răbdare, am acumulat de-a lungul vieţii cunoştinţe, 
experienţă şi abilitaţi urmând spusele lui T.P. Morgan 
”Mergi cât de departe poţi vedea cu ochii; când 
ajungi acolo vei fi în stare să vezi mai departe”.

Sursa: www.gelubadescu.net
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About me

M
y name is Gheorghe (Gelu) Bădescu 
and I live in Bucharest. I am an 
electronics engineer by profession 
(radiocommunications) and I have 
been involved into property valuation 

since 1992. I have a reasearch background in 
both electronics and valuation, and I even have 
some achievements in these fields (inventions, 
presentations, published books). I am really proud 
of my children, Mihai Bădescu, Eng., Ph.D. (www.
mihaibadescu.net) and Elena Apostolescu. My three 
grandchildren, David Cristian, Ella Cristina and 
Anna Sofia fill my heart with joy.

Although I’d rather let my actions speak in my 
stead, I would still like to introduce myself as a person 
who likes to do things well and to keep his promises.

The things I am most passionate about are teaching 
trainee valuers and travelling (I have travelled around 
and across Romania and I have visited 59 countries).

I have been the main shareholder and president of 
CMF CONSULTING based in Bucharest since 1992, 
which works in the line of business, real property 
and other goods valuation.

With my powerful wish to know more, with my 
perseverence and patience, I have managed to acquire 
a great deal of knowledge, experience and skills by 
following J. P. Morgan’s motto: „Go as far as you can 
see; when you get there, you’ll be able to see farther.“

Source: www.gelubadescu.net
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ANEVAR a organizat anul trecut, 
la Cazinoul din Sinaia, o întâlnire 
memorabilă la care au participat 

membrii fondatori ai Asociației, 
generația tânără a membrilor săi, dar și 
alte personalități care au marcat evoluția 
organizației. Invitații au povestit în 
cadrul acestei reuniuni cum a luat naștere 
ANEVAR. S-a depănat, cu umor și multe 
detalii, toată istoria sa, de la stadiul de 
simplă idee și până la actuala poziție 
extrem de importantă în cadrul național, 
dar și internațional. Președintele 
fondator, domnul Gheorghe Bădescu, a 
vorbit în prima parte a evenimentului. 
Discursul lui de atunci este redat mai jos, 
cuvintele sale putând fi considerate chiar 
o monografie vorbită a ANEVAR. 

Bună dimineața!

Era să zic: dragii moşului, ca să semene a poveste, pentru că, 
într-un fel, este şi o poveste. Este vorba de povestea ANEVAR, 
este vorba de povestea unei părţi a vieții mele, iar, ca orice 
poveste, este o poveste lungă. Sunt douăzeci şi ceva de ani, deci 
este o perioadă de timp importantă. Dar am să mă opresc doar 
la câteva episoade din această istorie a ANEVAR, momente care 
au însemnat puncte de cotitură, sau, cum se zice în popor, de 
cumpănă, în care a fost cât pe-aci să fie mai bine, ori mai rău. 

Eu le-am trăit împreună cu colegii mei, 
dintre care unii sunt aici de faţă, alţii nu au 
putut să vină sau s-au îndreptat spre alte 
preocupări, alţii, din păcate, nu mai sunt. 
Dar eu îmi aduc aminte de toți pentru că 
ei m-au ajutat şi am mers la unison cu 
multe din lucrurile care s-au realizat în 
perioada cât am fost eu preşedinte, din 
1992 până în 2001 – sunt 10 ani, cam 
mult, dar poate a fost mai bine ca pentru 
început să fie aceeaşi viziune, să se poată 
pună pe picioare proiectul ANEVAR, 
pornind de la zero.  

„Aceasta este povestea unei 
părți a vieții mele, iar, ca orice 
poveste, este o poveste lungă.”

Sinaia 2014

 Ű Am să mă 
opresc doar 
la câteva 
episoade din 
această istorie 
a ANEVAR, 
momente care 
au însemnat 
puncte de 
cotitură sau  
de cumpănă...

VALOAREA6



Last year, ANEVAR organised 
in Sinaia’s Casino building a 
memorable meeting which was 

attended by young ANEVAR members, 
the founding members of the 
Association, and other personalities, 
also, who marked the evolution of the 
organisation. During this reunion, the 
guests talked about how ANEVAR was 
first organised, and its entire history, 
with humour and a lot of details, from 
the moment when the idea to create 
the Association first occurred to its 
current extremely important national 
and international status. The founding 
president, Mr. Gheorghe Bădescu, 
delivered the opening speech of the 
event. His speech is transcribed below, 
and his words may be considered a 
spoken monograph of ANEVAR. 

Good morning!

I was about to say: dear listeners, so that it would sound 
like a story, because, in a way, it is a story. It is the story of 
ANEVAR, it is the story of a part of my life, and it is a long 
story. It goes back more than 20 years, so it is a fairly significant 
amount of time. But I will confine myself to recalling just a few 

episodes of this history of ANEVAR, 
moments which were landmarks or, 
popularly called, turning points, when 
the situation could have become 
better or worse. I lived through those 
moments with my colleagues: some 
of them are present here, others could 
not come or are concerned with other 
things and others, unfortunately, are 
no longer among us. But I remember 
all of them because they helped me 
and we were in sync about many of the 
things that were achieved while I was 
president, from 1992 until 2001 – 10 
years, which is a little too much, but 
perhaps it was better to share the same 
vision for starters, so that the ANEVAR 
project might be put in place, starting 
from scratch. 

I’ll tell you a few 
interesting facts that  
you should know 

When we drafted the statute of 
the Association, we did not have a 
model. In fact, the only model we had 
then was that of a company set up 
by Electrotermie, from which we did 
not learn a great deal. We were also 
inspired by a society of surgery – the 
doctors had professional associations 
also during the communist years, but 

Sinaia 2014

“This is the story of a part  
of my life, and it is a long story.”

 Ű When we 
drafted the 
statute of the 
association, we 
did not have 
a model. In 
fact, the only 
model we had 
then was that 
of a company 
set up by 
Electrotermie, 
from which we 
did not learn a 
great deal.
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Am să vă povestesc câteva 
lucruri de interes pe care 
ar fi bine să le cunoașteți 

Atunci când am elaborat statutul 
Asociaţiei, noi nu am avut un model. De 
fapt, singurul model de care am dispus 
atunci era al unei societăți înființate de 
Electrotermie, de la care nu am învățat 
mare lucru. Ne-am mai inspirat de la 
o societate medicală de chirurgie – 
medicii aveau asociații profesionale şi 
în timpul socialismului, dar erau foarte 
sărace, pentru a nu intra în coliziune cu 
politica oficială. Pot să vă spun că ne-am 
uitat şi pe statutul partidului comunist, 
ca să vedem dacă putem să extragem 
ceva legat de organizare, pentru că era 
practic singura organizaţie, la vremea 
respectivă, care a funcționat până în 
1989.

Ne-am adunat toți membrii 
fondatori ai Asociației şi-mi aduc 
aminte că domnul Nic Popescu şi 
domnul profesor universitar Alexandru 
Gheorghiu au fost foarte activi în 
redactarea proiectului de statut, proiect 
pe care până la urmă am reuşit să-l 
finalizăm. Multe din prevederile acelui 
statut iniţial sunt şi acum în Ordonanța 
Guvernului nr. 24/2011. 

Unii mai tineri pot întreba de unde 
a pornit ideea aceasta cu evaluarea. 
Nouă ni se pare acum ceva normal, 
dar înainte de 1989 nu exista. Această 
activitate a existat înainte de 1945. Erau 
aşa-numiții „prețuitori de proprietăţi 
imobiliare”, care erau în acelaşi timp 
şi agenți imobiliari. Această activitate 
a existat, am aflat şi eu de la cei mai 
în vârstă, dar în timpul socialismului 
nu era nevoie de evaluare pentru că 
preţurile erau stabilite prin plan. Se mai 
făceau evaluări pentru bunuri la partaj, 
care erau, de fapt, un fel de apreciere a 
valorii bunurilor.

Poate pentru unii a fost o altă ocazie, 
pentru mine a fost o discuţie despre 
mecanismul de piaţă, discuţie pe care 
am avut-o cu domnul Constantin Fota, 
care era colegul nostru la Mecanică 

Fină. Mergeam împreună în maşină să schimbăm conducerea 
unei întreprinderi, la cererea FSN-ului – ştiți că aşa se întâmpla 
atunci, FSN-ul cerea schimbarea conducerii întreprinderii. Şi 
atunci am realizat, în urma acelei discuții, că valoarea este o 
piatră de fundament a economiei de piaţă. Pentru că economia 
de piaţă înseamnă schimb şi ca să faci schimbul trebuie să 
cunoşti valoarea. Am zis că fără asta nu o să putem avansa, 
dacă am ales acest drum către economia de piaţă. Asta s-a 
întâmplat în 1990. Ca să aflu mai multe lucruri am întrebat: o 
fi vreo carte pe undeva despre asemenea lucruri? Nic Popescu 
avea o asemenea broşură, în limba franceză, despre metode 
de evaluare, dar era un fel de îndreptar matematic, cu nişte 
formule, n-am înţeles mare lucru din el. Şi atunci, o cunoştinţă 
care era la noi, la Mecanică Fină, l-a rugat pe domnul Florin 
Georgescu – primul vice-guvernator al Băncii Naţionale să 
împrumute o carte de la biblioteca profesorilor de la ASE. 
Cartea se numea „Evaluarea întreprinderii”, avându-l ca autor 
pe Sage. Cartea aceasta m-a ajutat să înțeleg ce înseamnă şi în 
ce constă această activitate. Am citit, am tradus şi am copiat 
cartea, aşa cum se făcea în acel moment. Dar asta n-a fost 

 Ű Pot să vă spun 
că ne-am uitat 
şi pe statutul 
partidului 
comunist, 
ca să vedem 
dacă putem 
să extragem 
ceva legat de 
organizare, 
pentru că era 
practic singura 
organizaţie, 
la vremea 
respectivă, care 
a funcționat 
până în 1989.
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they were very poor, so that they would 
never run counter the official policies. 
I must confess that we even researched 
the communist party statute, to see if 
we could extract something related 
to organisational matters, because at 
that time, it was practically the only 
organisation that had ran until 1989. 

All of the founding members of 
the Association gathered round and 
I remember that Mr. Nicolae (Nic) 
Popescu and Professor Alexandru 
Gheorghiu were very actively involved 
in drafting the statute of the Association, 
which we were able to finish at the 
very end. Several provisions of this 
initial statute of the Association are 
mentioned also in the Government 
Ordinance No. 24 / 2011. 

Now, some younger people may ask 

where this valuation idea started from. We believe that now 
it is something normal, but valuation was a concept that did 
not exist before 1989. This activity existed before 1945. There 
were the so-called “price assessors”, who were actually real 
estate agents. This activity did exist, this is something I learnt 
from some senior colleagues, but during the communist 
years the valuation was not necessary, as the prices were 
established in the planning documents. They still used to 
value family goods for the divorce proceedings, but that was 
actually in fact a kind of valuation of goods. 

Perhaps to some people it was yet another opportunity, 
but for me it was a discussion on the market mechanism, 
which I had with Mr. Constantin Fota, who was our colleague 
at Mecanică Fină (n.b. Precision Mechanics factory). We 
travelled together by car with the mission to change the 
management of a company at the request of FSN (The 
National Salvation Front), – that’s how it was done at that time, 
FSN used to request the change of a company’s management. 
After that talk I realized that the value is a foundation stone 
of the market economy. Because the market economy means 
exchange and if you want that exchange, you must know 
the value. I realised that without valuation we would not be 
able to advance, once we’ve chosen this road to the market 
economy. This happened in 1990. In order to find out more 
things, I wondered: is there a book anywhere that describes all 
of these things? Nic Popescu had such a brochure in French 
on the valuation methods, but it was a sort of mathematical 
guide, with some formulas, I did not understand much of 
it. And then, an acquaintance of ours, from Mecanică Fină, 
asked Mr. Florin Georgescu – the first vice-governor of the 
National Bank to borrow a book from the professors’ library 
of the Academy of Economic Studies. That was the book 
about business valuation, by Sage. That book helped me 
understand what valuation was about. I read, translated and 
copied the book, as people used to at that time. But that was 
not enough, we needed trigger to start up this activity. 

To me, the trigger was that an acquaintance of mine 
asked me to perform the valuation of a company. So I said 
to myself: let‘s try! It was an Italian company that had a slot 
machine business in Bucharest: their plan was to merge with 
another Italian company and they needed a valuation. So I 
made the valuation, using that book as a guide. I still have 
the manuscript – because I wrote that valuation by hand. I 
hand it in to the client and two or three months later I asked 
him what had happened and he told me that it was all right, 
the merge had taken place and everybody was happy. I don’t 
know what was all right, but probably because they were 
Italian, they came to some sort of agreement. 

Moreover, in order for it not to remain a singular issue, the 
National Privatisation Agency organised a valuation course 
for a week, which was hosted by CECCAR (The Association 

 Ű We travelled 
together by car 
with the mission 
to change the 
management 
of a company 
at the request 
of FSN (The 
National 
Salvation Front), 
– that’s how it 
was done at 
that time, FSN 
used to request 
the change of 
a company’s 
management.
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suficient, trebuia un declanşator care să pornească această 
activitate. 

Pentru mine declanşatorul a fost o solicitare din partea 
unei cunoştinţe de a face evaluarea unei firme. Am zis: hai 
să încerc! Era vorba de o firmă italiană care avea o afacere cu 
jocuri mecanice în Bucureşti şi care fuziona cu o altă firmă 
italiană şi avea nevoie de o evaluare. Şi am făcut evaluarea, 
ghidându-mă după cartea respectivă. Am şi acum manuscrisul 
– pentru că am scris de mână lucrarea respectivă. L-am predat 
clientului şi după două, trei luni de zile l-am întrebat ce s-a mai 
întâmplat şi mi-a zis că e bine, au făcut fuziunea şi toată lumea 
a fost mulțumită. Ce a fost bine, nu mai ştiu, dar probabil că ei 
fiind italieni s-au înţeles într-un fel. 

Mai departe, ca să nu rămână o chestiune singulară, Agenția 
Națională de Privatizare a organizat un curs de evaluare de o 
săptămână, care a fost găzduit de CECCAR. În primele două 
zile ale acelui curs a predat un domn de la Banca de Investiţii, 
actuala BRD, care ne-a povestit cum se face un inventar şi 
cum se citeşte un bilanţ, explicându-ne că aceasta reprezintă 
baza evaluării – inventarul şi bilanţul: „Nu vă luați după alte 
prostii cu care umblă unii pe aici, cu randamente”. A treia zi a 
venit un domn care ne-a predat despre maşini şi echipamente, 
durata de viaţă şi momentul de înlocuire a echipamentului 
– un lucru foarte interesant, care este valabil şi acum. Ar fi 
interesant de studiat şi în continuare, dar atunci nu înțelegeam 
mai nimic. Apoi a venit domnul Nic Popescu şi a predat ceva 
despre metode, din îndreptarul acela mic, iar la sfârşit au venit: 

domnul Vigroux, care era atunci şef 
la PriceWaterhouseCoopers şi domnul 
Cârţu, care ne-au vorbit mai mult despre 
esenţa evaluării, dar într-o formă mai 
populară, dând exemplul cu vaca care 
este pentru carne sau pentru lapte – 
metoda activelor şi metoda veniturilor. 
Şi cam asta a fost tot. Rezultatul a fost că 
cei de la ANP s-au arătat nemulțumiți 
şi contrariați de curs. M-au chemat în 
februarie 1992, spunându-mi că dacă 
tot am înființat Asociația, să elaborăm 
manuale şi să organizăm sub egida 
ANP-ului, în luna aprilie, primul curs 
de evaluare a întreprinderii. Acesta a 
fost şi elementul important, de susținere 
din partea unei instituţii, ca să putem 
să mergem mai departe. Au mai fost 
nişte episoade contradictorii, dar echipa 
constituită la început a mers în aceeaşi 
direcție. 

Un element important de cumpănă 
a fost, la un moment dat, când a început 
privatizarea şi au început bineînțeles 
scandalurile în presă legate de faptul 
că se vinde țara pe nimic, de vină fiind 
evaluările. Acestea se făceau la comanda 

 Ű Pentru mine 
declanşatorul a 
fost o solicitare 
din partea unei 
cunoştinţe 
de a face 
evaluarea unei 
firme. Am zis: 
hai să încerc! 
Era vorba de 
o firmă italiană 
care avea o 
afacere cu jocuri 
mecanice în 
Bucureşti şi care 
fuziona cu o altă 
firmă italiană şi 
avea nevoie de 
o evaluare.
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of Chartered Accountants). During the first two days of this 
course, a gentleman from the Investment Bank (the current 
BRD) delivered the lectures and taught us how to make the 
inventories and read a balance sheet, explaining that this was 
the basis of the valuation – the inventory and the balance sheet. 
“Don’t listen to that stupid stuff that others are saying, such as 
returns”. On the third day, a gentleman came who taught 
us about machinery and equipment, their life and the right 
moment to replace the equipment – a very interesting thing, 
which is still valid. It would be interesting to carry on learning 
about it, but then I did not understand almost anything. 
Then, Mr. Nic Popescu came and taught us something about 
the methods, from that little guide, and at the end came: Mr. 
Vigroux, who was at that time the chief of PriceWaterCoopers 
and Mr. Cârţu, who told us more things about the essence of 
valuation, but in a more digestible way, giving the example 
of the cow that provides meat or milk – the assets method 
and the income method. That was about all. The result was 
that the people of ANP (the National Privatisation Agency) 
were unsatisfied and vexed by the course. They called me in 
February 1992 and they told me that, since we had set up the 
Association, we should produce manuals and organise the 
first business valuation course in April under the auspices of 
ANP. This was also the important element of support from 
an institution, which helped us move on. There were some 
contradictory episodes, but the team set up at the beginning 
went in the same direction. 

An important turning point was the commencement 
of the privatisation process and of course the press scandals 
about the fact that the country was being sold for nothing, 
because the valuations were not correct. They were made at 
the request of the State Property Fund and everybody insisted 
on this matter – our people’s hard work that was being given 
for nothing. The Minister of Reform was Mr. Mişu Negriţoiu, 
who had received instructions from the Prime minister to 
solve this problem, eventually to get fifty capable persons, to 
train them for a week by using expertise of some international 
companies, take a test at the end and receive lifelong valuer’s 
license, and these fifty people should take care of everything 
that had to do with the privatisation. Minister Negriţoiu 
called me, Mr. Toma, Mr. Dochia, who was the chief of the 
privatisation department, in order to tell him our point of 
view. The two left me to do the talking, to explain the situation 
to the minister and to the four or five directors that were 
from the Ministry. He was interested in what we were doing, 
as he had experience and he knew what it was all about. I 
explained to them why it is wrong to do as they proposed: 
because that would create a monopoly – those fifty persons 
would be good/bad, and issuing a lifelong authority or license 
would stop them from making progress, from learning. It 
would also be an element of corruption, because they would 

get those licenses in the same way some 
people got driver’s licenses sometimes, 
without even getting into a car. At first, 
the minister was amused and asked Mr. 
Toma, who told him the same thing, he 
also asked Mr. Dochia, who said that 
everything should be done through a 
professional organisation which would 
also hold training courses. Negriţoiu 
visited the Prime Minister and told 
him that the initial idea should not be 
put into practice. So we continued to 
exist, because otherwise the Association 
might lose its relevance. That happened 
in Bulgaria, where the situation is 
more or less the same now as it used 
to be twenty years ago. Our situation 
was convincing because at that time 
we had everything an association was 
supposed to have: statute of association, 
which is fairly well structured, an ethics 
code, an organisation – some branches 
had already been set up in Arad and 
Brasov – we had courses, professional 
training and about 500 members at 
that time. Practically all requirements 
were met for us to be considered a well-
established professional association. In 
connection with this matter, there were 
some elements missing, which were 
added along the way, for instance: the 
Ethics and Discipline Commission, a 
Member’s Registry and professional 
liability insurance. The professional 
publications and magazines were also 
missing. At that time we were working 
on the first valuation standards. They 
appeared a little later and they improved 
thanks to some events, too. 

An important event was a 
PHARE programme through which 
we achieved three things: the IVSC 
president came to Bucharest and gave a 
presentation at the Romanian Banking 
Association on valuation of property 
to be used as guarantee. It was the 
first time when was clarified the fact 
that the cost is not important. The 
second important thing was a collection 
of specialized books I received. The 
third achievement was that we visited 
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Fondului Proprietăţii de Stat şi toată lumea lovea în această 
chestiune – munca de atâția ani a poporului nostru care se dă 
pe nimic. Ministrul de reformă era domnul Mişu Negrițoiu, 
care primise indicaţii de la primul ministru să rezolve această 
problemă, eventual să adune cincizeci de persoane capabile, să 
facă o instruire cu nişte firme internaţionale, de o săptămână, 
să dea la sfârşit un test şi să primească o legitimație definitivă, 
pe viaţă, de evaluator, iar aceste cincizeci de persoane să se 
ocupe de tot ce este legat de privatizare. Domnul ministru 
Negrițoiu ne-a chemat, pe mine, pe domnul Toma, pe domnul 
Dochia, care era şef la privatizare, pentru a-i spune punctul 
de vedere. Cei doi m-au lăsat pe mine să vorbesc, să prezint 
situaţia domnului ministru şi celor patru - cinci directori care 
erau din minister. Era interesat de ceea ce facem noi, dânsul 
având experiență şi ştiind despre ce este vorba. Le-am spus de 
ce nu e bine să procedăm cum propun ei: pentru că se creează 
un monopol – cele cincizeci de persoane vor fi bune/rele, iar 
emiterea autorizației sau licenței pe viaţă îi va îndemna să nu 
mai progreseze, să nu mai învețe. De asemenea, ar fi şi un 
element de corupție, pentru că se vor lua şi nişte legitimații 
aşa cum se luau uneori carnetele de conducere, fără măcar 
să fi urcat în maşină. Ministrul s-a amuzat în prima fază, l-a 
întrebat şi pe domnul Toma care a susţinut acelaşi lucru, l-a 
întrebat şi pe domnul Dochia care a pledat să se facă totul 
printr-o organizaţie profesională, prin care să se organizeze şi 
cursuri de instruire. Mişu Negrițoiu s-a dus la primul ministru 
şi i-a spus că nu e cazul să se pună în aplicare ideea inițială. 
Astfel noi am continuat să existăm, pentru că altfel Asociația 
putea să nu mai aibă nicio relevanţă. Aşa s-a întâmplat în 
Bulgaria, unde situaţia este şi acum aproximativ la fel, după 
douăzeci de ani. Situaţia noastră a fost convingătoare pentru 
că la vremea respectivă aveam cam tot ceea ce trebuie să aibă 
în principal o asociaţie: aveam un statut, care era destul de 
bine structurat, aveam un cod etic, aveam o organizare – deja 
se făcuseră nişte filiale, la Arad, la Braşov – aveam cursuri, 
aveam pregătire profesională şi aveam vreo 500 de membri la 
vremea respectivă. Practic existau toate elementele ca să fim 
consideraţi o asociaţie profesională cu lucrurile puse la punct. 
Legat de acest lucru, mai lipseau nişte elemente, care s-au 
adăugat pe parcurs, de exemplu, Comisia de Etică şi Disciplină, 
Evidența Membrilor şi asigurarea profesională. Mai lipseau 
şi publicațiile, revistele profesionale. La vremea respectivă 
tocmai lucram la primele standarde de evaluare. Acestea au 
apărut un pic mai târziu şi s-au perfecționat tot în urma unor 
evenimente. 

Un eveniment important a fost un program PHARE prin 
intermediul căruia am realizat trei lucruri: a venit în Bucureşti 
preşedintele IVSC, care a ţinut o prelegere la Asociația Română 
a Băncilor despre evaluarea pentru garantare bancară. A fost 
prima oară când s-a lămurit faptul că nu costul este important. 
Al doilea lucru important au fost nişte cărți de specialitate 

pe care le-am primit. Al treilea lucru a 
fost faptul că am mers o săptămână la 
RICS, în Anglia, având trei obiective 
foarte clare: administrarea reclamațiilor 
şi plângerilor, adică partea de etică şi 
disciplină, de evidență a membrilor şi 
de asigurare profesională. A fost bine 
pentru că dacă cu evidența membrilor 
am reuşit parțial, iar comisia de disciplină 
a fost pusă la punct cu ceva proceduri, 
cu asigurarea profesională am reuşit un 
lucru important: să vorbesc cu brokerul 
care făcea asigurarea profesională de 
la RICS şi care întâmplător avea o 
colaborare cu KARO, actuala AON. Şi 
atunci s-a legat foarte bine, pentru că cei 
de la KARO au preluat de la brokerul 
de la RICS toată procedura pentru 
asigurare profesională. La noi asigurarea 
profesională atunci nu exista, firmele de 
asigurări nu au vrut să audă de aşa ceva. 
Doar ALLIANCE a aderat la acest lucru 
pentru că a văzut că era documentat 
şi bazat pe o experiență din altă ţară. 
Ei s-au consultat cu ALLIANCE din 
Anglia, dacă procedează la fel, şi aşa mai 
departe. Astfel am putut obţine condiţiile 
şi situaţia cu asigurarea profesională pe 
care o avem şi acum. Sigur, după aceea 
au venit şi alți asiguratori, unii care au 
spus: vă asigurăm la orice şi plătiți tot 
atât. Asta înseamnă că nu ne asigurau la 
nimic, dacă erau aşa de siguri. 

Acum, cu asigurarea profesională, cu 
comisia de etică şi disciplină, cu evidența 
membrilor, chiar eram o organizaţie 
profesională ca la carte. Aveam tot ce ne 
trebuie la momentul acela. Ce ne mai 
lipsea erau publicațiile şi, într-un târziu, 
la sfârşitul mandatului meu, s-a conturat 
ideea editării Revistei de evaluare. Dar 
trebuia să ieşim în lume. Trebuia să ne 
facem cunoscuți. Întâmplarea a făcut 
ca Michael Loyd (pe care unii îl cunosc 
deoarece a stat mult timp în România) 
să lucreze la o firmă de imobiliare din 
Anglia şi printr-un program făcut de 
NOAH FUND a venit în România să 
ne elaboreze nişte proceduri de evaluare 
pentru proprietăţile imobiliare, ANP 
fiind beneficiarul. ANP nu ştia despre 
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RICS, in UK, with three very clear 
goals: the management of complaints 
and claims, meaning the part related to 
ethics and discipline, members registry 
and professional liability insurance. 
It was all right, because, if members’ 
registry was a partial success and the 
discipline commission learnt about a 
few procedures, we achieved something 
important with the professional liability 
insurance: I spoke to the broker that 
dealt with the professional liability 
insurance at RICS, who happened to 
collaborate with KARO, the present 
AON. It went down very well, because 
KARO took over from the RICS broker 
the entire procedure for professional 
liability insurance. In our country, there 
was no professional liability insurance 
at that time, insurance companies did 
not even want to hear about it. Only 
ALLIANCE subscribed to this because 
they saw that it was documented and 
based on the experience of another 
country. They consulted with their 
ALLIANCE brand in UK to see if 
they went about it the same way, and 
so on. Thus, we were able to obtain 
the conditions and the situation with 
the professional liability insurance we 
still have nowadays. Of course, other 
insurers came as well afterwards, some 
of them said: We’ll insure you against 
anything and you’ll pay the same price. 
That meant that they did not insure us 
against anything, if they were so sure. 

Now, with the professional liability 
insurance, the board of ethics and 
discipline, the member registry, we 
were really a genuine professional 
organisation. We had everything we 
needed at that time. The only thing 
we lacked were publications and, 
eventually, at the end of my term, an 
idea came out to publish the Valuation 
Journal (Revista de evaluare). But we 
had to come out and make ourselves 
known in the world. It so happened 
that Michael Loyd (whom some people 
know because he spent a lot of time 
in Romania) worked at a real estate 
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ce e vorba, dar nu conta că banii erau 
din altă parte. Şi Michael Loyd a elaborat 
procedurile, luând şi adaptând drafturile 
de standarde europene pe care le făcuse 
TEGoVA, chiar în anul respectiv, şi le-a 
prezentat la ANP. Era bine făcută treaba. 
ANP-ul a zis că le vrea şi în limba 
română. El, în încercarea de a le traduce 
în limba română, a ajuns la noi, aflând 
că ne ocupăm de evaluare, în speranța 
că găseşte pe cineva care să le traducă 
sau să le verifice. Am făcut acest lucru 
pentru domnul Michael Loyd, care, 
atunci când şi-a terminat misiunea şi 
s-a întors în Anglia, i-a povestit despre 
noi şefului său, care era preşedintele 
TEGoVA, la vremea respectivă. Acesta a 
zis: „Ia să-i văd şi eu pe cei din România 
despre care zici tu că sunt aşa de buni!” 
Aşa că ne-a făcut o invitație la şedința 
TEGoVA care s-a ţinut în Grecia. A fost 
o problemă să mă duc acolo, pentru că 
nu aveam viză şi ambasada Greciei nu 
prea dorea să elibereze viză pentru asta. 
Până la urmă tot domnul ministru Fota 
a vorbit nu ştiu cu cine, nu ştiu ce, dar 
mi-a obținut viza cu două ore înainte 
de a pleca la aeroport. Am ajuns acolo, 
am venit ca băiatul de la ţară în lumea 
bună. Nu prea am înţeles mare lucru; 
erau două organizații – EUROVAL şi 
TEGoVA, care se cam certau între ele, 
aveau şedințe comune, dar şi şedințe 
separate, voiau să se unifice, dar nu 
se înțelegeau, aveau o agendă foarte 
încărcată. Ce am constatat la sfârşitul 
celei de a doua zi de lucru a fost că nu 
s-a adoptat nimic, nu s-a rezolvat nimic. 
Toate se amânau pentru data viitoare, 
pentru că nu exista un consens. 

Atunci am mai învăţat un lucru: 
la adunările asociaţiilor profesionale 
nu e bine să votezi, este bine să obţii 
consensul. Pentru că dacă ai o hotărâre 
adoptată care nu a fost agreată de toţi, 
după aceea este foarte greu să o pui în 
practică. Nu poţi să-i obligi pe cei care 
n-au fost de acord, să o pună în practică. 
Se vor eschiva în toate felurile. Aici nu e 
ca fluxul decizional al unei întreprinderi 
– dă directorul un ordin la şefii de secţie, 
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company in UK and through a NOAH FUND programme 
he came to Romania to prepare for us some procedures on 
real estate valuation, whose beneficiary was ANP. ANP did 
not know what all that was about, but the fact that the money 
came from somewhere else did not matter. So, Michael Loyd 
prepared the procedures, taking and adapting the European 
standards drafts made by TEGoVA, even that year, and he 
submitted them to ANP. The job was well done. ANP said that 
they wanted them in Romanian, too. In his intent to translate 
them into Romanian, he came to us, after he had learnt that 
we were dealing with valuations and in the hope that he 
would find someone who would translate or check them. We 
did this for Mr. Michael Loyd who, after finishing his task 
and returning to UK, told his boss about us, who was the 
president of TEGoVA at that time. The latter said:” I want to 
see these Romanian people that you say they’re so good!”. So, 
he invited us to the TEGoVA meeting that was held in Greece. 
I had problems going there, because I did not have a visa and 
the Greek embassy was reluctant to issue a visa for that. At 
last, Minister Fota spoke to someone, told them something, I 
don’t know what, but he got my visa two hours before leaving 
for the airport. I arrived there, like a country boy invited to a 
high society party. I did not understand much: there were two 
organisations - EUROVAL and TEGoVA, that were a little at 
odds with each other, had joint meetings, but also separate 
meetings, wanted to merge, but they did not get along very 
well, and they had a very busy schedule. What I learnt at the 
end of the second day, was the fact that nothing has been 
adopted, nothing had been solved. Everything was postponed 
for the next time, because there was no consensus. 

Then I learnt another thing: it is not good to vote in 
meetings of professional associations, but to get a consensus. 
Because if you have a decision that has been adopted, but not 
everybody voted for it, then you will find it hard to put it into 
practice. You cannot force those who did not agree to it to put 
into practice. They will find all ways possible to prevent that. 
This is not like the decision-making flow of a company – the 
manager gives an order to the heads of departments and the 
heads of departments to workers – like an order that moves 
downwards. Here you must convince them. It is a lot of politics 
involved, not in the sense of “political politics”, but in the 
sense that you have to convince the persons, the contributors, 
the association members to apply a certain decision. That’s 
what I saw at that time and it seemed like a CAER meeting 
I had attended before 1989, when no decision was made 
either, some decisions were sort of cliffhangers and then they 
appeared as being pronounced. 

But my participation was a good thing, I met some people, 
we got introduced to each other, I told them what we were 
doing and afterwards we were invited to become associated 
members of TEGoVA. As we were not EU members, we could 

only become associate members. I filed 
the association request and, in order for 
us to be admitted, two persons from 
the Institute of Chartered Accountants 
in Scotland came and talked to us for 
a day. They looked over the statute of 
association, the ethical code, the training 
programmes and then they went to 
talk to others as well to the ministry, 
other associations, accountants, 
AGIR, requesting information on 
our association and the valuation 
business in Romania. They went to 
FPS (The State Property Fund) and 
ANP. Finally they made a report which 
they submitted to ANP and TEGoVA. 
Consequently, the Association was 
accepted as an associate member, but 
with some recommendations. The 
recommendations had to do at that 
time with ethics and the operation of 
the disciplinary commission, regarding 
the way in which the decisions and 
sanctions were determined. I could not 
participate in the reception ceremony, 
as I did not have enough money to travel 
to Ireland, and I needed also a visa, 
but we had representatives there, Mr. 
Champness who had recommended 
us, and we were received. 

The fact that we could not afford 
to make this trip may seem unusual to 
you, but at the beginning our budget 
was rather “tight”. We had a partnership 
with ANP, which consisted in the fact 
that the courses were organised by 
the National Agency for Privatisation, 
we taught the classes, organised the 
exams and did the whole work. The 
only thing ANP did was enrolling the 
attendees and signing the diplomas, and 
for that we split the money fifty-fifty. 
My colleagues and some members of 
the Board of Directors criticized me for 
paying them too much for what they 
were doing: they were only drawing up 
a list of attendees and signing the course 
graduation certificates. And I said that 
sometimes they came to make the 
attendance at the course. Nevertheless, 
I kept this partnership, as it was a very 
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şefii de secţie la muncitori – adică la fel ca o comandă care vine 
de sus în jos. Aici trebuie să-i convingi. E foarte multă politică, 
nu în sensul de partid, ci în sensul de a convinge persoanele, 
colaboratorii, membrii asociaţiei, să aplice o anumită hotărâre. 
Asta am văzut la momentul respectiv şi mi s-a părut că este 
ca la o şedinţă CAER, la care mai fusesem înainte de 1989, şi 
unde, tot aşa, nu se lua nicio hotărâre, rămâneau în aer nişte 
hotărâri, care apoi apăreau ca fiind pronunțate.

Dar a fost bine că am participat, m-am întâlnit cu nişte 
oameni importanți, am făcut cunoştinţă, le-am povestit ce 
facem noi şi după aceea am fost invitaţi să devenim membri 
asociaţi TEGoVA. Nefiind membri ai Uniunii Europene, 
nu puteam deveni decât membri asociaţi. Am făcut cererea 
de asociere şi, pentru a fi admişi, au venit în inspecție două 
persoane de la Institutul Contabilor Autorizaţi din Scoţia şi au 
stat o zi de vorbă cu noi. S-au uitat pe statut, pe codul etic, pe 
programele de instruire, iar după aceea s-au dus şi au vorbit 
şi cu alţii la minister, la alte asociaţii, la contabili, la AGIR, 
interesându-se de asociația noastră şi de activitatea de evaluare 
din România. S-au dus la FPS şi la ANP. În final au făcut un 
raport, pe care l-au prezentat la ANP şi la grupul european. Şi 
ca urmare Asociația a fost acceptată ca membru asociat, dar cu 
nişte recomandări. Recomandările erau atunci legate de etică 
şi funcţionarea comisiei de disciplină, referitoare la modul în 
care se stabilesc hotărârile, sancţiunile etc. La ceremonia de 
primire nu am putut participa, pentru că nu am avut bani 
suficienţi pentru o deplasare în Irlanda, şi mai trebuia şi viză, 
dar aveam acolo reprezentaţi, pe domnul Champness care ne 
recomandase, şi am fost primiţi.

Poate vi se pare neobişnuit, faptul că nu am avut bani pentru 
această deplasare, dar la început am fost mai „strâmtorați”. Noi 
am avut un parteneriat cu ANP-ul. Şi anume, cursurile erau 
organizate de Agenţia Națională de Privatizare, noi predam 
cursurile, organizam examenele, şi făceam deci toată treaba. 
ANP-ul doar înscria cursanţii şi semna diplomele, iar pentru 
asta împărţeam banii jumate-jumate. Colegii mei şi unii 
membrii ai Consiliului director m-au criticat, că le dăm prea 
mulţi bani pentru ce fac ei, că doar fac o listă de cursanţi şi 
semnează certificatele de absolvire a cursului. Şi am zis că mai 
vin câteodată să facă prezenţa la curs. Dar eu am menţinut 
acest parteneriat, pentru că era un suport foarte puternic 
pentru noi. ANP-ul era o autoritate de stat. La noi în România 
şi acum este „moda” să fim ai statului. De aceea am participat 
la redactarea ordonanţei – dacă Asociația este sub egida 
statului, atunci este bine. Şi am mers pe această formulă şi am 
dat formula drept pildă şi altor asociaţii profesionale din alte 
ţări, să se alieze cu entitatea statului, chiar dacă din punct de 
vedere financiar nu este prea benefică alianța. Dar ori gloria, 
ori banii. Nu poţi să le ai pe amândouă.

A fost bine, pentru că în momentul în care s-a desfiinţat 
ANP-ul, noi am continuat să emitem diplomele. Şi nu-mi aduc 

aminte să fi existat obiecţii referitoare 
la faptul că nu mai există ANP-ul şi că 
un ONG eliberează diplome pentru o 
profesie. Nu ştiu dacă mai erau alţii 
care mai eliberau diplome pentru o 
profesie, fără să fie avizate de Ministerul 
Învăţământului. Dar toată lumea a zis că 
e bine, că a existat această continuitate. 

Dar, la început, banii pe care-i aveam 
erau puţini. Lectorii pe care i-am avut, 
nişte oameni extraordinari, nu au avut 
pretenţii să fie remuneraţi cine ştie cât, 
şi asta a făcut posibil ca taxele la cursuri 
să fie mai mici, să fie rezonabile, şi ne-a 
permis să organizăm multe cursuri, mai 
ales în ţară.

Acesta a fost un alt element 
important, faptul că am hotărât să 
mergem în ţară, deci să nu stăm 
numai în Bucureşti. Am învăţat 
de la alţii că forţa unei asociaţii 
profesionale constă în numărul de 
membri. Şi ca să avem un număr 
mare de membri, puteam să procedez 
cum mi s-a sugerat – să nu mai 
organizăm cursuri, examene, ci să 
mergem pe recomandări. Adică 
unul sau mai mulți membri actuali 
ar putea recomanda pe altul şi, fără 
cursuri, examene etc., să devină 
membru al Asociației. Dar nu eram 
clubul ROTARY sau un club de 
tenis, să mergem pe recomandări, ci 
eram o asociaţie profesională care a 
organizat, încă de la început, cursuri, 
examene, lucrări de absolvire, ca în 
prezent. Lumea a fost nemulţumită, 
au fost profesori universitari care au 
zis: cine să mă examineze pe mine? 
Au fost şi profesori universitari 
care au zis: da, este foarte bine cum 
procedaţi, vin la examen. Noi am 
decis însă ca creşterea numărului 
de membri să se facă tot pe acelaşi 
sistem: cursuri, proiect, examen. Dar 
ca să fie posibil de realizat, trebuia să 
organizăm cursuri în toată ţara, nu 
să-i chemăm pe cursanți în Bucureşti 
şi să îi obligăm să plătească şi cazarea 
şi deplasarea. Aceasta cred că a fost o 
decizie bună, pentru că aşa Asociaţia 
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strong support for us. ANP was a state authority. Even now, 
belonging to the state is “in fashion“ in Romania. That’s 
why I participated in the drafting of the ordinance – if the 
Association is under the aegis of the state, then it is all right. 
We stuck to that principle and we gave it as an example, even 
if financially the alliance was not very beneficial. But it is either 
the glory, or the money. You cannot have both. 

It was all right, because as soon as ANP was done away 
with, we continued to issue the diplomas. And I don’t recall 
there being objections about the fact that ANP did not exist 
anymore and that a Non-Governmental Organisation issued 
diplomas for a profession. I don’t know if there were others 
who issue licenses for a profession, without them being 
approved by the Ministry of Education. But everybody said it 
was all right, that this continuity existed. 

Nevertheless, at the beginning the money was scarce. The 
lecturers we had, some extraordinary people, did not expect 
high remunerations and that enabled the course fees to be 
reasonably low and allowed us to organise many courses, 
especially in the country. 

This was an important element - the fact that we decided 
to move through the country and not to stay in Bucharest. 
We learnt from others that the power of a professional 
association lies in the number of its members. In order to 
have a large number of members, I could have followed the 
suggestions I had received – to stop organising courses and 
exams and rely on recommendations, meaning that one or 
several current members could recommend another one, and 
without courses or exams, he could become a member of the 
Association. Nevertheless, we were not the ROTARY club or 
a tennis club to rely on recommendations, but a professional 
association that had been organising, since the beginning, 
courses, exams, graduations theses, just like in the present. 
People were discontent, there were professors who said: who 
will examine me? There were also professors who said: yes, 
that’s very well done, I’ll take the exam. But we decided that 
the rise in the number of members should occur according 
to the same system: courses, project, and exam. But, in order 
to be possible to achieve this, we had to organise courses in 
the entire country, and not only to have the trainees come 
to Bucharest and make them pay for accommodation and 
travel. I think that was a good decision, because in this way the 
Association has grown fairly quickly and soundly. 

The courses organised by the Association were different 
from those organised by other Associations, as they were based 
on knowledge, not on abilities or connections. Its members 
were admitted thanks to their knowledge and not for other 
reasons. So, a group spirit was formed, because we are one of 
those who studied and we entered the Association because 
we studied. There were also very good times, I must admit 
it. There was work to be done. There was the privatisation. 

The fees that were being paid for the 
valuation works for privatisation were 
good. If we count in dollars, we don’t 
have such works presently. And they 
were easily done, because things were 
not so complicated, because many 
times the client knew how much the 
privatisation would cost, but he needed 
a written document attached to his file. 
Some colleagues of ours were producing 
valuations in large amounts. Probably 
some of you remember some names, I 
won’t mention them now, who won a lot 
of biddings and quickly. Well, they were 
doing well. But the market existed and if 
the market existed, people felt attracted 
by this profession by which they could 
earn money and achieve something. It 
was not easy, because they had to learn, 
but the fact that there was a market was 
an incentive. I don’t know if the same 
thing could be done now, but at that 
time it was possible. 

Another turning point was the 
introduction of a new specialization, 
besides the existing one, regarding 
company valuations, namely real estate 
valuations. This is also an interesting 
episode, due to a Canadian professor 
who visited us and who knew Lincoln 
North, the IVSC president at that 
time. The professor told him about us, 
and Lincoln North promised to bring 
us a book, the Canadian manual, to 
the conference organized by USAID 
and TEGoVA group in Bulgaria, at 
Sofia, where he was supposed to give 
a presentation. Then we formed a 
team: myself, Mr. Crivii, Mr. Petrescu 
and Mr. Cotovanu. Mr. Crivii and 
Mr. Petrescu took a train before 
and I together with Mr. Cotovanu 
left afterwards. When we got there, 
I and Mr. Cotovanu wound up in 
the shunting yard at the Sofia train 
station. We walked among the rails 
until we reached the road and there 
we took a taxi to the hotel where we 
were supposed to reach. At the hotel 
we found Mr. Crivii and Mr. Petrescu, 
who were upset because they had had 
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a crescut destul de repede, şi pe baze sănătoase. 
Cursurile organizate de ANEVAR se deosebeau de cele 

organizate de alte asociaţii, deoarece se bazau pe ştiinţă, 
nu pe abilităţi sau relaţii. Membrii erau admişi pe baza 
cunoştinţelor, nu pe alte considerente. Şi s-a format un fel 
de spirit de grup, că noi suntem unii care au învăţat şi au 
intrat în Asociație pentru că au învăţat. A fost şi o perioadă 
foarte bună, de ce să nu recunosc. A fost de lucru. A fost 
privatizarea. Onorariile care se dădeau pentru lucrările de 
evaluare pentru privatizare erau bune. Dacă socotim în 
dolari, astfel de lucrări nu le avem acum. Se făceau şi uşor, 
lucrurile nefiind aşa de complicate. Pentru că de multe 
ori, clientul ştia cam cu cât să facă privatizarea, dar îi 
trebuia o lucrare la dosar. Şi au fost colegi de-ai noştri care 
făceau lucrări pe bandă rulantă. Probabil unii dintre voi vă 
amintiţi nişte nume, nu le mai spun acum, care câştigau 
licitaţii foarte repede, şi multe. Mă rog, au dus-o bine. 
Dar, în fine, piaţa exista şi existând piaţa, lumea era atrasă 
de această profesie prin care se pot câştiga bani, se poate 
obţine ceva. Nu era uşor, pentru că trebuiau să înveţe, dar 
a fost un stimulent faptul că exista o piaţă. Acum nu ştiu 
dacă s-ar putea face acelaşi lucru, dar atunci s-a putut. 

Un alt element de cumpănă a fost introducerea unei 
noi specializări, pe lângă cea existentă, de evaluări de 
întreprinderi, şi anume cea de evaluări de proprietăţi 
imobiliare. Şi acesta este un episod interesant, datorat unui 
profesor canadian care ne-a vizitat şi care îl cunoştea pe 
Lincoln North, preşedinte IVSC la vremea respectivă. I-a 
povestit acestuia despre noi, iar Lincoln North a promis 
că ne aduce o carte, manualul canadian, la conferinţa 
organizată de USAID şi de grupul european, în Bulgaria, 
la Sofia, unde trebuia şă ţină o cuvântare. Atunci am făcut 
o echipă: eu, domnul Crivii, domnul Petrescu şi domnul 
Coțovanu. Domnul Crivii şi domnul Petrescu s-au dus cu 
un tren înainte, eu şi domnul Coțovanu ulterior. Când am 
ajuns acolo, eu şi domnul Coțovanu ne-am trezit în triaj 
la gara Sofia. Am luat-o pe jos printre linii până am ieşit 
în stradă şi de acolo am luat un taxi până la hotelul unde 
trebuia să ajungem. La hotel i-am găsit pe domnul Crivii şi 
pe domnul Petrescu supăraţi că în timpul nopţii, pe drum, 
i-au lăsat fără bani. Bine că le-au lăsat hainele! 

Am participat la şedinţa aceea CEEVAN, dar nu 
mai ţin minte ce s-a discutat. Eu eram împotriva acestei 
organizaţii regionale, pentru că doream să aderăm la 
grupul european, nu să facem altă „bisericuţă” în Balcani. 

Dar m-am întâlnit cu domnul Lincoln North, care mi-a 
adus „Biblia”, cartea de evaluare a proprietății imobiliare. 
Aceasta a reprezentat o mare realizare. Avem nişte poze 
în gară la Sofia, păcat că nu le am aici, dar o să le vedeţi. 
Suntem acolo toţi trei cu nişte geamantane, parcă sunt 
nişte paporniţe, stând pe o bancă, cam amărâţi din cauza 

celor întâmplate, dar şi bucuroşi 
pentru că aveam „Biblia”. 

Şi bineînţeles, am convocat 
şedința Consiliului director şi 
am propus să introducem o nouă 
specializare: evaluări de proprietăți 
imobiliare. Şi au sărit toţi în sus: de 
ce? Păi nu ne merge bine acum cu 
evaluări de întreprinderi, cu FPS-ul, 
facem privatizări, de ce trebuie să mai 
intrăm peste corpul experţilor tehnici 
(care făceau evaluări imobiliare), 
intrăm în coliziune cu ei. Eu am 
zis: „trebuie să o facem, pentru că 
evaluările de întreprinderi nu o să 
mai fie aşa de solicitate. Se vând 
apartamente, se vor vinde fabrici, 
aceştia or să vândă mai departe, şi o 
să avem nevoie de aşa ceva.” 

A fost dezbatere importantă pe 
problema aceasta – de ce să ne legăm 
la cap cu evaluarea imobiliară? Eu 
am susţinut, şi interesant este că şi 
domnul Petrescu, care era la vremea 
aceea vice-preşedinte la Corpul 
Experţilor Tehnici, a susţinut această 
idee. Turturică, care era la Bacău, la 
fel, a fost pentru. Iar alţii au zis: dacă 
a zis Bădescu, hai s-o facem! 

Şi am început. Primul lucru 
care trebuia făcut a fost elaborarea 
unui manual de curs. Aveam cartea 
respectivă, „Biblia”, şi ne-am luat 
după ea. Cum am preluat la început 
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their money stolen on the road, at night. Thank God they 
still had their clothes on! 

I attended that CEEVAN meeting, but I don’t remember 
what it was about. I was against that regional organisation, 
because I wanted us to adhere to TEGoVA group, and not 
form another “clique” in the Balkans. 

But I met Mr. Lincoln North, who brought me the 
“Bible”, the book for the real estate valuation. This was a great 
accomplishment. We had some photos at the Sofia station, 
it is a shame I don’t have them here, but you will see them. 
There we are, the three of us, with some suitcases that look 
like bags, sitting on a bench, a little upset because of what had 
happened, but also happy because we had the “Bible”. 

Of course, we called the meeting of the Board of 
Directors and we suggested the introduction of a new 
specialization: real estate valuations. Everybody asked 
in surprise: why? Aren’t we doing well enough now with 
business valuations, FPS and privatisations? Why do we 
need to interfere with the technical experts who perform 
real estate valuations, we would enter on a collision course 
with them. I said: “We must do it, because the demand for 
business valuations will decline. Apartments and factories 
will be sold, they will sell on and we’ll need this”.

An important debate on this matter occurred – why 
should we concern ourselves with real estate valuation? I 
supported this idea, and so did Mr. Petrescu, who was at 
that time vice-president of the Technical Expert Association. 
Turturică, who was in Bacău, also supported the idea. And 
others said: if Bădescu said we should do it, let’s do it. 

So, we started. The first thing that had to be done was 
to prepare a textbook. We had the “Bible” and we followed 
it. The same way we took over the business valuation 
manual, after Sage, at the beginning, now we followed the 
“Bible”. So, we decided that based on the first manual draft 
and based on the book, we should do a pilot programme. 
Let’s take some better business valuers and “train” them on 
real estate valuation, so that they can tell us if what we are 
doing is good and we will have more feedback. The 120 
hour long course remained the same. 

While we were half way with our course, a gentleman 
came, a former president of Appraisal Institute, to deliver 
a three-day course on real estate valuation. He saw what 
we were doing, he gave the three-day course, he taught us 
to calculate the area of a triangle and that of a rectangular, 
and he said the trapezium was more complicated, but he 
gave us the formula. Afterwards, he showed us the triangle 
with the income, the capitalization rate and property, which 
we understood well at that time. He promised to look over 
our final projects and told us to send them to him. Walt 
Winnius, that is his name, we’ve been friends ever since. We 
also met two years ago when I went to the United States. 

He’s a 90 year-old guy who still plays 
tennis, although he has an iron leg. An 
extraordinary man, who supported us 
a lot, because he saw then that we had 
done everything by our own means – 
when they came to help us, there was 
nothing more to help us with. 

But it was a good thing that he 
asked – what shall we do, how can 
we help you? I told him we needed 
books from the Appraisal Institute 
and then he promised to help us. I 
told him we needed Internet, it was 
very expensive, so he proposed to 
buy a one-year subscription for us, 
to send us books and sponsor the 
translation of the “Bible”. And, indeed, 
it happened, they sent us about 100 
books, perhaps not the last issue, but 
the last but one, and in some cases 
even the last issue, a donation from 
the Appraisal Institute, which are still 
in the library, although I don’t know 
how many of them are left. FORD 
MOTOR Company gave us 10,000 
dollars to translate the book and 
publish 1,000 copies, first issue, as 
well as internet for a year, so that we 
would have e-mail. It was then that 
I opened some kind of site for the 
first time, something primitive, but I 
began to keep up with the world, and 
the world knew us. 

Another extension we had was 
IVSC. With IVSC, things happened in 
the following way: Philippe Malaquin 
came to a conference organised by 
the Romanian Banking Association 
and I asked him how we could join 
IVSC. He said: “there’s no problem 
with that, just submit a request and if 
you are TEGoVA members, IVSC will 
accept you automatically”. So I made 
the request and I mandated him, 
because the meeting was held in San 
Diego. Getting a visa for America was 
a problem at that time and the money 
to travel there, another problem. But 
the general meeting was not held in 
San Diego. And he told us that in fact 
we had not been admitted, that the 
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manualul de evaluare a întreprinderii, 
după Sage, ne-am luat acum după 
„Biblie”. Şi am hotărât ca pe baza 
primului draft de manual şi pe baza 
cărţii să facem un program pilot. Să 
luăm nişte evaluatori de întreprinderi 
mai buni şi să-i „şcolim” pe evaluare de 
proprietăți imobiliare, ca să ne spună 
dacă este bine ce facem şi să avem un 
feedback mai serios. Şi cursul, cum îl 
ştiţi, de 120 de ore, tot aşa a fost. 

Şi pe la jumătatea cursului ne 
pomenim cu un domn din America, 
fost preşedinte la Appraisal Institute, 
care venise să ne ţină un curs de 
trei zile de evaluarea proprietăţilor 
imobiliare. Am zis că este foarte bine 
dacă ne predă el. S-a uitat el ce facem 
noi, ne-a ţinut cele trei zile, ne-a 
explicat cum se calculează aria unui 
triunghi şi aria unui dreptunghi, iar 
la trapez a zis că-i mai complicat, dar 
ne-a dat formula. După aceea, ne-a 
prezentat triunghiul ăla cu venitul, 
rata de capitalizare şi proprietatea, 
pe care l-am înţeles bine atunci. Ne-a 
promis că se uită pe proiectele noastre 
de final de curs, să i le trimitem şi să 
vedem. Walt Winnius, acesta este 
numele lui, am rămas prieteni de 
atunci. Ne-am întâlnit şi acum 2 ani 
când am fost în Statele Unite. E un tip 
la 90 de ani care încă joacă tenis, deşi 
are un picior de fier. Mă rog, un om 
extraordinar, care ne-a susţinut foarte 
mult, pentru că a văzut atunci că am 
făcut totul prin forţe proprii – atunci 
când ei au venit să ne ajute, nu mai 
aveau cu ce să ne ajute. 

Dar a fost iarăşi un lucru foarte 
bun, pentru că a întrebat – şi ce să 
facem, cu ce să vă ajutăm? I-am 
spus că avem nevoie de cărţi de la 
Appraisal Institute şi atunci a promis 
că ne ajută. I-am zis că avem nevoie 
de internet, internetul era foarte 
scump, iar el a propus să ne facă un 
abonament pe un an de zile, să ne 
trimită cărţi şi să ne sponsorizeze 
traducerea „Bibliei”. Şi într-adevăr, 
aşa s-a şi întâmplat, ne-au trimis 

cam 100 de cărţi, poate nu chiar 
ultima ediţie, ci penultima ediţie, dar 
şi ultima ediţie în ultimele cazuri, 
donaţie de la Appraisal Institute, care 
sunt în bibliotecă şi acum, câte or mai 
fi. FORD MOTOR Company ne-a dat 
10.000 de dolari să traducem cartea 
şi să publicăm 1000 de exemplare, 
prima ediţie. Şi internet, un an de 
zile, ca să putem să avem „căsuţă”. 
Atunci am deschis prima dată un fel 
de site, ceva primitiv, dar am intrat în 
rândul lumii, ne cunoştea lumea. 

O altă extindere pe care am avut-o 
a fost la IVSC. Cu IVSC-ul lucrurile 
s-au desfăşurat în felul următor: 
Philipp Malaquinn a venit la o 
conferință organizată de Asociaţia 
Română a Băncilor şi l-am întrebat 
cum putem să intrăm în IVSC. El a 
zis: „nu-i problemă, faceţi cerere, şi 
dacă sunteţi membri TEGoVA o să 
vă primească automat şi la IVSC”. Şi 
am făcut cerere, şi l-am împuternicit 
pe el, pentru că şedinţa se ţinea la San 
Diego. Să obții viză pentru America 
era o problemă la vremea respectivă 
şi banii până acolo, o altă problemă. 
Numai că adunarea generală nu a 
fost la San Diego. Şi ne-a zis că de 
fapt nu ne-a primit, că pe ordinea 
de zi nu au fost trecute primirile de 
noi membri. Dar că ne primeşte în 
următoarea şedinţă. Nu ne-a primit 
nici la următoarea şedinţă. Dar ne-a 
primit în cele din urmă. Şi asta s-a 
întâmplat în 1996.

În 1997 am fost la o şedinţă, în 
1998 am fost la alta, iar în 1999 
mi s-a propus intrarea României în 
conducerea IVSC. Şi am acceptat. 
Şedinţa a avut loc în China şi, cu 
această ocazie, în Management Board 
la IVSC au fost primite România şi 
China. De atunci suntem noi prieteni 
mai buni, în domeniul evaluării. 
Era şi a 50-a aniversare a Republicii 
Chineze, a fost mare fast în toată 
povestea de acolo. Aşa i-am cunoscut 
şi pe chinezi. Am rămas nouă ani de 
zile în conducerea IVSC, ultimii trei 
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admission of new members was not on the agenda, but 
he told us that we would be admitted at the next meeting. 
We were not admitted at the next meeting, either. We were 
eventually admitted in 1996. 

In 1997 I went to a meeting, in 1998 I went to another 
one, and in 1999 they proposed that Romania should join 
the IVSC management. And I accepted. The meeting took 
place in China, and, on this occasion, Romania and China 
were admitted on the IVSC Management Board. We’ve been 
friends ever since. It was also the 50th anniversary of the 
Republic of China, there was a lot of pageantry there. That’s 
how I met the Chinese. I stayed nine years on the IVSC 
management, the last three years as vice-president as well. 

The last “redoubt” that had to be conquest worldwide 
was the World Organisation of Valuation Organisations, 
WAVO. A professor from Singapore, professors from 
Australia, RICS and from America and Canada were 
collaborating in the WAVO. I proposed to Mr. Crivii: 
Sir, we must join this organisation, too, without us it is 
impossible. Now it is the right time for us to be founding 
members of this organisation”. And it happened. Of course, 
in my opinion, it had not found its way yet, although we 
told them on several occasions to choose something to 
stand for it. I want to say that now we are members of the 
three organisations involved in this field of valuation. There 
might be another one in Africa.

These were fairly important accomplishments. Of 
course, from a scientific point of view, an important 
decision was the setting up of IROVAL (The Romanian 
Institute for Valuation Research). Here we had no model, 
no professional organisation has one. The one in Russia 
has a professional centre, so to speak, but the others have 

no such institute. I thought that it 
would be useful to have a research 
institute, in order to give it a shape, to 
show that valuation is not only an art, 
but also we rely on knowledge. Then 
I thought: “let’s set up the institute”. 
At the beginning, there was only one 
employee, who worked part time and 
was also the chief, the manager of 
the institute. We got an employee 
very quickly, on Mr. Gheorghiu’s 
recommendation, namely professor 
Stan, whom you know. Anyway, I 
can tell you that Mr. Stan acquitted 
himself perfectly well of his mission, 
because it was his work that enabled 
us to give that scientific content to the 
publications edited by IROVAL and to 
any other issues: not the shade or the 
form, but scientific content. Although 
the valuation is a practical activity, it 
was proven to have also a theoretical 
and research focus. In this way, it made 
other people willing to fundament 
and research. You must know that 
there are many PhD dissertations and 
master’s theses whose subject is asset 
valuation. Now it is considered by the 
academia an important profession, it 
is no longer considered a craft, such 
as carpentry, for instance. 

I’ve learnt all kind of things along 
the way, things that have settled down 
and lasted, I will improve them together 
with Mr. Stan and other colleagues 
involved in this activity. 

Now, we are talking about the 
future, about the most of you. We 
thought you should know how things 
had happened and the most important 
thing is for you to understand the spirit 
of the people who set the foundations 
of the Association. As far as the first 
10 years are concerned, I can say 
that I had colleagues on the Board of 
Directors, but also members, who were 
extraordinary people. Neither them, 
nor the lecturers or others involved in 
the management of the Association 
saw their participation as a means of 
making money. Why? Not because 
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ani fiind şi vice-preşedinte. 
Ultima „redută” care trebuia 

cucerită pe plan internaţional, era 
Organizaţia Mondială a Asociaţiilor 
de Evaluatori, WAVO. Un profesor 
din Singapore, profesori din Australia, 
RICS, din America şi Canada 
conlucrau în cadrul WAVO. I-am 
propus domnului Crivii: „domnule, 
trebuie să intrăm şi aici, nu se poate 
fără noi. Acum este momentul, pentru 
că putem să fim membri fondatori la 
organizaţia asta.” Şi aşa s-a întâmplat. 
Sigur că, în opinia mea, ea nu şi-a 
găsit încă drumul, deşi am tot discutat 
cu dânşii să-şi definească o strategie 
care să îi reprezinte. Dar vreau să 
spun că acum suntem membri la cele 
trei organizaţii din domeniul acesta al 
evaluării. O mai fi vreuna prin Africa.

Acestea au fost nişte realizări 
destul de importante. Desigur că, din 
punct de vedere ştiinţific, o decizie 
importantă a fost înfiinţarea IROVAL. 
Aici nu am avut model, niciuna din 
organizaţiile profesionale nu au aşa 
ceva. Cea din Rusia avea un centru 
profesional, ca să spun aşa, dar restul 
nu aveau un asemenea institut. Am 
zis că este util să avem un institut de 
cercetare, pentru a-i da o formă, a 
arăta că evaluarea nu-i numai o artă, 
că ne bazăm pe cunoştinţe. Şi atunci 
am zis: „hai să înfiinţăm institutul”. 
Exista un singur salariat, cu jumătate 
de normă, la început, care era şi şeful, 
directorul institutului. Am avut foarte 
repede un salariat, care a venit la 
recomandarea domnului Gheorghiu, 
şi anume pe domnul profesor Sorin 
Stan, pe care dumneavoastră îl 
cunoaşteţi. Oricum eu pot să spun 
că domnul Stan şi-a îndeplinit cu 
vârf şi îndesat misiunea, pentru că 
prin activitatea dânsului am putut să 
dăm acel conţinut ştiinţific, nu tenta, 
nu forma, ci conţinutul ştiinţific, 
publicaţiilor editate de IROVAL şi 
oricăror alte elemente. S-a dovedit 
că, deşi activitatea de evaluare este o 
activitate practică, are şi un sâmbure 

teoretic şi de cercetare. A deschis în 
felul acesta dorinţa şi apetitul altora 
de a fundamenta şi a cerceta. Să ştiţi 
că sunt foarte multe teze de doctorat, 
foarte multe lucrări de masterat, care 
au ca temă evaluarea de bunuri. Acum 
este considerată de mediul academic 
ca fiind o profesie importantă, nu 
mai este o considerată o meserie, ca 
tâmplăria, de exemplu.

Din mers am învățat tot felul de 
lucruri care s-au stabilit şi au rămas, o 
să le mai perfecționez şi eu şi domnul 
Stan şi alți colegi care au această 
activitate.

Acum, discutăm despre 
viitor, despre cei mai mulți dintre 
dumneavoastră. Ne-am gândit 
să aflați cam cum s-au întâmplat 
lucrurile şi cel mai important este 
să înțelegeți spiritul oamenilor care 
au pus bazele Asociației. Eu pot să 
spun despre primii 10 ani că am avut 
colegi în Consiliul director, dar şi 
membri, nişte oameni extraordinari. 
Nici aceştia, nici lectorii sau alții 
implicați în conducerea Asociației, 
nu au văzut participarea lor ca pe 
un mijloc de a face bani. De ce? Nu 
pentru că nu ar fi avut nevoie. Dar ei 
aveau deja o poziție sau aveau nişte 
funcții sau joburi care le asigurau 
partea financiară. Ei chiar doreau să 
ajute şi să ia parte la schimbare. Şi-mi 
aduc aminte de:
 Ű Domnul Petrescu, care a ținut 

partea asta cu inginerie civilă, 
cu construcțiile, cu evaluarea, 
în contradicție cu Asociația pe 
care dânsul o reprezenta, Corpul 
Experților Tehnici. A crezut 
foarte mult în ce facem noi şi a 
scris cărți şi alte materiale. 

 Ű Domnul profesor universitar 
Gheorghiu, care a fost sufletul şi 
a tot insistat pe partea ştiințifică. 
Dânsul ni l-a recomandat pe 
domnul Sorin Stan, pe domnul 
Ion Anghel care, țin minte 
când a venit, abia terminase 
facultatea; era chiar la începutul Convenția de constituire a ANEVAR

Statutul ANEVAR

Acordul ANP pentru constituirea ANEVAR
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they did not need it, but they already had a position or jobs 
that earned them good money. They really wanted to help 
and take part in the change. I should mention some of them: 
 Ű Mr. Petrescu, who was in charge of the civil 

engineering, construction and valuation, in 
contradiction to the Association he represented, the 
Association of Technical Experts. He believed a lot in 
our work and he wrote books and other manuals. 

 Ű Professor Gheorghiu, who was the soul and insisted 
on the scientific part. It was him who recommended 
Mr. Sorin Stan and Mr. Ion Anghel to us, who, when 
he came, he had just graduated from university; it 
happened at the beginning of ANEVAR. 

 Ű Mr. Cristian Banacu 
 Ű Mr. Daniel Manate, who got his PhD with Professor 

Gheorghiu. 
So, this is how many persons got involved! There are 

others, as well, for instance, Anamaria Ciobanu, who 
came from that ASE (Academy of Economic Studies) area 
to ANEVAR, in the same way, on professor Gheorghiu’s 
recommendation. I named him: “the eternal teacher of 
ASE”. He told us that he had started teaching classes at 
ASE in 1954. It seem to me a long time ago.

There was also Mr. Teişanu, who was a Financial 
Manager at the Centre of Precision Mechanics, afterwards 
at the Institute, so he did not really need this activity. 

There were also other people, who helped us a lot! 
Besides ANP, there were the Private Funds and the 
Ownership Fund in Arad, Brasov and Bacau were the 
ones with which we worked a lot and supported us a lot. 
The same goes for the State Property Fund. 

A last issue I want to point out, besides the training 
of the members and the admission of new members, on 
an exam basis, is the fact that we promoted the training 
of the public and the users, with the aid of my colleagues 
who agreed to undertake such an important and serious 
action, because we felt that it was not enough that the 
valuers did their job well, but the users had to understand 
better what they were doing. 

The users are our clients and that’s why we must have 
them by our side. In order to accomplish that, we had to 
make efforts, we organised courses for banks, and some 
of you know this. We had 200 trainees at BCR, and not 
once: we had six series. The first one with which we did 
a pilot course, a special course on valuation for landing 
purposes, was Banca Românească (The Romanian Bank). 
After that, we had BRD (The Romanian Development 
Bank) and BCR (The Romanian Commercial Bank) and 
then there were others. 

We received trainees even free of charge, sometimes 
the trainees were persons from the Ministry of Finance, 

the Ministry of Justice, the Police, 
the Public Prosecutor’s Office, and 
even mayors. They did not take 
the graduation exam, only some of 
them did. Most of them came to 
see and understand and they were 
very pleased that we had received 
them. We gave them the teaching 
aids and the course material and now 
many of them are our friends. Many 
of them hold positions in several 
institutions at the present, and they 
are aware of the important aspects of 
the valuation business. Nevertheless, 
there are some persons that think 
like this: “it’s the valuers’ fault, we 
don’t need them anymore, we must 
do away with them”. 

The fact that we have found an 
opportunity to work with the Ministry 
of Justice, after years, is a step forward. 
It was something that resembled the 
“Chinese water torture”. We started 
with lawyers, because lawyers could 
challenge in court whatever was 
wrong. It was harder to get to the 
judges. I want to say that, compared 
to other countries, we are perhaps the 
first or among the first who achieved 
this in a short span of time, and I 
refer to the countries that passed from 
the communist years to the market 
economy. We managed to comunicate 
with those from justice system and 
clarify the fact that the International 
Valuation Standards had to be applied 
and that there had to be qualified 
people for this. But this was achieved 
precisely by training the public. We 
need the trust of the public. 

When we translated the standards, 
Mr. Adrian Crivii said: “we’ll print 
500 copies and we’ll send them to 
the institutions: ministries, courts, 
universities”. The reply was “why 
should we give them away, when no 
one really reads them?” I supported 
him: “ Yes, we should give them away. 
Even if they don’t read them, they put 
them on the shelf. It is a nice book. 
And if someone comes into the office 

 Ű We received 
trainees even 
free of charge, 
sometimes the 
trainees were 
persons from 
the Ministry 
of Finance, 
the Ministry 
of Justice, 
the Police, 
the Public 
Prosecutor’s 
Office, and even 
mayors. They 
did not take 
the graduation 
exam, only 
some of them 
did.
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ANEVAR-ului.
 Ű Domnul Cristian Banacu.
 Ű Domnul Daniel Manațe, care a 

urmat doctoratul în coordonarea 
domnului profesor Gheorghiu.
Deci, iată câte persoane! Şi mai 

sunt şi alții, Anamaria Ciobanu, 
de exemplu, care au venit din zona 
aceea a ASE-ului către ANEVAR, tot 
aşa, bazându-se pe recomandarea 
domnului profesor Gheorghiu. Eu 
l-am numit „Profesorul etern al ASE-
ului”. Ne-a povestit că a început să 
predea lecții la ASE, în 1954. Mi s-a 
părut că este foarte demult.

De asemenea, domnul Teişanu, 
care era Director economic la 
Centrala de Mecanică Fină, după 
aceea la Institut, deci nu avea nevoie 
neapărat de această activitate.

De asemenea, am avut şi alte 
ajutoare, iarăşi foarte bune! În 
afară de ANP, au fost Fondurile 
Proprietății Private, şi pot spune că 
Fondul Proprietății de la Arad, cel de 
la Braşov şi cel de la Bacău au fost cei 
cu care am lucrat foarte mult şi care 
ne-au sprijinit foarte mult. La fel şi 
Fondul Proprietății de Stat.

Un ultim aspect pe care aş fi vrut 
să-l subliniez, în afară de instruirea 
membrilor şi de primirea de noi 
membri, pe bază de examene, 
este faptul că am promovat, cu 
ajutorul colegilor mei care au fost 
de acord să facem o acțiune la fel 
de importantă şi la fel de serioasă, 
instruirea publicului, a utilizatorilor, 
pentru că am considerat că nu e 
suficient ca evaluatorii să ştie să îşi 
facă bine profesia, ci era important 
ca şi utilizatorii să înțeleagă mai bine 
ceea ce făceau ei.

Pentru că utilizatorii sunt clienții 
noştri şi trebuie să îi avem alături. 
Şi pentru asta au fost eforturi, am 
organizat cursuri, unii dintre 
dumneavoastră ştiți, la bănci. La BCR 
au fost 200 de cursanți, nu o dată, 
au fost şase serii. Prima cu care am 
făcut un curs pilot, curs special despre 

nimeni”. Eu l-am susținut: „Ba da, 
este foarte bine să le dăm. Chiar dacă 
nu le citeşte, le pune pe raft. Este o 
carte frumoasă. Şi dacă intră cineva în 
birou şi întreabă ceva despre evaluare, 
despre standarde, îşi aminteşte: „am şi 
eu o carte aici!” 

Şi aşa s-a şi întâmplat! Adică am 
avut această deschidere către instituții, 
către public. Şi poate că trebuie făcut şi 
mai mult în sensul acesta, poate prin 
alte mijloace, nu ştiu dacă prin presă, 
pentru că prin presă uneori dacă spui 
ceva serios tot nu este luat în serios; 
poate prin conferințele de genul 
acesta. Putem să invităm reprezentanți 
ai utilizatorului sau ai publicului ca să 
înțeleagă ce facem noi şi să înțeleagă 
că activitatea noastră este de interes 
public şi că ceea ce urmărim este 
să întărim încrederea publicului, a 
pieței, dar această încredere trebuie 
să fie bazată, fundamentată pe nişte 
realizări. Acesta este un lucru pe care 
aş vrea să nu îl treceți cu vederea 
în desfăşurarea activității viitoare, 
fie vorba de instruirea continuă a 
membrilor, pregătirea continuă pe 
care o ştiți, dar trebuie să ținem cont şi 
de pregătirea continuă a utilizatorilor 
şi a publicului în general. 

V-am povestit destul de multe, 
cred că elementele importante au 
fost, din punctul meu de vedere, 
reliefate, dar mai sunt încă foarte 
multe subiecte pe care nu le-am 
abordat. Colegii mei sugerau că ar 
fi bine să mă apuc să scriu, pentru 
că sunt multe subiecte, dar şi multe 
poveşti şi multe aspecte hazlii sau mai 
tensionate, care s-au întâmplat de-a 
lungul timpului. Eu mi le amintesc 
privind nişte fotografii mai vechi. Au 
fost multe episoade interesante şi în 
activitatea internă şi în activitatea 
internațională, care ne-au ajutat să 
avem o poziție importantă. 

Ştiți probabil că suntem, ca 
număr, a doua asociație profesională 
din Europa, după cea din Anglia. 
Numărul înseamnă putere şi asta 

evaluare pentru garantare bancară, a 
fost Banca Românească. După aceea 
a venit BRD-ul şi BCR-ul, iar pe urmă 
şi alții.

Am primit cursanți chiar fără 
plată, au fost cazuri în care au venit 
persoane de la Ministerul Finanțelor, 
de la Ministerul Justiției, de la Poliție, 
de la Procuratură, chiar şi primari. 
Aceştia n-au dat examen, ci doar 
câțiva. Cei mai mulți au venit să vadă 
şi să înțeleagă şi au fost foarte încântați 
că i-am primit. Le-am dat materialele, 
le-am dat cursul, iar acum cei mai 
mulți dintre ei sunt prietenii noştri. 
Mulți dintre ei sunt în funcții în 
acest moment, prin diverse instituții 
şi cunosc aspectele importante ale 
activității de evaluare. Mai sunt însă 
şi anumite persoane care gândesc 
astfel: „este vina evaluatorilor, nu ne 
mai trebuie, trebuie să îi desființăm”. 

Faptul că la Ministerul Justiției 
am găsit de curând deschidere pentru 
colaborare, după ani de zile, este un 
pas înainte. A fost o activitate de 
genul „picătura chinezească”. Am 
început cu avocații, pentru că avocații 
puteau să conteste în instanță ce nu 
era bine făcut. La judecători a fost mai 
greu să ajungem. Vreau să vă spun 
că, în comparație cu alte țări, poate 
suntem primii sau printre primii 
care am reuşit acest lucru într-un 
termen scurt, vorbind de țările care 
au trecut de la socialism la economia 
de piață. Am reuşit să comunicăm 
cu cei din sistemul de justiție şi 
să lămurim faptul că trebuie să se 
aplice Standardele Internaționale de 
evaluare şi că trebuie să aibă oameni 
calificați în acest sens. Dar asta s-a 
realizat tocmai prin această activitate 
de instruire a publicului. Noi avem 
nevoie de încrederea publicului. 

Atunci când am tradus standardele, 
domnul Adrian Crivii a spus: „500 de 
exemplare le tipărim şi le trimitem 
instituțiilor: la ministere, la tribunale, 
la universități”. I s-a răspuns: „păi de 
ce să le dăm? Oricum nu le citeşte 
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and asks a question about valuation 
and standards, they’ll remember that 
they have a book on those topics”. 

And that’s what happened! I mean 
that we had this openness towards 
the institutions, the public. And 
perhaps more should be done about 
this, perhaps by other means, I don’t 
know if it should be done through 
the press, because sometimes if you 
say something serious it will still not 
be taken seriously by those who read 
the press, but it is taken seriously 
by the people attending conferences 
like this. We can invite the users’ 
or the public’s representatives in 
order for them to understand what 
we are doing and to understand 
the fact that our activity serves the 
public interest and that our goal 
is to strengthen the confidence of 
the public and the confidence of 
the marked, but this confidence 
should be based and grounded on 
achievements. This is a matter that I 
don’t want you to overlook when you 
carry out your future activity, the 
continuous training of the members, 
but we must also take into account 
the continuous training of users and 
the public at large. 

I’ve told you quite a lot, I believe 
that, as far as I’m concerned, the 
important elements have been 
pointed out, but there are still a lot 
of subjects we haven’t approached 
yet. My colleagues suggested that I 
should start writing about it, because 
there are many subjects, but also 
many stories and funny or serious 
things that happened along the way. 
I remember them by looking at 
some older photos. There were many 
interesting episodes in the internal 
and international activity, which 
helped us build a stronger position. 

You probably know that, in terms of 
number, we are the second professional 
association in Europe, after the one 
in United Kingdom. The number is 
power and we all know that. The largest 

delegate for various organisations, 
the World Bank or USAID (The 
United States Agency for International 
Development) of the United States 
and to help foreign professional 
organisations to improve and stand 
out. I went to Africa, Uganda, Kenya, 
Ghana and countries like Armenia, 
Georgia, Azerbaijani, Bulgaria, Serbia, 
Bosnia. I was never sent to Paris or 
Madrid, perhaps there was something 
to be done, there, too. But I was proud 
to work for six years as an external 
expert for the Minister of Finance 
of China, which is nevertheless an 
important country, and with which 
we’ve stayed on very good terms. What 
we must do is to keep some things, 
improve them and carry them on. 

You remember that changing 
the statute and the way in which the 
Association was run was a turning 
point. Until 1999, the elections were 
held every four years and one could be 
re-elected several times, like Gaddafi. 
I was re-elected because there was no 
other proposal. But after seeing what 
happened in other countries and we set 
the model for this type of professional 
association, I thought that it was time 
for a change. So, I proposed this statute 
change regarding the election of the 
future president, as it is now. At first 
people did not get this right. Some 
people thought that there would be 
some kind of rotation, which the three 
people would take turns running for 
ever. Others asked: but why? Have we 
done something to upset you? Why 
do you want to appoint someone else? 
Those on the Board of Directors said 
no, too. Why do we need a change? 
We should not change anything. Nic 
Popescu was the one who said no. He 
also said no at the General Meeting. 
Then I started a campaign throughout 
the country and, during the two week-
vacation I had, I travelled from Buzău, 
Focşani, through the entire Moldavia 
and I visited two branches every day, 
one in the morning and one in the 

association in the world is presently the 
one in China, followed by the one 
in United Kingdom, then two in the 
United States and then it is ours. In 
Russia, for instance, they are divided in 
eight associations, so theirs is not very 
strong. The one in Poland is below us, 
so we are powerful and we have a say! 

Within the TEGoVA organisation, 
we are represented by Mr. Adrian 
Vascu. When I went there, I was 
insignificant, because we were not 
even full EU members. I was in 
charge of the developing countries. 
But now, our Association is a model 
to other foreign associations. 

I had the opportunity to be a 
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o ştim cu toții. Pentru că, pe plan 
internațional, în acest moment, cea 
mai mare asociație este cea din China. 
După aceea vine cea din Anglia, apoi 
sunt cei din Statele Unite, două din 
ele şi pe urmă venim noi. În Rusia de 
exemplu, sunt împărțiți în vreo opt 
asociații, deci nu mai este una foarte 
puternică. Cea din Polonia a rămas 
sub cât avem noi, deci suntem o forță 
şi avem un cuvânt de spus! 

În cadrul TEGoVA suntem 
reprezentați de domnul Adrian Vascu. 
Când m-am dus eu, eram la colțul 
mesei, pentru că nu făceam parte nici 
măcar din Uniunea Europeană. Eram 
responsabil pentru țările în curs 
de dezvoltare. Dar acum Asociația 
noastră reprezintă un model pentru 
alte asociații din străinătate.

Am avut ocazia să fiu delegat pentru 
diverse organizații, Banca Mondială 
sau USAID din Statele Unite şi să 
ajut organizații profesionale din alte 
țări să se perfecționeze, să se ridice. 
Am fost în Africa, Uganda, Kenya, 
Ghana şi în țări ca Armenia, Georgia, 
Azerbaidjan, Bulgaria, Serbia, 
Bosnia. Nu m-a trimis niciodată la 
Paris, poate şi acolo era ceva de făcut, 
sau la Madrid. Dar, în fine, a fost o 
mândrie că am reuşit să lucrez timp 
de şase ani de zile ca expert extern 
pentru ministrul de finanțe al Chinei, 
care totuşi este o țară importantă, 
şi cu care am rămas în foarte bune 
relații. Ce trebuie să facem este să 
menținem, să retuşăm nişte lucruri şi 
să le ducem mai departe.

Dumneavoastră vă amintiți că a 
fost un moment de cumpănă, odată cu 
schimbarea statutului şi a modului de 
conducere a Asociației. Până în 1999, 
alegerile se făceau la 4 ani şi puteai să 
fii reales, ca şi Gaddafi, deci de mai 
multe ori. Am fost reales pentru că nu 
a existat altă contra-propunere. Dar 
văzând ce se întâmplă în alte țări şi 
care este modelul pentru acest tip de 
asociație profesională, am considerat 
că este timpul pentru o schimbare. 

Şi am propus această modificare a 
statutului în ceea ce priveşte alegerea 
viitorului preşedinte, cum există şi în 
prezent. Nu s-a înțeles inițial. Unii au 
înțeles că vom face un fel de morişcă, 
că cei trei se vor învârti în permanență 
la conducere. Alții au întrebat: dar 
de ce? V-am supărat cu ceva? De ce 
vreți să numiți pe altcineva? Cei din 
Consiliul director, tot aşa, au zis nu. 
De ce trebuie o schimbare? Nu trebuie 
să schimbăm nimic. Nic Popescu a 
fost cel care a zis nu. A zis nu şi 
la Adunarea generală. Şi atunci am 
pornit o campanie în țară şi timp de 
două săptămâni, în concediul pe care 
l-am avut, am luat-o pornind de la 
Buzău, Focşani, toată Moldova, câte 
două filiale pe zi, una dimineața, una 
după-masă, să discut cu ei de ce e 
bine să facem schimbarea. Am parcurs 
toată Moldova, iar în următoarea 
săptămână am luat-o spre Braşov, 
Alba Iulia, Arad, Timişoara, Severin, 
Craiova, astfel încât în două săptămâni 
am vizitat aproape 30 de filiale, din cele 
34-35 câte aveam atunci, să-i conving 
că e bine să schimbăm statutul, să 
facem această primenire a conducerii, 
pe acest model. 

De ce pe acest model? Pentru că 
acest model asigura şi o „neschimbare”. 
De ce? Pentru că acum, să zicem, cel 
care este preşedintele activ, în funcție, 
poate că vrea să schimbe statutul, să 
zică: nu, mai stau încă 2 ani de zile. Nu 
poate, pentru că este deja următorul 
preşedinte ales. Deci nu mai are cum 
să-şi prelungească mandatul, pentru 
că deja avem următorul preşedinte 
ales. Şi atunci, practic, ceea ce se 
poate face este să reduci mandatul 
la un an de zile, dacă vrei. Dar ca să 
prelungeşti la 3 ani, nu se mai poate. 
Juridic, nu se mai poate. Şi consider că 
a fost foarte bună schimbarea. Eu sunt 
chiar mândru că am reuşit să creez 
acest sistem. 

La Adunarea Generală care 
s-a ținut la Buşteni, în 1999, a fost 
adoptat statutul cu un singur vot 

împotrivă, cu această schimbare. Şi 
este foarte bine, pentru că şi prin lege 
a fost preluat acelaşi sistem şi sper că 
va rămâne la fel. 

Există un risc acum ca prin lege 
să-l schimbe, nu? Atunci nu exista 
riscul acesta. Dar acum poate să vină 
un deputat şi să intervină pe motiv 
că nu înțelege succesiunea la fiecare 
2 ani. Poate propune să se facă la fel 
ca la deputați, la 4 ani, cu drept de 
realegere. Dar deocamdată mergem 
pe această variantă, care este un 
câştig pentru noi. Suntem în rândul 
celor mai bune asociații profesionale 
care au acest sistem. Vorbim de cele 
din domeniul evaluării. La noi în țară 
există şi alte asociații care au adoptat 
acest sistem. 

Ce ar mai fi de făcut? Ar trebui ca 
preşedintele să aibă mai mult un rol 
de viziune şi de reprezentare, nu de 
execuție. Numai că la noi încă există 
mentalitatea că şeful poate face orice, 
pentru că este şef. Dar nici şeful 
nu poate trece peste un regulament. 
Dacă preşedintele s-ar ocupa clar 
de anumite aspecte, ceea ce ține de 
regulamente, trebuie să fie rezolvat 
conform acelor regulamente. Vizavi 
de acest aspect consider că staff-
ul ANEVAR este foarte important. 
Noi avem şi membri şi un număr 
de comisii, ceea ce e foarte bine. 
Îmi aduc aminte că atunci când au 
venit americanii să facă asociația din 
Armenia au început prin a număra de 
câte comisii este nevoie. Au rezultat 
14 comisii. Şi ei erau 11 membri. Toți. 

Deci aşa este când imporți ceva. 
Vii din afară cu nu ştiu ce tipar şi nu 
adaptezi. Au gândit tot atâtea comisii 
câte au şi la National Association 
of Realtors. Aceasta este o asociație 
în SUA care are peste 1.000.000 de 
membri. Şi sigur că poate să aibă şi 14 
comisii. Găseşti oameni să le formeze. 
Noi avem comisii, putem să facem 
grupuri de lucru. Să-i implicăm pe 
cei care vor să ajute şi să lucrăm 
împreună! 
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afternoon, in order to talk to them 
about why we should make the change. 
I travelled through the entire Moldavia, 
and the following week I headed for 
Braşov, Alba Iulia, Arad, Timişoara, 
Severin, Craiova, so in two weeks I 
visited almost 30 branches, out of the 
34-35 branches we had at that time, in 
order to convince them that we should 
make this change and refresh the 
management according to this model. 

Why according to this model? 
Because this model also assured a 
“non-change”. Why? Because, let’s say 
that the current president may want 
to change the statute and say: no, I’ll 
stay on 2 more years. He cannot do it, 
because is already voted the president 
elect. So he cannot extend his term of 
office, because we already have the next 
president elect. And then, practically, 
all you can do is to reduce it to one 
year, if you want to. But you cannot 
extend it to three years. Legally, this is 
not possible. And I believe the change 
was very good. I’m even proud to have 
succeeded in creating this system. 

At the General Meeting, that was 
held in Buşteni, in 1999, the statute was 

adopted with one single vote against it, 
and it contained this particular change. 
And that is very well, because the same 
system was adopted also by law and 
hope it will not change. 

Now, it runs the risk of being 
changed by law, does not it? There 
was not this risk at that time. But 
now a member of the Parliament 
may step in, arguing that he does 
not understand the succession every 
two years. He may suggest that this 
should be done like in the case of 
the members of Parliament, every 
4 years, with the right to be re-
elected. For now we stick to this 
version, which is beneficial to us. 
We are among the best professional 
associations that have this system. 
We are talking about the ones in the 
valuation business. There are also 
other associations in our country 
that have adopted this system. 

What more is to be done? The 
president should have more of a role of 
vision and representation, rather than 
a role of execution. The problem is that 
in our country there is the mentality 
according to which the boss can do 

anything, because he’s the boss. But not 
even the boss can break certain rules. If 
the president dealt with certain issues 
in earnest, what is subject to rules 
should be dealt with according to those 
rules. As far as this issue is concerned, 
I believe that the staff of ANEVAR is 
very important. We also have members 
and a number of commissions, which 
is very well. I remember that when 
the Americans came to set up the 
association in Armenia, they started 
by counting how many commissions 
were necessary. It turned out that 14 
commissions were necessary. And they 
were only 11 members. So, that is what 
happens when you bring something 
from abroad. You bring some kind 
of a pattern and then you’re not 
able to adapt it. They thought out as 
many commissions as they had at the 
National Association of Realtors. This 
is an association in USA that has over 
1,000,000 members. And of course it 
may also have 14 commissions. You 
find persons that form them. We have 
commissions, we can set up working 
groups and involve those who want to 
help and work together. 
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Mesaje de la prieteni și 
colaboratori din România
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Evaluatori şi valori 
(1992 - 2015)

L-am cunoscut pe dl. ing. Gheorghe Bădescu 
cu ocazia participării la cursurile organizate 

de Agenția Națională de Privatizare (ANP), 
autoritate specifică înființată pentru coordonarea 

activităților necesare desfășurării amplului proces de privatizare 
început în țara noastră după evenimentele din 1989.

La invitația ANP, la aceste cursuri au participat reprezentanții 
propuși de autoritățile, organizațiile și asociațiile profesionale în 
al căror statut funcțional erau prevăzute activități de privatizare.

Dl. Gheorghe Bădescu era un reprezentant marcant 
al întreprinderii Mecanică Fină, București, iar eu 

reprezentam Asociația Națională a Experților Tehnici din 
România, care își constituiseră anterior propria Asociație.

În urma convorbirilor defășurate între noi, referitoare la temele 
predate la cursuri, de către specialiști recunoscuți, și în legătură cu 

problemele principale ale privatizării în țara noastră, a rezultat 
ca o necesitate obiectivă și prioritară, înființarea unei asociații 

de evaluatori specializați pe problemele specifice ale privatizării.
Ulterior, la data de 11 ianuarie 1992, am fost invitat împreună 

cu alți specialiști, la Mecanică Fină, București, pentru a 
participa la adunarea de constituire și semnare a convenției de 
înființare a Asociației Naționale a Evaluatorilor din România.

După parcurgerea complicatelor formalități de constituire 
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Valuers and Values 
(1992 - 2015)

I met Eng. Gheorghe Bădescu while participating in 
some courses organised by the National Privatisation 
Agency (ANP), a specific authority established to co-

ordinate the activities related to the complex privatisation 
process initiated in our country after the 1989 events.

At ANP’s initiative, these courses were attended 
by the representatives proposed by the professional 
associations, organisations and authorities whose 
functional statute included privatisation activities.

Mr. Gheorghe Bădescu was a prominent representative of 
Mecanică Fină, a company from Bucharest, and I represented 

the National Association of Technical Experts in Romania, 
which had previously established their own association.

Ahead of the conversations we had about the topics presented 
during the courses by recognized specialists and about the 
main issues of privatisation in our country, resulted that 
the objective and urgent need were to establish a valuers’ 
association, specialized in settling the privatisation issues.

Subsequently, I was invited, on January, 11, 1992, 
together with some other guests, on Mecanică Fină, 
in Bucharest, to participate in a meeting aimed at 

creating the National Association of Romanian Valuers.
After completing the complicated formalities required for 
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și de recunoaștere a Asociației, din punct de vedere juridic, și 
investirea dlui ing. Bădescu cu autoritatea primului președinte 

ales, cerințele specifice începutului de drum au impus rezolvarea 
unor multiple probleme, în primul rând organizatorice și de 

asigurare a unei funcționalități eficiente, compatibile cu viziunea 
pe termen lung, clară, elaborată de dl. președinte Bădescu.

Această viziune înfăptuită și completată corespunzător 
de către președinții aleși, care au activat în perioada 2002 

– 2015, a contribuit la afirmarea prestigiului intern și 
internațional de care se bucură în prezent Asociația noastră.
Dl. ing. Gheorghe Bădescu merită întreaga considerație pentru 

această realizare, ca și ceilalți președinți care au continuat să o 
înfăptuiască, beneficiind întotdeauna de sprijinul său binevoitor.

Competența profesional-științifică multilaterală, capacitatea 
organizatorică, răbdarea, perseverența și chiar talentul 

înfăptuirii dezideratelor asumate au contribuit la parcursul 
continuu ascendent al Asociației și la afirmarea prestigiului 

său, atât pe plan intern, cât și pe plan internațional.
Astăzi, 9 septembrie 2015, sărbătorim Ziua Evaluatorului, 
reconfirmăm considerația noastră unanimă pentru dl. 

ing. Gheorghe Bădescu, primul președinte ales, Membru 
Fondator și Membru de Onoare al Asociației Naționale a 
Evaluatorilor Autorizați din România, dorindu-i sănătate 
deplină și noi realizări în activitatea profesional-științifică.

Dr. Ing. Ioan Pană
Membru fondator ANEVAR
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the establishment and legal recognition of the association and 
for the appointment of Mr. Bădescu as president elect, the 

requirements for the new beginning included the settlement 
of many issues, mainly of an organisational nature and 

regarding the assurance of an efficient operation, that should 
be in line with the clear, long-term vision of president Bădescu.

This vision, implemented and adequately supplemented by 
the subsequent presidents, who ran the organisation between 

2002 and 2015, contributed to the establishment of the internal 
and international prestige that our Association currently enjoys.

Mr. Gheorghe Bădescu deserves our full consideration 
for this achievement, along with the other presidents who 

continued to implement it, always benefiting from his support.
His multilateral scientific professional competence, his 

organisational skills, his patience and perseverance and even 
his talent for achieving the goals assumed, have contributed 

to the rise of our association and to the establishment 
of its prestige, both internally and internationally.

Today, September 9th 2015, as we celebrate the Valuer’s 
Day, we confirm once again our unanimous consideration for 

Mr. Gheorghe Bădescu, the first president elect, a Founding 
Member and Honorary Member of the National Association of 
Authorized Romanian Valuers, and we wish him all the best 

and new achievements in his professional and scientific activity.

Ioan Pană, Eng., PhD
Founding Member of ANEVAR
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Gheorghe Bădescu,  
la ceas aniversar

Generaţia mea, pe care aș putea-o numi a „copiilor crizei”, adică 
a celor nici prea tineri, dar nici prea bătrâni la momentul Revoluţiei 

din 1989, a avut șansa (sau ghinionul ar putea spune unii) de a 
asista la maturitate la destrămarea unei lumi și la apariţia alteia noi. 

Formaţi în socialism, într-un sistem de învățământ riguros îndeosebi 
în disciplinele tehnice, însă doar cu o foarte vagă înţelegere a economiei 

capitaliste, am fost puși în situaţia de a ne adapta extrem de rapid la noua 
realitate economică și socială. Unii dintre noi au avut chiar șansa de a 
contribui în diverse moduri la nașterea unor instituţii esenţiale pentru 

funcţionarea noii Românii capitaliste, cum ar fi primele organisme profesionale.

Unul dintre acești pionieri este domnul Gheorghe Bădescu, fondatorul profesiei 
de evaluator și primul președinte al ANEVAR, pe care l-am întâlnit la începutul 
anilor `90, într-un moment important al evoluţiei profesionale a amândurora. 

De domnul Bădescu mă lega, la acel moment, un traseu profesional 
oarecum apropiat. Amândoi eram ingineri prin formare. De asemenea, 

amândoi lucraserăm în industria aeronautică, un domeniu complex 
și sofisticat. În fine, amândoi ne-am aventurat, imediat după 1990, 
în domeniul nou al serviciilor profesionale – domnul Bădescu în cel 

al evaluării, eu în cel al auditului financiar și al consultanţei. Ne 
apropia abordarea riguroasă și știinţifică a problematicii serviciilor 

profesionale, inclusiv prin stăpânirea unui aparat matematic mai complex. 

Referitor la domeniul evaluării, ar merita reamintit că până în 1989 
în România, ca și în celelalte ţări comuniste, nu exista conceptul de 

evaluare– preţurile se stabileau în mod arbitrar de către stat, acestea 
nefiind rezultatul cererii și ofertei, ci al unei decizii birocratice. Domnul 

Bădescu are meritul de a fi fost printre primii care au înţeles că în economia 
de piaţă bazată pe schimb, tranzacţiile nu se pot derula în absenţa unei 
idei despre valoarea activelor. De aici, nevoia unei profesii independente 
care să poată determina, de o manieră obiectivă și riguroasă, valoarea.  
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Gheorghe Bădescu,  
a look back over the shoulder...

My generation, whom I should call “children of the crisis”, I mean people 
who were neither too young, nor too old during the 1989 Revolution, had the 

opportunity (or the misfortune, some might say) to witness the crumbling 
of a world and the birth of a new one, during their years of maturity. 

We all were brought up during the communist years, in a rigorous 
educational system, particularly with regard to the technical disciplines, 
which was nevertheless characterized by only a vague understanding of 

the capitalist economy; therefore we had to adapt ourselves very fast to the 
new economic and social reality. Some of us even had an opportunity to 

contribute, in different ways, to the emergence of institutions that were essential 
to the new capitalist Romania, such as the very first professional bodies.

One of these pioneers is Mr. Gheorghe Bădescu, the founder of 
the valuers’ profession and the first president of ANEVAR, whom I 
met in the early 90’s, while we were both living through a phase in 
our lives that was very important to our professional development. 

At the time, I was linked to Mr. Bădescu by a somewhat similar professional 
path. We were both engineers. Also, we had both worked in aeronautics, a 

very complex and sophisticated field. And lastly, we both dove, immediately 
after 1990, into the new field of professional services – Mr. Bădescu in 

the field of valuation, and I in the field of financial audit and consulting. 
We were connected by a rigorous and scientific approach to professional 

services, including by mastering a rather complex mathematic apparatus. 

With regard to valuation, it is worth mentioning that the concept of valuation 
did not even exist in pre-1989 Romania and other communist countries, since 

the prices were established arbitrarily by the state, and not as a result of the 
demand-supply ratio, but as a consequence of a bureaucratic decision. Mr. 

Bădescu was one of the first persons who understood that in a market economy 
based on free trade, transactions cannot take place unless you know what the 

value of the assets you are trading is. Therefore, an independent profession 
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Viaţa a făcut să lucrăm împreună în mai multe proiecte 
în acei ani de pionierat – atât proiecte de evaluare, cât 

și de formare și instruire profesională pentru evaluatori. 

Am preţuit rigoarea cu care dumnealui a „proiectat” profesia 
de evaluator din România și spiritul vizionar cu care a construit o 

asociaţie profesională – ANEVAR, vie și deschisă, operând cu standarde 
profesionale și etice foarte ridicate. În plus, Asociaţia s-a distins încă de 
la început prin stilul democratic și colegial de conducere, inclusiv prin 

instituirea la vârf a triadei din care să facă parte fostul, actualul și viitorul 
președinte al ANEVAR, asigurându-se astfel continuitatea strategică.

Totodată, i-am admirat domnului Bădescu și traseul profesional pe plan 
internaţional. Dumnealui a fost primul, și multă vreme singurul român care 
a deţinut poziţii importante în organisme internaţionale prestigioase pentru 
profesia de evaluator, precum TEGoVA – Grupul European al Asociaţiilor de 

Evaluatori, IREI – Institutul Internaţional de Evaluare a Proprietăţilor Imobiliare 
(organism de pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite), IVSC – International 

Valuation Standards Council sau RICS – Royal Institute of Chartered Surveyors.  

Domnul Bădescu nu a fost doar „patriarhul” profesiei 
de evaluator în România, ci a contribuit la dezvoltarea 

profesiei și în alte ţări în curs de dezvoltare, prin cursuri de 
specialitate (Ucraina, Bosnia, India, Georgia și Armenia). 

Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care domnul Bădescu 
mi-a cucerit vreme de aproape 25 de ani admiraţia și respectul. Mă 
bucur să îl văd foarte activ și dinamic, așa cum îl știu dintotdeauna, 

și îi doresc să rămână neschimbat mulţi ani de acum înainte. 

La mulţi ani! Multă sănătate și împliniri, 
domnule Gheorghe Bădescu! Mulţumiri 

pentru toată colaborarea noastră!

Vasile Iuga
Cluster Leader al PwC în Europa de Sud-Est
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capable of quantifying value, objectively and rigorously, was definitely needed.  

Chance had it so that we worked together on several 
projects during those pioneering years – in both evaluation 
projects and professional training programmes for valuers. 

I have always appreciated the strictness he put in “designing” the 
valuers’ profession in Romania and the vision he showed when he created 

a professional association – ANEVAR, a live and open organisation, 
operating based on very high professional and ethical standards. In 

addition, the Association showed a democratic and collegial management 
style from the very beginning , including by placing at its top a “triad” 
consisting of the immediate past president, the current president and 

the president-elect of ANEVAR, thereby ensuring a strategic continuity.

I have also admired Mr. Bădescu’s professional path at an international level. He 
was the first and, for a long time, the only Romanian to hold significant positions 
in famous international bodies related to the valuers’ profession, such as TEGoVA 

– the European Group of Valuers‘ Associations, IREI – Institutional Real Estate 
Inc. (a body attached to the United Nations Organization), IVSC – International 
Valuation Standards Council or RICS – Royal Institute of Chartered Surveyors.  

Mr. Bădescu was not only the “father” of the valuers’ profession 
in Romania, but he also contributed to the development of this 
profession in other emerging countries, by providing specialised 

training (Armenia, Bosnia, Georgia, India, and Ukraine). 

These are only some of the reasons why I have a deepest admiration 
and respect for Mr. Bădescu, for almost 25 years, now. I am happy 
to see him very active and dynamic as I have always known him 
to be, and I wish he remains the same for many years to come. 

Happy anniversary! May you be blessed with good health and great 
achievements, Mr. Gheorghe Bădescu! Thank you once again for our collaboration!

Vasile Iuga
SEE Cluster Lider PwC
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Gheorghe Bădescu este preşedintele 
“numărul unu” al ANEVAR atât 
cronologic, cât şi în topul la zi al 

acestei funcţii în “povestea de succes”.
Am privilegiul de a fi fost în aceeași echipă 

în perioada descătușării sociale și economice 
a României anului 1990 – un echipaj care 

era obligat să piloteze fără hartă și cu o vagă 
idee despre locul unde trebuia să ajungă.

Opțiunea pentru consultanță și în mod special 
pentru activitatea de evaluare a însemnat 
practic angajarea pe un drum de la km 0. 

Povestea începutului și a dezvoltării structurale 
ANEVAR are multe detalii asupra modului în 

care au fost rezolvate problemele „creșterii”.

De ce a fost și este important și indispensabil 
Gheorghe Bădescu din această „poveste de succes“?
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Gheorghe Bădescu is the president 
“number“ one of ANEVAR, both 

chronologically and in the updated charts 
of the “success story” of this function.

I had the privilege to have been on the same 
team with him during the social and economic 

emancipation of Romania, back in the `90s – a crew 
that had to fly without a map, having only a vague 

idea about the place where they were supposed to go. 

The option for consulting and especially for 
the valuation activity meant practically starting 
from scratch. The story of the beginnings and the 

structural development of ANEVAR has many 
details about the way in which the problems 
specific to the “growth” process were solved.

Why was Gheorghe Bădescu important 
and essential in this ”success story”? 
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Având spiritul de cercetător puternic imprimat, a 
abordat „evaluarea” nu ca un job, ci ca o provocare, 

iar poziția de leader l-a obligat să se informeze 
despre această activitate în exterior în condițiile 
modestelor mijloace existente în acea perioadă.

Modelul românesc de abordare a activității 
de evaluare precum și organizarea activității 
ASOCIAȚIEI poartă amprenta personalității 
profunde a președintelui Gheorghe Bădescu.

Recunoașterea externă a domnului Gheorghe 
Bădescu, atât în domeniul evaluării, cât și în 
alte medii cu caracter de analiză economică 

este un fapt, iar pentru ASOCIAȚIA 
noastră poate fi considerat un simbol.

Cu consideraţie,

Traian Grigore
Membru fondator ANEVAR
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As he had an inquisitive spirit, he approached 
“the valuation” not as a job, but as a challenge 

and his leading position made him inquire 
into this activity outside considering the fact 
that there were very poor means at the time. 

The Romanian model for approaching 
the valuation activity and the organization 

of the activity of the Association bear 
the stamp of the profound personality 

of the president Gheorghe Bădescu. 

The external acknowledgment of Mr. Gheorghe 
Bădescu, in both the field of valuation and 
of other economic analysis environments is 
a fact, and to our Association, that sort of 

achievement may be considered as a symbol. 

With consideration,

Traian Grigore
Founding Member of ANEVAR
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Despre începuturi
Rolul domnului Gheorghe Bădescu în procesul 

constituirii și dezvoltării iniţiale a profesiei de evaluator și a 
asociaţiei profesionale a evaluatorilor ANEVAR

I. Apariţia profesiei de evaluator în România a fost 
precedată de adoptarea și introducerea unei vaste legislaţii capabile 

să creeeze un nou cadru legal în care proprietatea privată să se poată dezvolta.
Sunt de menţionat: - Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca 

regii autonome și societăţi comerciale, care instituie, printre altele, unele forme de privatizare 
și înfiinţează Agenţia Naţională pentru Privatizare și Dezvoltare a Intreprinderilor Mici și 

Mijlocii – ANP ca organ de specialitate al administraţiei de stat centrale menit să realizeze, în 
conformitate cu legea, administrarea programelor în domeniul privatizării; - Legea privatizării 

societăţilor comerciale, nr.58/19918 (în prezent abrogată), care reglementează, printre altele, 
metode de privatizare prin vânzarea de active și acţiuni către salariaţi, alte persoane fizice și 
juridice române sau străine, abilitarea ANP pentru implementarea procesului de privatizare 

pilot, obligativitatea evaluării capitalului social al societăţilor comerciale care se privatizează, ca 
operaţiune preliminară aplicării oricărei metode de privatizare prin vânzarea de acţiune și/sau active.

II. În contextul dat, a fost clarviziunea unui grup restâns de persoane, condus de către dl Gh. Bădescu, 
de a întreprinde demersurile necesare la conducerea ANP, în scopul iniţierii unor cursuri de formare 

profesioanală în domeniul evaluării și totodată, al constituirii unei asociaţii profesionale a evaluatorilor.
Avizul de oportunitate pentru constituirea asociaţiei, cerut de lege, a fost Acordul din 11 

ianuarie 1992 dat de ANP, iar printre cele 27 de persoane fizice, membri fondatori, s-au numărat 
cinci salariaţi ai ANP, inclusiv vicepreședintele acesteia și doi directori de departamente.

Adunarea constitutivă a avut loc la data de 11 ianuarie 1992 în Aula Academiei 
de Studii Economice din București, în cadrul căreia, membrii fondatori au semnat 

Convenţia de constituire a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România – ANEVAR, 
precum și a Statutului acesteia și a ales în funcţia de președinte pe dl Gh. Bădescu.

ANEVAR a dobândit personalitate juridică prin Sentința civilă nr. 
32, din 21 ianuarie 1992, pronunţată de Judecătoria sector 1 București.

III. Principalele realizări care au marcat cei 10 ani de mandat 
prezidenţial al dlui Gh. Bădescu, între anii 1992 și 2001, sunt în domeniile:

A. Atenţia primordială acordată formării profesionale constând în procesul de pregătire în 
scopul dobândirii de cunoștinţe și abilităţi necesare calificării persoanelor în profesia de evaluator, 

materializată prin: a) organizarea de cursuri pentru pregătirea profesională a evaluatorilor, unele cu 
asistenţă internaţională, iniţial sub egida ANP; b) organizarea de conferinţe, pe teme de specialitate, 

cu precădere în București, dar și în orașe importante din ţară; c) activitate editorială susţinută.
B. Înfiinţarea, în anul 1995, a societăţii „Institutul român de cercetări în evaluare – IROVAL”, 
având ca asociat unic ANEVAR, ca entitate menită să asigure desfășurarea activităţii știinţifice 
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The Beginnings
Mr. Gheorghe Bădescu’s role in the process of establishing and developing 

the valuers’ profession and the professional valuers’ association - ANEVAR
I. The emergence of the valuer’s profession in Romania was preceded 

by the adoption and implementation of a comprehensive legislation able 
to create a new legal framework in which private property can develop.

The following should be mentioned: - Law No. 15/1990 on the reorganisation of state-owned 
economic entities as autonomous administrations and trading companies that establish, inter alia, 

certain forms of privatization and establish the National Agency for Privatisation and Development of 
Small and Medium Enterprises – ANP as a specialised body of the central government administration 
designed to carry out, in compliance with the law, the management of the privatisation programmes;

- Company Privatisation Law No. 58/1991 (currently repealed), which regulated, inter alia, 
the methods of privatization by selling assets and shares to the employees, other Romanian or 
foreign natural persons and legal entities, ANP’s ability to implement the pilot privatization 

process, the obligation to assess the equity of trading companies that are privatized as a preliminary 
operation for the application of any method of privatization by selling shares and/or assets.
II. In this context, a small group of persons led by Mr. Gheorghe Bădescu had the inspiration 

to take the necessary steps, with the ANP management, in order to initiate professional training 
courses in the valuation area and at the same time, to establish a professional valuers’ association.

The notice of opportunity for the creation of the association, required by the law, was the 
Agreement of 11 January 1992 given by ANP, and among the 27 natural persons, founding members, 

there were five ANP employees, including its Vice-President and two department managers.
The inaugural statutory meeting of members took place on 11 January 1992 in the assembly hall 

of the Bucharest Academy of Economic Studies, during which, the founding members signed the 
Convention for the Establishment of the Romanian Valuers’ Association – ANEVAR, as well as its 
Articles of Incorporation and elected Mr. Gheorghe Bădescu as President. ANEVAR received legal 

personality through Civil Sentence No. 32 of 21 January 1992, passed by the Court of Sector 1, Bucharest.
III. The main achievements that ANEVAR had in Mr. Gheorghe Bădescu’s 10-
year presidential term, between 1992 and 2001, are in the following areas:

A. Emphasis on professional training consisting of the process of 
training with the purpose of acquiring the knowledge and skills required for 

the qualification of persons for the profession of valuer, substantiated by:
a. organising courses for the professional training of valuers, 

some with international assistance, initially under the aegis of ANP;
b. organising conferences, on specialised topics, mainly in 

Bucharest, but also in other important cities of the country;
c. intense editorial activity.

B. The establishment, in 1995, of “The Romanian Institute for Research in Valuation – IROVAL”, 
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în cadrul ANEVAR. IROVAL a avut, încă de la începutul activităţii sale, contribuţii esenţiale în 
dezvoltarea profesiei prin elaborarea de normative profesionale în domeniile: diagnostic și evaluare 

de active și întreprinderi, standarde, recomandări, note, proceduri de asigurare a calităţii, precum și 
prin editarea de cărţi, publicaţii de specialitate, studii documentare în domeniul evaluării. Președintele 

Consiliului știinţific al IROVAL, în perioada la care ne referim, a fost dl. prof. univ. dr. Alexandru 
Gheorghiu, somitate știinţifică și didactică în cadrul ASE București, membru fondator al ANEVAR. 

C. Debutul activităţii internaţionale a ANEVAR
• în anul 1993, ANEVAR s-a asociat la actualul Grup 

European al Asociaţiilor de Evaluatori – TEGoVA;
• din anul 1995, ANEVAR a stabilit relaţii de colaborare cu asociaţii de profil din 

S.U.A. - Institutul American de Evaluare, din Canada, precum și din Europa;
• în anul 1996, ANEVAR a devenit membru titular al Comitetului 

Internaţional pentru Standarde de Evaluare – IVSC;
• dl. Gh. Bădescu a fost ales membru în conducerea TEGoVA pentru un mandat de 2 ani(1999-

2001) și membru în Consiliul director al IVSC pentru un mandat de 3 ani (1999-2001).
D. Introducerea standardelor de evaluare 

• în anul 1997, au fost publicate primele standarde de evaluare – SEV. Importanţa 
acestor standarde este consacrată de prevederile Ordinului Ministerului Privatizării 

nr. 288/1998 care instituie obligativitatea utilizării standardelor SEV pentru 
evaluările de acţiuni și active care se vindeau prin Fondul Proprietăţii de Stat; 

• în anul 1998, Standardele Profesionale Europene pentru evaluarea proprietăţilor imobiliare 
(EVS), elaborate sub egida TEGoVA, sunt traduse în limba română și editate de IROVAL;

• în anul 1999, IROVAL a tradus în limba română Standardele Internaţionale 
de Evaluare, publicate de IVSC, ediţia 1997, cu acordul IVSC;

• în anul 2001, este editat volumul „Culegere de standarde”, cuprinzând 18 standarde de 
evaluare SEV, elaborate de IROVAL în perioada 1996-2001, compatibile cu Standardele 

Europene de Evaluare (EVS) și cu Standardele Internaţionale de Evaluare (IVS).
Prezenta opinie, fără a se constitui stricto sensu într-un elogiu adus domnului Gheorghe Bădescu, 

primul președinte al ANEVAR, este o relatare corectă a principalelor evenimente importante 
pentru Asociaţie, iniţiate de către dl. Gh. Bădescu ori petrecute în timpul mandatului său.

Am avut posibilitatea de a relata fidel aceste evenimente, fiind martor al derulării lor, în 
calitatea mea de membru fondator și, în perioada la care ne referim, de membru în Consiliul 

director al ANEVAR și mai ales, de persoană implicată voluntar în activităţile curente ale 
Asociaţiei, îndeosebi în iniţierea și elaborarea de documente de reglementare a activităţii Asociaţiei.

Veronica Gruzsniczki
Membru fondator ANEVAR

VALOAREA44



Messages

having as sole shareholder ANEVAR, as entity meant to provide the performance of the scientific 
activity within ANEVAR. IROVAL had, ever since the beginning of its activity, crucial contributions 
in the development of this profession by drawing up professional standards in the asset and company 
diagnosis and valuation, standards, recommendations, notes, quality assurance procedures, as well 
as by editing books, specialised publications, documentary studies in valuation. The President of the 

IROVAL Scientific Council, in the above-mentioned period, was Professor PhD Alexandru Gheorghiu, 
a scientific and didactic leading authority in ASE Bucharest, an ANEVAR founding member.

 C. The inception of the ANEVAR international activity
• in 1993, ANEVAR was associated to the current European Group of Valuers‘ Associations – TEGoVA;

• from 1995, ANEVAR established cooperation relationships with specialised 
US associations - American Valuation Institute, Canada, as well as Europe;

• in 1996, ANEVAR becomes a member of the International Valuation Standard Council – IVSC;
• Mr. Gheorghe Bădescu was elected a member of the TEGoVA management for a 2-year term 

(1999-2001) and a member in the Board of Directors IVSC for a 3-year term (1999-2001).
D. Implementation of the valuation standards 

• in 1997 the first valuations standards – SEV were published. The importance 
of these standards was recognised by the provisions of Order No. 288/1998 of 
the Ministry of Privatization which established the obligation to use the SEV 

standards for the valuation of assets and shares sold through State Property Fund; 
• in 1998, the European Valuation Standards (EVS), drawn up under the 
aegis of TEGoVA, were translated in Romanian and published by IROVAL;
• in 1999, IROVAL translated in Romanian the International Valuation 

Standards, published by IVSC, 1997 issue, with the agreement of IVSC;
• in 2001 the volume “Culegere de standarde”, including 18 SEV valuation standards, 

drawn up by IROVAL in the 1996-2001 period, aligned to the European Valuation 
Standards (EVS) and with the International Valuation Standards (IVS) is published.

This opinion, without being stricto sensu in a eulogy to Mr Gheorghe Bădescu, 
the first President of ANEVAR, is an accurate account of the main important events 
of the association, initiated by Mr. Gheorghe Bădescu or occurred during his term.

I was able to mention these events accurately, being a witness of their progress as a 
founding member, in the above-mentioned period, as a member of the ANEVAR Council 
of Directors and especially as a person involved in the current activities of the association, 

especially in the initiation and preparation of documents regulation of the association activity.

Veronica Gruzsniczki
Founding Member of ANEVAR
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Contribuţia unanim recunoscută 
pentru înfiinţarea şi creşterea 

prestigiului ANEVAR
În urmă cu 23 de ani, profesorul univ. dr. Alexandru 

Gheorghiu, aflând că am urmat un curs de formare de 
evaluatori de întreprinderi, ținut de firma franceză de 

consultanță CEGOS, m-a trimis la dl. Bădescu pentru a 
avea o discuție despre înscrierea în ANEVAR. Țin minte că 
prima discuție avută a fost despre transformarea unei rate 
nominale a dobânzii într-o rată reală a dobânzii și invers. 

Era vremea când se trecea la hiperinflație în România. 
Devenind membru ANEVAR și fiind cooptat ca lector 

la cursul de evaluare a întreprinderii și apoi, din anul 
1997, fiind angajat la IROVAL am avut posibilitatea să 
am nenumărate discuții pe tema evaluării întreprinderii 

și a elaborării standardelor de evaluare inițiale ale 
Asociației, în număr de 17 (codificate prin acronimul 

SEV), din care am avut foarte mult de învățat. 
Puțini evaluatori știu că dl. Bădescu a făcut parte din 

colectivul editorial care a elaborat Standardele Europene 
de Evaluare (EVS), ediția a patra (2000) și ediția a cincea 
(2003), publicate de TEGoVA, la editura Estates Gazette.

În primii 9 ani de existență a Asociației (1992 - 2001), 
toate rezultatele acesteia au fost legate de contribuția 
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A unanimously acknowledged 
contribution to creating and building 

the good reputation of ANEVAR
23 years ago, Univ. Prof. Dr. Alexandru Gheorghiu, as 

soon as he found out that I had taken a training course for 
business valuers, provided by CEGOS, a French consultancy, 

referred me to Mr. Bădescu to discuss my membership in 
ANEVAR with him. I remember that our first discussion 

was about the conversion of the nominal interest rate 
into real interest rate and vice versa. It was the moment 
when Romania was entering the hyperinflation period. 

After becoming an ANEVAR member and after starting 
working as a business valuation training lecturer and 
also later on, since 1997, when I started working for 
IROVAL, I had the opportunity to discuss countless 
times on business valuation and on preparing the 

Association’s very first valuation standards, 17 standards 
(coded by the acronym SEV), from which I learned a lot. 

Few valuers know that Mr. Bădescu was part 
of the editorial board that prepared the European 

Valuation Standards (EVS), Fourth Edition (2000) 
and Fifth Edition (2003), commissioned by TEGoVA 
and published by Estates Gazette Publishing House.

In its first nine years (1992 - 2001), all of the 
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directă sau de coordonarea dlui Bădescu. Și nu au fost 
puține. Mai mult, au fost puse bazele unei discipline 

numită „evaluarea întreprinderii“ și, ulterior, a alteia 
numită „evaluarea proprietății imobiliare“ ale căror 

prime suporturi de curs au fost elaborate de dl. Bădescu. 
Alte inițiative ale dlui Bădescu, concretizate în modificări 

calitative și cantitative importante în activitatea ANEVAR, 
sunt atât de multe încât pot numai să le enumăr: traducerea și 
editarea primelor Standarde Europene, elaborate de TEGoVA 

(anul 1998), editarea Buletinului Informativ al ANEVAR, 
înființarea IROVAL, organizarea centrelor teritoriale, 

inițierea cursurilor de formare profesională și obligativitatea 
pregătirii continue (din anul 2000), creșterea substanțială 
a numărului evaluatorilor, extinderea numărului orelor 

cursului de formare profesională de la 60 de ore la 90 de ore 
și apoi la 120 de ore, introducerea acreditării membrilor, 
limitarea la 2 ani a funcției de președinte ANEVAR și a 

membrilor Consiliului director, introducerea asigurării de 
răspundere civilă profesională pentru membrii ANEVAR etc.

Vă doresc să aveți aceeași dedicație și contribuție, 
apreciate foarte mult, pentru consolidarea 

profesiei și a Asociației noastre. 
Sănătate și aceeași putere de 

muncă dovedită până acum! 
Dr. Ec. Sorin V. Stan

Cercetător științific IROVAL
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Association’s achievements were linked to Mr. Bădescu’s 
direct contribution or co-ordination. And there were 

quite a few of them. In addition, he laid the basis of a 
subject called “business valuation“ and subsequently 
of another one, called “real estate valuation“ whose 

first training handouts were prepared by Mr. Bădescu. 
There are so many other initiatives of Mr. Bădescu, that have 

materialised in significant qualitative and quantitative changes 
in ANEVAR’s activity, that all I can do is mention them: the 

translation in Romanian and publication of the first European 
Standards, prepared by TEGoVA (1998); ANEVAR’s regular 

Newsletter; the formation of IROVAL; the organisation of 
the territorial centres; training courses and the obligation of 
continuous training (since 2000); the significant increase in 
the number of valuers; an increased number of hours of the 
professional training course from 60 to 90 and then to 120 

hours; he also introduced the members’ accreditation; he put 
a cap on the terms in office of ANEVAR’s president who now 
allowed to remain in position for just 2 years; he introduce 

the professional liability insurance for ANEVAR members, etc.
I wish you to work with the same dedication and 

input, that have been so highly appreciated so far, for 
the consolidation of our profession and Association. 

May you live in good health and 
have the same work power as before! 

Dr. Ec. Sorin V. Stan
Scientific Researcher IROVAL
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Preşedintele fondator... 
preşedintele vizionar
L-am cunoscut pe domnul Bădescu, președintele 

fondator al ANEVAR, în primăvara anului 1993, la 
începuturile economiei de piaţă în România, când am luat 

contact pentru prima oară cu o nouă profesie, și anume evaluator de bunuri. 
Deși este o fire introvertită, Gheorghe Bădescu a reușit să se apropie de 

colaboratori prin încrederea și onestitatea pe care le emana, fermitatea 
în atitudine și comportament. Deși suntem diferiţi ca vârstă, ne-am 

apropiat și am căpătat încredere unul în celălalt, probabil și pentru că 
proveneam din același mediu, cel al cercetării știinţifice. Am fost atras 

de domnia sa, în primul rând datorită motivaţiei specifice cercetătorului 
de a ajunge la un rezultat palpabil, la un ţel înalt. În cadrul ANEVAR, 

obiectivul său strategic a fost de a pune pe harta profesiilor din România 
– profesia de Evaluator, o profesie nouă, caracteristică economiei de piaţă.

În acei ani de început, Gheorghe Bădescu își împărţea timpul între 
a organiza și dezvolta teritorial Asociaţia, a cauta oamenii potriviţi, a 

dezvolta suporturile de curs și a preda la cursurile de formare profesională, 
precum și a realiza primelele misiuni de evaluare în procesul de 

privatizare, rapoarte care erau un etalon pentru noi, ceilalţi evaluatori.
Am trecut împreună prin momente și situaţii dificile, generate 

de mentalităţi învechite sau atitudini umane perimate, obstacole 
pe care a reușit cu eleganţă să le gestioneze astfel că ANEVAR a 

progresat în continuu, devenind un centru recunoscut de formare a 
specialiștilor în evaluare și de consolidare a cunoștințelor în domeniu.
Prin viziunea sa strategică, la care se adaugă munca și determinarea, a 

fost un exemplu și a strâns alături un număr însemnat de discipoli, printre 
care m-am numărat și eu, fapt cu care mă mândresc, deși recunosc că, la 
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The Founding Chairman... 
The Visionary Chairman

I met Mr. Bădescu, the founding chairman of ANEVAR, in the 
spring of 1993, during the first days of the Romanian market economy, 

when I first encountered a new profession, that of asset valuer. 
Although an introvert, Gheorghe Bădescu succeeded in getting close 
to his collaborators due to the trust and honesty he exudes and to 

his firm stance and behaviour. Although we are not of the same age, 
we got close and came to trust each other, probably also because we 
were coming from the same environment - scientific research. I was 

fascinated by him, mainly due to the researcher’s specific motivation of 
achieving a tangible outcome, a high goal. His strategic objective within 

ANEVAR was to include on the Romanian professions’ map a new 
profession specific to the market economy, i.e. the valuation profession.
In those early years, Gheorghe Bădescu used to divide his time between 

organizing and developing the Association nationally, trying to find the 
right people, developing the course support notes and holding training 

courses, while also conducting the first valuation assignments during the 
privatization process, his reports being a benchmark to us, the other valuers.

We have been together through difficult times and situations, 
generated by outdated mindsets or obsolete human attitudes, obstacles 
which he splendidly managed to overcome. Therefore, ANEVAR made 

continuous progress, becoming an acknowledged centre where valuation 
specialists are trained and the know-how in the field is strengthened.

Through his strategic vision, combined with his work and determination, 
he has been an role model and has gathered around him a significant 

number of followers, including myself, which I am proud of. I must admit, 
however, that at the beginning, I did not understand very well the future 
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început, nu înţelegeam foarte bine care vor fi rezultatele acestor eforturi. Au 
trecut anii, strategia președintelui își valida soliditatea, iar noi, cei care îi 
eram alături, ne întelegeam din ce în ce mai bine rolul, anticipam ce avea 

să se întâmple și care va fi utilitatea profesiei pentru economia în schimbare.
Activitatea ANEVAR a început să fie apreciată și dată drept 

exemplu în mediul profesional intern și internaţional. Recunoașterea 
a culminat cu alegerea domnului Bădescu ca reprezentant ANEVAR 

în diferite funcţii de conducere, atât ale organismelor profesionale 
europene, precum TEGoVA, cât și în cele internaţionale de 

standarde de evaluare IVSC, unde acesta a avut un rol important în 
dezvoltarea standardelor profesionale și etice, în promovarea profesiei.

Anul 2001, a trecut primul deceniu, profesia era deja 
consolidată, ANEVAR se pregătea pentru recunoașterea utilităţii 

publice, președintele fondator și-a îndeplinit misiunea, astfel 
că se retrage pentru a face trecerea către generaţiile viitoare.

Deși nu mai participă activ la conducerea ANEVAR, Gheorghe Bădescu, 
un lider înnăscut, cu modestia-i caracteristică, rămâne un bun sfătuitor 
în toate momentele delicate prin care trece profesia în această perioadă. 

La această aniversare îi sunt recunoscător și aș dori să 
îi mulţumesc pentru contribuţia avută în formarea mea 

profesională. De asemenea, îi mulţumesc pentru încrederea 
acordată în capacitatea mea de a îi urma la conducerea ANEVAR.

Seniorul Gheorghe Bădescu este un exemplu de personalitate 
vizionară, dedicată dezvoltării profesiei de evaluator. Realizările 
sale sunt recunoscute pe plan intern și internaţional, Gheorghe 
Bădescu va intra, cu siguranţă, în analele profesiunii noastre.

Adrian Crivii
Președinte ANEVAR 2002-2003

VALOAREA52



Messages

results of such endeavours. Years passed, the chairman’s strategy validated 
its soundness, and we, those who were beside him, came to understand 

our role better and better, started to anticipate what was going to 
happen and how our profession would be useful to the evolving economy.

The activity of ANEVAR started to be appreciated and serve as an 
example on the national and international arena. The recognition reached 

its climax when Mr. Bădescu was elected to hold various management 
positions, as a representative of ANEVAR, both within European professional 

bodies, such as TEGoVA, and within international bodies in charge with 
valuation standards, such as IVSC, where it played an important part in 

developing professional and ethical standards and promoting the profession.
Here we are in 2001, the first ten years came to an end, the profession 

had already been consolidated, ANEVAR was preparing for the recognition 
of its public utility, the founding chairman had completed his mission, 
therefore he withdrew to make the transition to the future generations.

Although no longer actively involved in the management of ANEVAR, 
Gheorghe Bădescu, an innate leader, showing the same modesty that 
has always characterized him, continued to be a good advisor during 

all the difficult times the profession went through over that period.
On this anniversary, I would like to express my gratitude to him 

and to thank him for his contribution to my career development. 
I would also like to thank him for the trust he had put in me, 

considering that I am capable to succeed him as chairman of ANEVAR.
Senior Gheorghe Bădescu is an example of visionary personality, 

dedicated to the valuation profession’s development. His achievements 
are acknowledged nationally and worldwide. Gheorghe Bădescu 

will certainly be included in the annals of our profession.

Adrian Crivii
President of ANEVAR 2002 - 2003
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Mentor şi strateg  
- mereu alături de ANEVAR

Salut iniţiativa colectivului de redacţie al revistei „Valoarea, 
oriunde este ea“ de a dedica periodic, numere speciale 

personalităţilor care și-au pus amprenta asupra activităţii ANEVAR.
Dintre cei al căror nume reprezintă un punct de reper în 

dezvoltarea profesiei de evaluator și a activităţii de profil 
din România, domnul Bădescu Gheorghe merită pe deplin 
să fie onorat prin dedicarea acestui prim număr omagial.
Cu admiraţie și recunoștinţă, remarc personalitatea acestui 

excepţional profesionist, ale cărui trăsături au îmbinat în mod 
fericit echilibrul, entuzismul, raţiunea, deschiderea spre nou, forţa 

de a implementa și disponibilitatea de a transmite mai departe. 
Deși vârsta ne apropie, îl respect așa cum fiii își respectă părinții lor. 

Învăţăturile transmise de domnia sa, întotdeauna cu plăcere, în 
momentul oportun, ne-au format pe toţi, profesional și asociativ. 

Mentor al președinților ANEVAR, ne-a sprijinit în 
luarea deciziilor importante, ne-a îndrumat cu tact și cu 
înţelepciune, sfaturile primite conducând de fiecare dată 
spre soluția cea mai convenabilă într-o anumită situaţie.

Domnul Bădescu este mereu prezent în mintea mea 
drept acela care, printr-o strategie pas cu pas, a reușit să 

dezvolte o asociație puternică cu o organizare democratică. 
ANEVAR a reușit să se dezvolte și funcționează în continuare 
pe baza principiilor esențiale stabilite de domnul Bădescu: 

• conducerea activității pe bază de voluntariat - fără 
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Mentor and Strategist  
- Always Supporting ANEVAR

I welcome the initiative of the editorial team of the magazine 
„Value, wherever it is“ to devote periodicly special issues 
to personalities that have marked the work of ANEVAR.

Out of those whose names represent a landmark in the 
development of the valuator profession and of the specialised 
activity in Romania, Mr. Bădescu Gheorghe fully deserves to 
be honoured by dedicating this first reverential issue to him.
With admiration and gratitude, I highlight the personality of 

this exceptional professional, whose features have successfully 
combined balance, enthusiasm, ration, openness to novelty, 

implementing force and willingness to pass them over. 
Although age brings us closer, I respect 

him the way sons respect their parents. 
The lessons taught by him, always with pleasure, at the 

right moment, trained us all, professionally and associatively. 
As a mentor of the ANEVAR chairmen, he supported us in making 

important decisions, guided us tactfully and wisely, and his advice 
always led to the most convenient solution in a certain situation.

Mr. Bădescu is always present in my mind as the person 
who, through a step-by-step strategy, successfully developed 

a strong association with a democratic organisation. 
ANEVAR managed to develop and continues to operate 

based on the essential principles established by Mr.  Bădescu: 
• the management of the activity based on volunteering – 
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retribuirea membrilor din organele de conducere și 
• transparența acțiunilor președinților față de 

succesorii lor (care sunt prim-vicepreședinți).
Și după predarea mandatului de președinte, dânsul continuă să susţină 

ANEVAR pentru ca aceasta să fie mereu la ce mai înalt nivel profesional, 
luptându-se pentru îndreptarea eventualelor tendințe de deviere.
Ca un factor de echilibru, prin prezența sa, a reușit să determine 

o abordare principială și constructivă prin care să se evite amestecul 
intereselor comerciale ale membrilor cu activitatea asociativă.

În consecinţă, forma de organizare a asociației și sistemul de lucru 
sunt admirate și copiate de multe asociații profesionale din România. 

Întotdeauna gata să ofere un sfat profesional, fără să refuze 
sau să trateze cu dispreţ lipsa de pricepere a unuia sau altuia 

dintre colegi, întotdeauna cu un pas înainte în asimilarea 
lucrurilor noi, domnul Bădescu este un specialist surprinzător 

care stimulează interlocutorul și stârnește admiraţie.
Obligația noastră morală este de a recunoaște fără sfială că domnul 

Bădescu Gheorghe este mentorul nostru profesional și asociativ. 
Îi suntem recunoscători pentru tot ce a făcut și pentru ceea 
ce va mai face în sprijinul ANEVAR și al membrilor săi.

Consider că domnul Bădescu Gheorghe este personalitatea cea mai 
marcantă din mediul asociativ românesc.

Îi doresc sănătate și putere de muncă.

Mihail Bojincă
Președinte ANEVAR 2004-2005
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without paying the members of the management bodies and  
• the transparency of the actions of the chairmen 

compared to their successors (who are vice-presidents).
Even after handing over the chairman office, he has continued to 

support ANEVAR so that it could always be at a high professional 
level, struggling to correct potential deviation tendencies.

As a balance factor, through his presence, he successfully determined 
a principal and constructive approach so as to avoid mixing 

commercial interests of the members with the associative activity.
Consequently, the form of organization of the 

Association and the working system are admired and 
copied by many professional associations in Romania. 
Always ready to provide a professional piece of advice, 

without refusing and without despising the lack of skills 
of any of colleagues, being always one step forward in 

assimilating new things, Mr. Bădescu is a surprising specialist 
who stimulates the interlocutor and generates admiration.

Our moral obligation is to openly recognize that Mr. 
Bădescu Gheorghe is our professional and associative mentor. 

We are grateful to him for everything he has done 
and will continue to do for ANEVAR and its members.

I believe that Mr. Bădescu Gheorghe is the most 
prominent figure in the Romanian associative environment.

I wish him health and capacity to work.

Mihail Bojincă
President of ANEVAR 2004-2005 
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Domnul Bădescu: ”A beautiful mind” 
Un Om care vede idei, cu o minte sclipitoare

Este foarte greu să vorbești despre o personalitate atât de complexă cum este domnul 
Bădescu. Pentru dansul cred ca e foarte potrivită aprecierea: o minte (și un spirit) sclipitoare. 

Îmi dau seama că mai bine de jumătate din viață și aproape întreaga 
activitate profesională mi-au fost marcate de întâlnirea cu dânsul, în anul 1993.

Profesorul meu de analiză economico-financiară, domnul Alexandru Gheorghiu 
(singurul Profesor din ASE care mi-a împrumutat câteva cărți din biblioteca 

personală) m-a îndrumat către ANEVAR și către domnul Bădescu 
pentru a învăța mai multe despre evaluarea întreprinderii. Am mers 
de câteva ori la sediul din Iancu de Hunedoara, nr. 48, însă dânsul 

era adesea plecat la cursuri de evaluare organizate în țară sau 
în misiuni de evaluare, așa încât nu a fost simplu să-l întâlnesc.

În mod ironic, sediul ANEVAR era într-o clădire ce 
fusese sediul pompierilor, iar ulterior pe acel amplasament a 
fost construită o clădire modernă de birouri (Crystal Tower).

Întâlnirea a fost relativ scurtă și îmi dau acum seama că am plecat de la 
întâlnire cu un amestec de optimist și teamă. Dânsul mi-a spus că firma CMF Consulting 

SA, pe care o conducea, ar putea să-mi ofere un post de junior în analiza economico-
financiară. Eu am fost încântat de propunere și acesta a fost începutul unei perioade 

irepetabile. Înainte de toate am avut șansa să fac parte dintr-un colectiv absolut special 
din mai toate punctele de vedere, dar, în primul rând, din punct de vedere intelectual 

și spiritual (o bună parte din echipa condusă de Domnul Bădescu este în Foto 1).
„Botezul” profesional este legat desigur de domnul Bădescu pentru că, întocmai cum un 

copil este marcat de apa în care este botezat tot așa și eu am fost marcat de următoarea 
întâmplare: una din primele lucrări de evaluare la care am fost implicat alături de câțiva 

dintre colegii de birou era legată de estimarea valorii de piață a unei companii de stat 
ce urma a fi privatizată. Raportul trebuia transmis destinatarului, Fondul Proprietății 
de Stat (FPS), dar el a fost mai întâi verificat de coordonatorul lucrării. Eu lucrasem 

diagnosticul financiar și metoda actualizării  fluxurilor de numerar (DCF). Folosisem 
un model în programul „Lotus” (bunicul actualului „Excel”) de la colega mea de atunci, 

Corina Cernea. După două minute de analiză a ceea ce lucrasem, domnul Bădescu 
mi-a spus să verific valoarea reziduală și să revin ... Am rămas surprins pentru că nu 

am realizat cum de a putut observa o greșeală atât de rapid. Valoarea reziduală ar 
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Mr. Bădescu: “A beautiful mind” 
A Man who sees ideas, a brilliant mind

It is very difficult to speak of a personality as complex as Mr. Bădescu is. I 
believe the expression a beautiful mind (and spirit) is very adequate for him. 

I can realize now that half of my life and almost my entire 
professional activity have been affected by my meeting with him in 1993.

My economic and financial analysis professor, Mr. Alexandru Gheorghiu (the only professor 
at the Academy of Economic Studies who let me borrow some books from his personal library) 
referred me to ANEVAR and Mr. Bădescu to learn more on business valuation. I went several 

times to the headquarters at 48, Iancu de Hunedoara but he was often away presenting 
valuation lectures all over the country or on valuation missions, so meeting him was not easy.

Ironically, ANEVAR’s headquarters was located in a building 
that used to be the headquarters of a fire fighting unit, which was 

subsequently replaced by a modern office building (Crystal Tower).
The meeting was relatively short and I realize now that I left the building with a mixture of 

optimism and fear. He told me that CMF Consulting 
SA, the company he managed, could offer me a 

junior position in the field of financial and economic 
analysis. I was delighted by the proposal and this 

represented the beginning of a unique period. First of 
all, I had the opportunity to be part of a very special 
group, from almost all standpoints, but most of all 

from a spiritual and intellectual standpoint (a large 
part of the team led by Mr. Bădescu is in Photo 1).

My professional “christening” is, of course, 
related to Mr. Bădescu because, just as a child is 
marked by the water in which he was baptized, 
I was marked by the following event: one of the 

first valuation projects I was involved in, together 
with some of my co-workers, was related to the 

market value of a state company to be privatized. 
The report had to be sent to the client, the State 

Property Fund (FPS), but it was first verified 
by the project coordinator. I had worked on the 
financial diagnosis and the discounted cash flow 

Photo 1 CMF Consulting SA Team: Gheorghe Bădescu, Constantin Coțovanu, Mariana 
Furtună, Marian Petre, Petre Dobrescu, Ioan Mihai, Corina Cernea, Elena Dobrin

sitting: me, Mr. Bădescu and Corina Cernea 
standing: Mr. Adrian Crivii and the guests from USA
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fi trebuit să fie determinată funcție de fluxul de 
numerar din ultimul an de previziune (acesta a fost 

estimat corect de mine) însă în fișierul (modelul) 
de la care am plecat era introdusă manual o cifră 

ce nu avea nicio legătură cu subiectul evaluat.
Următorul pas important pe care l-am 
făcut, având încrederea și susținerea 

domnului Bădescu, a fost către ANEVAR. 
La acea vreme sediul ANEVAR era la aceeași adresă 

cu sediul CMF și o parte din ceea ce se întâmpla în ANEVAR îmi era oarecum cunoscut. 
Îmi amintesc și acum că m-a surprins faptul că într-o perioadă în care ajutoarele așteptate 

din străinătate erau legate mai degrabă de bani sau de plata unor bunuri și servicii „de 
bază”, domnul Bădescu a ales să primească o bibliotecă cu cărți, economice în principal 
(vezi foto 2) și a obținut finanțare pentru dezvoltarea accesului la internet al ANEVAR. 

În anul 2001 eram deja aproape de personalitățile remarcabile pe care 
spiritul Bădescu le apropiase de o construcție ideatică și pragmatică în același 
timp: nașterea și dezvoltarea unei profesii în Romania (în foto 3 o parte din 

extraordinarul grup ANEVAR din primul deceniu de existență al organizației).
Îmi dau seama că au trecut mai bine de două decenii de când am avut marea șansă 
să-l întâlnesc pe domnul Bădescu și sesizez cu uimire că în apropierea dânsului nu 

funcționează conceptul de „Panta Rei” (expresie care vine din greaca veche și semnifică 
idea că: Totul curge, nimic nu rămâne neschimbat). Fiind o minte iscoditoare, ce căuta să 
vadă și să înțeleagă, un spirit modest dânsul transmite mereu ideea „sunt, deci gândesc”.

Cred că Joe Vella (fost Presedinte al IVSC) a concluzionat cel mai bine aceasta, 
când mi-a spus că, chiar și atunci când domnul Bădescu nu este prezent, dacă apare 
o problemă de rezolvat sau o dispută, mulți dintre participanții la ședință își întorc 

privirea către scaunul pe care, de regulă, stătea dânsul și așteptă cumva o opinie de acolo.
Ca președinte ANEVAR sau în activitatea profesională și eu mi-am întors de multe ori 

gândul sau privirea și mi-am spus: Cum ar proceda domnul Bădescu în această situație?
Pentru toate acestea și multe altele nescrise aici, îi mulțumesc 

Domnului Bădescu, îl asigur de întreaga mea considerație și de faptul 
că sunt onorat să particip cu câteva rânduri la ediția aceasta specială, 
de la prieteni („liber amicorum”), a revistei „Valoarea, oriunde este ea”.

Ion Anghel
Președinte ANEVAR 2006-2007

Veronica Gruszniscki, Alexandru Gheorghiu, Adrian Crivii,  
Gheorghe Bădescu, eu, Vasile Teișanu, Ion Olaru
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method (DCF). I had used a template in the “Lotus” application (the ancestor of the 
current “Excel”) provided by my co-worker at the time, Corina Cernea. After two minutes 
of looking over my work, Mr. Bădescu told me to check the residual value and come back... 

I was surprised because I could not understand how he could spot a mistake so quickly. 
The residual value should have been determined by the cash flow of the last forecasting 

year (which I had correctly estimated) but the file (the template) I started from included 
a number, manually introduced, that had no connection with the valuated subject.

The next significant step I took, with the trust 
and support of Mr. Bădescu, was towards ANEVAR. 

At the time, the ANEVAR headquarters was located at the same address as CMF and 
I was somewhat aware of part of what happened at ANEVAR. I still remember that I was 

surprised by the fact that, at a time when the foreign aids were mostly related to money or the 
payment of “basic” goods or services, Mr. Bădescu chose to receive a library of books, mainly 
economic ones (see Photo 2) and obtained funding to develop internet access for ANEVAR. 

In 2001, I was linked to the notable personalities that Bădescu’s spirit had brought close to an 
idealistic and, at the same time, pragmatic construction: the birth and development of a profession 
in Romania (in Photo 3, part of the amazing ANEVAR group in the first decade of its existence).

I realize that more than two decades have passed since I had the great opportunity of 
meeting Mr. Bădescu and I am surprised to find that in his presence, the concept of “Panta 

Rei” (an expression coming from Greek and which transposes the idea that: Everything flows, 
nothing remains unchanged) works perfectly. Being an inquisitive mind that seeks to see and 

understand, as well as a modest spirit, he always conveyed the notion „I exist, therefore I think”.
I believe it was Joe Vella (former president of IVSC) who draw a good conclusion 

when he told me that even when Mr. Bădescu is not present, if there is a problem 
that needs solving or a dispute that needs settling, many of the participants in the 

meeting look towards the chair he usually occupied and somehow expect an opinion.
In my capacity as president of ANEVAR or during my 

professional activity I have often turned my eyes away from his 
chair and wondered: how would Mr. Bădescu act in this situation?

For all of the above and for many other reasons not mentioned here, I thank 
Mr. Bădescu, I assure him of my deepest consideration and of the fact that I am 

honored to participate, by writing a few lines, in this honorary issue, from friends 
(“liber  amicorum”), of “Valoarea, oriunde este ea“ magazine (Value, wherever it is).  

Ion Anghel
President of ANEVAR 2006-2007
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Un Om
Se spune că un om, într-o viață, trebuie să planteze un 

pom, să facă un copil și să construiască o casă. Nu mulți 
oameni însă au depășit această limită, fiind înzestrați cu 
capacitatea și talentul de a realiza și a lăsa în urma lor 
o operă durabilă, care să marcheze destinele mai multor 

generații. Unul dintre acești oameni este cu siguranță domnul 
Gheorghe Bădescu. Clarviziunea și poate și intuiția de care a 
dat dovadă au făcut ca una din oportunitățile, deschise odată cu 

schimbările politice care au avut loc după 22 decembrie 1989, să se materializeze 
în ceea ce astăzi este Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România.

Ne gândim la oamenii cu care ne intersectăm viețile, de cele mai 
multe ori în împrejurări speciale. Aniversarea a 70 ani de viață 
a domnului Gheorghe Bădescu este una din aceste împrejurări. 

Nu sunt o persoană care să abuzeze de astfel de momente dar posibilitatea de 
a scrie câteva rânduri în numărul din revista „Valoarea” dedicat personalității 

domnului Gheorghe Bădescu, cu ocazia acestei aniversări, constituie cel mai bun 
prilej de a-mi exprima câteva gânduri legate de evenimentele care au avut loc în 
legătură cu ANEVAR și care, într-un fel sau altul poartă amprenta domniei sale. 

Cred că nu greșesc dacă afirm că numele domnului Gheorghe Bădescu 
se leagă definitiv și indestructibil de apariția și consolidarea profesiei de 

evaluator în România. În toți acești peste 22 ani de existență a ANEVAR, 
domnia sa a participat la conducerea asociației, în primii 10 ani în calitate de 
președinte, iar în anii care au urmat mandatului de președinte a fost alături 

de mulți dintre membrii Consiliul director, cu discreție și profesionalism. 

Privind retrospectiv, constat că aproape tot ce a marcat înființarea și evoluția 
ANEVAR este într-un fel sau altul marcat de personalitatea sa. Sigur că 

Asociația a atras foarte mulți profesioniști din cele mai diverse domenii, atât 
din zona economiei, cât și din zonele universitară și academică, dar aici mi-

am propus să urmăresc firul care trasează amprenta lăsată de domnul Gheorghe 
Bădescu de-a lungul anilor asupra profesiei de evaluator și asupra ANEVAR.

Primul aspect se leagă de crearea Asociației și promovarea profesiei în mediul 
de afaceri din România, dar și recunoașterea profesiei și Asociației noastre de către 
instituțiile guvernamentale. După o perioadă de peste două decenii de la înființarea 
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A True Man
They say that in his lifetime, every man should plant a tree, have a child 

and build a house. However, the few people who went beyond this limit 
had the ability and talent of achieving and bequeathing a long-lasting 

work that marks the destinies of many generations. One of such people is 
most certainly Mr. Gheorghe Bădescu. Due to his acumen and probably his 

intuition, one of the opportunities that emerged concurrently with the political 
transformations that took place after 22 December 1989 materialized in 

what is today the National Association of Authorized Romanian Valuers.

We usually think of the people we have come across 
in our lives on special occasions. The anniversary of Mr. 

Gheorghe Bădescu’s 70th birthday is one of such occasions. 

I am not the kind of person who takes advantage of such moments, but 
the possibility of writing a few lines in the issue of the “Value” magazine 

dedicated to Mr. Gheorghe Bădescu’s personality, for this anniversary, is the best 
occasion of voicing some of my thoughts regarding the events that unfolded in 
connection with ANEVAR and that are marked by him in one way or another. 

I think I’m not mistaken when I say that Gheorghe Bădescu’s 
name is permanently and inextricably linked to the emergence and 
consolidation of the valuer profession in Romania. In more than 22 
years since ANEVAR was set up, Mr. Gheorghe Bădescu has been 

involved in the Association’s management, as president during the first 
10 years, and by discretely and professionally supporting many members 

of the Board of Directors in the years that followed his chairmanship.

In retrospect, I can see that almost everything that marked the set-up up and 
evolution of ANEVAR is somehow impregnated with his personality. It is beyond 

question that the Association attracted a significant number of professionals 
from the most various fields, both the economic and the academic areas. 

However, my intention here is to follow the thread that draws the mark left by 
Mr. Gheorghe Bădescu on the valuer profession and ANEVAR over the years.

The first aspect covers the set-up of the Association and the profession’s 
promotion in the Romanian business environment, as well as the profession’s 

and our Association’s recognition by government institutions. More than twenty 
years after ANEVAR was established, one cannot imagine the valuation activity 
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ANEVAR, astăzi este de neconceput activitatea de evaluare în România fără a se 
face trimitere la corpul profesional al evaluatorilor autorizați. La începutul anilor 
’90 însă, în România nu exista această profesie și meritul fondatorilor Asociației 

este acela că s-au dedicat ideii de a constitui un corp profesional capabil să evalueze 
patrimoniul societăților de stat care urmau să fie privatizate, și nu numai. Domnul 

Gheorghe Bădescu a fost primul președinte al noului corp profesional înființat 
ca o organizație neguvernamentală. Cea mai mare dificultate a fost obținerea 

unei recunoașteri din partea autorităților statului, recunoaștere care asigură în 
primul rând acceptarea ideii că opiniile profesionale emise de evaluatori prin 

rapoartele de evaluare au consistență și pot constitui o bază pentru deciziile privind 
transferul dreptului de proprietate de la stat către investitorii din domeniul privat.

De menționat aportul indiscutabil al domnului Gheorghe Bădescu la elaborarea 
primelor standarde de evaluare „SEV”. Aceste standarde au ghidat activitatea 

evaluatorilor în primii aproape zece ani de activitate și au contribuit la consolidarea 
profesiei și la creșterea credibilității în mediul economic. Întâmplarea fericită face ca 

după reglementarea profesiei și recunoașterea acesteia prin lege, standardele de evaluare 
obligatorii în România să poarte aceeași denumire „SEV” și să aibă caracter de lege. 

Promovarea ANEVAR pe plan internațional a fost o preocupare constantă a 
domnului Bădescu. Domnia sa a fost primul reprezentant al ANEVAR la Comitetul 
Internațional pentru Standarde de Evaluare – IVSC și a contribuit efectiv la scrierea 

acestor standarde. Urmarea firească a fost că ANEVAR a adoptat Standardele 
Internaționale de Evaluare – IVS ca standarde  proprii, fapt ce a contribuit esențial 
la creșterea gradului de profesionalism al evaluatorilor, precum și la recunoașterea 

internațională a Asociației. Limbajul comun cu cel internațional a facilitat acceptarea 
ANEVAR ca membru al Grupului European al Asociațiilor de Evaluatori – TEGoVA  
și al Organizației Mondiale a Evaluatorilor – WAVO. Legat de recunoașterea pe plan 

internațional ar mai fi de subliniat participarea domnului Bădescu, atât ca reprezentant 
al ANEVAR pentru susținerea unor cursuri în diferite țări sau în particular, în 

calitate de consultant în domeniul evaluării în țări din Europa, Asia sau Africa.

Într-o perioadă în care în toate organismele profesionale înrudite există o practică 
a realegerii perpetue a președinților, domnul Gheorghe Bădescu a avut o inițiativă 
revoluționară renunțând la mandatul său și fiind primul care a introdus limitarea 

mandatului președintelui, interzicerea deținerii a două mandate consecutive și 
aplicarea unui sistem similar cu cel de la OSCE, în care președintele este ales cu doi ani 
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in Romania without referring to the professional body of authorized valuers. 
However, in the early nineties, the profession did not exist in Romania and the 

Association’s founders have the merit of devoting themselves to the idea of setting 
up a professional body capable to value, inter alia, the assets and liabilities of the 
State companies to be privatized. Mr. Gheorghe Bădescu was the first president 
of the new professional body incorporated as a nongovernmental organization. 

The greatest challenge was to receive the State authorities’ recognition that mainly 
stands for the acceptance of the idea that the professional opinions issued by valuers 

through their valuation reports are robust and can form the basis of the decisions 
regarding the transfer of the ownership right from the State to private investors.

Mr. Gheorghe Bădescu’s undisputable contribution to the drafting of the 
first “SEV” valuation standards are worth mentioning. Such standards guided 

the valuers’ activity during the first ten years of activity and contributed 
to the profession’s consolidation and increased reliability in the economic 

environment. Due to a happy twist of fate, following the profession’s 
regulation and acknowledgement by law, the Romanian mandatory valuation 

standards were given the same name, “SEV”, and are enforced by law. 

Promoting ANEVAR worldwide was a constant concern of Mr Bădescu. He was 
the first representative of ANEVAR within the International Valuation Standards 
Council – IVSC and effectively contributed to the writing of these standards. As a 
natural consequence, ANEVAR adopted the International Valuation Standards – 
IVS as its own standards, which had a dramatic contribution to an improvement 

of the valuers’ professionalism and the Association’s recognition worldwide. A 
common language shared with the international arena facilitated ANEVAR’s 

acceptance as member of the European Group of Valuers’ Associations – TEGoVA 
and of the World Association of Valuation Organisations – WAVO. What should 
also be noted as regards international recognition is Mr. Bădescu’s participation 

both as representative of ANEVAR, holding courses in various countries, and 
privately, as a valuation consultant in countries across Europe, Asia or Africa.

During a time when all the related professional bodies use the recurrent 
re-election of chairpersons, Mr. Gheorghe Bădescu had a revolutionary 

initiative and relinquished his office, being the first to introduce a limitation 
of chairmanship, to impede two consecutive terms in office and to implement 

a system similar to the one used in OSCE, where the president is elected 
two years in advance, has an actual two-year term in office and is part of 
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anteriori, are un mandat efectiv de doi ani și face parte din Consiliul director, ca fost 
președinte, în următorul mandat. Acest sistem a eliminat orice tendință dictatorială 

în Asociație și după un exercițiu de peste 10 ani a fost adoptat, fiind preluat ca 
regulă în Ordonanța de reglementare a profesiei de evaluator autorizat în România.

Contribuția la fondul documentar pentru formarea profesională și pregătirea 
continuă a evaluatorilor a fost manifestată în permanență. Numeroase 

suporturi de curs și seminarii poartă semnătura domnului Gheorghe Bădescu. 
De asemenea, lista comunicărilor la conferințele profesionale ale Asociației 
este impresionantă. Se poate spune, fără a exagera, că vocea sa este una din 

cele mai autorizate și respectate de către comunitatea evaluatorilor de astăzi.

Un subiect care nu trebuie omis atunci când ne referim la rolul pe care îl 
joacă domnul Gheorghe Bădescu în dezvoltarea și consolidarea profesiei este cel 
legat de reglementarea activității de evaluare în România. Odată cu inițiativa 
de promovare a Ordonanței de reglementare a profesiei au existat voci care au 

negat, uneori vehement, oportunitatea și justețea acestei inițiative. S-a spus 
chiar că aceasta ar afecta în viitor independența evaluatorilor și subordonarea 

Asociației de către autoritățile guvernamentale. Domnia sa a susținut din primul 
moment, cu argumente echilibrate, inițiativa reglementării. Acum, după aproape 

patru ani de la apariția Ordonanței Guvernului care a reglementat activitatea 
de evaluare și profesia de evaluator autorizat, evenimentele și evoluțiile care au 
loc în societatea noastră au confirmat că inițiativa nu a fost numai oportună ci 
și necesară, iar succesul acesteia i se datorează în bună măsură și domniei sale.

Ce ar putea să-și dorească un evaluator la această aniversare? Ce am putea să-i 
urăm noi, ceilalți colegi din Asociație, cu acest prilej? Eu cred că în afara urărilor 

de sănătate și viață lungă, am putea să ne gândim că cea mai frumoasă încununare 
a activității domnului Gheorghe Bădescu în domeniul profesiei de evaluator ar fi 
aceea de a fi desemnat de către Conferința Națională în funcția de președinte de 

onoare al ANEVAR. Această poziție ar face cinste Asociației și sper ca și domniei sale.

La mulți ani, domnule Gheorghe Bădescu!

Filip Stoica,
Președinte ANEVAR 2010-2011
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the Board of Directors as former chairperson during the next term in office. 
This system eliminated all dictatorial tendencies within the Association and 
was adopted after more than 10 years of practice, being taken over as a rule 
in the Ordinance regulating the authorized valuer’s profession in Romania.

Mr. Bădescu permanently contributed to the repository of documents necessary 
to the valuers’ training and continuous development. A large number of course 

support notes and seminaries bear the signature of Mr. Gheorghe Bădescu. 
The list of lectures held during the Association’s professional conferences is 
also impressive. We may say without exaggerating that his voice is one of 
the voices most recognized and esteemed by today’s community of valuers.

A topic that should not be overlooked when speaking about the role played 
by Mr. Gheorghe Bădescu in the profession’s development and consolidation 
is the regulation of the valuation activity in Romania. When the initiative 

of promoting the Ordinance regulating the profession was launched, certain 
persons denied, sometimes ferociously, its opportunity and suitability. They 
even claimed that such ordinance would impair the valuers’ independence 
in the future and generate the Association’s subordination to governmental 
authorities. Mr. Gheorghe Bădescu supported the regulatory initiative from 
the very beginning, with balanced arguments. Now, almost four years after 

the issue of the Government Ordinance regulating the valuation activity 
and the authorized valuer’s profession, the events and developments that 
had taken place in our society confirmed that the initiative was not only 

appropriate, but also necessary, and its success is greatly to Mr. Bădescu’s credit.

What could a valuer wish for himself on this anniversary? What could we, 
his colleagues within the Association, wish him on such occasion? I believe that 

besides our wishes of good health and a long life, we could consider that the 
best validation of Mr. Gheorghe Bădescu’s activity as a valuer would be that 

the National Conference appoints him as honorary president of ANEVAR. This 
title would honour the Association and, I hope, Mr. Gheorghe Bădescu himself.

Happy birthday, Mr. Gheorghe Bădescu!

Filip Stoica,
President of ANEVAR 2010 – 2011
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”Există un lucru mai puternic decât 
toate oştirile lumii, şi acesta este ideea 
căreia i-a sosit timpul!” - Victor Hugo

Este anul 1990 sau anul 1 după „revoluție”, multe lucruri 
se schimbă, există multă speranță, dar și multă confuzie... 
„Consultanță în afaceri, în marketing, studii de fezabilitate... 

întreprinderile vor trebui să se restructureze și vor avea nevoie 
de astfel de servicii și... mai am o idee, dar nu i-a sosit timpul.” 

Directorul Gheorghe Bădescu... mă privește scrutător, 
„eu vreau să rămâi în echipă, dar... tu decizi!” Și 

am decis. M-am urcat în trenul care atunci nu avea 
nici nume și nici vagoane de clasa I, dar avea un 

mecanic care știa drumul și avea știința conducerii.
Când i-a sosit timpul, ideea ANEVAR a devenit 

un succes, trenul a căpătat vagoane de clasa I și s-a 
populat cu persoane de o calitate profesională și 

umană deosebită, care se numesc „EVALUATORI”.
Ideea, organizarea, echipa, punerea în practică, 

dar și succesul ei se datorează domnului Director 
Gheorghe Bădescu, și pentru acestea, acum, după 
un sfert de veac, nu pot să spun decât RESPECT. 
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“There is one thing stronger than all 
the armies of the world, and that is the 
idea whose time has come!” - Victor Hugo 

It’s the year 1990 or the first year after the 
“revolution”; many things change, there is 
a lot of hope, but also a lot of confusion…
“Business and marketing consulting services, 

feasibility studies... the companies will have to be 
restructured and they will need services like that and… 

I have one more idea, but it’s not time for it yet”. 
Director Gheorghe Badescu… was looking at me: 
“I want you be part of the team, but… it’s your 

decision”. So, I decided: I got on the train that had 
neither a name, nor first-class carriages back in the 

day, but it had an engine driver who knew the way to 
destination and was very good at driving that train.

When the time came, ANEVAR turned into a 
successful idea, the train got its first-class carriages and 
was filled with people who were quite special, as both 

persons and professionals, named the “VALUERS”. 
The idea, the organisation, the team, the practical 

implementation, but also its success, they were all due 
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Pentru mine a fost o șansă deosebită de a fi în 
echipa domnului Bădescu, în acea perioadă de 
construire a Asociației și trebuie să recunosc că 
acest fapt a influențat și încă influențează cea 

mai mare parte din activitatea mea profesională.
Vă mulțumesc, domnule Bădescu, pentru că mi-ați 

acordat privilegiul de a lucra împreună cu dumneavoastră, 
pentru tot ce ne-ați învățat și pentru cum ne-ați 
sprijinit pentru dezvoltarea noastră profesională.

Vă mulțumesc, domnule Bădescu, pentru modul cum ați 
organizat și dezvoltat ANEVAR, profesia de evaluator, astfel 

ca noi să fim mândri că facem parte din acesta Asociație.
Vă mulțumesc, domnule Bădescu, că m-ați sprijinit 

și mi-ați dat ocazia să contribui și eu cu umilele-mi 
cunoștințe la dezvoltarea asociației profesionale ANEVAR.

La acest moment de sărbătoare pentru ANEVAR, dar și 
pentru dumneavoastră, vă urez: La mulți ani! Să fiți sănătos 

și iubit și să fiți alături de noi mult timp  
de-acum înainte! 

Marian Petre
Președinte ANEVAR  2012-2013
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to Director Gheorghe Badescu, and for that reason, now, a 
quarter of a century later, I can only feel RESPECT to him. 

To me, that was a special opportunity to work on Mr. 
Badescu’s team, during ANEVAR’s early years and I must 
admit that this sort of early involvement and work had an 
impact and still influences most of what I do professionally. 
Thank you, Mr. Badescu, for granting me the privilege to work 
with you, for everything you’ve taught us and for the way in 

which you have supported us for our professional development. 
Thank you, Mr. Badescu, for the way in which you have 

organised and developed ANEVAR and the valuers’ profession, 
so that we may be proud to be part of this Association. 

Thank you, Mr. Badescu, for supporting me 
and giving me the opportunity to contribute my 

modest knowledge to the development of ANEVAR. 
At this time of celebration, I would like to extend my 

congratulations to both ANEVAR and yourself! May 
you be loved and stay with us a long time from now on!

Marian Petre
President of ANEVAR 2012-2013
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Respectul “rădăcinii“
ANEVAR a influențat decisiv și a schimbat destine. Viețile 

multora dintre noi au trecut printr-un punct de inflexiune 
după „contactul“ cu ANEVAR. Toate evoluțiile celor care 

au înțeles spiritul ANEVAR au fost de la salt semnificativ spre 
spectaculos. Iar spiritul ANEVAR a însemnat în esență „sacrificiu 

și voluntariat“. Ambele au la bază timpul, nemăsurat, petrecut fără nicio 
obligație, alta decât cea interioară, în desăvârșirea spiritului ANEVAR. Așa cum 

spunea N. Steinhardt, „Dăruind vei dobândi“, ni s-a întâmplat tuturor celor 
pe care viața ne-a adus în postura privilegiată de a sluji profesia de evaluator. 

Desigur că ANEVAR nu putea exista fără întemeietorul său, dar nu acest lucru 
vreau să îl relev în acest moment despre Domnul Bădescu. Ci faptul că după 
momentul „nașterii“, în cazul nostru a unei profesii, este crucial cum petreci 

primii „7 ani de acasă“ și cum pornești după adolescență, drumul în viață. Să 
crești consistent! Și mai e ceva. Cred cu tărie că ai un drum lung și de succes în 
viață dacă modelul insuflat de cei care te cresc, modelul reprezentat de ei înșiși, 
este unul de care ești conștient și ești mândru. Câți dintre noi nu eram plini de 
mândrie când ni se vorbea în termeni elogioși despre înaintașii nostri? Desigur 

că o asemenea ipostază te obliga, dar în același timp te făcea să simți că ai 
crescut „consistent” și că ai o datorie de onoare să duci mai departe darul primit. 

Astfel, aș vrea să scot în evidență doar câteva dintre 
imaginile cu care îl am întipărit în minte pe Domnul Bădescu.

Primii ani de viață ai ANEVAR au însemnat o creștere și o adaptare 
continuă la realitățile apărute în România după anii ’90. Domnul Bădescu s-a 

comportat asemeni unui părinte responsabil și a condus organizația printre 
hățișurile primilor 10 ani, care au însemnat pentru profesia de evaluator 
educația temeinică primită în „cei 7 ani de acasă”, petrecuți „ca la carte”. 

Se spune că un lider adevărat este acela care iubește mai mult oamenii 
decât propria funcție. Domnul Bădescu a confirmat acest adevăr prin 

inițierea unui transfer al conducerii ANEVAR către generațiile următoare, 
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Respect of the “Roots”
ANEVAR has greatly influenced and changed the destiny of many people. 

Many of us experienced a critical period after the first “contact” with 
ANEVAR. The evolution of all those who understood the spirit of ANEVAR 
was characterized by steps forward which could be described as a significant 

pace to a spectacular leap. And the ANEVAR spirit meant, in essence, “sacrifice 
and voluntary work“. Both are based on the countless hours dedicated without 
having any obligation to do so, other than an inner one, to fulfilling the spirit 
of ANEVAR. As N. Steinhardt said, “Give and you shall receive“, it happened 

to all of us to whom life provided the privilege of working as a valuer. 

Of course, ANEVAR could not exist without its founder, but this is not the 
message I want to send right now about Mr. Bădescu. What I want to point 

out is the fact that after the “birth“, in our case, of a profession, somebody’s first 
years of education and how they starts their path in life, after the adolescence, is 
essential. To grow in a consistent manner! And there is something else. I strongly 
believe that you have a long and successful road ahead of you if the role model 

inspired by those who raise you, the role model they represent themselves, is one 
you are aware of and proud of. Who among us did not feel pride when people 

praised his ancestors? Of course such a position brought on a certain obligation, 
but at the same time it made you feel that you were raised “consistently” 

and that you have a duty of honor to carry on the gift you received. 

Therefore, I would like to point out only a few of the 
images that remain in my mind with regard to Mr. Bădescu.

The first years of existence of ANEVAR meant a continuous growth 
and adaptation to the realities appearing in Romania after the 90’s. 
Mr. Bădescu acted as a responsible parent and led the organization 
through the difficulties of the first 10 years, which represented, for 
the valuer profession, the basic education, provided “by the book”. 

It is said that a true leader is one who loves people more than his own 
position. Mr. Bădescu confirmed it by initiating a transfer of ANEVAR’s 
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renunțând la o poziție pe care ar fi putut-o ocupa pe viață. Simțind probabil 
că „educația” dată „copilului” este suficientă pentru a-i da încredere să-și 

clădească un drum propriu, s-a retras un pas în lateral, lăsând organizația 
să-și urmeze drumul. În tot acest timp a rămas alături discret, ferm, 

nerefuzând vreodată să se implice. Asemeni oricărui părinte a avut emoții, 
bucurii și probabil nemulțumiri, toate însă având un numitor comun: 

binele ANEVAR și implicit al multor destine influențate pozitiv de aceasta. 

După 20 de ani, când organizația își serba adolescența, a apărut provocarea 
reglementării activității de evaluare și a profesiei de evaluator, care nu 
se puteau întâmpla cu opoziția Domnului Bădescu. Și s-au întâmplat, 

pentru că încă o dată domnia sa a acționat în interesul comun, dându-i 
„adolescentului”, ajuns matur deja, încrederea să pășească cu fermitate 

mai departe în viață. Și să-și urmeze calea, așa cum viața o va cere. 

Șansele sunt foarte mari ca drumul să fie în continuare de succes. 
Trebuie doar ca generațiile, care vin să cunoască istoria ANEVAR, să 
participe la întâlniri internaționale, indiferent în ce colț al lumii, unde 
este imposibil ca cineva să nu-și amintească de Domnul Bădescu și de 

ANEVAR. Și, nu în ultimul rând, să cunoască, să înțeleagă și să respecte 
spiritul de „sacrificiu și voluntariat” care a fost insuflat și exemplificat 
de Domnul Bădescu. Toate acestea constituie o „rădăcină” extrem de 

viguroasă, ceea ce reprezintă o garanție a unui trup extrem de viguros. 

Există însă o condiție esențială pentru succesul viitor. Este grija și respectul 
față de „rădăcină”. Domnul Bădescu este „rădăcina” rădăcinii noastre. 

Revenind la numeroasele destine schimbate de ANEVAR și 
la spiritul ANEVAR, aș putea spune că Domnul Bădescu a dat 

un nou sens mitului „meșterului Manole”, respectiv, pentru 
soliditatea și eternitatea construcției sale, s-a zidit pe sine însuși!

Adrian Vascu 
Președinte ANEVAR 2008-2009 / 2014-2015
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management to the following generations, giving up a position he could 
occupied for a lifetime. Once he felt that the “education” provided to 
the “child” is sufficient to give him confidence in forging his own life 

path, he took a step back, letting the organization follow its path. And 
throughout this time he stood by it discretely, firmly, without ever refusing 

to become involved. Just like a parent, he felt emotion, joy and perhaps 
dissatisfaction, all of these having a common denominator: the wellbeing 

of ANEVAR and, implicitly, of many destinies positively affected by it. 

After 20 years, when the organization celebrated its adolescence, we were 
confronted with the challenge represented by the regulation of the valuation 
activity and the valuer profession, which could not have taken place if Mr. 
Bădescu opposed it. And it happened because once more he acted for the 
greater good, giving to the “adolescent”, now an adult, the confidence to 
move on, firmly, with its life. And to follow its path, as life demands it. 

It is very likely that the path continues to be a successful one. All it needs is 
for the generations to come to know the history of ANEVAR, to participate in 
international meetings, regardless of the place of the world they are held in, 

where it is impossible that there isn’t someone who remembers Mr. Bădescu and 
ANEVAR. And not lastly to know, understand and respect the “sacrifice and 

voluntary work” promoted and performed by Mr. Bădescu. All these represent 
a very strong “root”, and therefore a guarantee of a very powerful stem.

There is however one essential condition for future success. And that is 
the care and respect for the “root”. Mr. Bădescu is the root or our “root”. 

Returning to the countless destinies changed by ANEVAR and to 
the spirit of ANEVAR, I would said that Mr. Bădescu gave a new 

meaning to the myth of “Manole, the builder”, namely for the soundness 
and durability of his construction, he built himself in its walls!

Adrian Vascu
President of ANEVAR 2008-2009 / 2014-2015
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ANEVAR, file de poveste 
- flashback cu Bădescu -

Într-o dimineață răcoroasă de aprilie a anului de grație 1992 și-a 
făcut apariția în molcoma mea urbe natală, altfel zisă și Arad, o 

echipă de specialiști sosită tocmai din capitală. Scopul era lansarea 
primului curs din provincie pentru evaluatori de întreprinderi. 

Pe atunci, la noi, n-avea nimeni nicio idee despre acest 
subiect dar, cumva, unii intuiam că era ceva important 

și, de ce nu, chiar de viitor. După o meticuloasă 
selecție de cv-uri și interviuri motivaționale 

realizate de echipa autorului moral al acțiunii, 
regretatul Aristide Dragomir, m-am trezit într-o 

sală întunecoasă, împreună cu alți vreo treizeci de 
colegi de program, dintre care nu știam mai pe nimeni. 

Comentariile în privința cursului erau care de care mai 
acide, presupunerile fanteziste, și, fiecare încerca să pară cât mai avizat, a se citi 
mai înțelept, în privința subiectului. Murmurul în surdină de voci reținute s-a 
transformat mai întâi în mormăit derapând apoi într-un zumzăit dezordonat.

Atunci a apărut. Iată-l. Parcă-l văd și acum cu ochii minții stând dezinvolt 
în fața noastră, vorbind calm și măsurat despre conceptul de întreprindere, 
apoi despre cel de patrimoniu. Propozițiile scurte și clare se succedau firesc, 

ca niște magice înșir’te mărgărite, cu sclipiri de logică și bun simț. Încet 
și fără dramatism am pătruns în lumea evaluării. În zilele următoare am 

făcut cunoștință cu Diagnosticul, apoi am făcut o reverență Valorii banilor 
în timp, după care am fost prezentat distinsului și sofisticatului Cash-flow. 

A fost primul meu contact cu această minte perfect 
organizată, cu personalitatea densă și liniștitoare a lui Bădescu. 

Gheorghe Bădescu. Inginer. 

 Dirijor al echipei de profesioniști care și-au asumat pionieratul unei 
profesii care a făcut și face istorie în România, cea de evaluator. Bazându-

mă pe deprecierea redusă a „hardului meu intelectual“ simt nevoia 
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ANEVAR, and the story goes on... 
- a flashback by Bădescu -

Back in 1992, a team of specialists coming all the way from Bucharest 
knocked on my door one cold morning, in my quiet hometown that 

some may know by the name of “Arad”. Their purpose was to launch 
the very first business valuer’s course in an area outside Bucharest. 

Back in the day, nobody really knew what valuation was about, but somehow 
some of us had a gut feeling that it was something important, something that will 

become even more important in the future. After a meticulous selection of CVs 
and motivational interviews conducted by a team headed by the late Aristide 

Dragomir, who was the moral author of this whole enterprise, I found myself in a 
dimly-lighted room, together with some other 30 trainees whom I had never met. 

The comments about the course were becoming ever more judgemental, 
suppositions became ever more speculative, everybody was acting like a 

know-it-all, thinking they were wiser than everybody else. The whispering 
background noise turned into mumbling and then into an erratic concerto.

But this is when he turned out. Behold! I can still see him in my mind, 
standing there, uninhibited, speaking out calmly and wisely about the 
concept of enterprise and then about assets and liabilities... His short 

sentences came out one after the other in a natural order, like magic beads 
lining up on strings of logic and commonsense. We entered the world of 
valuation slowly and unspectacularly. In the following days, we met the 
Diagnosis, then we took a bow in front of the Time Value of Money, and 

then we were introduced to the distinguished and sophisticated Cash flow. 
That was my very first contact with his perfectly organised 

mind, with the dense and comforting personality of Bădescu. 
Gheorghe Bădescu. Engineer. 

He was the orchestra conductor who would lead a team of specialists 
pioneering a profession that has made history in Romania: valuation. 
I need to name the people who were in his team back then and I hope 
my “intellectual hardware” is not failing me: Alexandru and Adriana 

Gheorghiu, Constantin Coțovanu, Corina Cernea and Nicolae Popescu.
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să-i numesc pe cei care i-au stat atunci alături: Alexandru și Adriana 
Gheorghiu, Constantin Coțovanu, Corina Cernea și Nicolae Popescu.

M-am trezit fermecat fără voie, prins în mrejele unui basm economic 
despre active și pasive, factori de actualizare, diagnostic comercial, 

previziuni ale cifrei de afaceri, uzuri și costuri de înlocuire, creanțe sau 
intangibile. A fost dragoste la prima vedere pentru o profesie, aceea de 

evaluator, pe care atunci, clar, nu o înțelegeam. Emoție creată în primul 
rând de către cel care orchestra echipa de lectori. Jonglând cu perlele unui 
limbaj tehnic și economic care practic atunci se năștea. Bădescu, desigur.

Cursul a fost un succes. Am venit, am văzut, am fost convins. A urmat 
o perioadă extrem de stresantă și confuză, în care, plin de ambiție, am tras 
tare la realizarea raportului de evaluare pentru promovarea examenului. 
Am dat nenumărate telefoane la București pentru lămuriri suplimentare, 

cele mai multe încasându-le Bădescu și Nic Popescu. Îmi amintesc în 
special de cea mai lungă convorbire, legată de cash-flow, desigur, în care 

Bădescu, cu o remarcabilă răbdare, chiar a reușit să mă (i)lumineze. 

În fine, în august, gata fiind cu raportul de evaluare, m-am prezentat 
la examen, la București. Și ce examen. Cu Bădescu însuși. Era cea de a 
doua postură în care l-am cunoscut, cea de examinator. Și o altă lecție: 

exigența profesională face bine unei profesii, de fapt oricărei profesii.       

Ca și președinte al Asociației, Bădescu a acționat ca un catalizator, 
reușind să coaguleze rapid în jurul său o echipă de seniori valoroși. Pasionați 
încrezători în nașterea unei profesii providențiale pentru zorii economiei de 
piață abia mijiți pe plaiurile mioritice. Capitalizând amintirile din prezent 

îi amintesc pe Sorin Stan, Petre Marian, Doru Puiu Tiberiu, Corneliu 
Șchiopu, Ioan Mihai, Traian Grigore, Veronica Gruzsniczki, Vasile Teișanu … 

Decembrie a adus o surpriză plăcută și onorantă în același timp. 
Am fost alături de Bădescu și de mulți dintre cei enumerați mai sus, 
student la ACEL curs de lectori formatori în evaluare, ținut cu infinit 

profesionalism de Jean Pierre Vigroux și echipa sa de la Coopers & Lybrand 
în colaborare cu Agenția Națională de Privatizare.  Ca și cursant, era 
o plăcere să îl urmăresc pe Bădescu: prezent în discuții, cu intervenții 

și feedback relevante, gata oricând să te lămurească, într-o pauză. 

Mai târziu, ajungând în structurile de conducere ale Asociației l-am 
putut urmări live, în ședințele consiliilor directoare, plămădind, alături 
de ceilalți olari iscusiți, lutul din care s-a copt ANEVAR: statut și cod 
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I realised I had been literally charmed without even being aware of it, I 
was lured into the world of assets and liabilities, discount factors, market 
analysis, turnover forecast, depreciations, replacement costs, outstanding 
debts, and intangible assets. That was love at first sight for a profession, 

the valuer’s profession, which I was unable to understand back then. That 
sort of feeling was brought about - first and foremost - by the conductor of 
that orchestra of lecturers. He was juggling with those gems of the technical 
and economic parlance that started to form back then. Bădescu, of course.  

The training course turned out to be quite successful. I came, I saw, I was 
conquered... What came next was an extremely stressing and confusing period to 
me, since I was working really hard to finish the valuation report I was supposed 
to prepare for my graduation. I called the team in Bucharest countless times to get 

additional clarification, and most of my phone calls reached Bădescu and Nic Popescu. 
I especially remember our longest conversation, it was about the cash flow, what 

else?, and Bădescu, with his outstanding patience really managed to enlighten me.
Anyway, my report was complete and I was ready to defend it in my 

August examination, in Bucharest. And what an exam it was... Bădescu 
himself was the chief examiner. That was another hat he was wearing: 

that of an examiner. And that was the next lesson I learned: professional 
exigency does good to this profession, it actually does good to any profession.

As president of the Association, Bădescu acted as a catalyst and managed 
to quickly attract a pool of valuable senior valuers around him. They were 

passionate and confident about the appearance of this new profession 
that was providential to the dawn of the market economy which we could 

hardly see appearing in our country. I would like to remind here the 
names of Sorin Stan, Petre Marian, Doru Puiu Tiberiu, Corneliu Șchiopu, 

Ioan Mihai, Traian Grigore, Veronica Gruzsniczki, Vasile Teișanu… 
December came with a pleasant and honouring proposal. I was there with 

Bădescu and with many others of the ones I have just mentioned, I was a 
trainee in THE training-of-trainers course that Jean Pierre Vigroux and his 
team at Coopers & Lybrand delivered quite professionally in co-operation 

with the National Privatisation Agency. As a trainee, it was a pleasure 
to watch Bădescu: always alert, always with relevant interventions and 

feedback, always ready to provide additional explanations during the breaks. 
Later on, when I became a member of the management structures of 

the Association, I could also listen to him speaking “live” during the Board 
meetings, while he was kneading, together with the other skilled potters, the 
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etic, regulamente, strategii, suporturi de curs și seminarii și toate celelalte. 

Ca mentor, Bădescu a fost deosebit de inspirat, fiind, alături de reputatul 
profesor Gheorghiu, susținătorul și sursa de inspirație pentru talentatul Ion 
Anghel, profesor și autor de cărți apreciate de evaluare și unul din viitorii 

președinți ai Asociației. Dar sunt mulți alți profesioniști valoroși formați la 
foc automat de Bădescu, cum ar fi: Adina Ababei, Dan Cecilia sau Elena 

Apostolescu. Cu ochiul său format l-a descoperit și promovat organizațional 
pe impetuosul Adrian Crivii, cel care, în postura de președinte avea să 

dea un impuls puternic de creștere patrimonială, numerică și ca prețuire 
externă pentru ANEVAR. Echipa lui Crivii a dat oameni importanți pentru 

Asociație, atât în plan profesional cât și organizațional, cum sunt Radu 
Timbuș, Rodica Hășmășan, Ioan Bercu sau Adrian Popa Bochiș. Cireașa 
de pe tort fiind nimeni altul decât actualul președinte ANEVAR, Adrian 

Vascu. Parafrazându-l pe imaginarul mister Cash-Flow, valoarea prezentă 
actualizată a tuturor celor de mai sus este însemnată pentru Asociație.

Însă adevărata măsură a valorii sale sociale Bădescu a dat-o, în opinia mea, 
atunci când, deși nu i-a cerut-o nimeni a avut puterea să renunțe la prima 

poziție. Să impună cu măiestrie mecanismul troicii la conducere (fost – prezent 
– viitor președinte), care de atâta vreme este unul din „secretele“ publice ale 

succesului și eficienței cu care ANEVAR își urmărește țintele, interesele profesiei. 

Ca martor mut al acelui moment, pot să vă spun că toți cei de acolo l-am 
fi votat în continuare. Și totuși, cu aceeași dezinvoltură și răbdare pe care le-

am văzut în aprilie 1992, ne-a lămurit atunci că nu pleacă dintre noi. Se 
retrage doar din postura de dirijor, după zece ani de trudă cu bagheta magică 
de președinte. Iar în fapt va rămâne trup, minte și suflet alături de Asociația 

pe care a ctitorit-o și prin care a crescut și s-a împlinit el însuși. Plini de 
regrete, și, oarecum debusolați, am acceptat, sperând că nu-l vom pierde. 

Astăzi, aici și acum, știm cu toții că și-a ținut promisiunea.

Daniel Manaţe
Prim-Vicepreședinte ANEVAR
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clay that ANEVAR was wrought of: the statute, the ethical code, the rules, the 
strategies, the training aids, the seminar presentations and all the other things. 

As a mentor, Bădescu was utterly inspired and became - alongside the well-
known professor Gheorghiu - the supporters and source of inspiration of the 

talented Ion Anghel, a professor and writer of successful valuation books, who 
later on became one of the presidents of the Association. But there are many 

other professionals that Bădescu trained quite quickly, such as: Adina Ababei, 
Dan Cecilia and Elena Apostolescu. His well-trained eye for talent discovered the 
passionate Adrian Crivii, who - from his presidential position - gave a new and 

powerful impetus to ANEVAR’s asset-wise, membership-wise and importance-wise 
development. Crivii’s crew begot people who are quite important to the Association, 
both professionally and organisationally, such as Radu Timbuș, Rodica Hășmășan, 

Ioan Bercu and Adrian Popa Bochiș. The cherry on the pie was no other than 
ANEVAR’s current president, Mr. Adrian Vascu. To quote the fictitious Mr. Cash-

Flow, the present value of all of the above is quite important to the Association.
But, in my opinion, Bădescu proved the true measure of his social value 
when he had the strength to quit the top position, even if nobody had 

asked him to. He managed to skilfully impose the Troika mechanism as 
a management structure (immediate past president – current president – 

president elect), which has turned out to be, for quite a long while, one of the 
public “secret ingredients“ of the success and efficiency that ANEVAR puts 

into pursuing its targets and into defending the best interests of this profession. 
As a silent witness of that moment, I can tell you that all of those present 

in that room would have continued to vote him. And - nevertheless - with the 
same offhandedness and patience which we had seen in April 1992, he told 
us he would not leave us. He just wanted to take a step back and hand over 
his magic wand to another orchestra conductor, after ten long years of work. 

He continued to be and still is involved, with his heart, body and mind, in the 
business of the Association which he created and built and which helped him 

grow and develop his sense of personal achievement. Full of regrets and somehow 
baffled, we accepted his disengagement, while hoping we would not lose him. 

And here and now, we all know he has kept his promise.

Daniel Manaţe
First Vice-President of ANEVAR

Personalităţi 81



Mesaje

84
Krzysztof Grzesik
Preşedinte al TEGoVA
Chairman of TEGoVA

86
Chris Thorne
Fost Preşedinte al IVSC / Director al companiei Valuology
Former Chairman of the IVSC Standards Board / Director of Valuology

90
Marianne Tissier
Fost Director Executiv al IVSC / Director al companiei Valuology
Former Executive Director of the IVSC Standards Board / Director of Valuology

94
Eka Sabadze
Director Centru de Dezvoltare Profesională a Evaluatorilor şi Experților din Tbilisi, Georgia
Director Valuers and Experts Professional Development Center – Tbilisi, Georgia

98

Norman Flynn
Preşedinte şi Director Executiv International Real Property Foundation 1990,  
Preşedinte Asociația Națională a Agenților Imobiliari din SUA
President and CEO International Real Property Foundation 1990, President of the National 
Association of Realtors USA

102
Peter Champness
Fost Preşedinte şi Secretar General al TEGoVA
Former Chairman & Secretary General of TEGoVA

106

Chengjung Wang
Vicepreşedinte, Partener Senior Dr. CPV FCPA FCPV FRICS ASA, Zhonghe Appraisal – China
Membru al Comitetului de Standarde al IVSC 2001-2008
Vice Chairman Senior Partner Phd. CPV FCPA FCPV FRICS ASA, Zhonghe Appraisal – P.R. China
Member of Standard Board of IVSC 2001-2008

110
Besik Diakonize
Preşedintele Asociației Evaluatorilor Independenți din Georgia
President of Independent Valuers Society of Georgia

114
Brian Glanville
Fost Preşedinte al Appraisal Institute (2001)
Ex-President of Appraisal Institute (2001)

116
Danijela Ilic
Preşedinte al Asociației Evaluatorilor din Serbia (NAVS), Membru în board-ul TEGoVA
President of National Association of Valuers of Serbia (NAVS), Member of the Board of TEGoVA

120
Zhang Guochun
Vice-Preşedinte & Secretar General al China Appraisal Society
Vice-President & Secretary-General of China Appraisal Society

122
Walter Winius 
Director al International Real Property Foundation – SUA
Director of International Real Property Foundation USA

128
Joe Vella
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Mesaje de la prieteni  
și colaboratori din străinătate
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Messages from Friends and 
Collaborators from All Over the World
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Un mesaj din partea Preşedintelui şi a Membrilor 
Consiliului de Administraţie al TEGoVA

Prin care dorim să vă urăm, Gheorghe Bădescu, un 
călduros la mulți ani cu ocazia aniversării vârstei de 70 de 

ani, ocazie cu care dorim să vă mulțumim pentru importanta 
contribuție adusă profesiei de evaluator în ultimii 25 de ani.
Dl. Gheorghe Bădescu nu este recunoscut numai ca membru 

fondator al profesiei de evaluator în România, ci și ca principalul 
promotor al Profesiei de Evaluator din Europa zilelor noastre. Într-

adevăr, realizările sale în domeniul evaluării au avut ecou în întreaga 
lume. Gheorghe Bădescu a introdus ANEVAR în TEGoVoFA în 

anul 1994 și între anii 1998 și 2001 a ocupat funcția de membru 
în Consiliul Director al TEGoVA, fiind responsabil pentru piețele 

aflate în curs de dezvoltare. Între anii 1999 și 2003, a făcut parte și 
din consiliul pentru Standardele de Evaluare Europene, responsabil 

cu publicarea Standardelor de Evaluare Europene 2000 și 2003.
În semn de recunoștință pentru considerabila contribuție adusă 

dezvoltării profesiei de evaluator în România, pe teritoriul Europei și 
nu numai, Membrii Consiliului Director  al TEGoVA doresc să îi ofere 
domnului Gheorghe Bădescu un premiu care va consta în prezentarea, 

în cadrul unei viitoare Adunări Generale TEGoVA, a întregii sale 
contribuții aduse industriei de evaluare a bunurilor imobiliare.

Semnat în numele Consiliului Director TEGoVA.

Krzysztof Grzesik
FRICS IRRV (Hons) REV  

Președintele Consiliului Director TEGoVA
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A Message from the Chairman and 
Members of the Board of TEGoVA

In wishing Gheorghe Badescu a Happy 70th Birthday, 
we take the opportunity of thanking him for his significant 

contribution to the valuation profession over the last 25 years.
Gheorghe is not only recognised as a founding 

father of the Romanian valuation profession but
also as key promoter of today’s modern European 
Valuation Profession. Indeed his achievements
in the field of valuation extend across the world. 
Gheorghe took ANEVAR into TEGoVoFA in

1994 and between 1998 and 2001 served as a Member of the 
TEGoVA Board, responsible for emerging markets. Between 1999 

and 2003 he also served on the European Valuation Standards
Board responsible for the publication of 

European Valuation Standards 2000 and 2003.
In  recognition  of  his  considerable  contribution  towards  the  

development  of  the  valuation profession in Romania, Europe 
and beyond, the Members of the Board of TEGoVA wish to

honour Gheorghe Badescu with an award marking 
his services to the real estate valuation industry to 

be presented at a future TEGoVA General Assembly.
Signed on Behalf of the Board of TEGoVA Yours sincerely,

Krzysztof Grzesik
FRICS IRRV (Hons) REV

Chairman of the Board of Directors TEGoVA

Personalităţi 85



Mesaje

De la: Chris Thorne
Felicitări cu ocazia zilei de naștere, 

George. Îmi amintesc prima noastră 
întâlnire din Hong Kong, în 2003, când 

am participat pentru prima dată la 
IVSC în calitate de delegat al RICS. Am 

apreciat enorm bunăvoinţa pe care ai 
manifestat-o faţă de mine, un membru 
nou al Consiliului, dar m-a impresionat 
în egală măsură contribuţia ta rezervată, 

însă extrem de semnificativă, la multe 
dintre dezbaterile Consiliului. Fără nicio 
îndoială, m-ai ajutat să înţeleg că IVSC 

trebuie să aibă grijă să nu fie doar o 
dezbatere între SUA și Marea Britanie.

Ulterior am aflat mai multe despre 
contribuţia ta uriașă la dezvoltarea 

ANEVAR. Am avut privilegiul de a fi 
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From: Chris Thorne
Congratulations on your birthday 

George. The first time I remember 
meeting you was in 2003 in Hong 
Kong, the first meeting I attended 
as the RICS’s delegate to the IVSC.  
Your friendliness towards me as a new 
Board member was much appreciated, 
but I was also impressed by your quiet 
but meaningful contributions to many 
of the Board’s debates.  You certainly 
helped me understand that the IVSC 
had to be very careful to avoid being 

just a debate between the USA and UK.

Later I learned more about your huge 
contribution towards the development 

of ANEVAR.  I was privileged to be 
invited to speak at two conferences it 
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invitat să iau cuvântul la două conferinţe 
organizate de ANEVAR în București și 
am întâlnit mulţi membri ANEVAR. 

Calitatea cunoștinţelor acestora și 
profesionalismul lor m-au impresionat și 
sunt o dovadă a dimensiunii la care ai 

adus profesia în România.

Vă urez toate cele bune, ţie și Asociaţiei 
și sper că vom avea ocazia să ne 

reîntâlnim în curând.

Chris Thorne
 Fost Președinte al Consiliului pentru Standarde 
Internaţionale de Evaluare (IVSC), în perioada 

2010 – 2015 ocupând funcţia de Director Tehnic al 
acestuia. În prezent este director în cadrul Valuology, 
o firmă de consultanţă pe care a înfiinţat-o împreună 

cu fostul Director Executiv al IVSC pentru a oferi 
pe plan internaţional servicii de consultanţă privind 

standardele și activitatea de evaluare. 
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organised in Bucharest, and met many 
ANEVAR members.  The quality of 
their knowledge and professionalism 

was impressive and bears testament to 
your development of the profession in 

Romania.

 I wish you and ANEVAR all the best 
for the future and do hope that we will 

have the opportunity to meet again soon.

Chris Thorne
Chris Thorne is a former Chairman of the 

IVSC Standards Board and was its Technical 
Director from 210 to 2015.  He now is a director 

of Valuology, a consultancy he established with 
the former Executive Director of IVSC to provide 
advice on valuation standards and practice in the 

international arena. 
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De la Marianne 
Tissier

Cred că prima dată când l-am întâlnit pe 
George era pe la începutul anilor 1990, atunci când a vizitat 

Londra pentru a vedea cum este organizată profesia de evaluator 
în Marea Britanie, întrucât el, împreună cu câţiva colegi, tocmai 
puneau bazele ANEVAR. Mai târziu am lucrat împreună la un 
proiect cu fonduri UE pentru a dezvolta profesia în câteva ţări 

din Europa Centrală și de Est, iar experiența lui George din 
România a fost esenţială pentru misiunea noastră de a ajuta 

la înfiinţarea asociaţiilor de evaluatori în alte ţări din regiune.
Însă cel mai bine l-am cunoscut pe George pe parcursul a ceea 

ce eu numesc „anii IVSC”. În 1996, ANEVAR a devenit membru 
al Comitetului pentru Standarde Internaţionale de Evaluare (în 
prezent Consiliul –  IVSC), iar în aceeași perioadă am ocupat 
funcţia de asistent managerial al președintelui de la acea dată, 

Philippe Malaquin. Doi ani mai târziu, ANEVAR a devenit 
membru al Consiliului de Conducere al IVSC și a fost reprezentat 

de către George. George a adus o perspectivă nouă și foarte 
importantă în activitatea IVSC care până atunci fusese dominată, 

probabil în mod inevitabil, de către membrii din economiile 
dezvoltate. Însă la acea dată tocmai economiile aflate într-un 

proces de dezvoltare rapidă aveau mai multă nevoie de standarde 
de evaluare și erau mult mai deschise adoptării Standardelor 

VALOAREA90



Messages

From Marianne  
Tissier

It must have been the early 1990s when I first met George 
when he visited London to see how the valuation profession 
in the UK was organised as he, and a number of colleagues, 
were setting up ANEVAR. We then worked together on an 
EU funded project to develop the profession in a number 

of Central and Eastern European countries where George’s 
experience in Romania was invaluable in helping establish 

valuers’ associations in other countries in the region.
But it is during what I will call ‘the IVSC years’ when I best 

got to know George. In 1996 ANEVAR became a member of the 
International Valuation Standards Committee (now Council – 

IVSC) at the same time I became involved as executive support to 
the then chairman, Philippe Malaquin. Two years later, ANEVAR 

became a member of the IVSC Management Board and was 
represented by George. George brought a very important and 

new perspective to the work of the IVSC that, perhaps inevitably, 
had been dominated until then by members from developed 

economies. But it was the rapidly developing economies that at the 
time had the greater need for valuation standards and were much 

more open to adopting the International Valuation Standards 
(IVSs) than the developed economies. And so it was that ANEVAR 
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Internaționale de Evaluare (IVS) decât economiile dezvoltate. 
Astfel, ANEVAR a adoptat Standardele Internaționale de Evaluare 

la începutul anilor 2000 – România fiind una dintre primele 
țări care a făcut acest lucru - și le-a tradus în limba română.

În semn de recunoaștere a contribuției extraordinare pe care George 
a avut-o în cadrul IVSC, în 2006 a fost ales vicepreședinte și a devenit 

un membru cheie al Consiliului de Conducere care a coordonat 
restructurarea majoră a IVSC din 2008. La acea dată, profesia 

de evaluator era pusă în fața provocării de a se organiza în jurul 
unui set de standarde de evaluare robuste și calitative și de a spori 

calitatea evaluărilor la nivel internațional. IVSC restructurat a oferit 
structura organizatorică care să permită profesiei tocmai acest lucru.

George a fost suficient de înțelept să se asigure că, atunci 
când va sosi momentul să se retragă din IVSC, există alte 

persoane capabile să reprezinte ANEVAR cu același nivel de 
excelență. Așadar, deși mi-a părut rău să îi spun la revedere 

ca urmare a restructurării IVSC, am știut întotdeauna că 
voi putea să apelez la el ori de câte ori am nevoie de un sfat.

George – te felicit cu ocazia împlinirii a 70 de ani. 
Mi-a făcut o nespusă plăcere să lucrez cu tine atât 
de mulţi ani și sunt onorată să te pot numi prieten.

Cu cele mai bune urări,

Marianne Tissier
Marianne a ocupat funcţia de Director Executiv al IVSC în perioada 2000 – mai 

2015. În prezent este director în cadrul Valuology, companie înfiinţată împreună cu fostul 
Director Tehnic al IVSC, Chris Thorne, care oferă servicii de consultanţă organizaţiilor și 

firmelor ce doresc să se asigure că procesele lor de evaluare sunt cele mai bune din domeniu.
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adopted the IVSs in the early 2000s – one of the first countries 
in the world to do so - and translated them into Romanian.

In recognition of the extraordinary contribution George 
had brought to the IVSC, he was elected vice-chair in 2006 
and was a key member of the Management Board that led 

the major restructuring of the IVSC that took place in 2008. 
At the time the valuation profession was being challenged 
to come together around a set of robust and high quality 
valuation standards and to raise the quality of valuations 

internationally. The restructured IVSC provided the 
organisational structure for the profession to do just that. 

George was wise enough to make sure that, when it 
was time for him to step down from the IVSC, there were 
others who were able to represent ANEVAR as successfully 

as he had done. So although it was sad to say goodbye 
to him following the IVSC restructuring, I always knew 
he was there when I need to call on him for any advice.

George – many congratulations on your 70th birthday. 
It has been an absolute pleasure to work with you for so 

many years and an honour to be able to call you a friend.
With my very best wishes,

Marianne Tissier
Marianne was Executive Director of the IVSC from 2000 to May 2015. She 

is now a director of Valuology, a company formed with former IVSC Technical 
Director, Chris Thorne, that provides a consulting service for organisations 

and firms wishing to ensure their valuation processes are best in class.
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Bună ziua!
Sunt încântată că am ocazia să îl 

felicit pe dl. George Bădescu de ziua sa de 
naștere, în numele Centrului de Dezvoltare 

Profesională a Evaluatorilor și Experţilor din 
Georgia. Vă transmitem urările noastre de bine cu ocazia celei 

de-a 70-a aniversări. Aș dori să exprim aprecierea noastră 
faţă de activitatea pe care ați derulat-o cu entuziasm în 

Georgia și să vă transmit respectul și dragostea ce vi le purtăm.

L-am întâlnit pe dl. Bădescu 
pentru prima dată în 2010, la 

seminarul din Tbilisi. Seminarul 
pe care îl ţinea era axat pe 
aspecte practice și se adresa 

evaluatorilor din Georgia. La 
seminar, am avut ocazia să 

îl cunosc și să îmi dau seama 
că este un expert foarte calificat și cu multă experiență, 

precum și o personalitate interesantă și fascinantă.

Pe parcursul întâlnirii noastre, am venit cu ideea 
de a stabili programul de formare și certificare în 

domeniul evaluării întreprinderilor, pentru organizația 
noastră. Ajutorul pe care dl. Bădescu ni l-a oferit 

voluntar a făcut posibilă implementarea acestui proiect. 
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Hello!
I am pleased to have an opportunity to congratulate 

Mr George Badescu with birthday on behalf of Georgian 
organization Valuers and Experts Professional Development 

Center.  We extend our best wishes to you on your 70th 
birthday.  I would like to express our appreciation for your 

enthusiastic work in Georgia, 
our respect and love as well.

For the first time, I met 
Mr. Badescu at the seminar 

in Tbilisi in 2010. He 
was giving the seminar 
on practical issues for  Georgian appraisers.  At this 
seminar I got acquainted with him and realize that 

he was highly qualified and experienced expert of the 
field and interesting and fascinating personality as well.

During our meeting we came up with the idea of 
establishing the training and certification program in Business 

Valuation within our organization.  The voluntary aid of 
Mr. Badescu made it possible to implement this project. 

Following the establishment of the program our 
organization invites Mr. Badescu to present master class of 

appraisal almost every year. The interest towards his lectures 
has been growing for these years. In my opinion, the reason 

for this is not only his remarkable professional expertise, 
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În urma stabilirii programului, organizația noastră îl 
invită pe dl. Bădescu aproape în fiecare an să susțină cursul 
de master în domeniul evaluării. Interesul față de prelegerile 
sale crește de la un an la altul. După părerea mea, motivul 

nu este doar expertiza remarcabilă de care dispune, ci și 
personalitatea sa deschisă și nobilă. Cursanții susțin că 

participarea la seminariile sale este foarte valoroasă pentru ei. 

Am învățat atât de multe lucruri de la dvs. și așteptăm 
cu interes să învățăm și mai multe. Vă mulțumim 
pentru faptul că sunteți un formator remarcabil. 

Ne alăturăm din nou cu toții pentru a vă ura 
„La mulți ani!” și a ne exprima aprecierea și 

admirația pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi.

Așteptăm cu nerăbdare să vă întâlnim din nou în 
Georgia. După cum spun evaluatorii georgieni, este 

imposibil să îţi imaginezi toamna în Tbilisi fără dvs… :)

Cu cele mai călduroase salutări,

Eka Sabadze
Director 

Centrul de Dezvoltare Profesională  
a Evaluatorilor și Experţilor 

Tbilisi 0160, Georgia 
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but also warm and noble-
minded personality.  As 

participants of the seminar 
mentioned, the time 

spent at his seminars was 
very precious for them. 

We have learned 
so much from 

you and we look forward to learning more. 
Thank you for being a remarkable trainer. 

Again, all of us join in wishing you Happy 
Birthday and express our appreciation and 

admiration for all you have done for us.

We are looking forward to seeing you in Georgia 
again. As Georgian appraisers point out, it is impossible 

to imagine the Autumn in Tbilisi without you… :)

The warmest regards,

Eka Sabadze
Director 

Valuers and Experts  
Professional Development Center 

Tbilisi 0160, Georgia 

Personalităţi 97



Mesaje

Să felicităm un gigant  
în domeniu

Aș dori să mă alătur celor care îl omagiază pe George 
Bădescu pentru anii săi de devotament față de profesia 

de evaluator din România, din restul regiunii și nu 
numai. Contribuțiile sale ating toate aspectele evaluării. 

Contribuțiile componentelor educaționale sunt de 
neegalat. George a contribuit nu doar la elaborarea 

standardelor din România, ci și la activitatea legată de 
Standardele Internaționale de Evaluare și la redactarea 
textului acestora, ajutând multe țări să creeze o profesie 
mai puternică cu standarde internaționale recunoscute.

George a fost un profesor neobosit care și-a lăsat 
amprenta în Ucraina, Georgia, India și multe țări din 

Africa, precum și în fosta Uniune Sovietică și fostul 
bloc sovietic. A fost fondatorul CEVAN (Rețeaua 

Evaluatorilor din Europa Centrală) care a contribuit 
la standardizarea meseriei în întreaga regiune.  

Mai întâi și-a îndreptat atenția către ANEVAR. A 
coordonat procesul de creare a celei mai cuprinzătoare 

VALOAREA98



Messages

Saluting a Giant  
in the Industry

I would like to add my voice in 
recognizing George Badescu for his 
years of selfless service to the Valuer Profession in 

Romania and the remainder of the region and beyond. 
His contributions touch all aspects of Valuation. 

The educational components‘ contributions to the 
profession are unparalleled. He not only assisted 
in developing Romanian Standards but has been 
a global contributor to the International Valuers 
Standards work and texts, but also participated 

throughout many countries assisting them in building 
a stronger profession with recognized world standards.

George has been a tireless teacher who has left 
his mark in Ukraine, Georgia, India and many 
countries in Africa as well as the former Soviet 
Union and Bloc. He was a founder of CEVAN 

(Central European Valuers Network) which helped 
standardize practice throughout the entire region.  
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și complete organizații a evaluatorilor, recunoscute 
pe plan mondial pentru standardele de care dispune, 

dar și pentru autosustenabilitatea sa. A fost un 
model pentru multe alte organizații în momentul 
formării și pe parcursul procesului de maturizare. 

Este recunoscut pe bună dreptate pentru anii săi de 
leadership și pentru viziunea pe care a avut-o atunci 
când a construit o organizație fără egal în regiune.

L-am cunoscut și am lucrat îndeaproape cu 
George Bădescu timp de peste 20 de ani. Îl consider 
un prieten apropiat. Cred că ar trebui recunoscut 
drept „părintele“ profesiei de evaluator pe piețele 
în curs de dezvoltare din lume. Îl felicit pentru 
intelectul său, munca asiduă pe care a depus-o, 

dedicarea și angajamentul de care a dat dovadă. 
Este cu adevărat un „gigant“ mondial al domeniului.

Norman D. Flynn
Președinte și Director Executiv 

International Real Property Foundation
1990 Președintele Asociaţiei Naţionale  

a Agenţilor Imobiliari din SUA 
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His first focus was ANEVAR. 
He led and helped build the 

most comprehensive and 
complete Valuers organization 
that has been recognized world 

wide for its Standards, but 
also for its self sustainability.  

It has been a model for many other organizations in 
formation and during their maturation.  He is rightfully 
recognized for his years of leadership and for his vision 
in building an incomparable organization in the region.

I have known and worked closely with George Badescu 
for over 20 years. I consider him a close friend.  I believe 
that he should be recognized as the „Father“ of the valuer 
profession in emerging markets in the world. I salute him 
for his intellect, hard work, dedication, and commitment.  

He is truly a „Giant“ in the industry in the world.

Norman D. Flynn
President and CEO

International Real Property Foundation
1990 President of the National Association  

of Realtors USA
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Mesaj către George Bădescu 
şi ANEVAR din partea 

lui Peter Champness
George, te rog să accepți urările mele 

de bine, cu ocazia împlinirii a 70 de ani. 
Îmi pare rău că nu pot fi cu tine pe 9 

septembrie 2015. TEGoVA și profesia de 
evaluator din Europa au câștigat extrem 

de mult în urma contribuţiei tale de-a lungul 
anilor. Îmi amintesc în mod deosebit sprijinul pe 
care mi l-ai acordat cu generozitate atunci când 
am fost, pe rând, Președinte și Secretar General. 

Am amintiri frumoase despre colaborarea cu 
tine la întocmirea celei de-a patra și a cincea 

versiuni a Standardelor Europene de Evaluare 
din 2000 și 2003. Standardele, în crearea cărora 
ai jucat un rol major, s-au bazat pe prima ediție 
publicată în 1997 și au încorporat o gamă mai 
largă de aspecte, inclusiv impactul Directivelor 

Uniunii Europene și al legislației conexe, precum și 
trecerea la o coordonare internațională mai intensă. 
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Message to George Bădescu  
& ANEVAR from 
Peter Champness

My very good wishes to you George on your 
70th birthday. I am sorry not to be able to be with 
you on the 9th September 2015. TEGoVA and the 

European Valuation Profession as a whole have 
benefitted enormously from your contribution 
over the years. I particularly remember your 
unstinting support over the years when I was 
alternately Chairman and Secretary General. 

I have happy memories of working with you on the 
Fourth and Fifth versions of the European Valuation 

Standards in 2000 and 2003.  The Standards, in which 
creation you played a major role, built on the first 
edition published in 1997, including both a wider 

range of issues as well as incorporating the impact of 
European Union Directives and allied legislation as 

well as the move to greater International coordination. 

Your contribution in the area of business valuations, 
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Contribuția ta în domeniul evaluării întreprinderilor, 
a proprietății intelectuale și a altor active necorporale 

a fost deosebit de prețioasă, determinând creșterea 
nivelului de înțelegere a comitetului editorial și al 

altor membri, a modului în care evoluțiile tehnice din 
diferite zone ale piețelor de capital și din domeniul 

finanțelor afectează misiunile de evaluare. Cred 
că datorită contribuției tale, reputația, calitatea și 
profesionalismul evaluării activelor și a activității 

conexe de consultanță prestate de evaluatori au sporit.

A fost o adevărată plăcere să văd cea de-a 7-a ediție 
a Standardelor Europene de Evaluare și succesul 

reformelor, precum și creșterea numărului de membri 
și îmbunătățirea statutului TEGoVA. În momentul 
în care piețele traversează în multe țări o perioadă 

de criză, calitatea și consecvența evaluărilor și a 
consultanțelor din domeniul analizelor imobiliare, 

la care ai contribuit în mod atât de remarcabil, sunt 
din ce în ce mai vitale pentru funcționarea eficientă a 
piețelor și obținerea unor rezultate economice optime. 

Toate cele bune în viitor, ție și ANEVAR. 

Peter Champness
Fost Președinte și Secretar General al TEGoVA
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intellectual property and other intangible assets 
was particularly valuable increasing understanding 

of the editorial board and wider membership of 
how technical developments in different areas 
of capital markets and finance affect appraisal 

assignments. I believe that your input has enhanced 
the reputation, quality and professionalism of asset 
valuations and the valuer’s related advisory work. 

It was heartening to see the 7th Edition of the 
European Valuation Standards and the success of REV 
as well as the growth in the membership and standing 

of TEGoVA. At a time when markets are under 
stress in many countries the quality and consistency 

of valuation and real estate analysis advice, on 
which you have made so outstanding a contribution, 

is ever more vital to the efficient operation of 
markets and optimum economic outcomes. 

My very best wishes to you and ANEVAR  
for the future. 

Peter Champness
Former Chairman & Secretary General of TEGoVA
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Scrisoare adresată  
lui George

Îmi face o deosebită plăcere să 
particip la sărbătorirea celei de-a 70-a 

aniversări a lui George! La mulţi ani, George!
Deși sunt un evaluator chinez care trăiește departe de România, 

îl cunosc foarte bine pe George. Încă de la prima mea participare 
la întrunirea IVSC, din 1997, ca reprezentant al Chinei, am 

petrecut foarte mult timp cu George în diferite orașe mari ale 
lumii. Sunt foarte impresionat de profesionalismul și profunzimea 

lui George. Încă îmi amintesc o discuţie interesantă pe care 
am purtat-o cu George în Cape Town, Africa de Sud, în 2002. 
Am dezbătut problemele politice din România și din China, 

constatând că avem foarte multe în comun în numeroase domenii.
Îl respectăm foarte mult pe George datorită contribuţiei 

sale la evoluţia profesiei de evaluator, în România și pe plan 
internaţional. Întrucât experienţa sa este utilă profesiei de 

evaluator din China, George a fost invitat deseori în ultimii 
zece ani în această ţară, pentru a împărtăși din experienţa 

și gândurile sale. A participat la numeroase conferinţe 
privind profesia de evaluator organizate în China, fiind 

invitat să ţină prelegeri în cadrul acestora și să discute cu 
numeroși oficiali chinezi importanţi din guvern și parlament.

Încă îmi amintesc momentul în care, întrebat fiind despre 
importanţa legislaţiei în domeniul evaluării, a răspuns oarecum 
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Letter to George
It is my great pleasure to be able to join the celebration for 

George’s 70 year‘s anniversary! Happy Birthday to you, George!
As a Chinese valuer who is far away from Romania, 

actually I am very familiar with George. Since I first 
attended IVSC meeting in 1997 on behalf of China, I spent 
lots of time with George in various cities around the world. 
I am very impressed by George’s professionalism and deep 
thoughts. I still remember clearly an interesting talk with 
George in Cape Town, South Africa in 2002. We talked 
a lot about the political issues in Romania and China 

and we found we share much in common in many fields.
Due to George’s contribution to valuation profession in 

Romania and international community, we respect him 
very much. As his experience is useful to Chinese valuation 

profession, George was invited many times in the past decades 
to come to China to introduce his experience and thoughts. 
He attended many valuation conferences in China, during 
which he was invited to give lectures and talk with many 

important Chinese officials in government and top legislator.
I still remember clearly when he was asked about the 

importance of valuation legislation, he gave an  opinion  
which  was  quite  different  from  others.  While  he  

emphasize  the  importance  of valuation legislation, George 
also pointed out the valuation legislation must be carefully 
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diferit faţă de alţii. Deși a recunoscut importanţa legislaţiei în 
acest domeniu, George a subliniat că aceasta trebuie întocmită 

cu atenţie. Legislaţia nu ar trebui să includă aspecte tehnice și de 
specialitate, precum tipuri ale valorii. În caz contrar, ar dăuna 
dezvoltării activităţii de evaluare, întrucât aspectele tehnice și 
de specialitate nu pot fi stabilite prin lege. Sunt sigur că opinia 

sa a fost luată în considerare și adoptată în China și în alte ţări.
Acum mulţi ani, IVSC a organizat o întrunire în România. 

Deși eram foarte nerăbdător să vizitez această ţară frumoasă 
pe care am început să o cunosc de mic, întrucât în copilărie 

obișnuiam să urmăresc foarte multe filme românești, am ratat 
reuniunea din cauza unor aspecte legate de viză care nu au 
fost gestionate adecvat de Ministerul Afacerilor Externe. Cu 
siguranţă voi încerca să găsesc o ocazie de a vizita ţara dvs. 

frumoasă. Unul dintre motivele pentru care voi vizita România 
sunteţi dvs., un profesionist faţă de care nutresc un enorm respect.

Este un moment deosebit pentru profesia de evaluator din 
România și pentru George. George, îți doresc să ai o aniversare 

minunată. Iar Asociației îi urez un viitor strălucit și mult succes.

Chengjun Wang
Vicepreședinte, Partener Senior

Dr. CPV FCPA FCPV FRICS ASA
Zhonghe Appraisal Co., Ltd.

Beijing, 100027, P.R.China
Membru al Comitetului de Standarde al IVSC 2001-2008
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drafted. Some technical and professional discussions such 
as the basis of value should not be put in the legislation. 

Otherwise it will be harmful to the development of 
valuation as technical and professional issues could 

not be fixed by the law. I am sure his thought was well 
respected and adopted in China as well as other countries.

IVSC once held a meeting in Romania many years ago. 
Although I was so eager to visit Romania, the beautiful 

country I started to know even when I was a little boy as I 
watched lots of Romanian movies in Childhood, I missed 
that meeting due to the visa problems wrongly handled by 

foreign ministry. Certainly, I will try to find a chance to visit 
your beautiful country. One of the major reasons to visit 

Romania is to visit you, a professional I respect very much.
This is special moment for Romanian valuation profession 

and George. I wish George have a great birthday day. And 
I also wish ANEVAR a better future and great success.

Chengjun Wang
Vice Chairman Senior Partner

Phd. CPV FCPA FCPV FRICS ASA
Zhonghe Appraisal Co., Ltd. 

Beijing, 100027, P.R.China
Member of Standard Board of IVSC 2001-2008

Personalităţi 109



Mesaje

Mesaj de la Besik Diakonidze
În numele Asociației Evaluatorilor Independenți din 

Georgia, dorim să  exprimăm cel mai profund respect 
pentru prietenul și profesorul nostru, dl. George Bădescu.

Am avut bucuria de a-l întâlni pentru prima dată 
în anul 2003, în Tbilisi, când dl. George și dl. Ion 

Anghel au ținut o prelegere prin care au împărtășit 
cunoștințele și experiența lor, cu evaluatorii georgieni. 

Aceste prezentări au reprezentat cu siguranță un 
stimulent și o motivație foarte puternice pentru 
dezvoltarea profesiei de evaluator în Georgia. 
În acel moment, nou-înființata școală georgiană 
de evaluare făcea primii pași pe piața locală. 
Deși existau deja evaluatori cu o experiență 

modestă pe piața locală, introducerea Standardelor 
Internaționale de Evaluare a reprezentat o măsură 

foarte importantă, ajutând specialiștii/profesioniștii/
evaluatorii locali să treacă la un alt nivel. 
Dl. Bădescu a revenit de mai multe ori, la 

diferite intervale de timp, pentru a preda și a 
ne împărtăși experiența sa și am realizat că a 

dezvoltat o oarecare „dependență” de Georgia, la 
fel cum și noi am devenit „dependenți” de dânsul.
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Message from 
Besik Diakonidze

On behalf of Independent Valuers Society of 
Georgia, we would like to express our deep respect 

to our friend and tutor, Mr. George Badescu.
We had a pleasure to meet him for the first time 

in 2003 in Tbilisi, when Mr. George and Mr. Ion 
Anghel delivered lectures sharing their knowledge and 

expertise with Georgian Valuers. Definitely it was 
a very strong stimulus and motivation for further 
development of valuation profession in Georgia. 

At that time newly fledged Georgian valuation 
school was trying to make the first steps on local 
market.  Even though there have already been 

some valuers with modest experience on the local 
market, introduction to the international valuation 

standards was very important, delivering local 
specialists/professionals/valuators to the new level. 

He came back several times with some 
intervals, teaching and sharing experience and 

we realized that he somehow became “addicted” 
to Georgia, just as we got “addicted” to him.
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În anul 2013, când nou-înființata 
asociație profesională organiza prima 
conferință internațională în Batumi, 
Georgia, dl. George a fost alături de 
noi. La conferință au participat un 
număr de evaluatori din mai multe 

țări și, după cum probabil cunoașteți 
deja, organizarea unui eveniment de o asemenea amploare 

este întotdeauna asociat cu multe complicații, dificultăți 
și emoții. Prezența sa calmă a reprezentat o inspirație și 
a fost de mare ajutor. În cadrul acelei conferințe, dragul 

nostru prieten, dl. George Bădescu, a fost numit membru  de 
onoare al Asociației Evaluatorilor Independenți din Georgia. 

Un proverb georgian spune: „Spune-mi cu cine te însoţești, 
ca să-ţi spun cine ești.” Suntem foarte mândri de faptul că 
dl. George Bădescu este prietenul nostru și sperăm să avem 

plăcerea și ocazia de a-l găzdui pe dânsul și familia sa.
Fericit este poporul care a dat naștere unui 

om ca dl. Bădescu, și la fel de fericit este și 
poporul care are prieteni ca dânsul!

Besik Diakonidze,
MRICS

Președintele Asociației Evaluatorilor  
Independenți din Georgia
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In 2013 when newly founded professional association was 
organizing the first international conference in Batumi, 
Georgia, Mr. George stood with us. The conference was 

attended by the number of valuers from various countries 
and as you may be well aware organizing such a large 

scale event is always associated with lot of complications, 
difficulties and nervousness. His calm presence was 

inspiring and helpful. On that conference Mr. George 
Badescu, our dearest friend, was named the honorary 

member of Independent valuers Society of Georgia. 
The Georgian adage says: “Tell me who is your friend 

and I’ll tell you who you are.” We are very proud that Mr. 
George Badescu is our friend and we hope to have pleasure 

and opportunity to host him 
and his family many times.
Happy is the nation having 
offspring like Mr. Badescu, 

just like happy is the nation 
having friends like him.

Besik Diakonidze,
 MRICS

President of Independent Valuers  
Society of Georgia
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Bună ziua!
Mă numesc Brian Glanville. În anul 2001, am fost 
ales președinte al Appraisal Institute. Președinţii 

anteriori, Walt Winnius și Karl Scwartz, mi-au spus 
că exista o organizaţie în România, ANEVAR, care 
era foarte activă în domeniul nostru profesional în 
Europa și care era condusă de dl. George Bădescu. 
În anul 2006, am fost numit membru în IVSC și 
l-am putut vedea pe George în acţiune. Era un 

lider nemaipomenit. Tot cam pe la vremea aceea, 
am venit la București, ca să vizităm frumosul dvs. 
oraș, unde ne-am simţit foarte bine. Nu știu exact 
ce ne-a dat George să bem, dar oricum era ceva 

foarte tare. George, am învăţat foarte multe de la 
tine și apreciez foarte mult prietenia noastră. La 

mulţi ani cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani!

Brian Glanville
Fost Președinte al Appraisal Insitute (2001)
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Hello!
I am Brian Glanville. In 

2001 I was elected president of 
the Appraisal Institute. The past 

presidents Walt Winnius and Karl Scwartz told 
me there was a group in Romania, ANEVAR, 

that was leading the profession in Europe 
and lead by George Badescu. In 2006 I was 
appointed to the IVSC and saw George in 

action. He was a tremendous leader. In about 
that time we came to Bucharest to see your 

beautiful city and had a great time. I am not 
sure exactly what George had us drinking but it 
was very powerful. George I learned a lot from 
you and I cherish our friendship. Happy 70th!

Brian Glanville
Ex-President of Appraisal Insitute (2001)

Personalităţi 115



Mesaje

“Lasă-i şi pe alţii să-şi aprindă 
torţele de la scânteia cunoaşterii tale“

Dragi prieteni evaluatori, doresc să vă urez tuturor o fericită Zi a 
Evaluatorilor și profit de această ocazie pentru a-mi exprima cele mai 
profunde sentimente de apreciere pentru cel mai cunoscut evaluator 
din România, dl. George Bădescu, și pentru a-i ura „La mulţi ani!“.

L-am întâlnit pentru prima oară pe dl. George Bădescu în 
cadrul întrunirii IVSC din București, în primăvara anului 

2006. Foarte relaxat în comunicarea cu evaluatorii din regiunea 
Balcanilor, dl. George a promovat rolul asociaţiilor evaluatorilor, 

importanţa adoptării standardelor recunoscute la nivel 
internaţional, a codului de etică și importanţa pregătirii continue.
Dânsul a dat întotdeauna dovadă de un înalt nivel de profesionalism 

și entuziasm, precum și de o atitudine caracterizată de dorinţa 
de a-și împărtăși cunoștinţele cu alţii, ceea ce constituie de fapt și 
atitudinea manifestată de ceilalţi membri ANEVAR pe care i-am 
cunoscut; toate acestea ne-au motivat, atât pe mine, cât și pe alţi 
evalutori din Serbia, să înfiinţăm o asociaţie a evaluatorilor din 

Serbia și să urmărim traseul de evoluţie pe care l-au urmat și colegii 
noștri din România. NAVS a fost înfiinţată în noiembrie 2006.
Aportul lui George a contribuit la dezvoltarea pieţelor imobiliare 

și a profesiunii de evaluator în multe părţi ale lumii, iar eu 
sunt onorat că Serbia a fost înscrisă pe harta contribuţiilor lui 

George la consolidarea comunităţii globale a evaluatorilor.
În anul 2011, sub coordonarea sa, ANEVAR a implementat 
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“If you have 
knowledge, let 

others light their 
candles with it”

Dear Valuer friends, I would like to wish you all a 
happy Valuer’s day and take this opportunity to express 

my deepest appreciation to most known Romanian valuer, 
George Badescu and wish him happy anniversary birth day.
I have met George Badescu at the IVSC meeting in Bucharest, 

back in spring 2006. Relaxed in communication with valuers from 
the Balkans region, George has promoted the role of the valuation 
associations, importance of adoption of internationally recognized 
standards, ethical codex and importance of continuous education.

He showed high level of professionalism, enthusiasm and 
knowledge sharing attitude which is also true for other 
ANEVAR members I have met, and this has motivated 
me and several Serbian valuers to set up a valuation 

association and to follow the development path of our 
Romanian colleagues. NAVS was founded in November 2006.

George has contributed development of real estate 
markets and valuation profession in many parts of the 

world, and I am honored that Serbia is marked on the map 
of his contributions to the global valuation community.
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primul proiect-pilot de instruire pentru evaluatorii de 
proprietăţi imobiliare și de întreprinderi din Serbia. 
 În mai multe rânduri, George a susţinut prezentări în 

cadrul unor seminarii dedicate evaluatorilor de proprietăţi 
imobiliare și de întreprinderi și în acest fel a contribuit 
la programul de pregătire continuă din cadrul NAVS.

În anul 2014, dl. George Bădescu a susţinut un 
curs pentru evaluatorii de mașini și echipamente, 

dovedindu-și încă o dată disponibilitatea de a-și pune 
la dispoziţia evaluatorilor sârbi propriile cunoștinţe.

George i-a ajutat pe membrii NAVS să-și îmbunătăţească 
nivelul de cunoștinţe și să ţină pasul cu cele mai recente schimbări 

din această profesiune, sprijin pentru care îmi exprim sincere 
mulţumiri și aprecieri în numele tuturor membrilor NAVS.
În anul 2014, George a devenit membru de onoare al NAVS.

Aniversările sunt întotdeauna un bun prilej pentru a 
trece în revistă reușitele și pentru a privi spre minunatele 
zile care ne așteaptă, iar NAVS de-abia așteaptă să mai 
colaboreze cu dl. Bădescu și cu toţi evaluatorii români.
Se spune că cei care îi învaţă pe alţii devin nemuritori și - 

în acest spirit - aș vrea să-i urez lui George „La mulţi ani!“ 
și toate cele bune cu ocazia împlinirii celor 70 de ani ai săi!

Danijela Ilic
Președinte al Asociației Evaluatorilor din Serbia (NAVS)  

Membru în board-ul TEGoVA
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In 2011, with his coordination, ANEVAR has 
piloted first educational course for valuers of 

Real estate and for Business valuers in Serbia. 
On several occasions, George was lecturing the seminars 

for property and business valuers and in that way 
contributed to the NAVS continuous educational program.
In 2014, George Badescu has conducted educational course 
for Machine and Equipment valuers,  showing once again 

his willingness to share the knowledge  with Serbian valuers.
George has helped NAVS members to further enhance 

their knowledge and keep with the advancement 
of the profession for which I express sincere thanks 

and appreciation on behalf of NAVS members.
In 2014, George has become the first Honorary NAVS member.

Anniversaries are a time to look back at the good 
times and a time to look ahead to wonderful tomorrows, 
and NAVS is looking forward to the future cooperation 

with George Badescu and all Romanian valuers.
They say that sharing the knowledge is the way to achieve 

immortality, and in that name, George, I wish you a Happy 
70th Birthday, and many, many happy returns of the day!

Danijela Ilic
President of National Association of Valuers of Serbia (NAVS)

Member of the Board of TEGoVA
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Dragă George şi dragi colegi  
din cadrul ANEVAR 

Mai întâi, în numele Societăţii Evaluatorilor din China, aș vrea să vă transmit 
urările mele cu ocazia Zilei Evaluatorului. Vă doresc mult succes! Apoi, George, 

știu că tu ești o personalitate în România, am știut-o încă de când mi-am 
preluat funcţia în Societatea Evaluatorilor, în luna octombrie a anului trecut. 

Am auzit foarte multe despre tine încă de-atunci. Societatea Evaluatorilor 
te-a numit prin vot „membru de onoare” și membru al Comitetului Executiv. 
Cred că meriţi această apreciere datorită sprijinului și asistenţei pe care le-ai 

acordat societăţii noastre. Din câte se știe, ai venit de multe ori în China în toţi 
acești ani. În 1999, la Kunming, la Forumul Evaluatorilor Chinezi, în 2007 la 

Beijing, ai participat la workshop-ul Internaţional dedicat activităţii de evaluare 
în China, în 2009, ai revenit la Kunming pentru ce-a de a 5-a Conferinţă 

Internaţională privind Evaluarea, în 2009 la Beijing pentru a participa la cea 
de-a a 5-a Adunare Generală a CAS și în 2013 tot la Beijing pentru a participa 

la cea de-a 20-a aniversare a CAS.
Îţi mulţumim foarte mult că ai 

introdus CAS pe scena internaţională, 
în cadrul căreia ai fost și tu de două ori 
vicepreședinte IVSC, precum și pentru 

sprijinul acordat CAS cu privire la 
standarde, consultanţă, etc. Am auzit că 

anul acesta împlinești 70 de ani. La mulţi 
ani, drag prieten! Să ai o zi frumoasă, 

cu un nou început în viaţă. Ţinem 
legătură și te mai așteptăm în China!

Dr. Zhang Guochun
Vice-Președinte & Secretar General  

al China Appraisal Society

VALOAREA120



Messages

Dear George and Fellow  
Members of ANEVAR 

Firstly, on behalf of China Appraisal Society I would like to send my greetings 
on your Valuer’s Day. I wish it a big success! Then, George, I know you are 

a superstar in Romania since I took the position in CAS from last October I 
have heard a lot about you. China 

Appraisal Society has voted you 
as honorable member and the 

member of the Standing Council. 
I think you deserve this credit due 

to your support and assistance 
to CAS. As we know, you had 

many trips to China these years. 
In 1999 at Kunming, for China’s 

Valuation Forum, in 2007 at Beijing 
for the International Workshop 
on China Valuation, in 2009 at 

Kunming for the 5th International 
Valuation Conference, in 2009 
at Beijing for the 5th Assembly 
of CAS and in 2013 at Beijing 

for the 20th Anniversary of CAS.
Thank you so much for introducing CAS on the international stage where you 

were the vice-president of the International Valuation Standard Committee as 
well as for your support to CAS on standards, consulting, etc. I was told it is your 

70th birthday this year. Happy birthday my dear friend! I hope you enjoy your day 
and have a new start of your life. Let’s keep in touch and welcome to China again! 

Dr. Zhang Guochun
Vice-President & Secretary-General  

of China Appraisal Society
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Mesaj de la  
Walter Winius, Jr.

Am citit cu plăcere articolul lui Daniel Manaţe, 
„Viitorul unei profesii – de la amintiri la perspective” (The 

Future of a Profession – from recollections to prospects) și, deși, dl. Manaţe 
pare descurajator de tânăr, cred că are 48 de ani, comentariile pe care le 

formulează aparţin unui profesionist matur, dar vizionar, care probabil că 
reprezintă membrul tipic al ANEVAR-ului de astăzi. Vedeţi dvs., eu am vizitat 

România pentru prima oară în 1969, atunci când situaţia politică era mult 
diferită de cea de astăzi și nimic din ceea ce am văzut atunci nu-mi sugera 

că vitalitatea poporului român urma să se schimbe după 20 de ani. Cu toate 
acestea, începând cu 1996, am primit o solicitare din partea International 

Real Property Foundation, o organizaţie susţinută de USAID, pentru a 
contribui la formarea de bază a persoanelor interesate să înveţe modalitatea de 
evaluare a bunurilor imobiliare într-o economie a proprietăţii private și liberei 

concurenţe, care aveau doar o vagă idee la momentul respectiv cu privire la 
terminologia utilizată în acest domeniu. Deși experienţa mea didactică era 
destul de bună, nu dispuneam totuși de cunoștințele necesare lucrului într-
un mediu străin mie, cum era cel din România. Amintirile mele din 1969 

includeau și cercetarea amănunțită la care am fost supus în gară. De vreme ce, 
de această dată, n-am mai fost cu soţia mea care să-i farmece pe vameși și să 
pot intra și ieși nestingherit din ţară, m-am gândit mai degrabă la importanța 

vizei. În ciuda tuturor acestor neajunsuri, am acceptat angajamentul.
Indiferent de problemele anticipate, am fost norocos și am plecat spre 

România unde – chiar în prima zi – mi-a fost dat să-l cunosc pe acest domn, 
George Bădescu, care știa multe lucruri despre profesia de evaluator de bunuri 
imobiliare și care putea și traduce din română în engleză și invers. În special 
abilitatea sa din urmă era foarte importantă, pentru că aveam o grupă de 
40 de cursanţi care erau nerăbdători să înveţe tot ceea ce trebuia să știe un 

evaluator în doar 2-5 zile. Doar știţi și voi ce ușor este... George a fost foarte 
generos cu timpul lui și s-a asigurat că am găsit locuri bune de mâncat, de 
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Message from  
Walter Winius, Jr.

I read with great pleasure, Daniel Manate’s, The Future of a Profession – 
from recollections to prospects, and although Mr. Manate looks deceptively 
young, about 48, his comments are those of a mature, yet forward thinking, 

professional that I would expect to typify the membership of ANEVAR today. 
You see, my first trip to Romania was in 1969 when government conditions 

were dramatically different than today and there was nothing to suggest 
the vitality of the people would be any different twenty years in the future. 
However, beginning in about 1996, I was asked by the International Real 

Property Foundation, a USAID organization, to assist in the basic training of 
those having an interest in learning how to value real property in an economy 

based upon private ownership and free competition with only an inkling 
of the terms’ definitions in mind. While my teaching experience was fairly 

good, I lacked the depth of the foreign job training I considered necessary for 
Romania. My 1969 Romanian recollection included the extensive searching 
conducted at the border train station. Since I wouldn’t have my wife with 

me on this trip to capture the wandering eyes of the customs guards to 
assure my entry and exit from the country, I was now concerned about my 
need for a visa. In spite of these short comings, I accepted the assignment.

Regardless of this drawback, luck was with me and I left for Romania 
where on my first day I met this gentleman, George Badescu, who knew 

many things about the real property valuation profession and who could also 
translate Romanian into English and English into Romanian. The latter was 
very important as I had a class of about 40 that were very eager to learn all 

there was for valuers in about two and a half days. You know how easy this is.
George was most generous with his time and made certain that I 

found good places to eat, sleep, and be entertained. One of the finest 
evenings I spent was with his daughter who took me as her guest to hear 
Schuman’s Mid-Summer Night’s Dream at the Bucharest Symphony Hall.

Personalităţi 123



Mesaje

dormit și de distracţie. Mi-am petrecut una dintre cele mai frumoase seri cu 
fiica d-lui Bădescu, care m-a invitat la Visul unei Nopţi de Vară de Schuman, 
la Ateneul Român. Un alt eveniment pe care nu-l voi uita este o excursie de o 
zi împreună cu Adrian Crivii la Muzeul Peleș, din Sinaia. A fost o experienţă 

remarcabilă și nepotul meu de 12 ani vrea și el să vină în vizită într-o 
bună zi. Adrian, îţi mulţumesc din nou pentru acea excursie memorabilă 
care mi-a fost consolidată de minunatul set de cărţi pe care mi l-ai oferit.

Pe măsură ce parcurg revista Valoarea, îmi amintesc de eforturile susţinute pe 
care înfiinţarea ANEVAR le-a implicat fără doar și poate, urmată de eforturile 

realizate pentru a-i asigura permanenta creștere. Dacă ar exista un rai al 
evaluatorilor, primul ar fi în mod cert dl. George Bădescu, care a construit 
nu numai o organizaţie în care se poate avea încredere, dar și una care s-a 
dezvoltat în jurul unui comportament etic neabătut. Mi-ar plăcea și mie ca 
legislaţia SUA și codul de conduită al membrilor Institutului de Evaluare de 
la noi să fie structurat în același mod. Dacă am fi avut și noi în SUA reguli 
care să sprijine activitatea practică, atunci acest flagel de natură financiară 

cu care se confruntă lumea în ziua de astăzi nu s-ar fi produs niciodată. Dvs., 
membrii ANEVAR, aţi construit un patrimoniu minunat care va fi urmat și 

valorificat de toţi cei care activează în domeniul evaluării, domeniu din care și 
dvs. faceţi parte cu mândrie. Eu am lucrat în ţări unde s-a încercat asigurarea 
profesionalismului activității de evaluare, dar care încă se luptă cu nepotismul 
sau cu probleme legate de gestionarea unor structuri, problemele pe care nu le-

am văzut niciodată la ANEVAR. Am studiat evidenţele furnizate de Daniel 
Manaţe, Prim-Vicepreședintele ANEVAR. Informaţiile sale sunt deosebite, iar 
modul în care vede provocările viitorului ilustrează capacitatea ANEVAR de 
a se extinde nu numai în România, ci și dincolo de graniţele acestei ţări. Din 
păcate, la ora actuală în acest domeniu mai sunt încă multe persoane care nu 
dispun de studiile necesare pentru respecta cu succes cerinţele pe care trebuie 
să le îndeplinească un profesionist complet și probabil care nici nu respectă cu 
stricteţe principiile etice. Dar această situaţie nu este neobișnuită. Nu trăim 

într-o lume perfectă, însă ne putem strădui să facem o treabă bună ori de câte 
ori avem ocazia. În convorbirile pe care le-am avut în trecut, George și cu mine 

discutam despre oportunitatea acestei extinderi dincolo de graniţă. Acest pas 
constituie o întreprindere uriașă, dar una care este fezabilă, având în vedere 

calitatea bună a membrilor, așa cum a descris-o Daniel Manaţe. ANEVAR are 
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Another event I haven’t forgotten was an all day trip I spent 
with Adrian Crivii visiting the National Museum Peles, in Sinaia, 
Romania. This was a remarkable experience and one my 12- year 
old grandson wants to see in person someday. Thank you again, 

Adrian, for that memorable trip which has been reinforced in both 
our memory banks by the magnificent set of cards you provided.

As I review the contents of the Value publication, I am reminded of the 
extensive efforts the creation of ANEVAR undoubtedly entailed, and then 

assuring its status to grow in perpetuity. If there is a heaven for valuers, the 
first in line will always be George Badescu, who not only built an organization 
of trust, but one that has been developed with a core of strict ethical behavior. 
Would that the laws of the United States and the code of conduct for members 

of the Appraisal Institute be similarly structured. Had we in the U.S. been 
supportive of corresponding rules in our practices, the financial plague to 

which the world has and continues to be subjected would never have occurred. 
You, the members of ANEVAR, have built a wonderful heritage to be followed 

by those in the valuation field in which you belong to be extremely proud. 
Having worked in countries where valuation professionalism was attempted 

but continues to struggle due to cronyism, or sharing in the responsibility 
of managing the entity, is not seen as a problem for ANEVAR. I studied the 

accounting provided by Daniel Manate, the First Vice-President of ANEVAR. 
His insights are outstanding and his appreciation for future challenges point 
to the ability for ANEVAR’s expansion not only to encompass Romania, but 

countries outside its boundaries. Unfortunately there remain many in the field 
today who lack the education necessary to competently meet the requirements 
expected of the seasoned professional and, perhaps, to maintain a high-level 
of ethical enforcement. Such conditions are not unusual. We don’t live in a 

perfect world but can keep trying to do a better job where ever possible. In past 
discussions, George and I talked of globalization where practical. This 

step would be a giant undertaking but one I feel could be accomplished 
given the membership quality Daniel Manate has described. ANEVAR 
has the proficiency gained over 20 years of building a very successful 

organization whose membership also appears to have the enthusiasm and 

Personalităţi 125



Mesaje

competența pe care și-a construit-o în 20 de ani, timp în care această organizaţie 
s-a eficientizat foarte mult iar membrii săi par să aibă entuziasmul și energia 

necesară continuării în direcţia corectă. Ar trebui să menţionez aici și observaţii 
cu privire la serviciile pe care George Bădescu le-a făcut Fundaţiei Internaţionale 
pentru Proprietatea Imobiliară (International Real Property Foundation - IRPF), 
ampla sa capacitate de a gestiona misiuni tehnice în mai multe ţări din Europa 
și Asia, unde organizaţiile finanţatoare se confruntau cu probleme de personal. 

Ca dovadă privitoare la conceptele sale internaţionale, a fost organizată și 
Conferinţa Transnaţională a Evaluatorilor din Balcani în iunie 2000, prezidată 

de dl. George Bădescu, care a reunit avocaţi, contabili, persoane din mediul 
bancar, dar și evaluatori din România, Bulgaria și Macedonia. Publicul a fost 

activ și a solicitat organizarea anuală a unei astfel de conferinţe. Problema 
a fost să se obţină fonduri de la USAID pentru a se continua acest „obicei”.

Toate aceste comentarii sunt menite să 
stimuleze interesul faţă de astfel de programe.

Și aș putea continua seria amintirilor 
privitoare la acest domn cu adevărat deosebit.

Bunăoară, am fost în vizită la centrala hidroelectrică de la Hoover Dam, lângă 
Las Vegas, Nevada; am fost împreună într-o excursie scurtă până la Marele 
Canion, pe râul Colorado, în Arizona; am inspectat împreună o comunitate 

rezidenţială cu 1.200 de case și apartamente care era în stare de planificare la nord 
de Phoenix, Arizona, și am vizitat împreună Grădina Botanică de la Scottsdale, 
Arizona, unde am tremurat împreună de frig la... 42oC. În ciuda tuturor acestor 

încercări, am supravieţuit și George mi-a spus că-l bate gândul să revină.
Prin acest mesaj, nu-mi pot exprima decât parţial admiraţia pe care 

o am pentru dl. George Bădescu, o persoană care și-a pus competenţa și 
cunoștinţele la dispoziţia tuturor celor interesaţi, fără a aștepta nimic în schimb.

Multă sănătate, fericire și dragoste!

Walter Winius, Jr.,
MAI, CRE

Director al International Real Property Foundation SUA
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stamina for moving in the right direction. I should probably insert here 
my observation of George Badescu’s service rendered to the International 

Real Property Foundation (IRPF) and his extensive capabilities for 
handling teaching assignments in several European and Asian countries 

where the sponsoring organization had staffing shortages. Further 
supporting his international concepts, was the Transnational Balkan 

Valuers Conference held in Bucharest in June 2000, chaired by George 
Badescu, that included attorneys, accountants, bankers, and valuers 

from Romania, Bulgaria, and Macedonia. The attendance was good and 
the requests for an annual repeat of the conference were exceptional. 

The problem was obtaining funds from USAID to continue the offering. 
These comments are intended to stimulate interest in such programs.

I could continue with more recollections concerning this truly 
outstanding gentleman. For instance, visiting the powerhouse of Hoover 
Dam, outside Las Vegas, Nevada; a quick trip to the rim of the Grand 

Canyon on the Colorado River, in Arizona; an inspection of a 1,200 unit, 
planned residential community north of Phoenix, Arizona and a visit 

to the Botanical Gardens in Scottsdale, Arizona where the temperature 
gauge was indicating a cool 108 Fahrenheit degrees. In spite of it all, we 

survived and George has reported a willingness to (maybe) doing it again.
This message can only partially express my admiration for George 
Badescu who has willingly shared his many talents and blessings 

without expectation of compensation in any form to those in need.

Here’s to your health, happiness and love,

Walter Winius, Jr.,
MAI, CRE

Director of International Real Property Foundation USA
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Amintirile lui Joe Vella  
cu Gheorghe Bădescu
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Joe Vella’s Memories  
with George Badescu

Joseph Vella
President of IVSC 2005-2007
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Naşterea unei profesii

1. Structura 
Ultimul deceniu al secolului XX a însemnat pentru 

Europa Centrală şi de Est parcurgerea unei perioade de 
tranziție de la o economie centralizată şi dictatură către o 
economie de piață şi democrație.

Parcurgând drumul către economia de piaţă şi democraţie 
am întâmpinat obstacole şi regrese, dar am şi realizat salturi 
înainte semnificative.

Un factor important al schimbării democratice l-a 
reprezentat dezvoltarea unei societăţi civile şi a principalelor 
sale părţi componente – organizaţiile non-guvernamentale. 
În aceeaşi perioadă, economia de piaţă a creat o cerere 
pentru profesii noi, cele mai multe dintre ele fiind sub forma 
unor grupuri profesionale private şi care sunt reglementate 
de organizaţiile non-guvernamentale.

Printre aceste grupuri profesionale se numără şi acela 
de care aparţine evaluarea. Într-o economie centralizată, 
valoarea este egală cu preţul de stat. Preţul este rezultatul 
unui cost plus profitul planificat şi de stat. Bineînţeles că 
noţiunea de piaţă liberă nu există.

2. Începutul
În România, profesia de evaluator a apărut la 

începutul anului 1992, odată cu începerea procesului de 
privatizare. Un an mai devreme, am participat la câteva 
programe scurte de pregătire în domeniul evaluării 
întreprinderilor, cursuri finanțate de Fundația Britanică 
„Know How“ şi de Uniunea Europeană.

Agenția Română de Privatizare a demarat un program pilot 
de privatizare a 22 de întreprinderi de stat și a avut încredere să 
atribuie, pentru evaluare, 16 întreprinderi evaluatorilor români 
proaspăt pregătiți. Celelalte întreprinderi au fost evaluate de 
firme străine de specialitate. Am avut de învățat foarte multe 
de pe urma acestor lucrări și, până la urmă, întregul program 
pilot de privatizare s-a încheiat cu succes.

Pe perioada desfăşurării lucrărilor în cadrul acestui 
program, un grup a hotărât înființarea unei asociații a 

evaluatorilor, având ca membri fondatori 
27 evaluatori persoane fizice şi 3 firme.

Asociația cunoscută sub numele 
de Asociația Națională a Evaluatorilor 
din România – ANEVAR – a fost 
înființată, în anul 1992, ca organizație 
independentă non-guvernamentală, 
care acționează în interes public, are 
orientare profesională şi îşi propune să 
devină un organism de standardizare.

La întocmirea Statutului, s-a folosit, 
printre altele, modelul Asociaţiei Române 

Material prezentat în cadrul conferinţei CEREAN – octombrie 2000, Praga

 Ű GHEORGHE BĂDESCU,  
Preşedinte ANEVAR 1992-2001
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1. Structure
The last decade of the 20th century meant, for 

Central and Eastern Europe, a period of transition 
from centralized economy and dictatorship to market 
economy and democracy.

On our road towards market economy and democracy, 
we faced various obstacles and setbacks, but had also 
achieved significant leaps forward.

An important mutation brought about by the 
democratic change consisted of the development 
of a civil society and its main components – non-
governmental organizations. During the same period, 
market economy created demand for new professions, 
most of which in the form of private professional groups, 
regulated by non-governmental organizations. Among 
the above-mentioned groups, there is also the one 
covering valuation. In a centralized economy, the value 
equals the price set by State. Pricing is the result of cost 
plus State planned profit. It goes without saying that the 

concept of free market do not exist.

2. The beginnings
In Romania, the profession of valuer 

emerged at the beginning of 1992, 
together with the commencement of 
the privatization process. One year 
earlier, I attended several short training 
programs in the corporate valuation 
field, courses financed by the British 
Foundation “Know How” and by the 
European Union.

The Romanian Privatization 
Agency initiated a pilot program for 
the privatization of 22 State-owned 
enterprises and entrusted, in view of 
being valued, 16 enterprises to the 
newly-trained Romanian valuers. The 
other undertakings were valued by 
specialized foreign companies. I learnt a 
lot from these works and, in the end, the 
entire pilot privatization program was 
successfully closed.

During the works under this 
program, a group decided to set up an 

Birth of a Profession
Presentation delivered during the CEREAN conference – October 2000, Prague
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de Marketing şi Codul Deontologic al Societăţii Americane a 
Evaluatorilor. În anul 1992, asociaţia a început să organizeze 
cursuri de pregătire profesională pentru evaluarea 
întreprinderii şi a organizat examene pentru primirea de noi 
membri. Primul manual de evaluare a întreprinderii a apărut 
la sfârşitul anului 1992.

Tot în anul 1992, s-a încheiat un program finanţat de 
Fundaţia „Know How” şi în urma căruia a rezultat primul 
manual de Evaluare a Proprietăţii, autor Michael Lloyd, 
RICS, având la baza Standardele Europene de Evaluare.

La începutul anului 1993, ANEVAR a fost admis, în 
calitate de observator, în cadrul Grupului European al 
Asociaţiilor de Evaluatori (TEGoVA).

3. Obstacole și regrese
Încă de la început, prima problemă a fost lipsa de pregătire. 

Am apelat la instructori cu experienţă în domeniu, la cărţi de 
specialitate, studii  de caz,  un corp de cunoștinţe și baza de 
examinare.

PricewaterhouseCoopers ne-a oferit un program de 
pregătire a instructorilor și de instruire prin lucrări.

Un obstacol important în dezvoltarea profesiei a fost atât 
mentalitatea evaluatorilor cât şi a publicului.

Au fost exercitate presiuni asupra noastră în ceea ce 
priveşte elaborarea unei legi sau a unei hotărâri de guvern 
care să reglementeze modul în care se va face evaluarea şi să 
se determine formulele şi indicii de calcul. Ni s-a propus să 
devenim agenţie guvernamentală, sau cel puţin  o organizaţie 
închisă, cu drept exclusiv asupra lucrărilor.

Răspunsul ANEVAR a fost bazat pe modele ale RICS şi 
ale Fundaţiei Evaluatorilor din Statele Unite. Nu intenţionăm 
să devenim o agenţie guvernamentală. Limitarea atribuirii 
lucrărilor, exclusiv pentru membrii ANEVAR, ar reprezenta 

practicarea unei politici discriminatorie 
iar elaborarea de formule de evaluare 
nu ar fi deloc în concordanţă cu 
economia de piaţă. Obiectivul nostru 
este acela de a fi recunoscuţi atât de 
către instituţiile particulare cât şi de 
cele publice ca fiind un organism de 
standardizare.

Există aşa numiţii „experţi 
tehnici” care calculează costul de 
construcţie şi costurile altor bunuri. 
Ei au respins cu îndârjire abordarea de 
piaţă pentru estimarea valorii şi, din 
păcate, ei au ajuns să prezinte destul de 
multă credibilitate în faţa instanţelor 
judecătoreşti şi, într-o anumită  măsură, 
în faţa băncilor. Numai în ultimii 
câţiva ani au apărut experţi tehnici 
care au început să studieze şi să aplice 
noţiunile şi metodologiile referitoare 
la valoarea de piaţă. Ne aşteptăm la o 
luptă de durată până când vom reuşi 
să convingem instanţele şi băncile, care 
standarde de evaluare sunt adecvate.

Şi peste toate, cel mai mare obstacol 
îl reprezintă tranziţia la economia de 
piaţă. Ritmul realizărilor pe drumul 
către economia de piaţă va influenţa 
succesul nostru în dezvoltarea noii 
profesii. Fiecare  regres  ne poate 
descuraja şi pentru asta trebuie să 
acţionăm pentru a menţine viu 
interesul pentru profesie.

4. Căile către succes
Privind retrospectiv prin prisma 

ANEVAR, observăm că sunt anumiți 
factori care ne permit să  progresăm. 
Menționăm aici:

 Ű menținerea unei organizații 
deschise;

 Ű stabilirea unor cerințe profesionale 
şi etice;

 Ű acceptarea ca membri, atât a 
persoanelor fizice, cât şi juridice;

 Ű condițiile de admitere a noilor 
membrii să devină încet, dar sigur, 
din ce în ce mai restrictive;

 Ű dezvoltarea unei conduceri a 
asociației în două etape:

 Ű Ritmul 
realizărilor pe 
drumul către 
economia 
de piaţă va 
influenţa 
succesul nostru 
în dezvoltarea 
noii profesii.
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association of valuers, including as its founding members 
27 individual valuers and 3 valuer companies.

The association known by the name of The National 
Association of Romanian Valuers – ANEVAR – was 
set up, in 1992, as an independent non-governmental 
organization, acting for the public interest, with 
professional orientation and intends to become a 
standards setting organization body.

In drafting its Statute, the template of the Romanian 
Marketing Association and the Ethical Code of the US 
Appraisal Foundation were used and others. In 1992, 
the association started organizing professional training 
courses for corporate valuation and organizing exams 
for the admission of new members. The first corporate 
valuation manual was published at the end of 1992.

Also in 1992, a program financed by the Know How 
Foundation ended, which led to the first manual of 
Property Valuation, authored by Michael Lloyd, RICS, 
based on the European Valuation Standards.

At the beginning of 1993, ANEVAR was admitted as 
observer in the European Group of Valuers’ Associations 
(TEGoVA).

3. Obstacles and setbacks
From the very beginning, the first issue was the lack of 

training. We approached seasoned trainers experienced 
in the field, relevant books, case studies, an array of 
knowledge and examination basis.

PricewaterhouseCoopers provided us with a trainer 
for on-site training program.

A significant obstacle in the development of the 
profession consisted of the mentality both of the valuers, 
but also of the public.

We were pressured into drafting a law or government 
directive to regulate the manner in which valuation is 
conducted and laying down the calculation formulae and 
indexes. We were proposed to become a governmental 
agency, or at least a close organization, exercising 
exclusive rights over our works.

ANEVAR’s reply relied on the models of RICS and 
of the US Appraisal Foundation. We do not intend to 
become a governmental agency. Limiting the assignment 
of works exclusively to ANEVAR members would amount 
to imposing a discriminatory policy, while setting up 
valuation formulae would not be in any way in line with 
the market economy. Our aim is to be recognized both 
by private, as well as public institutions, as a standards 
setting organization.

There are so-called “technical experts” who calculate 
construction costs and the costs of other assets. They 
have decidedly rejected the market approach for value 

estimation and, unfortunately, they 
have come to hold quite a lot of 
credibility with the courts of law 
and, to a certain extent, before banks 
as well. Only in the past few years, 
technical experts have emerged, 
who started to study and to apply 
concepts and guidelines referring to 
market value. We expect to have 
to put up a long-term fight before 
we are able to persuade courts and 
banks which valuation standards are 
suitable.

And, on top of all, the greatest 
obstacle resides in the transition to 
the market economy. The rhythm of 
achievements on the road to market 
economy will influence our success 
in developing the new profession. 
Each setback may discourage us and 
that is why we have to act in view of 
maintaining a keen interest in our 
profession.

4. Ways to success
In retrospect, from ANEVAR’s 

point of view, we noticed that there 
are certain factors that allow us to 
make progress. In this regard, please 
note:
 Ű Maintaining an open 

organization;
 Ű Setting up professional and 

ethical requirements;
 Ű Accepting both natural and legal 

persons as our members;
 Ű Admission conditions for the 

new members should become, 
slowly, but steadily, increasingly 
restrictive;

 Ű Developing a management 
structure of the association in 
two stages:

 Ű One person dedicated to 
laying the foundation of the 
organization, to develop and 
manage it for a certain period of 
time;

 Ű When the organization becomes 
sufficiently strong, to set up a 
three-way management structure 

 Ű The 
association 
known by 
the name of 
The National 
Association 
of Romanian 
Valuers – 
ANEVAR – was 
set up, in 
1992, as an 
independent 
non-
governmental 
organization, 
acting for the 
public interest, 
with professional 
orientation 
and intends 
to become 
a standards 
setting 
organization 
body.
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1. o persoană dedicată pentru a pune bazele 
organizației, pentru a o dezvolta şi conduce pe o 
anumită perioadă;

2. în momentul în care organizația ajunge să fie 
suficient de puternică, să se construiască o 
conducere de tip troică (fostul preşedinte, actualul 
preşedinte şi viitorul preşedinte) cu rolul de a 
asigura  organizației continuitate, eficientă şi inovare;

 Ű instituirea unei descentralizări prin creşterea acțiunilor 
la nivel de filială;

 Ű stabilirea unor contacte directe cu alte asociaţii şi 
organizaţii internaţionale (TEGoVA, IVSC, CEREAN).

Care este situaţia noastră actuală? (anul 2000)
ANEVAR are, în prezent, peste 4.000 de membri afiliați 

la 45 de centre teritoriale.
Calitatea de membru titular comportă îndeplinirea 

următoarelor condiţii:
 Ű să aibă formaţie universitară;
 Ű să facă dovada unei solide pregătiri profesionale, prin 

cursuri de calificare – echivalentul a minimum 60 de 
ore de curs, întocmirea unui raport de evaluare, trecerea 
unui examen scris şi prezentarea raportului de evaluare 
întocmit.
Cerinţele, după admiterea ca membru, sunt:

 Ű plata poliţei de asigurare profesională;
 Ű urmarea unui program continuu de pregătire 

profesională.
Activitatea de evaluare este structurată pe patru mari 

domenii: proprietăți imobiliare, întreprinderi, bunuri mobile 
şi active financiare. Pentru fiecare specializare există un 
program educaţional specific, precum şi îndeplinirea unor 
cerinţe de admitere specifice.

ANEVAR este membru asociat TEGoVA (Grupul 
European al Asociaţiilor de Evaluatori) şi are  un reprezentant 
în Consiliul director.

Din anul 1996, ANEVAR este membru titular al IVSC 
(Comitetul Internaţional de Standarde de Evaluare) şi, din 
anul 1998, a devenit membru în Consiliul de conducere.

ANEVAR are un reprezentant în Consiliul editorial 
pentru IVS-2000 (Standardele Internaţionale de Evaluare) şi 
pentru EVS-2000 (Standardele Europene de Evaluare).

În anul 1997, împreună cu asociaţiile de evaluatori din 
Polonia, Rusia, Bulgaria, Slovacia, Ucraina au pus bazele 
CEEVAN – Reţeaua Asociaţiilor de Evaluatori din Europa 
Centrală şi de Est.

Anul acesta, România a adoptat oficial Standardele 
Internaţionale de Contabilitate (IAS) şi odată cu acestea şi 
Standardele de Evaluare Internaţionale (IVS).

În anul 1995, ANEVAR a pus bazele unui Institut de 
Cercetări în Evaluare (IROVAL), al cărui scop este de a 
elabora studii şi lucrări de specialitate, de a organiza examene, 

de a realiza un buletin informativ lunar 
şi de a publica cărţi.

5. Viitorul
Pe parcursul ultimilor doi ani s-au 

făcut paşi importanţi în stabilirea 
rolului şi poziţiei profesiei de evaluator.

În primul rând, acceptarea 
Standardelor Internaţionale de 
Evaluare a avut ca efect o creştere 
rapidă şi o recunoaştere mai mare 
a profesiei de evaluator. La această 
mişcare de succes au aderat organizaţii 
ale evaluatorilor din America de 
Nord, Europa, Asia, marile firme 
internaţionale de contabilitate, şi cele 
mai importante firme de proprietăţi 
imobiliare, bancheri şi organisme ale 
Naţiunilor Unite. Avem acum aşa 
numitele Principii de Evaluare General 
Acceptate (cea mai bună practică) – 
GAVP Generally Accepted Valuation 
Principles – care au stabilit principiile 
profesiei şi un Cod Deontologic 
Internaţional.

În al doilea rând, în ordinea 
importanţei, este definirea tipurilor de 
proprietăţi care sunt avute în vedere 
în limitele profesiei şi standardelor 
de evaluare şi anume, proprietăţi 
imobiliare, întreprinderi, bunuri 
mobile şi active financiare.

Pentru ţările din Europa Centrală 
şi de Est, cel mai bun prilej este acela 
de a studia şi adapta, sau adopta, 
ultimele noutăţi în domeniu, aplicate 
în ţările occidentale. Acest lucru ne 
ajută să evoluăm, să depăşim anumite 
etape şi să facem salturi rapide către 
un nou mediu economic. Tehnologia 
face posibil acest lucru, cum ar 
fi: telefoanele celulare, internetul, 
programe educaţionale online.

Principalele caracteristici ale noii 
economii globale sunt:
 Ű timpul se restrânge;
 Ű materia contează mai puţin;
 Ű distanţele se micşorează;
 Ű orice produs este disponibil 

oriunde;
 Ű omul este Bijuteria Coroanei;

 Ű Activitatea de 
evaluare este 
structurată 
pe patru mari 
domenii: 
proprietăți 
imobiliare, 
întreprinderi, 
bunuri mobile şi 
active financiare.
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(the former chairman, the current chairman and 
the future chairman) for the purpose of ensuring 
continuity, efficiency and innovation for the 
organization;

 Ű Fostering decentralization by increasing actions at 
branch level;

 Ű Creating direct contacts with other international 
associations and organizations (TEGoVA, IVSC, 
CEREAN).
What is our current status? (year 2000)
ANEVAR currently has over 4,000 members affiliated 

to 45 territorial centers.
The capacity of full member requires the fulfillment 

of the following conditions:
 Ű University education;
 Ű Proven consistent professional training, acquired by 

training courses – the equivalent of minimum 60 
course hours, the preparation of a valuation report, 
passing a written examination and presentation of 
valuation reports. 
The requirements, after having been admitted as 

member, shall be:
 Ű Payment of professional insurance policy;
 Ű Continuous professional training program.

ANEVAR is structured into four major section: 
real estate, businesses, machinery and equipment and 
financial assets. Each and every section has its own 
training program, as well as certain specific admission 
requirements.

ANEVAR is an associated member of TEGoVA (the 
European Group of Valuers’ Associations) and has a 
representative in the Management Board.

Starting from 1996, ANEVAR is a full member of 
IVSC (the International Valuation Standard Committee) 
and, from 1998, it became a member in the Management 
Board.

ANEVAR has a representative in the Publishing Board 
for IVS-2000 (the International Valuation Standards) and 

for EVS-2000 (European Valuation 
Standards).

In 1997, together with the 
Valuers’ Associations from Poland, 
Russia, Bulgaria, Slovakia, Ukraine, 
we laid the foundation of CEEVAN 
– the Central & Eastern European 
Valuers Network.

This year, Romania officially 
adopted the International 
Accounting Standards (IAS) and, 
together with them, the International 
Valuation Standards (IVS).

In 1995, ANEVAR laid the 
foundation of an Institute for 
Valuation Research (IROVAL), 
whose purpose is to prepare 
specialized surveys and works, to 
organize exams, to prepare a monthly 
newsletter and to publish books.

5. The future
During the past two years, 

significant steps were taken in 
determining the role and position of 
the valuer profession.

First of all, the effect of accepting 
the International Valuation 
Standards was rapid increase and 
larger recognition of the valuation 
profession. This successful 
endeavor was adhered to by valuers 
associations from North America, 
Europa, Asia, leading international 
accountancy firms, and the largest 
real estate companies, bankers 
and bodies of the United Nations. 
We now have the so-called GAVP 

 Ű During the 
past two years, 
significant steps 
were taken in 
determining the 
role and position 
of the valuer 
profession.
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 Ű creşterea este accelarată de reţea;
 Ű tranzacţia este un joc unu - la - unu.

De mare importanţă sunt bazele de 
date la nivel local, regional şi naţional.

Asociaţiile evaluatorilor trebuie să 
definească structura bazei de date şi 
să încurajeze evaluatorii să participe 
la crearea şi dezvoltarea acestor baze 
de date. Îmi permit să propun pe 
agenda de lucru a CEEVAN subiectul 
structurii uniforme a bazelor de date.

Legat de bazele de date sunt 
AVM-urile – modele de evaluare 
automate - reprezentând un fel de 
sisteme expert care ajută evaluatorii 
să obţină o productivitate mai mare 
în executarea evaluărilor.

Noile tehnologii constituie un 
avantaj competitiv pentru evaluatori. 
Printre acestea menţionez camerele 
digitale, comunicaţiile mobile şi 
semnătura digitală.

Activitatea în reţea constituie o 
resursă majoră care  ar trebui să fie 
folosită în cadrul profesiei noastre. 
Conceptul este „de acoperire 
naţională sau chiar internaţională cu 
cunoştinţe aprofundate şi în detaliu 
despre piaţa locală”.

O definiţie a noţiunii de reţea este 
aceea „de comportament organic 
într-o matrice tehnologică”. Kevin 
Kelly a spus că: „Lumea noastră se 
îndreaptă către o economie  globală, 
care prezintă trei caracteristici 
distincte: este globală, protejează 
intangibilele (idei, informaţii şi relaţii) 
şi este puternic interconectată”.

Persoanele fizice şi firmele din 
toată lumea vor comunica - prin 
sisteme electronice - un proces la 
fel de important ca şi un organism 
care dezvoltă un sistem nervos. 
Odată formată o reţea cu membri 
independenţi, fiecare va beneficia ori 
de câte ori un alt membru este inclus 
în reţea şi, astfel, se creează un „motor 
al valorii”. Valoarea reţelei explodează 
pe măsură ce numărul membrilor 
creşte şi astfel explozia valorii atrage 
mai mulţi membri, care formează 

rezultatul. Reţeaua îi încurajează pe 
cei cu succes să aibă şi mai mult 
succes. Cercul virtual se măreşte până 
când intră toţi potenţialii membri. Vă 
rog să vă gândiţi la litera „N” de la 
CEREAN şi CEEVAN.

Referitor la activitatea în reţea, 
să nu îi scăpăm din vedere pe 
importanţii parteneri ai profesiei 
noastre: contabilii, bancherii, 
reglementatorii pieţei de capital, 
autorităţile fiscale şi avocaţii.

Trebuie să dezvoltăm programe 
de informare şi pregătire care se 
adresează principalilor utilizatori ai 
muncii noastre. De asemenea, aceste 
programe trebuie să atace şi aspectele 
actuale importante din economia 
noastră: valorificarea activelor, 
restituirea proprietăţilor, proprietăţile 
istorice, proprietăţile rurale.

Abundența de idei şi diseminarea 
cunoştinţelor constituie, pentru 
profesia noastră, noi provocări care 
necesită o mai mare flexibilitate şi 
integrare. Lucrările noastre nu vor 
mai fi de simplă evaluare, ci vor 
fi combinate cu consultanţă, studii 
de fezabilitate, scheme financiare, 
finanţare prin titluri de valoare 
etc., depăşind graniţele mai multor 
domenii de expertiză.

Trebuie să fim pregătiţi pentru 

aceste noi provocări, iar asociaţiile 
de evaluatori au obligaţia să dezvolte 
mai bine şi mai eficient programele 
de pregătire continuă pentru toţi 
membrii lor. Noile tehnologii 
vor permite deplasarea, pe tot 
cuprinsul ţării, a cunoştinţelor şi nu 
a instructorilor. De aceea, instruirea 
online şi „pe internet” reprezintă 
oportunitatea actuală şi nu viitoare.

Reţeaua noastră ar trebui să profite 
de această oportunitate, dezvoltând şi 
împărtăşind resursele educaţionale, 
având în vedere că obiectivele 
noastre sunt legate de standardele 
profesionale. Aceste standarde tind 
să devină mai internaţionale cu toate 
că sunt ancorate în realităţile pieţei 
naţionale şi regionale (europene).

În ţările noastre, investitorii 
străini care solicită rapoarte de 
evaluare vor profesionişti de 
încredere. În opinia mea, cea mai 
bună cale pentru a face faţă acestei 
cerinţe este aceea de a adera la 
Sistemul European de Certificare 
lansat de TEGoVA, bazat pe Norma 
Europeană EN 45013.

Viitorul este strălucitor, dar pentru 
a-l transforma în realitate, este nevoie 
de multă muncă dedicată şi coordonată 
din partea asociaţiilor noastre, atât 
luate în parte cât şi ca reţea. 
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Generally Accepted Valuation 
Principles (best practices) – which 
determined the profession principles 
and an International Deontological 
Code.

Second of all, in the order of 
importance, is the definition of 
property considered imposed in the 
limits of the profession and valuation 
standards and, in particular, real 
estate, business, personal property 
and financial assets.

For the countries in the Central 
and Eastern Europe, the best 
opportunity is to study and adjust, 
or adopt, the latest news in the 
field, as employed in the Western 
countries. This helps us evolve, 
surmount certain stages and take 
quick leaps towards a new economic 
environment. Technology, such as: 
mobile telephones, Internet, online 
educational programs makes this 
possible.

The main features of the new 
global economy are:
 Ű Time shrinks;
 Ű Matter is of lesser importance;
 Ű Distances shrink;
 Ű Any product is available 

anywhere;
 Ű The individual is the Crown 

Jewel;
 Ű Increase is accelerated by the 

network;
 Ű Transaction is a one-on-one play.

Particular significance is placed 
on data bases at local, regional and 
national level.

Valuers associations need to 
define the structure of the data base 
and to encourage valuers to play a 
role in the creation and development 
of such data bases. I take the liberty 
of proposing on the agenda of 
CEEVAN the subject of uniform 
structure of data bases.

Related to the data bases are the 
AVM – automatic valuation models 
– representing a kind of expert 
systems assisting the valuers achieve 

greater productivity in performing 
their works.

The new technologies bring a 
competitive edge for valuers. Among 
these, I refer to digital cameras, 
mobile communications and digital 
signature.

The network activity is a major 
resource, which should be used 
in our profession. The concept is 
“national or even international 
coverage, with strong and thorough 
knowledge of the local market”.

A definition of the concept of 
network is that of “organic behavior 
in a technological matrix”. Kevin 
Kelly said that: “Our world is heading 
towards global economy, which 
has three particular features: it is 
global, it protects intangibles (ideas, 
information and connections) and it 
is deeply inter-connected”.

Natural persons and companies 
throughout the world will 
communicate – through electronic 
systems – a process equally 
important as an organism developing 
a nervous system. Once a network 
of independent members is created, 
each of them will benefit whenever 
another member is included in 
the network and, thus, a “value 
drive” is created.  The value of the 
network explodes as the number of 
its members grows and, thus, the 
explosion will attract more members, 
which create the result. The network 
encourages the successful to be even 
more successful. The virtual circle 
grows until all potential members 
are included. Please think about the 
letter “N” in CEREAN and CEEVAN.

As for the network activity, let us 
not overlook the important partners 
of our profession: accountants, 
bankers, capital market regulators, 
tax authorities and lawyers.

We need to develop information 
and training programs targeting the 
main users of our work. Furthermore, 
these programs also need to address 

the current significant issues in our 
economy: asset recovery, property 
retrocession, historical property, 
rural property.

Abundance of ideas and 
dissemination of knowledge pose, 
for our profession, new challenges 
requiring greater flexibility and 
integration. Our works will no 
longer be mere valuation, but will 
be combined with consultancy, 
feasibility studies, financial schemes, 
security financing, etc., going 
beyond the borders of many fields 
of experience.

We need to be prepared for 
these new challenges, and valuers 
associations have the obligation 
to develop, on a better and more 
efficient basis, continuous training 
programs for all their members. New 
technologies shall allow knowledge, 
and not trainers, to reach all corners 
of the country. That is why on-line 
and “Internet” training is a present, 
not a future, opportunity.

Our network ought to take 
advantage of this opportunity, 
by developing and sharing 
educational resources, taking into 
consideration the fact that our goals 
relate to professional standards. 
These standards tend to become 
increasingly international, although 
they are anchored in the realities of 
the national and regional (European) 
market.

In our countries, foreign investors 
requesting valuation reports are 
looking for reliable professionals. In 
my opinion, the best way to comply 
with this requirement is to adhere to 
the European Certification System 
launched by TEGoVA, based on the 
European Norm EN 45013.

The future is bright, but in 
order to make it come true, a lot of 
dedicated and coordinated work is 
required from our associations, both 
on a separate basis, and as part of 
the network. 
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