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1.  INTRODUCERE 

Acest standard a fost elaborat în vederea definirii statutului evaluatorului, 

a competenţei şi calificării acestuia. 

Standardul a fost elaborat în conformitate cu Standardele Europene de 

Evaluare (EVS), dar cu o adaptare la situaţia concretă existentă în 

România.  

Cerinţele menţionate în standard vor fi luate în considerare ca bază în 

procesul de evaluare şi sunt elaborate în conformitate cu Standardele 

Internaţionale de Evaluare (IVS).  
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2.  SCOP 
 

Standardul exprimă cerinţele minime de cunoştinţe, competenţa şi 

independenţa pe care trebuie să le îndeplinească în mod individual 

evaluatorii care acceptă Statutul ANEVAR, dar şi Standardele Europene 

de Evaluare.  

 

 

3.  EVALUATORUL  
 

3.1  Definiţie    
 

3.1.1. Evaluatorul este persoana fizică, cu o bună reputaţie profesională, 

responsabilă pentru elaborarea şi/sau supervizarea rapoartelor de 

evaluare, pentru care poartă responsabilitatea directă şi care 

îndeplineşte cerinţele de la punctul 3.2. 

 

3.2.  Cerinţe    
 

3.2.1. Evaluatorul trebuie să poată demonstra că: 

a) este absolventul cu studii complete (4 sau 5 ani) al unei instituţii 

de învăţământ superior recunoscute şi/sau a absolvit studii 

postuniversitare în domeniul evaluării şi are cel puţin doi ani de 

experienţă profesională în legătură cu domeniul evaluării; 

b) şi-a aprofundat cunoştinţele profesionale printr-un program 

relevant de pregătire continuă; 

c) deţine suficiente cunoştinţe şi experienţă locală în evaluarea 

activelor corporale, situate în zona şi categoria respectivă. În 

anumite situaţii, înainte de a accepta lucrarea de evaluare, are 

obligaţia de a face cunoscut clientului pregătirea sa insuficientă, 

sau că va solicita asistenţă de la persoane competente; 

d) îndeplineşte toate cerinţele legale, etice şi contractuale legate de 

lucrarea de evaluare; 

e) are o asigurare profesională adecvată, care corespunde 

responsabilităţilor asumate pentru fiecare lucrare de evaluare. 

  

3.2.2.  În situaţiile în care evaluatorul ajunge la concluzia că nu deţine 

experienţa suficientă pentru îndeplinirea corespunzătoare a 
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misiunii de evaluare sau că natura lucrării de evaluare solicită 

experţi din alte domenii, are obligaţia: 

a) să aducă la cunoştinţa clientului acest aspect; 

b) cu acordul clientului, să solicite asistenţă profesională 

specializată (geologi, specialişti în probleme de mediu 

înconjurător, ingineri minieri, experţi contabili, jurişti etc.). 

 

3.2.3. Evaluatorul acreditat pe o treaptă superioară în evaluare poate fi 

orice membru ANEVAR care îndeplineşte următoarele condiţii: 

a) are o vechime în ANEVAR de cel puţin 3 ani; 

b) a urmat în ultimii doi ani un program de instruire continuă în 

domeniul evaluării sau domenii conexe, echivalent a 40 de ore 

de curs; 

c) a promovat un examen scris; 

d) a prezentat 2 lucrări de evaluare realizate în ultimii doi ani de 

practică. 

 

 

4.  CLASIFICAREA EVALUATORILOR 
 

4.1.  În funcţie de relaţia sa cu clientul, evaluatorul poate fi: 

 extern 

 intern 

 independent 

 Evaluatorul extern este cel care nu are nici un interes financiar direct 

sau indirect la firma clientului care a solicitat lucrarea de evaluare. 

Prin interes financiar indirect se înţelege o relaţie de asociere şi relaţii 

de rudenie cu persoane din firma care solicită lucrarea de evaluare. 

 Evaluatorul intern este acea persoană care se ocupă cu tot ce ţine de 

activitatea de evaluare din cadrul unei firme. Se impune ca 

evaluatorul intern să fie competent din punct de vedere profesional şi 

să nu aibă interes financiar sau politic semnificativ în ceea ce priveşte 

firma - subiect. Interesul financiar şi/sau politic poate fi definit sub 

mai multe forme: 

* proprietate personală sau familială, corporaţie, holding (în 

proporţie de peste 5%), suma de bani care ar putea influenţa 
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obiectivitatea - participare la capitalul social al firmei, 

remunerare, bonificaţii legate de rezultatele evaluării; 

* funcţie ocupată în cadrul unei Autorităţi Publice, faţă de care 

există conflicte clare sau a căror existenţă ar putea fi percepută de 

către o terţă persoană obiectivă. 

 Evaluatorul independent este un evaluator extern, dar care în ultimele 

24 de luni nu a avut legătură cu clientul care solicită lucrarea de 

evaluare, cu excepţia plăţii muncii prestate ca evaluator. În caz 

contrar, are obligaţia să facă o declaraţie în scris referitor la orice fel 

de implicare cu proprietatea evaluată, cu părţile interesate sau legate 

de proprietate, în ultimele 24 de luni.  

În cazurile în care într-o lucrare de evaluare sunt angajaţi mai mulţi 

evaluatori, aceştia trebuie să îndeplinească în mod individual, cerinţele 

prezentate mai sus referitoare la independenţă şi obiectivitate. 

 

 

5.  ABATEREA DE LA STANDARDE 
 

5.1. Abaterea de la standardele de evaluare poate genera răspundere 

legală şi financiară, atât pentru evaluatori, cât şi pentru utilizatorii 

serviciilor de evaluare. Sunt enumerate în continuare câteva din 

problemele care pot apare în urma nerespectării standardului de 

evaluare: 

a) evaluatorul nu deţine suficiente cunoştinţe şi experienţă în 

domeniul în care lucrarea trebuie efectuată; 

b) datele şi rezultatele sunt prezentate într-o formă neadecvată, 

greşită, care pot duce la o percepere eronată a situaţiei; 

c) nu se asigură, la cererea clientului, consultanţa corespunzătoare 

şi/sau nu se cade de acord asupra concluziilor rezultate din 

lucrarea de evaluare; 

d) investigaţie neadecvată şi/sau incompletă; 

 

e) metodologie neadecvată; 

f) sunt eliminate responsabilităţile care conduc la acţiuni legate de 

plata unor despăgubiri; 

g) evaluatorul nu are o asigurare profesională adecvată; 
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h) etica profesională nu este respectată, acest lucru generând un 

posibil conflict de interese nedeclarate; 

i) publicarea unor concluzii confuze, greşit formulate, fără a se 

face trimitere la rezultatele raportului de evaluare, poate dăuna 

reputaţiei, intereselor evaluatorului şi ale clientului; 

j) evaluatorul nu este pus la curent cu ultimele informaţii, noutăţi, 

apărute în cadrul programelor de pregătire profesională, legate 

de legislaţie, situaţia pieţelor, metodologie etc. 

Răspunderea evaluatorului va fi sancţionată potrivit statutului ANEVAR.  

 

 

6.  COMENTARII 

6.1. Există o serie de circumstanţe, ca rezultate ale legislaţiei în vigoare 

sau codului de conduită profesională, în care este imperativ ca 

evaluatorul să fie considerat nu numai competent, dar şi 

independent şi în acelaşi timp fără a avea conflicte de interese 

actuale sau previzibile. 

6.2. Un evaluator care este solicitat în realizarea unei lucrări de evaluare, 

îşi rezervă dreptul de a cere clientului informaţii referitoare: la 

scopul evaluării, identitatea oricărei terţe persoane interesate sau 

care are legătură cu proprietatea care urmează a fi evaluată. Scopul 

obţinerii acestor informaţii este acela de a stabili dacă există 

conflicte de interese pentru partenerii, asociaţii sau rudele celui care 

solicită efectuarea raportului de evaluare. În cazul în care se 

constată că un asemenea conflict există, se impune informarea 

clientului asupra acestui fapt. Clientul are libertatea să desemneze 

expertul în evaluări. Este obligatoriu să fie prezentate clar în 

raportul de evaluare, cauzele generatoare de conflict.  

6.3. Responsabilităţile financiare ale evaluatorului impun datoria acestuia 

de a face cunoscut şi/sau de a se pune de acord, în prealabil, cu 

clientul, referitor la: 

a) competenţa sa faţă de toate aspectele potenţiale care afectează 

evaluarea proprietăţii - subiect, inclusiv elementele de mediu; 

b) natura, extinderea şi rezultatul investigaţiilor făcute şi care 

urmează a fi întreprinse. 
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6.4. Toate rapoartele de evaluare trebuie să cuprindă o declaraţie în care 

se specifică faptul că evaluatorul îşi asumă în faţa clientului întreaga 

responsabilitate a lucrării, că lucrarea este întocmită în conformitate 

cu cerinţele Standardelor de Evaluare. Situaţiile în care există 

abateri de la Standarde trebuie prezentate în raport clar şi concis, ca 

şi motivele pentru care s-a ajuns la această situaţie specială.  

6.5. În orice misiune de evaluare, evaluatorul trebuie să-şi clarifice rolul 

şi atitudinea faţă de client, acestea urmând a fi menţionate în 

raportul de evaluare.  

 

 

7.  PRECIZĂRI FINALE 

7.1. Acest standard este destinat exclusiv membrilor ANEVAR şi va intra 

în vigoare numai după adoptarea lui de către Consiliul Director al 

ANEVAR. Pentru o bună practică se recomandă şi nemembrilor 

ANEVAR.  

7.2. Precizările din standard au caracter obligatoriu. Membrii ANEVAR 

vor menţiona în rapoartele lor de evaluare precizările prezentului 

standard. 

7.3. Prezentul standard este realizat în conformitate cu Standardul 

European de Evaluare - EVS 3.02. 

 

 

8.  DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE 
 

Standardul SEV 3.02 devine operaţional începând cu data de 30 iunie 

1998.  
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1. INTRODUCERE 
 

Standardul a fost elaborat în conformitate cu Standardele Europene de 

Evaluare adaptate la situaţia actuală a României. 

Relaţia strânsă de lucru care are loc între evaluator şi auditor, când 

evaluările sunt elaborate pentru recunoaşterea în documentele financiare 

de sinteză, dă naştere unor probleme şi responsabilităţi asupra cărora se 

fac recomandările din acest standard. 

 

 

2. SCOP 
 

Prezentul standard are drept scop definirea şi stabilirea relaţiei evaluator 

- auditor, în procesul de evaluare. 
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3. RESPONSABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 
 

3.1.  Auditorul documentelor  financiar-contabile este desemnat, în cele 

mai multe cazuri, de către Adunarea Generală a Acţionarilor sau de 

către cei împuterniciţi în conformitate cu statutul societăţii. 

Auditorul este independent de managerii şi administratorii unităţii 

auditate, activitatea sa având la bază respectarea obligaţiilor legale. 

Dintre responsabilităţile sale fac parte verificarea şi certificarea: 

 întocmirii corecte a bilanţului anual; 

 reflectării clare a situaţiei activelor şi pasivelor firmei pe care o 

auditează; 

 prezentării situaţiei financiare a firmei, a contului de profit şi 

pierdere. 

 

3.2. În particular, i se poate solicita să verifice obiectivitatea, 

competenţa profesională, resursele şi calificarea, ca şi adecvarea 

muncii evaluatorului - ca probe pentru auditare. 
 

  Uneori, auditorului i se cere să certifice că în documentele 

financiare ale întreprinderii auditate, esenţa opiniei evaluatorului a 

fost corect reflectată şi este coerentă cu bazele de evaluare ale 

exerciţiilor financiare anterioare. 

 

3.3. Conducerea firmei are obligaţia legală să pună la dispoziţie toate 

datele şi informaţiile cerute de auditor, pentru ca acesta să 

întocmească raportul. Aceeaşi obligaţie îi revine şi evaluatorului 

intern. 
 

3.4. Auditorul poate solicita de la un evaluator intern orice dată şi 

informaţie care are conotaţie cu munca lui: verificarea dosarelor, 

acces la raportul întocmit de evaluatorul intern. Evaluatorul extern 

sau independent, desemnat de conducerea firmei, nu este obligat 

legal să prezinte auditorului raportul de evaluare întocmit de el. 
 

În cazul în care evaluatorul extern sau intern nu răspund solicitărilor 

auditorului, acesta va fi privat de unele informaţii, fapt ce se va 

reflecta într-o limitare a misiunii auditorului. 

 

3.5. Respectarea Standardelor de Evaluare, o evidenţă şi o arhivare 

corectă a dosarelor care conţin date şi informaţii, permit 



ANEVAR - CULEGERE DE STANDARDE                                       SEV 3.03  

 

 - 21 - 

 

evaluatorului să răspundă prompt şi corect solicitărilor de 

informaţii legate de munca sa. O bună practică o constituie aceea că 

evaluatorul, cu acordul conducerii firmei, să se consulte cu 

auditorul, înainte de a finaliza raportul său de evaluare. 

 

3.6. Chiar dacă lipsesc prevederile legale privind impunerea unor 

obligaţii pentru evaluatorul extern sau independent, constituie o 

bună practică ca instrucţiunile şi condiţiile contractului să 

stabilească obligaţiile părţilor. Este recomandabil ca aceste clauze 

să includă obligaţia explicită de cooperare cu auditorul firmei, 

obligaţie pe care evaluatorul şi auditorul ar trebui să o respecte. 

 

3.7. Este recomandabil ca evaluatorul să colaboreze cu auditorul înainte 

de a stabili condiţiile cuprinse în lista de instrucţiuni. Acest aspect 

prezintă importanţă, deoarece auditorul are puterea sancţiunii 

legale, el poate califica cu rezerve bilanţul, în cazul în care nu 

prezintă clar şi fidel situaţia firmei. Auditorul poate înlesni munca 

evaluatorului în mai multe moduri. 

a) să evite adoptarea unei baze de evaluare neadecvate; 

b) să evite o dublă înregistrare (de exemplu referitor la 

responsabilităţile legate de mediu); 

c) să susţină poziţia evaluatorului, în cazul în care conducerea 

firmei client ar insista pentru o bază de evaluare care nu este 

compatibilă cu standardele în vigoare şi/sau cu opinia 

profesională a evaluatorului. 

 

 

4. COMENTARII 
 

Anumite tipuri de evaluări, cum ar fi cele pentru proprietăţile comerciale, 

au la baza evaluării documentele contabile. În cazul în care conducerea 

firmei furnizează cadrul general şi viziunea managementului asupra 

perspectivelor viitoare, auditorul se poate pronunţa asupra interpretării 

rezultatelor trecute şi asupra venitului previzionat care poate fi generat de 

proprietatea analizată. Obligaţia evaluatorului este de a preciza în 

raportul său sursa de informaţii pe care se bazează lucrarea de evaluare. 

Multe din date sunt puse la dispoziţie de către auditor. Este deci 

recomandabil să existe şi să se menţină colaborarea dintre evaluator şi 
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auditor pentru asigurarea corectitudinii şi coerenţei datelor utilizate din 

evaluare. 

 

 

5. PRECIZĂRI FINALE 
 

5.1. Standardul SEV 3.03 este destinat uzului intern al membrilor 

ANEVAR. Va putea fi utilizat după adoptarea de către Consiliul 

Director al ANEVAR. 

 

5.2. Recomandările din Standard au caracter obligatoriu pentru membrii 

ANEVAR; ei vor menţiona în rapoartele de evaluare utilizarea 

prevederilor din standard. 

 

5.3.  Prezentul standard a fost întocmit în concordanţă şi cu respectarea 

Standardului European EVS 3.03 şi cu Standardele ANEVAR – 

SEV. 

 

5.4. Standardul este elaborat de IROVAL - Institutul Român de Cercetări 

în Evaluare – B-dul Iancu de Hunedoara, nr. 48, Bucureşti, tel: 

01/230.25.76. 

 

 

6. DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE 
 

Standardul SEV 3.03 devine operaţional începând cu data de 1 ianuarie 

1999. 
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1.  INTRODUCERE 
 

Standardul a fost elaborat în conformitate cu Standardele Europene de 

Evaluare, dar cu o adaptare la situaţia concretă existentă în România. 

În vederea obţinerii aprecierii clientului şi minimizării posibilelor 

neînţelegeri şi dispute ulterioare, este esenţial ca evaluatorul să înţeleagă 

foarte bine necesităţile clientului. 

Pe de altă parte, clientul este informat, în prealabil, asupra rezultatelor 

aşteptate, dar şi asupra responsabilităţilor pe care evaluatorul le acceptă 

sau refuză. 

 

 

2.  SCOP 
 

Prezentul standard are rolul de a stabili condiţiile de angajare şi cerinţele 

minime pe care un contract de evaluare trebuie să le includă. 

 

 

3.  GARANŢII DATE DE EVALUATOR 
 

3.1.  Între responsabilităţile evaluatorilor se înscrie şi obligaţia de a oferi 

următoarele garanţii: 

a) că sunt şi pot fi competenţi şi calificaţi pentru a executa lucrarea 

de evaluare comandată şi că nu există nici un impediment din 

partea lor; 

b) că sunt excluse conflictele de interese reale, posibile sau 

presupuse; 

c) că nu va exista nici o neîncadrare în condiţiile arătate în SEV 

3.02, art. 3.2.1; 

În cazul neîndeplinirii acestor condiţii, se va aduce la cunoştinţa 

clientului, urmând a fi luate măsurile necesare de remediere a 

neregulilor sau neconformităţilor. 

d) că este obligatoriu ca orice abatere de la Standarde, de care 

clientul are cunoştinţă, să fie prezentată, clar şi concis în 

scrisoarea de instrucţiuni şi în raportul de evaluare, pentru a 
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evita riscul unor neînţelegeri sau confuzii pentru utilizatorul 

raportului; 

e) că angajarea evaluatorilor acoperă toate capitolele relevante 

pentru evaluare, corespunzător nevoilor clienţilor şi 

reglementărilor legale referitoare la responsabilităţile 

evaluatorilor; 

f) că pregătirea şi competenţa lor corespund, în primul rând eticii 

profesionale, cerinţelor clientului şi misiunii, clauzelor şi 

reglementărilor legale. 

Trebuie menţionat că aceste garanţii trebuie convenite, în scris, 

înainte de începerea misiunii de evaluare. 

 

3.2. O înregistrare scrisă clară şi concisă, pregătită şi convenită anticipat 

realizării evaluării, oferă garanţia ca atât clientul, cât şi consultanţii 

săi profesionali obţin un raport de evaluare care le satisface 

aşteptările. 

 

 

4.  CERINŢE ESENŢIALE ALE     

     CONTRACTULUI DE EVALUARE 
 

4.1. Contractul încheiat între evaluator şi client cuprinde următoarele 

părţi esenţiale: 

a) scopul sau scopurile evaluării; 

b) data la care se va stabili valoarea proprietăţii - subiect (aceasta 

trebuie să coincidă sau să fie anterioară datei raportării finale prin 

raportul de evaluare formal); 

c) subiectul supus evaluării împreună cu: 

 sursele de informaţii convenite privind dreptul de posesiune; 

 planificarea urbană şi alte aspecte tehnice şi economice ale 

proprietăţii - subiect; 

 gradul de încredere pe care evaluatorul îl poate avea în sursele de 

informaţii respective; 

 modul de tratare a instalaţiilor a căror evaluare se face 

concomitent cu terenul şi clădirile. 
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d) baza/bazele de evaluare şi metodele de evaluare care trebuie 

adoptate şi analizarea diferitelor categorii de proprietari, din cadrul 

aceluiaşi portofoliu; 

e) conformitatea cu standardele  include: 

 ipoteze speciale; 

 relaţia specială a evaluatorului cu clientul (implicit cu proprietatea 

evaluată); 

 factorii limitativi; 

 măsurile de remediere ce trebuie luate sau convenite - în cazurile 

speciale - care trebuie specificate în mod clar, pentru a nu crea 

confuzii în interpretare. De menţionat, că aceste măsuri trebuie să 

fie cât mai apropiate de principiile standardelor. 

f) metoda de evaluare a instalaţiilor tehnologice şi echipamentelor, a 

altor dotări tehnice care au fost cumpărate, primite prin leasing 

financiar sau deţinute în custodie; 

g) determinarea bazei de convertibilitate atunci când exprimarea se 

face într-o monedă diferită de cea a ţării în care se face evaluarea; 

h) clauze stabilite de evaluator, referitoare la situaţiile în care conţinutul 

raportului de evaluare poate fi făcut public (este o măsură care 

previne crearea de confuzii şi/sau interpretări greşite); 

i) existenţa unei clauze de confidenţialitate, prin care evaluatorul 

stabileşte, în favoarea clientului, condiţiile în care date, informaţii 

referitoare la raportul de evaluare, pot fi sau nu date publicităţii sau 

oricărei alte forme de divulgare la care este posibil ca evaluatorul să 

ia parte; 

j) precizarea limitelor responsabilităţii legale a evaluatorului faţă de 

terţi; 

k) declararea ipotezei de realizare a raportului de evaluare în condiţii de 

necontaminare sau în condiţiile elaborării unui studiu formal de 

mediu, expertiză a structurii sau un alt tip de expertiză tehnică. De 

asemenea, trebuie să se convină: 

 în ce măsură evaluatorul va lua în considerare probele, 

documentele puse la dispoziţie de client (sau de alt expert), cât de 

veridice sunt acestea; 

 dacă urmează să se solicite probe suplimentare, în cazul unor 

condiţii seismice, climaterice speciale sau existenţei unor 
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substanţe nocive. În urma inspecţiei făcute de evaluator se 

stabileşte dacă este necesară angajarea unor experţi din alte 

domenii. Acest lucru extinde responsabilităţile evaluatorului şi 

creşte costurile lucrării de evaluare. 

l) limitele convenite, unde este cazul, privind: 

 responsabilitatea financiară a evaluatorului faţă de client, în ceea 

ce priveşte evaluarea propriu-zisă şi consultanţă auxiliară, ca şi 

 orice procedură, convenită mutual, de rezolvare a litigiilor. 

m) baza de calcul, cuantumul şi modul de remunerare, care trebuie să 

includă costurile şi cheltuielile operaţiunii de evaluare. 

 

4.2. În afara celor menţionate anterior, există alte situaţii pe care 

evaluatorul trebuie să le aducă la cunoştinţa clientului şi să se 

asigure (în scris) de acest lucru, înainte ca operaţiunea de evaluare 

să înceapă. 

 

 

5.  SITUAŢII SPECIALE 
 

5.1.  Informaţii sau inspecţii incomplete 

 

5.1.1. Există situaţii în care evaluatorul este confruntat cu informaţii şi 

inspecţii incomplete sau nu dispune de suficient timp pentru a 

finaliza raportul de evaluare. 

     

5.1.2. În astfel de situaţii, înainte de începerea lucrării, evaluatorul va 

încheia un acord cu clientul, prin care se previne riscul publicării 

lucrării de evaluare. În mod excepţional, evaluatorul îşi poate da 

acordul pentru publicarea unor rapoarte de evaluare, numai în 

cazul când se aplică circumstanţe limitate, expuse mai jos: 

a) evaluatorul a făcut o inspecţie a proprietăţii şi cunoaşte bine 

zona şi piaţa; 

b) evaluatorului i s-au pus la dispoziţie informaţii suplimentare 

detaliate, de către conducerea firmei care a solicitat lucrarea, 

în scopul completării pachetului de informaţii pe care le 

deţine. 

5.1.3. În contractul de evaluare trebuie să se stipuleze că raportul final de 

evaluare şi/sau oricare alt material care va fi dat publicităţii 
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trebuie să se includă instrucţiunile, scopul şi contextul evaluării, 

gradul de limitare a inspecţiilor, ipotezele care se iau în 

considerare, dependenţa de corectitudinea surselor de informaţii şi 

de datele utilizate, punctul de vedere exprimat de evaluator, 

neconformitatea cu standardele de evaluare. 

 

5.2.  Baze de evaluare neadecvate 

 

5.2.1. În vederea evitării oricărei ambiguităţi, un principiu esenţial al 

acestui standard este acela ca atunci când evaluatorului i se 

solicită întocmirea unei lucrări de evaluare pe o bază neclară sau 

care nu corespunde standardelor, el are obligaţia să informeze 

clientul, că raportul de evaluare va include rezerve care 

menţionează abaterea de la standarde. 

 

5.2.2. Este imperativ ca evaluatorul: 

 să adopte o abordare riguroasă faţă de client; şi 

 să stabilească, în scris, de comun acord cu clientul, termenii şi 

clauzele contractului de consultanţă, limitările impuse, natura 

rezervelor exprimate în raport. 

 

5.3.  Revizuirea 

 

5.3.1. Evaluatorului i se poate solicita: 

 revizuirea unui raport întocmit de evaluatori interni, terţe 

persoane sau manager; 

 reactualizarea valorii unei proprietăţi. 

Şi în aceste cazuri, este posibil ca evaluatorul să fie confruntat cu 

situaţiile speciale menţionate în capitolul 5 al acestui standard. 

 

5.3.2. În cazul revizuirii unui raport întocmit de alţi evaluatori, trebuie 

convenit cu clientul, de comun acord, asupra confidenţialităţii 

concluziilor rezultate în urma reevaluării revizuirii. 

Acordul trebuie încheiat înainte de a se începe inspectarea şi 

investigarea proprietăţii - subiect. Scopul acestei menţiuni este de 

a nu prejudicia reputaţia celui care face reevaluarea sau 

revizuirea. 
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6.  MODEL PENTRU CONDIŢIILE DIN  

     CONTRACT 
 

6.1. Preambul 
 

Modelul prezentat mai jos este schiţat doar în linii generale. Intenţia este 

de a ilustra forma şi conţinutul unui set de instrucţiuni corect definite, în 

vederea unei misiuni de evaluare. Deoarece acoperă o varietate de 

scopuri ale evaluării, pentru adaptarea la situaţiile specifice este nevoie 

de suprimarea de sau adăugarea unor elemente, faţă de cele prezentate 

mai jos. 

 

6.2. Conţinut 
 

Numele şi adresa evaluatorului (evaluatorilor) 

  

  

  

Data raportului 

Stimaţi domni, 

Instrucţiuni de evaluare a XYZ pentru (scopul) ... 

Proprietate (proprietăţi): 

Scopul evaluării şi recomandărilor: Această evaluare a fost solicitată 

pentru înregistrări în bilanţ, fuziune şi preluare, împrumut garantat 

imobiliar etc. ... 

Surse de informaţii: Informaţii suplimentare asupra aspectelor legale se 

obţin de la ... iar asupra aspectelor contabile de la ... 

Inspecţii: Aranjamente pentru inspecţii vor fi făcute de ... 

Clasificarea proprietăţilor evaluate: proprietăţile sunt clasificate sau 

subclasificate după cum urmează - în funcţie de scop, adică ocupate de 

proprietar pentru activitatea de bază; investiţie - pentru a genera venituri 

sau câştig de capital; în surplus faţă de necesităţi; active de plasament, 

încadrate ca active circulante etc. ... 
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Data evaluării: Data evaluării, data raportului şi data inspecţiei ... ar 

trebui să fie ... 

Aspecte suplimentare: Cerinţe de competenţă şi calificare conform SEV 

3.02, independenţă şi valoare acoperită prin poliţa de asigurare 

profesională, referire la respectarea Standardelor Europene de Evaluare, 

data de predare a raportului etc. ... 

Conţinut specificat al raportului: Vă rugăm să furnizaţi următoarele date 

aşa cum se specifică în continuare: 

 Descriere, amplasare, situaţia reparaţiilor, transport, zone de 

acoperit, profilul socio-economic al populaţiei etc. 

 Baza sau bazele de evaluare, inclusiv metodele şi tehnicile 

folosite, aşa cum sunt definite în Standardele Europene de 

Evaluare: 

(i) valoarea de piaţă; 

(ii) valoarea de piaţă pentru utilizarea existentă; 

(iii) valoarea de utilizare alternativă; 

(iv) costul de înlocuire net; 

(v) valoarea de vânzare forţată; 

(vi) calculele valorii subiective; şi/sau 

(vii) previziuni sau evaluări retrospective etc. 

 Abordarea construcţiilor, instalaţiilor şi maşinilor; 

 Informaţii de piaţă: includ aprecierea posibilităţilor de vânzare, 

schimbări potenţiale ale parametrilor pieţei, tendinţe curente, 

depreciere etc.; 

 Ipoteze care includ disponibilitatea informaţiilor comerciale, 

ipoteze asupra goodwill-ului, reparaţiilor, planificare urbană, 

surse de informaţii pentru situaţia juridică, licenţe, probleme de 

mediu etc.; 

 Cu privire la problemele de mediu, ar trebui făcute următoarele 

presupuneri, aspecte pe care evaluatorul nu este însărcinat să le 

verifice: 

 

 

 

(a) noi am fost solicitaţi să presupunem, în scopul acestei evaluări, că 

nu există nici un fel de contaminanţi şi costul activităţilor de 

decontaminare nu afectează valoarea; 

(b) nu am fost informaţi de nici o inspecţie sau raport care să indice 

prezenţa contaminanţilor sau materialelor periculoase;  

(c) noi nu am făcut nici un fel de investigaţie referitoare la utilizările 

trecute sau prezente, atât pe proprietate, cât şi pe terenul vecin 

pentru a stabili dacă există vreo contaminare a proprietăţii 

analizate în aceste utilizări sau amplasamente şi deci valoarea 
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 Cu privire la conservarea structurii clădirilor, trebuie făcute 

următoarele ipoteze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Date financiare: vă rugăm să ne furnizaţi date privind chiriile, 

costurile, cash-flow-ul, ratele de actualizare şi capitalizare, 

metodologia folosită incluzând, atunci când este adecvat, calculele 

analizei de risc şi de sensitivitate; 

 Planuri, fotografii şi documente ajutătoare. Vă rugăm să ataşaţi 

orice plan relevant de amplasament, de clădiri, precum şi rapoarte 

pertinente întocmite de terţi, copii ale autorizaţiilor de construire, 

urbanism, licenţelor etc.; 

 Publicarea rezultatelor, responsabilitatea faţă de terţi şi 

confidenţialitate - aria de cuprindere a evaluatorului şi controlul 

Noi nu am efectuat o expertiză tehnică a structurii de rezistenţă, nici 

nu am inspectat acele părţi care sunt acoperite, neexpuse sau 

inaccesibile, acestea fiind considerate în stare tehnică bună 

corespunzătoare unei exploatări normale. Opinia asupra stării 

părţilor neexpertizate şi acest raport nu trebuie înţeles că ar valida 

integritatea lor. 
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asupra declaraţiilor publicate de client. Se poate introduce 

următoarea clauză restrictivă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cu privire la confidenţialitate, se impune să nu fie făcută nici o 

referinţă publică sau o publicare a acestui raport sau a unor 

aspecte conexe, fără acordul scris asupra formei şi conţinutului; 

 Impozitarea şi valuta în care se face exprimarea: Trebuie stipulat 

de dvs. ce ipoteze s-au făcut cu privire la taxele pentru 

vânzare/sau că nu vă asumaţi plata acestor taxe ... Evaluarea se va 

face în valuta ţării în care se află proprietatea evaluată/ se va face 

în valutele XYZ şi se va adopta cursul de schimb valutar valabil la 

data de ... 

 Preţul evaluării: Preţul convenit pentru această evaluare este X, la 

care se adaugă cheltuielile de deplasare, TVA ... 

 Dacă aveţi nelămuriri la orice aspect, vă rugăm contactaţi 

evaluatorul. În caz contrar, vă rog confirmaţi acceptarea acestor 

clauze. 
 

Cu respect, 

Nume şi funcţie - complet  

 

 

7.  COMENTARII 
 

7.1. Când lucrarea este subcontractată altor evaluatori sau când se 

foloseşte asistenţa profesională substanţială a unei terţe părţi, este 

necesar să se obţină, anterior, acordul scris al clientului, care trebuie 

menţionat şi în raportul de evaluare. 

 

Acest raport/certificat de evaluare nu poate fi inclus parţial sau în 

întregime şi  nici ca referinţă într-un document publicat, circulară 

sau declaraţie, sub nici o formă, fără acordul scris al evaluatorului 

asupra formei în care ar urma să apară. Acest raport este 

confidenţial pentru dumneavoastră, pentru consilierii dumneavoastră 

şi poate fi utilizat numai pentru scopul menţionat în raport. Nu 

acceptăm nici o altă responsabilitate faţă de o terţă persoană care să 

poată face uz de el. 
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7.2. Există riscul ca evaluările elaborate pentru un scop anume să ajungă 

în posesia unei terţe persoane care urmăreşte alt scop, în pofida 

includerii unei clauze care exclude responsabilitatea faţă de o terţă 

parte. Termenii contractului de consultanţă trebuie să includă nu 

numai o asemenea clauză de excludere a responsabilităţii faţă de 

terţi, ci să conţină o prevedere clară asupra naturii limitate a 

evaluării. 

 

 

8.  PRESCRIPŢII FINALE 

8.1. Acest standard este destinat uzului intern al membrilor ANEVAR şi 

va intra în vigoare după aprobarea lui de către Consiliul Director  al 

ANEVAR. 

8.2. Recomandările din Standard sunt obligatorii pentru membrii 

ANEVAR, aceştia vor specifica în rapoartele de evaluare şi vor face 

trimitere la prezentul standard. 

8.3. Prezentul standard este în concordanţă cu Standardele Europene de 

Evaluare (EVS 3.03, EVS 3.04, EVS 11.04) şi cu Standardul Român 

SEV 3.02. 

8.4. Standardul SEV 3.04 este elaborat de IROVAL - Institutul Român 

de Evaluare – B-dul Iancu de Hunedoara, nr. 48, Bucureşti,          tel: 

01/230.25.76. 

 

 

9.  DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE 

Standardul SEV 3.04 devine operaţional începând cu data de 1 ianuarie 

1999.
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STANDARD DE EVALUARE - SEV 4.01 

 

Ediţia 01                ANEVAR             Februarie 1999 

 

 

PRINCIPIILE EVALUĂRII ŞI PRACTICA 

RAPORTĂRII - TRANSPARENŢĂ, 

CONSISTENŢĂ ŞI COERENŢĂ 
 

 

 

 

1. INTRODUCERE 

2. SCOP 

3. DEFINIŢII 

4. RECOMANDĂRI PENTRU EVALUATOR 

5. COMENTARII 

6. PRECIZĂRI FINALE 

7. DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE 

 

 

1.  INTRODUCERE 
 

Acest standard a fost elaborat în conformitate cu prevederile 

Standardului European de Evaluare 4.01, reprezentând o introducere a 

evaluatorului în domeniul principiilor de abordare a bazelor recunoscute 

de evaluare, care trebuie să se reflecte în elaborarea rapoartelor de 

evaluare. 
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2.  SCOP 
 

Acest standard a fost elaborat în vederea conştientizării evaluatorilor 

asupra necesităţii însuşirii principiilor de evaluare, care sunt definite în 

cadrul bazelor de evaluare uniforme enunţate în SEV 4.02 şi definite pe 

larg în SEV 4.03, 4.04, 4.07 şi 4.08 şi EVS 4.05 şi 4.06. 

 

 

3.  DEFINIŢII 
 

Prin transparenţă se înţelege dezvăluirea în raportul de evaluare a 

surselor de informaţii care documentează datele pe care este 

fundamentată valoarea. 

Prin consistenţă se înţelege fundamentarea judecăţii evaluatorului pe date 

relevante şi verificabile şi utilizarea unor metode de evaluare 

recunoscute. 

Prin coerenţă se înţelege selectarea metodelor de evaluare în funcţie de 

scopurile evaluării şi corelarea indicatorilor incluşi în formulele de calcul 

a valorii. 
 

 

4.  RECOMANDĂRI PENTRU EVALUATOR 
 

4.1. Rapoartele de evaluare se vor elabora în concordanţă cu: 

 legile şi cu reglementările naţionale şi cu cele internaţionale,  

 practica internaţională, şi cu 

 nevoile clientului, 

adoptându-se numai bazele de evaluare recunoscute. 

 

4.2. Scopul evaluării este fundamental pentru alegerea bazei de evaluare. 

Baza de evaluare se stabileşte în colaborare cu clientul şi cu 

consultanţii săi profesionali, la începutul misiunii de evaluare, fiind 

înscrisă în cap. 6.2 din SEV 3.04 - Condiţiile de angajare a evaluării 

şi precizată în mod expres în Raportul de evaluare. 

4.3. Principiul fundamental al elaborării raportului de evaluare şi al 

selectării bazelor de evaluare va fi transparenţa, consistenţa şi 

coerenţa. 
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5.  COMENTARII 
 

Utilizarea unor baze recunoscute de evaluare şi a unei metodologii de 

evaluare clare şi explicite reprezintă condiţia realizării unor evaluări 

prezentate în mod inteligibil/accesibil. 

Baza de evaluare/tipul de valoare şi definiţiile acesteia vor fi precizate în 

Raportul de evaluare. 

 

 

6.  PRECIZĂRI FINALE 
 

6.1. Acest standard este destinat pentru uz intern ANEVAR şi nu va fi 

publicat şi utilizat decât după adoptarea lui de către Consiliul 

Director al ANEVAR. 

 

6.2. Recomandările din standard au caracter obligatoriu pentru membrii 

ANEVAR, care vor menţiona în raportul de evaluare utilizarea 

prezentului standard. Se exceptează de la această obligaţie cazurile 

când evaluarea se face pentru un scop personal, cu titlu informativ. 

 

6.3. Prezentul standard este în concordanţă cu standardul european EVS 

4.01. 

 

 

7.  DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE 

 

Standardul SEV 4.01 devine operaţional cu data de 1 ianuarie 1999. 
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STANDARD DE EVALUARE - SEV 4.02 

 

Ediţia 01                 ANEVAR          Februarie 1999 

 

 

SFERA DE CUPRINDERE A EVALUĂRII ŞI 

FUNDAMENTE UNIFORME 
 

 

 

 

1. INTRODUCERE 

2. SCOP 

3. RECOMANDĂRI PENTRU EVALUATOR 

4. COMENTARII 

5. PRECIZĂRI FINALE 

6. DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE 

 

 

1.  INTRODUCERE 
 

Acest standard a fost elaborat în conformitate cu prevederile 

Standardului European de Evaluare 4.02, reprezentând bazele de 

evaluare uniforme derivate din valoarea de piaţă. 

 

 

2.  SCOP 
 

Oricare ar fi scopul evaluării, criteriul fundamental al unei lucrări de 

evaluare este definirea, explicarea şi estimarea valorii de piaţă ca 

expresie a valorii de schimb care se impune în mod obiectiv pe piaţă. 
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Definiţia valorii de piaţă, dată de IVSC/TEGOVA, ca şi comentariile 

detaliate referitoare la interpretarea cadrului conceptual al exprimărilor 

din definiţie sunt redate în SEV 4.03  Valoarea de piaţă. 

 

 

3.  RECOMANDĂRI PENTRU EVALUATOR 
 

Deoarece în diferitele legislaţii naţionale sau chiar în vorbirea curentă se 

utilizează diferiţi termeni circumscrişi bazelor de evaluare, prezentul 

standard prezintă în mod precis conceptele care trebuie să fie utilizate de 

evaluatori, de clienţi şi de consultanţii lor. 
 

Utilizarea în rapoartele de evaluare numai a bazelor de evaluare uniforme 

expuse mai jos asigură consistenţa necesară, evitându-se confuzia în 

rândul evaluatorilor şi nespecialiştilor. 
 

Bazele de evaluare uniforme, derivate din abordarea pe bază de piaţă 

sunt: 

a) Valoarea de piaţă; 

b) Valoarea de piaţă pentru utilizarea existentă; 

c) Valoarea de utilizare alternativă; 

d) Valori negative; 

e) Costul de înlocuire net. 

 

 

4.  COMENTARII 
 

Definiţiile şi condiţiile aplicării bazelor de evaluare expuse mai sus sunt 

redate în SEV 4.03, 4.07 şi 4.08 şi EVS 4.04, 4.05 şi 4.06. 
 

Alte baze de evaluare care derivă din abordări nebazate pe piaţă sunt 

conţinute şi explicate în SEV 4.04. 

 

 

5.  PRECIZĂRI FINALE 

5.1. Acest standard este destinat pentru uz intern ANEVAR şi nu va fi 

publicat şi utilizat decât după adoptarea lui de către Consiliul 

Director al ANEVAR. 
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5.2. Recomandările din standard au caracter obligatoriu pentru membrii 

ANEVAR, care vor menţiona în raportul de evaluare utilizarea 

prezentului standard. Se exceptează de la această obligaţie cazurile 

când evaluarea se face pentru un scop personal, cu titlu informativ. 

5.3. Prezentul standard este în concordanţă cu standardul european EVS 

4.02. 

 

6.  DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE 

 

Standardul SEV 4.02 devine operaţional cu data de 1 ianuarie 1999. 
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STANDARD DE EVALUARE - SEV  4.03 

 
Ediţia 01       ANEVAR           August 1996 

 

 

VALOAREA DE PIAŢĂ 

 

 

 

 

 INFORMAŢII GENERALE 

1. INTRODUCERE 

2. SCOP 

3. DEFINIŢIE 

4. RELAŢII CU STANDARDELE CONTABILE 

5. CERINŢELE STANDARDULUI 

6. COMENTARII 

7. CERINŢELE DE TRANSPARENŢĂ 

8. PRECIZĂRI FINALE 

 
 

INFORMAŢII GENERALE 

 

Acest standard de evaluare SEV a fost elaborat pentru utilizarea în 

evaluarea întreprinderilor şi proprietăţilor cu orice destinaţie. 

Standardul reprezintă un element esenţial pentru evaluatori pentru a 

înţelege cerinţele clientului şi pentru a asigura întocmirea unor rapoarte 

de evaluare coerente şi lipsite de ambiguităţi. 

Standardele de evaluare SEV nu se referă la teoria şi practica evaluării, 

acestea constituind subiectul unor metodologii de evaluare.  
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Definiţia valorii de piaţă este cea agreată şi stabilită de Comitetul 

Internaţional pentru Standarde de Evaluare (IVSC) în standardul IVS 1 şi 

de Grupul European al Evaluatorilor (TEGOVOFA) în standardul 

european EVS 4.03. Definiţia a fost adoptată de Uniunea Europeană şi 

prin ghidul de interpretare al Art. 49 din Directiva 91/647/EEC. 

 

 

1.  INTRODUCERE 
 

1.1. Obiectivul prezentului standard este de a furniza o definiţie comună 

a Valorii de Piaţă. Standardul explică criteriile generale conţinute 

de definiţie şi aplicabilitatea sa în evaluarea proprietăţilor, în 

cazurile în care scopul şi obiectivele evaluării necesită estimarea 

valorii de piaţă. 

 

1.2. Valoarea de piaţă este o reprezentare a valorii de schimb, adică a 

sumei care se poate obţine prin vânzarea unei proprietăţi, oferită 

spre vânzare pe o piaţă liberă, la data evaluării, în condiţiile 

îndeplinirii cerinţelor cuprinse în definiţia valorii de piaţă. Pentru a 

estima valoarea de piaţă, un evaluator trebuie mai întâi să estimeze 

cea mai bună utilizare sau cea mai probabilă utilizare. Această 

utilizare poate consta în continuarea celei existente sau într-o 

utilizare alternativă. Elementele legate de utilizare se 

fundamentează pe informaţiile de piaţă. 

 

1.3. Valoarea de piaţă este estimată prin aplicarea acelor metode şi 

proceduri care corespund naturii proprietăţii şi circumstanţelor în 

care este cel mai probabil că proprietatea analizată se va 

tranzacţiona pe o piaţă liberă. Metodologiile cele mai uzuale în 

estimarea valorii de piaţă includ metoda comparaţiilor directe, 

metoda capitalizării profitului, metoda costurilor. 

 

1.4. Metoda costurilor are două posibile utilizări: una pentru estimarea 

valorii de piaţă, cealaltă pentru alte scopuri. 

Atunci când se utilizează metoda costurilor pentru estimarea valorii 

de piaţă, toate elementele de fundamentare a metodei trebuie să 

rezulte din informaţii de piaţă. Atunci când metoda costurilor se 

aplică pentru alte circumstanţe, pot fi utilizate alte premise decât 

cele de piaţă. 
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Metoda costului de înlocuire ajustat cu deprecierea combină 

elemente de piaţă şi elemente din afara pieţei, deci nu poate fi 

considerată o abordare adecvată pentru estimarea valorii de piaţă. 

Aceste abordări diferite ale metodei costurilor nu trebuie să fie 

confuze sau greşit utilizate la estimarea, prezentarea sau aplicarea 

valorii de piaţă. 

 

1.5. Toate metodele, tehnicile şi procedurile de măsurare a valorii de 

piaţă trebuie să conducă, dacă sunt aplicabile şi dacă sunt aplicate 

în mod adecvat şi corect, la o expresie comună a valorii de piaţă, 

fiind fundamentate pe criterii furnizate de piaţă. Metoda 

comparaţiilor de tranzacţii sau alte metode bazate pe comparaţii de 

piaţă trebuie să rezulte din observaţii asupra pieţei. Costul de 

construcţie şi deprecierea trebuie să fie determinate prin referire la 

estimări fundamentate pe informaţiile de piaţă. 

Metodele de capitalizare sau actualizare a fluxurilor financiare 

trebuie să fie aplicate prin folosirea unor fluxuri estimate în 

condiţiile pieţei şi a unui randament investiţional acceptat de piaţă. 

Deşi disponibilitatea informaţiilor şi circumstanţele referitoare la 

piaţă şi proprietăţi la data evaluării influenţează substanţial procesul 

de selecţie a metodelor de evaluare în sensul relevanţei şi adecvării, 

rezultatul utilizării oricărei abordări trebuie să fie valoarea de piaţă 

dacă fiecare metodă este fundamentată pe informaţii de piaţă. 

 

1.6. Modalitatea în care proprietatea va fi tranzacţionată în condiţii 

normale pe piaţă diferenţiază nivelul de aplicabilitate a diverselor 

metode şi proceduri de estimare a valorii de piaţă. Dacă este 

fundamentată pe informaţii de piaţă, orice metodă este o metodă de 

analiză comparativă. În fiecare raport de evaluare, una sau mai 

multe metode sunt în general cele mai reprezentative pentru 

operaţiunile pieţei libere deschise. Evaluatorul va aprecia fiecare 

metodă în fiecare ipostază a pieţei şi va stabili care dintre metode 

sunt cele mai adecvate obiectivului concret de evaluat. 

 

2.  SCOP 
 

2.1. Acest standard este aplicabil valorii de piaţă a unei proprietăţi, de 

obicei proprietăţi imobiliare şi elemente conexe. 
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Standardul impune ca proprietatea analizată să fie considerată ca şi 

cum ar fi de vânzare pe o piaţă liberă, spre deosebire de cazul în 

care este evaluată ca o parte a unei afaceri viabile sau în alt scop. 

 

3.  DEFINIŢIE 
 

3.1. Pentru scopul acestui standard, definiţia valorii de piaţă este 

următoarea: 

Valoarea de piaţă reprezintă suma estimată pentru care o 

proprietate ar putea fi schimbată la data evaluării, între un 

cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie 

echilibrată, după un marketing adecvat, în care fiecare parte 

acţionează în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângeri. 

 

3.2. Termenul "proprietate" este utilizat datorită obiectivului general al 

standardului. Fiecare element al definiţiei are propriul său cadru 

conceptual: 

3.2.1. "Suma estimată" se referă la un preţ exprimat în termeni 

monetari (de obicei în moneda locală) plătibil pentru 

proprietate într-o tranzacţie liberă pe piaţă. Valoarea de 

piaţă este măsurată la nivelul celui mai probabil preţ care 

poate fi obţinut în mod rezonabil pe piaţă la data evaluării, în 

conformitate cu celelalte elemente ale definiţiei.  

Este cel mai bun preţ care poate fi obţinut în mod rezonabil 

de către vânzător şi cel mai avantajos preţ obtenabil în mod 

rezonabil de către cumpărător.  

Acest nivel rezonabil exclude în mod explicit un preţ umflat 

sau redus de condiţii sau circumstanţele speciale ale 

contractului, cum ar fi aranjamente atipice de finanţare, 

aranjamente de leasing, concesii acordate de orice persoană 

asociată cu vânzarea sau orice alt element al Valorii 

Speciale. 

3.2.2. "pentru care o proprietate ar fi schimbată" se referă la faptul 

că valoarea unei proprietăţi este o sumă estimată şi nu un 

preţ predeterminat sau de contract. Este preţul la care piaţa 

se aşteaptă ca o tranzacţie care întruneşte toate condiţiile 
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impuse de definiţia valorii de piaţă să se încheie la data 

evaluării. 

3.2.3. "la data evaluării" specifică faptul că valoarea de piaţă 

estimată este valabilă la data evaluării. Întrucât piaţa, 

condiţiile de piaţă se pot schimba, valoarea estimată poate fi 

incorectă sau necorespunzătoare la un alt moment. 

Valoarea estimată va reflecta starea şi circumstanţele reale 

ale pieţei, chiar la data când se realizează efectiv evaluarea şi 

nu la o dată trecută sau viitoare. Definiţia presupune şi 

realizarea simultană a schimbului şi a plăţii fără modificări 

ale preţului, care s-ar impune în situaţia decalării în timp a 

celor două acţiuni. 

3.2.4. "între un cumpărător hotărât" se referă la faptul că cel care 

cumpără este motivat (doreşte să cumpere), dar nu forţat să 

cumpere. Cumpărătorul nu este foarte grăbit, nici determinat 

să cumpere la orice preţ.  

Cumpărătorul este de asemenea o persoană care face 

achiziţia în concordanţă cu realităţile pieţei actuale, cu 

tendinţele actuale ale pieţei şi nu în funcţie de o piaţă 

imaginară sau ipotetică a cărei existenţă nu poate fi 

demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul la care se face 

referire în definiţie nu ar plăti un preţ mai mare decât cel 

cerut de piaţă.  

Deţinătorul actual al proprietăţii este inclus în categoria 

celor care constituie piaţa. Evaluatorul nu trebuie să facă 

ipoteze nerealiste asupra situaţiei pieţei nici să presupună un 

nivel al valorii de piaţă peste ceea ce se poate obţine în mod 

rezonabil. 

3.2.5. "un vânzător hotărât" este acela care nu este nici grăbit, nici 

forţat să vândă la orice preţ, nici unul dispus să aştepte cu 

vânzarea până ce va obţine preţul pe care el îl consideră 

rezonabil. Vânzătorul hotărât este motivat să vândă 

proprietatea în condiţiile oferite de piaţă, pentru cel mai bun 

preţ obtenabil în aceste condiţii, după ce a realizat o analiză 

adecvată a pieţei, indiferent care ar fi preţul oferit de piaţă. 

Circumstanţele reale ale deţinătorului proprietăţii nu intră în 
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aceste consideraţii, deoarece "un vânzător hotărât" reprezintă 

un proprietar ipotetic. 

3.2.6. "într-o tranzacţie echilibrată" este situaţia în care părţile 

implicate nu sunt legate prin relaţii sau interese speciale (de 

ex. Compania mamă şi filiala sau proprietarul cu chiriaşul) 

care ar putea influenţa nivelul preţului datorită unor elemente 

caracteristice "valorii speciale". Tranzacţia în baza valorii de 

piaţă este presupusă a se desfăşura între părţi fără relaţii, 

fiecare acţionând independent. 

3.2.7. "după un marketing adecvat" înseamnă că proprietatea ar fi 

expusă la vânzare pe piaţă într-o manieră adecvată pentru a 

se putea selecta cel mai bun preţ obtenabil. Durata de 

expunere poate varia în funcţie de condiţiile de piaţă, dar 

trebuie să fie suficientă pentru a permite activului să atragă 

atenţia unui număr suficient de potenţiali cumpărători. 

Perioada de expunere este anterioară datei evaluării. 

3.2.8. "în care fiecare parte a acţionat în cunoştinţă de cauză, 

prudent" presupune că atât cumpărătorul hotărât, cât şi 

vânzătorul sunt informaţi în mod suficient asupra naturii şi 

caracteristicilor proprietăţii, utilizării sale actuale şi 

potenţiale, asupra stării pieţei la data evaluării.  

De asemenea, se consideră că fiecare parte acţionează în 

propriul său interes şi caută prudent să obţină cel mai bun 

preţ pentru poziţia pe care o ocupă în tranzacţie.  

Prudenţa este evaluată prin referire la situaţia pieţei la data 

evaluării, fără potenţiale beneficii obtenabile în viitor. Nu în 

mod necesar este considerat imprudent un vânzător care îşi 

vinde proprietatea la un preţ mai scăzut decât cel al ultimelor 

tranzacţii comparabile, dacă piaţa înregistrează o tendinţă de 

scădere. În asemenea cazuri, vânzătorul sau cumpărătorul 

prudent va acţiona în concordanţă cu cele mai bune 

informaţii de piaţă disponibile la momentul respectiv. 

Aceste situaţii sunt valabile de altfel pentru orice tranzacţie 

pe pieţe în care preţurile evoluează rapid. 
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3.2.9. "şi fără constrângeri" stabileşte că fiecare parte este motivată 

să efectueze tranzacţia, dar nici una nu este forţată sau în 

mod nejustificat constrânsă s-o încheie. 

 

3.3. Valoarea de piaţă este înţeleasă ca valoare a unei proprietăţi, 

estimată fără a lua în considerare cheltuielile de vânzare sau 

cumpărare şi nici alte taxe asociate contractului. 

 

 

4. RELAŢII CU STANDARDELE CONTABILE 
 

4.1. Sunt numeroase exemplele de termeni care se substituie frecvent de 

către evaluatori şi contabili. Uneori, acest fapt conduce la erori de 

interpretare şi posibile abuzuri pornind de la conţinutul 

standardelor. 

 

4.2. Aşa cum este definită în standardul EVS 7.01, valoarea de piaţă a 

activelor în condiţiile continuării activităţii actuale se bazează pe 

ipoteza menţinerii actualei forme de exploatare. Valoarea de piaţă 

în condiţiile exploatării continue este o aplicaţie specială a valorii 

de piaţă. Valoarea de piaţă a activelor este bazată pe cea mai bună 

utilizare a lor, ce poate fi cea existentă sau una alternativă. 

 

4.3. Valoarea de piaţă este baza de evaluare pentru proprietăţi 

nespecializate, analizate în legătură cu situaţiile financiare şi trebuie 

distinsă faţă de alte categorii de valori care nu se pot aplica. 

Standardul EVS 7.01 ia în considerare şi evaluarea unor active 

specializate în scopul raportării financiare şi face distincţia între 

aceste metode şi altele care nu ar trebui să fie utilizate în raportările 

financiare, în conformitate cu aceste standarde. 

 

4.4. Activele specializate, ca şi activele cu piaţă limitată datorită 

amplasării, pot fi analizate foarte rar, dacă nu niciodată, în condiţii 

de piaţă liberă. Excepţie fac situaţiile în care activele respective 

sunt componente în cadrul unor afaceri, întreprinderi, când sunt 

evaluate în acest context (ca părţi).  

Dacă cea mai probabilă utilizare a activelor respective este legată în 

mod intim de întreprinderea în utilizare, procesul de estimare a 

valorii lor nu depinde de piaţă şi poate impune o estimare a valorii 
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întregii afaceri, urmată de alocarea acesteia pe părţile componente. 

În Standardul EVS 7.01, aceste situaţii sunt diferite de aplicarea 

metodei costului de înlocuire ajustat cu deprecierea şi sunt 

considerate extrapiaţă, incompatibile cu standardele SEV privind 

raportările financiare. 

  

4.5. Atunci când operaţiunile pe piaţă sunt temporar întrerupte sau 

suspendate din cauze externe (factori economici, politici, sociali 

etc.), valoarea de piaţă a activelor poate fi imposibil de estimat la 

data evaluării, mai ales dacă piaţa a perceput extrem de accentuat 

întreruperea sau suspendarea temporară. 

În aceste circumstanţe, nu este recomandabil ca evaluatorul să se 

refere la condiţiile de piaţă în notele explicative din cadrul 

raportului de evaluare.  

Poate fi mult mai adecvat ca evaluatorii să-şi exprime opinia asupra 

valorii de piaţa pe baza unui nivel anterior cunoscut al condiţiilor de 

piaţă, certificat în mod corespunzător şi luându-se în considerare 

orice pierdere de valoare care ar putea fi atribuită intervalului de 

timp necesar pentru ca piaţa să revină la activitatea normală.  

Ceea ce este extrem de important este ca toate circumstanţele luate 

în considerare la fundamentarea valorii să fie clar şi complet 

prezentate, la fel ca şi toate criteriile utilizate în procesul de 

evaluare şi argumentele folosite în evaluare. 

 

 

5.  CERINŢELE STANDARDULUI 
 

5.1. Înainte de acceptarea unui contract de evaluare, evaluatorul trebuie 

să fie sigur că are suficiente cunoştinţe, experienţă şi competenţă 

pentru a duce la bun sfârşit sarcina asumată în conformitate cu 

standardele SEV şi cu alte principii de evaluare general acceptate, 

sau dacă nu să exprime explicit în scris, înainte de acceptarea 

misiunii, că: 

1) are anumite deficienţe, privind anumite aspecte; 

2) va lua toate măsurile necesare şi corespunzătoare pentru a 

îndeplini competent misiunea de evaluare; 
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3) să menţioneze în raportul de evaluare această situaţie şi măsurile 

luate pentru completarea deficienţelor. 

 

5.2.  În estimarea valorii de piaţă un evaluator trebuie să fie conştient, să 

înţeleagă şi să folosească în mod corect acele metode şi tehnici 

recunoscute care sunt necesare pentru a realiza o evaluare credibilă. 

 

5.3. La elaborarea raportului de evaluare, evaluatorul trebuie să identifice 

corect proprietatea evaluată, interesul în proprietatea respectivă, 

scopul evaluării, condiţiile limitative, precum şi data la care se 

realizează efectiv evaluarea. 

 

5.4. La realizarea evaluării, evaluatorul trebuie să identifice şi să 

definească valoarea considerată. O atenţie specială trebuie acordată 

pentru a distinge neechivoc şi clar orice categorie de valoare 

utilizată, pentru a nu fi înţeleasă ca valoare de piaţă. 

 

5.5. La concluzionarea asupra valorii, evaluatorul trebuie să: 

5.5.1.  prezinte complet şi uşor de înţeles raportul, într-un mod care 

să nu permită interpretări greşite; 

5.5.2.  furnizeze suficiente informaţii pentru a permite celor care 

citesc şi folosesc raportul să înţeleagă integral datele, 

judecăţile, analizele şi concluziile; 

5.5.3.  prezinte toate ipotezele şi condiţiile limitativ apărute în 

procesul de evaluare; 

5.5.4.  identifice clar şi să descrie proprietatea supusă evaluării,  

măsura în care proprietatea a fost inspectată; 

5.5.5.  identifice drepturile legate de proprietate care sunt supuse 

evaluării; 

5.5.6.  definească valoarea estimată şi să prezinte scopul evaluării, 

data evaluării, data raportului; 

5.5.7.  să explice complet categoriile de valoare folosite în evaluare 

şi motivarea aplicării acestora şi a concluziilor; 

5.5.8.  includă o certificare profesională semnată privind 

obiectivitatea, lipsa intereselor personale în proprietate, 

faptul că comisionul încasat sau alte compensaţii primite de 

evaluator nu au fost legate de valoarea estimată şi orice alte 

aspecte considerate semnificative. 
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6.  COMENTARII 
 

6.1. Conceptul de valoare de piaţă şi definiţia sa sunt fundamentale 

pentru practica evaluării. Un sumar al fundamentelor procedurale şi 

economice esenţiale pentru valoarea de piaţă este prezentat în 

introducerea prezentei culegeri de standarde, în baza căruia a fost 

elaborat prezentul standard. 

 

6.2. Conceptul de valoare de piaţă nu este dependent de o tranzacţie 

efectivă care ar avea loc la data evaluării. 

Mai degrabă, valoarea de piaţă este o estimare a preţului care ar 

putea fi obţinut dintr-o vânzare la data evaluării, în condiţiile 

definiţiei valorii de piaţă. Valoarea de piaţă este o reprezentare a 

preţului la care ar conveni un vânzător şi un cumpărător la data 

evaluării, în condiţiile precizate în definiţie, fiecare având anterior 

timpul necesar pentru investigarea celorlalte alternative şi 

oportunităţi oferite de piaţă şi neluându-se în considerare faptul că 

pregătirea contractelor formale şi documentaţiei corespunzătoare 

întârzie transferul propriu-zis. 

 

6.3. Conceptul de valoare de piaţă presupune un preţ negociat într-o 

piaţă liberă şi competitivă, ceea ce conduce adesea la alăturarea 

adjectivului "liberă" termenului de valoare de piaţă. Termenii 

"liber" şi "competitiv" nu au o valoare absolută. Piaţa pentru o 

proprietate poate fi o piaţă locală sau internaţională. 

Piaţa poate consta într-un număr mare de vânzători şi cumpărători 

sau poate fi o piaţă caracterizată printr-un număr limitat de 

participanţi. Piaţa în care proprietatea este expusă pentru vânzare nu 

este o piaţă restrictivă sau limitată prin definiţie. Cu alte cuvinte, 

omisiunea cuvântului "deschis" nu indică faptul că tranzacţia ar fi 

privată sau închisă. 

 

6.4. Evaluarea în condiţiile pieţei de bazează în general pe analiza unor 

proprietăţi comparabile. Procesul de evaluare îi solicită 

evaluatorului să desfăşoare cercetări adecvate şi relevante, să 
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efectueze analize competente şi să tragă concluzii informate şi 

fundamentate.  

În acest proces, evaluatorul nu va accepta date fără explicaţii, dar va 

lua în considerare toate informaţiile de piaţă pertinente, tendinţele 

manifestate pe piaţă, tranzacţiile comparabile, alte informaţii.  

Atunci când informaţiile de piaţă sunt limitate sau chiar lipsesc (în 

cazul anumitor proprietăţi specializate de exemplu), evaluatorul va 

prezenta explicit situaţia existentă (lipsa informaţiilor) şi va 

menţiona dacă estimarea valorii este în vreun fel limitată de date 

inadecvate (ca volum, calitate). 

În orice evaluare este necesară exercitarea judecăţii evaluatorului, 

dar în raportul de evaluare trebuie spus explicit dacă evaluatorul 

fundamentează valoarea de piaţă sau dacă predomină argumente 

bazate pe judecata evaluatorului, datorită naturii proprietăţii şi lipsei 

unor date comparabile de piaţă. 

 

6.5. Perioadele în care condiţiile de piaţă se schimbă rapid, deci şi 

preţurile cunosc modificări dese, sunt definite ca situaţii de 

dezechilibru. 

O perioadă de dezechilibru poate dura mai mulţi ani şi poate 

constitui situaţia prezentă şi estimată a pieţei. În alte cazuri, fluxuri 

economice rapide pot da naştere unor date haotice asupra pieţei.  

Atunci când unele tranzacţii se încheie la preţuri care se abat 

puternic de la media pieţei, acestora li se va acorda o pondere mai 

redusă în analiză sau chiar vor fi excluse. Uneori încă mai este 

posibil ca evaluatorul să judece în baza datelor disponibile care este 

nivelul real al pieţei.  

Preţurile în tranzacţii individuale pot să nu constituie argumente 

pentru valoarea de piaţă, dar analiza acestor informaţii trebuie luată 

în considerare în procesul de evaluare. 

 

6.6. În cadrul unor pieţe slabe sau în cădere, numărul unor "vânzători 

hotărâţi" poate fi mai mic. Unele tranzacţii, nu în mod necesar toate, 

pot implica elemente de constrângeri financiare (sau de altă natură) 

sau alte condiţii care reduc sau elimină dorinţa efectivă a unor 

proprietari de a vinde. Evaluatorii trebuie să ia în considerare toţi 
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factorii pertinenţi în asemenea conjuncturi de piaţă şi să acorde 

fiecăruia importanţa pe care o consideră adecvată. 

Lichidatorii şi vânzătorii se află de obicei sub imperativul obţinerii 

celui mai bun preţ pentru proprietate. Vânzarea poate avea loc 

totuşi fără desfăşurarea anterioară a unui marketing adecvat sau fără 

ca o perioadă de timp suficient de mare să fie disponibilă pentru 

cercetări de piaţă. Evaluatorul trebuie să aprecieze asemenea 

tranzacţii pentru a stabili măsura în care îndeplinesc cerinţele 

stabilite în definirea valorii de piaţă, precum şi ponderea acordată 

acestor informaţii. 

  

6.7. În perioadele de tranziţie a pieţei, caracterizate prin creşteri sau 

scăderi rapide ale preţurilor, există riscul supra sau subevaluării, 

dacă se acordă o pondere necorespunzătoare informaţiilor istorice 

sau dacă se fac ipoteze neargumentate privind evoluţia viitoare a 

pieţei. În aceste condiţii, evaluatorul trebuie să analizeze foarte 

atent şi să reflecteze asupra activităţii şi comportamentului pieţei, 

având grijă că în raportul de evaluare să se prezinte în mod explicit 

rezultatele cercetărilor şi ale concluziilor trase. 

 

6.8.  Conceptul de valoare de piaţă presupune şi faptul că într-o 

tranzacţie de piaţă o proprietate va fi expusă în mod liber şi adecvat 

pentru a fi vândută, o perioadă suficientă de timp şi cu un nivel 

rezonabil de publicitate. Această expunere se presupune că are loc 

înainte de data evaluării.  

Piaţa pentru bunuri imobile diferă în mod tipic de piaţa existentă 

pentru bunuri mobiliare (titluri financiare) şi pentru alte bunuri de 

folosinţă curentă. Mijloacele fixe au în general caracteristici de 

unicitate. Ele se vând de obicei mai puţin frecvent şi pe pieţe mai 

puţin organizate şi mai ineficiente decât să spunem, de exemplu, 

titluri listate la o bursă. Mai mult, bunurile imobile sunt mai puţin 

lichide.  

Din aceste motive, şi datorită faptului că proprietăţile imobiliare nu 

se tranzacţionează de obicei la o bursă, valorile lor de piaţă trebuie 

să recunoască o expunere adecvată pe piaţă pentru o durată de timp 

rezonabilă, pentru a permite un marketing adecvat şi încheierea 

negocierilor. 
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6.9. Proprietăţile generatoare de venituri, deţinute ca investiţii pe termen 

lung de către o companie specializată în proprietăţi imobiliare, sunt 

de obicei evaluate pe baza ipotezei de deţinere individuală. 

Valoarea agregată a unor asemenea active, considerate sau tratate ca 

portofoliu sau ca un grup compact de proprietăţi poate fi mai mare 

sau mai mică decât suma valorii de piaţă a fiecărei proprietăţi, 

considerate individual. 

 

6.10. Orice evaluare trebuie să facă referire la scopul şi destinaţia 

raportului de evaluare. În plus faţă de alte cerinţe de raportare, 

evaluatorul trebuie să prezinte cât se poate de explicit în ce 

categorie a fost încadrată fiecare proprietate, dacă utilizarea 

evaluării are legătură cu întocmirea rapoartelor financiare. 

 

6.11. În condiţii excepţionale, valoarea de piaţă poate fi exprimată ca o 

sumă negativă de bani. Aceste situaţii se referă la anumite 

proprietăţi închiriate, unele proprietăţi specializate, proprietăţi 

depăşite (uzate din punct de vedere tehnologic) la care costurile de 

demolare depăşesc valoarea terenului, unele proprietăţi afectate de 

poluarea mediului, altele. 

 

 

7.  CERINŢELE DE TRANSPARENŢĂ 
 

7.1. Rapoartele de evaluare nu trebuie să conducă la interpretări greşite. 

Evaluările făcute în scopul de a estima valoarea de piaţă trebuie să 

îndeplinească cerinţele capitolului 5 din prezentul standard. 

Rapoartele trebuie să includă o referire specială la definiţia valorii 

de piaţă, aşa cum este prezentată în prezentul standard, alături de 

referiri speciale la modul cum a fost inspectată proprietatea în ceea 

ce priveşte utilitatea şi cea mai bună utilizare a proprietăţii, precum 

şi o sinteză a tuturor ipotezelor semnificative. 

 

7.2. În elaborarea unor estimări ale valorii de piaţă, evaluatorul trebuie 

să identifice exact data evaluării, scopul şi destinaţia evaluării, orice 

alte criterii care sunt relevante şi adecvate pentru a asigura o 

interpretare rezonabilă şi adecvată a opiniei, concluziilor şi 

argumentelor evaluatorului. 
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7.3. Deşi conceptul, utilizarea şi aplicarea altor categorii ale valorii pot fi 

adecvate în anumite circumstanţe, evaluatorul trebuie să se asigure 

că, dacă asemenea alternative sunt fundamentate şi exprimate, ele 

nu pot fi considerate în nici un caz ca expresii ale valorii de piaţă. 

 

7.4. Atunci când evaluările sunt elaborate de către un evaluator intern, 

adică un angajat al proprietarului sau de către contabilul responsabil 

pentru întocmirea rapoartelor financiare, trebuie să se exprime clar 

în certificarea evaluării existenţa şi natura acestei relaţii. 

 

 

8.  PRECIZĂRI FINALE 
 

8.1. În unele ţări, evaluatorul poate fi obligat să folosească sau să se 

refere la o anumită definiţie a valorii de piaţă pentru a satisface 

anumite criterii legale sau statutare.  
 

Dacă rezultatele evaluării trebuie raportate în altă ţară (aflată sub 

altă jurisdicţie) în care se aplică standardele internaţionale sau în 

care o definiţie locală poate fi subiectul unei interpretări greşite, 

evaluatorul trebuie să se refere şi la definiţia cuprinsă în acest 

standard şi să releve dacă respectarea unor definiţii diferite 

influenţează în mod semnificativ valoarea rezultată în raportul de 

evaluare. 

 

8.2. Acest standard este destinat exclusiv pentru uz intern ANEVAR şi 

nu va fi publicat şi utilizat decât după adoptarea lui de către 

Consiliul Director al ANEVAR. 

 

8.3. Recomandările din sta ndard au caracter obligatoriu pentru membrii 

ANEVAR, care vor menţiona în raportul de evaluare, utilizarea 

prezentului standard. Se exceptează de la această obligaţie cazurile 

când evaluarea se face pentru un proprietar privat, cu scop 

informativ. 

 

8.4. Prezentul standard este în concordanţă cu: 

 standardul internaţional IVS 1; 

 standardul european EVS 4.03; 

 directiva Uniunii Europene 91/674/EEC. 
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STANDARD DE EVALUARE - SEV  4.04 

 
Ediţia 01 ANEVAR Octombrie 1996 

 

 

CATEGORII DE VALORI ÎN AFARA  

VALORII DE  PIAŢĂ 

 

 

 
 

1. INTRODUCERE 

2. SCOP 

3. DEFINIŢII 

4. RELAŢIA CU STANDARDELE CONTABILE 

5. CONDIŢII GENERALE 

6. CERINŢELE STANDARDULUI 

7. CERINŢE DE RAPORTARE 

8. PRECIZĂRI FINALE 
 

 

 

1.  INTRODUCERE 
 

Acest standard are două obiective: 

1. de a identifica şi explica alte categorii de valori în afara valorii  de 

piaţă şi de a stabili standarde pentru aplicarea lor; 

2. de a deosebi aceste categorii de valoarea de piaţă  
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Deşi în majoritatea cazurilor, evaluarea se referă la valoarea de piaţă, 

există situaţii care solicită şi alte categorii de valori decât valoarea de 

piaţă. Este esenţial atât pentru evaluatori, cât şi pentru beneficiarii 

evaluării să înţeleagă clar deosebirile între valoarea de piaţă şi alte valori 

şi efectele (dacă sunt) pe care diferenţele între aceste concepte le pot 

avea asupra aplicabilităţii unei evaluări. 

De aplicarea acestor standarde de valoare sunt responsabili evaluatorii şi 

trebuie să se asigure că ele au fost alese corespunzător folosind toate 

mijloacele posibile pentru a creşte înţelegerea din partea beneficiarilor 

evaluării, pentru a evita situaţiile care ar putea induce în eroare publicul 

şi pentru a întocmi rapoarte ce fundamentează obiectiv estimările. 

 

 

2.  SCOP 
 

Acest standard se referă la alte categorii (standarde) de evaluare decât 

valoarea de piaţă. 

  

 

3.  DEFINIŢII 
 

3.1. Valoarea de utilizare 

Această categorie de valoare se referă la valoarea cu care o anumită 

imobilizare contribuie la valoarea întreprinderii din care face parte, fără a 

avea în vedere cea mai bună utilizare sau suma ce ar putea fi obţinută 

prin vânzare. Valoarea de utilizare este valoarea unei anumite imobilizări 

pentru o anumită utilizare de către un anume utilizator şi deci nu este o 

valoare de piaţă. 

 

3.2. Proprietate cu piaţa limitată 

Este proprietatea care, datorită condiţiilor pieţei, caracteristicilor unice 

sau a altor factori, atrage relativ puţini cumpărători potenţiali, la un 

anumit moment. Caracteristica ce deosebeşte esenţial proprietăţile cu 

piaţă limitată nu este faptul că ele nu se pot vinde pe piaţa liberă, ci 

faptul că vânzarea unor asemenea proprietăţi de regulă necesită o durată 

de marketing mai mare faţă de alte proprietăţi ce sunt uşor vandabile. 
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3.3. Proprietate specializată, cu destinaţie specială sau proiectată 

special 

Este proprietatea care, datorită naturii sale specializate, are o utilitate 

restrânsă la o anume utilizare sau anumiţi utilizatori şi este vândută rar 

sau deloc pe piaţa liberă, în afara cazului când este parte dintr-o 

întreprindere. Deşi multe situaţii inclusiv case de locuit pot fi numite "cu 

scop special" această denumire se va aplica la proprietăţile ce au piaţă 

limitată sau nu au piaţă, cum ar fi: rafinării, centrale electrice, docuri, 

utilităţi publice, biserici, muzee sau proprietăţi amplasate în anumite 

locuri geografice pentru scopuri operative sau de afaceri. 

Proprietăţile ocupate de proprietar pot fi considerate fie specializate, fie 

nespecializate. 

Proprietăţile nespecializate sunt evaluate în conformitate cu conceptele 

valorii de piaţă. Cele care sunt destinate pentru utilizare continuă într-o 

întreprindere sunt evaluate pe baza valorii de piaţă, pentru utilizarea în 

continuitate. 

Proprietăţile specializate prin definiţie sunt vândute rar sau deloc  pe 

piaţa liberă. Prin urmare, metoda costului este cea utilizată de regulă 

pentru raportări financiare cu explicaţiile corespunzătoare. 

 

3.4. Valoarea de investiţie 

Valoarea unei proprietăţi pentru un anumit investitor sau o categorie de 

investitori pentru a atinge anumite obiective de investiţie.  

Acest concept subiectiv leagă o anumită proprietate de un anumit 

investitor sau grup de investitori cu obiective şi/sau criterii de investiţii 

definite. 

Termenul de valoare de investiţie nu trebuie să fie confundat cu valoarea 

de piaţă a unei proprietăţi ce reprezintă o investiţie. 

 

3.5. Valoarea întreprinderii (afacerii)  

Valoarea unei afaceri luată în întregime. Conceptul implică evaluarea 

unei întreprinderi în continuitate pentru care se poate împărţi valoarea 

totală la părţile constituente, dar niciuna din aceste părţi în schimb nu 

constituie valoare de piaţă (vezi par. 3.13.6. de mai jos). 
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3.6. Valoarea de asigurare 

Valoarea unei proprietăţi ce face obiectul unui contract de asigurare. 

 

3.7. Valoarea de impozitare 

O valoare ce se bazează pe definiţia dată în legislaţia fiscală referitoare la 

taxele pe proprietăţi. 

 

3.8. Costul de înlocuire net (CIN) 

Reprezintă o metodă de evaluare care este bazată pe o estimare a valorii 

de piaţă curente a terenului pentru utilizarea curentă plus costul brut 

curent de înlocuire (sau reconstrucţie) a construcţiilor minus cota alocată 

pentru uzura fizică şi pentru toate celelalte forme de depreciere. 

Rezultatul care nu este o valoare de piaţă se numeşte estimarea costului 

de înlocuire depreciat. Acest rezultat poate fi ajustat funcţie de 

profitabilitatea potenţială sau de potenţialul serviciilor întreprinderii. 

  

3.9. Valoarea de recuperare 

Valoarea unei proprietăţi fără teren, vândută ca materiale recuperabile şi 

nu pentru utilizare în continuare şi fără modernizări sau reparaţii. Se 

poate da ca un cost de recuperare brut sau net şi ultimul poate fi egal cu 

valoarea net realizabilă. 

 

3.10. Valoarea de lichidare sau de vânzare forţată 

Suma ce poate fi obţinută în mod rezonabil din vânzarea unei proprietăţi 

într-un interval de timp prea mic pentru a îndeplini condiţiile din definiţia 

valorii de piaţă. Uneori se poate considera şi situaţia unui vânzător 

nedoritor să vândă sau a unui cumpărător ce cumpără cunoscând 

dificultăţile vânzătorului.  

 

3.11. Valoarea specială 

Un termen legat de un element de valoare extraordinar, superior valorii 

de piaţă. Valoarea specială ar putea apare, de exemplu, prin asocierea 

fizică, funcţională sau economică cu o altă proprietate. Este o creştere de 

valoare ce s-ar putea aplica unui anumit proprietar sau utilizator existent 

sau în perspectivă; acesta este un cumpărător cu interese speciale. 

Valoarea specială poate fi asociată cu elemente de valoare a afacerii. 
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Evaluatorul trebuie să se asigure că asemenea criterii sunt deosebite de 

cele ale valorii de piaţă, expunându-se clar orice ipoteze speciale făcute. 

 

3.12.  Alte expresii ale valorii mult mai specifice pentru o proprietate sau 

imobilizări sunt definite în standardele ANEVAR referitoare la ele. 

 

3.13. Termenii contabili 

3.13.1 Valoare rezonabilă. Suma pentru care un mijloc fix poate fi 

schimbat sau o datorie stinsă între părţi în cunoştinţă de 

cauză şi hotărâte, într-o tranzacţie independentă. 

3.13.2 Sumă (mărime) amortizabilă. Costul istoric al unui mijloc 

fix sau altă sumă ce înlocuieşte costul istoric cum ar fi suma 

reevaluată minus valoarea reziduală estimată a mijlocului 

fix. 

3.13.3 Sumă (mărime) reevaluată. Valoarea unei proprietăţi, utilaj 

sau instalaţii stabilită printr-o evaluare realizată în mod 

normal de evaluatori calificaţi profesional. 

3.13.4 Sumă (mărime) recuperabilă. Suma pe care o întreprindere 

speră să o recupereze din utilizarea în viitor a unui mijloc 

fix, incluzând şi valoarea reziduală la revânzare. 

3.13.5 Valoarea net realizabilă. Preţul de vânzare estimat al unui 

mijloc fix în funcţiune, minus costurile de vânzare şi de 

finalizare a vânzării (taxe, impozite, onorarii). Aşa fiind, 

valoarea net realizabilă este egală cu valoarea de piaţă minus 

costurile de înstrăinare numai dacă sunt îndeplinite toate 

cerinţele definiţiei valorii de piaţă. În mod deosebit aceasta 

înseamnă timp suficient ca să existe într-adevăr o tranzacţie 

la valoarea de piaţă. Valoarea de piaţă este o sumă brută sau 

o "valoare nominală" înainte de deducerea costurilor de 

înstrăinare. 

3.13.6 Valoarea pentru proprietar. Valoarea unui activ pentru 

proprietarul activului, care ar fi egală cu cea mai mare dintre 

valoarea de utilizare pentru acel proprietar şi valoarea de 

înstrăinare. 

 Valoarea pentru proprietar este un exemplu de categorie de 

valoare ce reflectă conceptul din afara pieţei a valorii de 
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utilizare a unui activ ca parte a unei întreprinderi şi uneori se 

numeşte valoare optimă pentru proprietar. 

 

 

4. RELAŢIA CU STANDARDELE CONTABILE 
 

În practică apar uneori confuzii referitor la termenii şi metodele de 

evaluare în operaţiunile contabile. Pentru a evita aceste probleme există 

standardul SEV 4.03 referitor la valoarea de piaţă, standardul SEV 4.04 

referitor la alte categorii de valori şi standardul EVS 7.01 referitor la 

evaluările pentru raportări financiare. Împreună cu alte capitole din 

standardele SEV, acestea sunt structurate pentru a asigura un ghid pentru 

evaluatori, contabili şi publicul larg referitor la standardele de evaluare 

ce au aplicabilitate în contabilitate. 

Standardul aplicabil la evaluările pentru raportări financiare este descris 

în EVS 7.01 (standardul SEV 4.04 defineşte conceptul valorilor din afara 

pieţei şi care în general nu sunt aplicabile pentru raportări financiare). 

Costul de înlocuire net (CIN) este o metodă de evaluare din afara pieţei 

pentru activele specializate ce ar putea fi utilizată atunci când este cazul 

în evaluările pentru raportări financiare. 

 

 

5.  CONDIŢII GENERALE 
 

5.1. Utilitatea unui activ pentru o anumită întreprindere poate diferi de 

cea care ar fi recunoscută de piaţă sau de un anume domeniu 

economic. Prin urmare este necesar ca în raportările financiare şi în 

evaluările de active legate de acestea să se facă deosebire între 

valorile recunoscute de piaţă, care ar trebui să fie reflectate în 

raportările financiare şi alte tipuri de valori din afara pieţei cere nu 

sunt permise a fi utilizate în raportările financiare. 

 

5.2. Valoarea de utilizare (par. 3.1.) sau valoarea pentru proprietar (par. 

3.13.6) sunt categorii de valoare din afara pieţei cere sunt estimate 

din perspectiva unui anumit utilizator. Uneori ele se numesc şi 

"valori pentru un anumit utilizator sau proprietar". Valoarea de 

schimb (vezi SEV 4.03, par.1.2.) este valoarea recunoscută de piaţă 

în care are loc schimbarea proprietăţii. Definiţia ANEVAR a valorii 
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de piaţă adecvată raportărilor financiare este bazată pe principiul 

valorii de schimb şi valorii de utilizare. 

5.3. Expresiile valoarea de utilizare şi valoarea de schimb pot duce la 

neînţelegeri dacă nu sunt însoţite de explicaţii. Ele ar trebui să fie 

evitate când ar putea crea confuzie. 

5.4. Proprietăţile pot fi evaluate şi pe alte criterii decât valoarea de piaţă 

sau pot fi schimbate la preţuri ce nu reflectă valoarea de piaţă aşa 

cum este ea definită în SEV 4.03. Aceste situaţii alternative pot să 

fie ori reflectări ale unei perspective a utilităţii în afara pieţei, ori 

reflectări ale unor condiţii neobişnuite şi în afara pieţei. Ca exemple 

avem valoarea întreprinderii, valoarea de vânzare forţată, valoarea 

de casare şi valoarea net realizabilă. 

5.5. Valoarea întreprinderii (afacerii) exprimă valoarea atribuită unei 

întreprinderi existente şi nu uneia din părţile ei constituente. 

Valoarea alocată sau atribuită unui activ individual ce face parte 

dintr-o întreprindere este bazată pe contribuţia lui la întreg, numită 

de obicei valoarea de utilizare când se leagă de o anumită afacere şi 

de proprietarul ei. Ea nu este legată de piaţă (vezi 3.5.) şi nu trebuie 

confundată cu valoarea de piaţă pentru utilizarea existentă (vezi 

EVS 4.04). 

5.6. Ar putea fi numai o coincidenţă ca valoarea de utilizare a unei 

proprietăţi să fie egală cu valoarea de piaţă. Valoarea de utilizare 

are tendinţa să fie mai mare decât valoarea de piaţă dacă 

întreprinderea este capabilă să utilizeze proprietatea într-un mod 

mai util şi mai profitabil decât un producător tipic de aceleaşi 

produse sau servicii. Pe de altă parte, valoarea de utilizare ar putea 

fi mai mică decât valoarea de piaţă în condiţiile în care 

întreprinderea nu utilizează un activ la capacitatea şi eficienţa 

maximă. Valoarea de utilizare ar putea de asemenea, fi mai mare 

decât valoarea de piaţă dacă întreprinderea posedă drepturi 

speciale de producţie, contracte extraordinare, patente şi licenţe 

unicat, expertiză specifică, good-will special şi alte active 

intangibile ce nu pot fi transferabile la alt proprietar. 

5.7. Valoarea specială poate fi atribuită unei proprietăţi pe motivul 

amplasamentului unicat, al unei situaţii temporare în condiţii 

excepţionale ale pieţei sau a unui surplus plătit de un cumpărător cu 

interese speciale (vezi 3.11). Asemenea element al valorii speciale 
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poate fi prezentat separat de valoarea de piaţă stabilită în 

conformitate cu definiţia valorii de piaţă. Valoarea specială nu 

trebuie inclusă într-o lucrare ce se referă la valoarea de piaţă, 

întrucât această procedură va induce în eroare şi prin omisiunea 

explicaţiilor necesare va însemna că acest element suplimentar nu 

este special. 

5.8. Vânzarea forţată implică un preţ ce apare din înstrăinarea în condiţii 

extraordinare sau atipice, de regulă reflectând o durată de marketing 

neadecvată, fără o publicitate rezonabilă şi uneori reflectând 

condiţia vânzătorului nedoritor şi/sau a înstrăinării din obligaţie sau 

constrângere. Pentru aceste motive, preţul asociat cu o vânzare 

forţată sau obligată, numit valoare de vânzare forţată nu este o 

reprezentare a valorii de piaţă. Preţul plătit într-o vânzare forţată 

este o realitate. În general, acest preţ nu este uşor de previzionat de 

către evaluator, din cauza naturii şi extinderii ipotezelor subiective 

şi conjuncturale ce trebuie făcute în formularea unei asemenea 

opinii. Valoarea de vânzare forţată sau preţul, pot fi cunoscute şi ca 

valoare sau preţ de lichidare. 

5.9. Valoarea de recuperare (vezi 3.9) este de obicei o expresie a preţului 

curent aşteptat pentru proprietate alta decât terenul, care a ajuns la 

finele duratei de viaţă în ceea ce priveşte scopul şi funcţia iniţială. 

Conceptul de valoare de casare este că activul este evaluat pentru 

înstrăinare casat şi nu pentru o utilizare identică cu cea de origine. 

În acest context, valoarea de casare este cunoscută în terminologia 

contabilă, ca suma net realizabilă pentru un activ ce nu mai este util 

întreprinderii. 

5.10. Valoarea de casare nu înseamnă că o proprietate nu mai are viaţă 

utilă sau utilităţi. Proprietatea vândută pentru casare ar putea fi 

reconstruită, transformată pentru o utilizare asemănătoare sau 

diferită sau poate fi utilă pentru piese de schimb. În extremis, 

valoarea de recuperare reprezintă o expresie a valorii de casare sau 

a valorii materialelor refolosibile. 
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6.  CERINŢELE STANDARDULUI 
 

6.1.  Înainte de a accepta o lucrare ce implică o evaluare bazată pe un 

concept altul decât valoarea de piaţă, evaluatorul trebuie: 

 6.1.1 Să identifice corespunzător problema de rezolvat şi să se 

asigure că îndeplinirea misiunii sale nu va conduce la o 

concluzie ce reprezintă o inducere în eroare sau care este 

neadecvată situaţiei date. 

6.1.2 Să determine că evaluatorul are suficiente cunoştinţe, 

experienţă şi competenţă ca să-şi îndeplinească misiunea în 

concordanţă cu standardele ANEVAR şi cu celelalte 

principii de evaluare acceptate; sau dacă nu, atunci: 

a) să dezvăluie clientului asemenea deficienţe înainte de a 

accepta misiunea 

b) să ia toate măsurile necesare şi adecvate pentru a îndeplini 

competent misiunea şi 

c) să dezvăluie în raportul de evaluare situaţia şi măsurile 

luate pentru a rezolva situaţia. 

6.2.  În abordarea unei estimări de valoare în afara pieţei, evaluatorul 

trebuie să cunoască, să înţeleagă şi să aplice acele metode şi tehnici 

care sunt necesare pentru a elabora o evaluare credibilă. 

6.3. Pentru a se asigura că nu există nici o confuzie între valoarea de 

piaţă şi estimările unor valori în afara pieţei, evaluatorul trebuie să 

respecte următoarele recomandări: 

- să identifice proprietatea evaluată; 

- să identifice drepturile de proprietate asociate proprietăţii 

evaluate; 

- să identifice scopul şi utilizarea evaluării; 

- să definească tipul de valoare estimată; 

- să inspecteze proprietatea evaluată şi să facă cunoscute 

observaţiile sale; 

- să menţioneze orice condiţii sau circumstanţe limitative; 

- să identifice data efectivă a evaluării; 
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- să elaboreze şi să ia în considerare date şi fapte corespunzătoare 

misiunii; 

- să facă distincţia că evaluarea executată nu este o estimare a 

valorii de piaţă, dacă misiunea a avut ca sarcină o altă valoare 

decât valoarea de piaţă. 

6.4. Deşi conceptul, utilizarea şi aplicarea unor valori din afara pieţei 

pot fi adecvate în anumite condiţii, evaluatorul se va asigura că dacă 

o asemenea valoare a fost estimată şi raportată, ea nu va duce la o 

reprezentare a valorii de piaţă. 

 

 

7.  CERINŢE DE RAPORTARE 
 

7.1. Raportul de evaluare nu trebuie să inducă în eroare. Evaluatorul este 

dator să introducă în raport cel puţin elementele din par. 6.3. Pentru 

estimările de valori din afara pieţei este în mod deosebit necesar ca 

scopul şi utilizarea preconizată ale evaluării să fie clar evidenţiată şi 

să fie făcută o descriere completă a categoriilor de valori estimate, 

aplicabilitatea şi limitele lor. 

 

7.2. Fiecare raport de evaluare pe o bază, alta decât valoarea de piaţă 

trebuie să conţină o declaraţie de condiţii adiacente şi limitative sau 

alte descrieri asemănătoare. Chiar şi în aceste condiţii, evaluatorul 

nu va utiliza declaraţia de mai sus ca să justifice abaterea 

neautorizată de la standard. 

 

7.3. În efectuarea unei evaluări pe o bază alta decât valoarea de piaţă, 

evaluatorul nu trebuie să facă presupuneri ce nu sunt rezonabile în 

lumina faptelor ce sunt disponibile la data efectivă a evaluării. 

Toate ipotezele trebuie să fie evidenţiate în raport. 

 

7.4. Fiecare raport de evaluare pe o bază alta decât valoarea de piaţă 

trebuie să respecte recomandările arătate în standardul EVS 4.03. În 

special trebuie să se facă distincţia între valoarea de piaţă şi orice 

formă de evaluare aplicată. 

 

7.5. Dacă se face o evaluare de un "evaluator intern", adică de o persoană 

ce este angajatul întreprinderii care este proprietara activului sau de 
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către firma de contabilitate responsabilă cu elaborarea 

înregistrărilor şi raportărilor contabile, trebuie să existe o declaraţie 

specifică în raportul de evaluare referitoare la existenţa şi natura 

unor astfel de relaţii. 

 

 

8.  PRECIZĂRI FINALE 
 

8.1. Dacă evaluatorul este solicitat să execute o misiune ce se abate de la 

acest standard, evaluatorul va accepta şi va executa asemenea 

servicii numai dacă. 

a) evaluatorul consideră că misiunea nu va induce în eroare 

clientul, beneficiarii raportului sau serviciilor de evaluare sau 

publicul; 

b) evaluatorul informează clientul că misiunea implică o ipoteză 

specială sau de abatere de la standard ce trebuie evidenţiată 

complet în orice raport şi/sau unor prezentări pentru terţi, făcute 

de evaluator ca urmare a misiunii, şi 

c) evaluatorul solicită, ca o condiţie a angajării sale, ca orice 

ipoteză specială sau abatere să fie evidenţiate în orice document 

publicat în care se face referire la opinia evaluatorului. 

8.2. Acest standard este destinat exclusiv pentru uz intern ANEVAR şi 

nu va fi publicat şi utilizat decât după adoptarea lui de către 

Consiliul Director al ANEVAR. 

8.3. Recomandările din standard au caracter obligatoriu pentru membrii 

ANEVAR, care vor menţiona în raportul de evaluare, utilizarea 

prezentului standard. Se exceptează de la această obligaţie cazurile 

când evaluarea se face pentru un proprietar privat, cu scop 

informativ. 

8.4. Prezentul standard este în concordanţă cu: 

 - standardul internaţional IVS 2; 

 - standardul european EVS 4.03. 
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STANDARD DE EVALUARE - SEV 4.06 

 

   Ediţia 01                           ANEVAR                     

Octombrie 2001 

 

 

EVALUAREA PROPRIETĂŢII IMOBILIARE 
 

 

Acest Standard este compatibil cu International Valuation Guidance Note No.1 (GN 1) – 

Real Property, elaborat de International Valuation Standards Committee (IVSC) şi devenit 

operaţional de la data de 1 iulie 2000. 

 

 

1 INTRODUCERE 

2 DOMENIU DE APLICARE 

3 DEFINIŢII 

4 RELAŢIA CU STANDARDELE CONTABILE 

5 MODALITATE DE APLICARE ŞI EXECUŢIE 

6 COMENTARII 

7 CERINŢE DE TRANSPARENŢĂ 

8 PREVEDERI REFERITOARE LA STANDARD 

9 DATA EFECTIVĂ 

 

1. INTRODUCERE 

1.1 Principiile şi conceptele generale de evaluare din Introducerea la 

Culegerea de Standarde ANEVAR, februarie 2001, prezintă 

termenii şi conceptele care sunt fundamentale pentru toate 

evaluările. Scopul SEV 4.06 constă în clarificarea acestor principii, 

pentru a fi mai bine înţelese în evaluarea proprietăţii imobiliare. 

1.2 Proprietatea imobiliară constituie o parte importantă din avuţia 

lumii. Dacă operaţiunile de pe pieţele de proprietăţi sunt stabilite şi 
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depind de evaluările credibile, acestea trebuie să respecte 

Standardele prin care valoarea de piaţă şi alte tipuri de valoare sunt 

estimate şi raportate de către evaluatori. Înţelegerea corectă şi 

aplicarea adecvată a acestor Standarde vor promova inevitabil 

viabilitatea tranzacţiilor imobiliare internaţionale şi naţionale, vor 

îmbunătăţi poziţia relativă a proprietăţii imobiliare faţă de alte 

alternative de investiţii şi vor reduce cazurile de fraudă şi abuz. 

1.3 În sens juridic, termenul „proprietate” poate fi definit ca fiind 

puterea sau prerogativa recunoscută de lege titularului de a poseda, 

a folosi şi a dispune de bunul care face obiectul dreptului, în 

limitele legale. Dreptul de proprietate nu trebuie confundat cu 

obiectul la care se referă, respectiv teren, clădiri şi bunuri mobile. 

În acest context, IVSC identifică patru tipuri generale de 

proprietate: 

1.3.1 Proprietate imobiliară 

1.3.2 Proprietate asupra bunurilor mobile  

1.3.3 Afaceri – întreprinderi  

1.3.4 Active financiare 

1.4 Ca şi pentru alte tipuri de proprietate, sunt recunoscute şi acceptate 

pe scară largă metode pentru evaluarea proprietăţii imobiliare. 

Pentru evaluator şi utilizatorii serviciilor de evaluare este important 

ca metodele adecvate să fie pe deplin înţelese, să fie aplicate 

competent şi explicate satisfăcător. Prin atingerea acestor obiective, 

evaluatorii contribuie la soliditatea şi încrederea în estimările 

valorii de piaţă şi, în consecinţă, la bunăstarea pieţelor pe care îşi 

desfăşoară activitatea. 

1.5 Promovarea înţelegerii şi evitarea abuzurilor pe piaţă cer ca 

evaluatorul şi utilizatorul serviciilor de evaluare să facă o 

diferenţiere atentă între tipurile de proprietate. În caz contrar, se 

poate ajunge la luarea unor decizii incorecte sau recomandate în 

mod greşit şi la prezentarea / interpretarea greşită a valorilor 

raportate. Supra- sau sub-evaluarea este un rezultat obişnuit atunci 

când tipurile de proprietate sunt confundate sau amestecate. Acelaşi 

lucru este valabil şi atunci când terminologia sau rapoartele sunt 

prezentate ambiguu sau sunt neadecvate tipului de proprietate. 
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1.6 Evaluatorii de proprietăţi imobiliare cunosc complexitatea pieţelor 

şi a proprietăţilor imobiliare cumpărate şi vândute în cadrul 

acestora. Când sunt urmate Principiile General Acceptate de 

Evaluare, diferenţele de pe pieţele imobiliare şi dintre proprietăţile 

individuale sunt reflectate cu acurateţe şi încredere.  

1.7 Relaţiile dintre SEV 5, referitor la evaluarea întreprinderii şi SEV 

4.06, referitor la evaluarea proprietăţii imobiliare, trebuie clar 

înţelese. Proprietatea imobiliară este evaluată ca o „entitate” 

distinctă, adică active fizice asupra cărora se aplică anumite drepturi 

de proprietate, de exemplu, o clădire de birouri, o locuinţă, o 

fabrică sau alte tipuri de proprietăţi care încorporează terenul 

aferent. Totuşi, în evaluarea întreprinderii se poate regăsi şi 

proprietatea imobiliară care poate fi o componentă. Pentru scopul 

estimării valorii de piaţă, proprietatea imobiliară este întotdeauna 

evaluată în concordanţă cu SEV 4.03. Când în procesul de evaluare 

a întreprinderii trebuie estimată şi valoarea proprietăţii imobiliare, 

este necesară estimarea, în mod direct, a valorii de piaţă a 

proprietăţii imobiliare. Această practică, aşa cum este prezentată în 

SEV 4.06, este cea care trebuie să fie urmată, fiind de neacceptat 

calcularea în mod indirect a unei valori de piaţă pentru proprietatea 

imobiliară, prin tehnica repartizării (alocării) unei valori din 

valoarea totală a întreprinderii care îşi continuă activitatea normală 

de exploatare. 

1.8 Deşi conţinutul SEV 4.06 nu este în mod necesar analog practicilor 

specifice din alte ţări, acesta reprezintă o abordare sistematică ce 

reflectă Principiile General Acceptate de Evaluare. Este important 

ca evaluatorii şi utilizatorii serviciilor de evaluare să cunoască 

Standardele Internaţionale de Evaluare. 

1.9 Obiectivul SEV 4.06 nu constă în furnizarea unui ghid specific 

despre modalitatea în care ar trebui efectuată o anumită evaluare 

sau despre calificările şi procedurile aplicate de evaluatorii 

profesionişti. Acestea sunt abordate în cadrul programelor de 

formare şi instruire continuă. Intenţia ANEVAR este de a stabili 

cadrul de lucru şi cerinţele pentru evaluarea proprietăţii imobiliare 

în scopul armonizării cu practicile de evaluare internaţionale. 
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2. DOMENIU DE APLICARE  

2.1 Acest standard este întocmit pentru a oferi sprijin în elaborarea sau 

în utilizarea evaluărilor de proprietate imobiliară. 

2.2 Elementele principale ale SEV 4.06 includ: 

2.2.1 O  identificare a termenilor şi definiţiilor cheie; 

2.2.2 O sinteză a procesului de evaluare şi logica sa; 

2.2.3 O precizare a importanţei principiilor şi conceptelor; 

2.2.4 O prezentare a clarificărilor şi cerinţelor de raportare 

adecvate; 

2.2.5 Menţionări de abuzuri şi confuzii; şi 

2.2.6 O prezentare a Standardului de evaluare a proprietăţii 

imobiliare. 

2.3 Aplicarea specifică a procedurilor de evaluare calitative şi 

cantitative nu fac obiectul SEV 4.06. Totuşi, este important de 

subliniat ca evaluatorii profesionişti să fie instruiţi în astfel de 

proceduri şi ca aceste proceduri să fie incluse în practicile general 

acceptate. În practică, evaluatorii aplică, de obicei, unele proceduri 

în fiecare evaluare şi apoi reconciliază rezultatele pentru a obţine o 

indicaţie finală pentru valoarea de piaţă sau pentru altă valoare 

specificată.  

3. DEFINIŢII 

3.1 Principiile şi Conceptele Generale de Evaluare definesc conceptele 

de teren şi proprietate; proprietate imobiliară, posesiune şi activ; 

preţ, cost şi valoare; valoare de piaţă, cea mai bună utilizare şi 

utilitate. Glosarul de termeni defineşte multe dintre conceptele şi 

termenii tehnici utilizaţi în Standarde. Următoarele definiţii sunt 

specifice SEV 4.06 şi sunt incluse aici pentru a ajuta cititorul: 

3.2 Informaţiile comparabile sunt date utilizate, în general, în analiza 

care conduce la estimările valorii. Informaţiile comparabile se 

referă la proprietăţi care au caracteristici similare cu cele ale 

proprietăţii evaluate (proprietatea obiect). Astfel de informaţii 

includ preţuri de vânzare, chirii, venituri şi cheltuieli, rate de 

capitalizare şi de actualizare practicate pe piaţă. 



ANEVAR - CULEGERE DE STANDARDE                                        SEV 4.06 

 

 - 75 - 

 

3.3 Elementele de comparaţie sunt caracteristicile specifice ale 

proprietăţilor şi tranzacţiilor care determină variaţia preţului plătit 

pentru o proprietate imobiliară. Elementele de comparaţie includ, 

dar nu se limitează la acestea, următoarele: drepturile de proprietate 

transmise, condiţiile de finanţare, condiţiile de vânzare, condiţiile 

de piaţă, localizarea şi caracteristicile fizice şi economice. (Vezi 

par. 6.6 şi urm. din acest document pentru o prezentare integrală a 

Elementelor de comparaţie). 

3.4 Cea mai bună utilizare reprezintă cea mai probabilă utilizare a 

proprietăţii, care este fizic posibilă, justificată adecvat, permisă 

legal, fezabilă financiar şi care conduce la cea mai ridicată valoare a 

proprietăţii evaluate. (Introducere la Culegerea de Standarde 

ANEVAR, secţiunea 6) 

3.5 Piaţa este mediul în care bunurile, mărfurile şi serviciile sunt 

schimbate între cumpărători şi vânzători prin mecanismul preţului. 

3.6 Valoarea de piaţă a fost definită în SEV 4.03, secţiunea 3. 

3.7 Drepturile de proprietate sunt drepturile de a poseda, a folosi şi a 

culege fructele, cât şi de a dispune asupra obiectului dreptului de 

proprietate imobiliară. Acestea includ dreptul de construire (sau de 

neconstruire) a terenului, de a-l închiria, de a-l exploata la suprafaţă 

sau în subteran, de a-i modifica topografia, de a-l parcela şi de a-l 

extinde în conformitate cu reglementările legale. Aceste drepturi 

sunt considerate atribute (elemente) ale dreptului de proprietate. 

Atributele dreptului de proprietate pot fi exercitate numai în limitele 

şi condiţiile prevăzute de lege. Dreptul de proprietate poate fi 

susceptibil de dezmembrare prin uz, uzufruct, abitaţie, superficie şi 

servituţi legale, naturale şi/sau convenţionale. 

3.8 Bunurile imobile includ terenul şi toate lucrurile care sunt parte 

naturală a terenului, de exemplu copacii, ca şi obiectele adăugate de 

oameni, de exemplu clădirile şi amenajările amplasamentului. Toate 

clădirile permanente cum ar fi instalaţiile, sistemele de încălzire şi 

răcire, cablurile electrice şi cele incluse în construcţie cum ar fi 

lifturile sau ascensoarele fac parte, de asemenea, din bunurile 

imobile. Bunurile imobile includ toate construcţiile şi amenajările 

de la suprafaţă şi din subteran.  
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3.9 Criterii de comparaţie utilizează, de obicei, două componente 

pentru a conduce la un factor (de exemplu preţul pe unitatea de 

măsură sau o rată, cum ar fi cea rezultată prin raportarea preţului de 

vânzare a proprietăţii la venitul său net adică multiplicatorul de 

venit net), care reflectă diferenţele dintre proprietăţi şi facilitează 

analiza în cele trei abordări ale valorii. 

3.10 În unele cazuri, abordarea pe bază de cost este una dintre 

abordările valorii cel mai frecvent aplicate pentru estimarea valorii 

de piaţă şi în mult alte cazuri de evaluare. Alteori, abordarea prin 

cost poate fi mai puţin utilizată, însă se utilizează o metodă surogat 

specifică abordării prin cost, şi anume costul de înlocuire net (CIN). 

Aceasta este considerată ca o metodă surogat acceptabilă pentru 

ajungerea la valoarea de piaţă a unor proprietăţi specializate sau cu 

pieţe limitate, pentru care informaţii relevante sunt rare sau 

inexistente. 

4. RELAŢIA CU STANDARDELE CONTABILE 

4.1 Evaluările proprietăţilor imobiliare sunt utilizate în tranzacţiile de 

vânzare - cumpărare, pentru raportări financiare, ca bază pentru 

decizii privind investiţiile şi utilizarea terenului, ca şi pentru multe 

alte scopuri. Atunci când scopul evaluării este elaborarea situaţiei 

financiare sau o altă aplicaţie contabilă, rolul evaluatorului este de a 

respecta atât cerinţele Standardelor de Contabilitate, cât şi ale 

standardelor care au legătură cu evaluările proprietăţii imobiliare. 

Pentru a preîntâmpina eventuale conflicte sau diferenţe, evaluatorul 

ar trebui să descrie complet situaţia, motivul pentru orice deviere 

făcută de la Standardele referitoare la proprietatea imobiliară, ca şi 

o justificare sustenabilă pentru această deviere. 

4.2 Scopul principal al Standardelor de Contabilitate este de a furniza o 

bază prin care operaţiunile, managementul şi activităţile financiare 

ale unei întreprinderi pot fi evaluate şi comparate pe piaţă. Pentru 

proprietatea imobiliară acesta cere ca evaluarea să fie bazată pe 

valoarea de piaţă, care este independentă de persoana care ar putea fi 

proprietară. Această practică facilitează comparaţiile de piaţă şi 

evaluările care reflectă piaţa pentru proprietatea imobiliară, şi 

promovează o înţelegere universală a valorilor proprietăţii, care nu ar 
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fi posibilă dacă astfel de valori au fost subiectul unor consideraţii 

singulare pentru fiecare întreprindere în parte. 

4.3 Punctul de vedere al ANEVAR este că independenţa Standardelor 

de Contabilitate şi Standardelor de Evaluare este în interesul public, 

şi că obiectivele, punctele de vedere neutre asigurate de evaluările 

profesionale sporesc obiectivitatea şi utilitatea auditărilor contabile 

şi altor raportări financiare. Astfel, evaluatorii de proprietate 

imobiliară trebuie să înţeleagă scopul pentru care contabilitatea 

utilizează evaluările lor, să respecte cerinţele referitoare la astfel de 

evaluări, dar să facă acest lucru în contextul Standardelor de 

Evaluare.  

4.4 SEV 4.06 ar trebui să fie înţeles ca un generator de linii directoare 

generale pentru estimarea valorii de piaţă şi a altor tipuri de 

evaluări ale proprietăţii imobiliare, aşa cum este cerut de O.M.F. 94 

/2001 - Evaluarea pentru situaţii financiare, de IAS 16 - Terenuri şi 

mijloace fixe, de IAS 36 - Deprecierea activelor şi de IAS 40 - 

Proprietăţi deţinute ca investiţii. Cea mai mare parte, dacă nu chiar 

integral, din acest standard este relevantă pentru aplicaţiile 

contabile. 

5. MODALITATE DE APLICARE ŞI EXECUŢIE 

5.1 Valoarea, în sensul cel mai larg, este definită ca relaţia dintre un 

bun deţinut ca proprietate şi o persoană sau persoanele care doresc 

să-l deţină. Pentru a face distincţie dintre diferitele tipuri de relaţii 

subiective care pot apărea între persoane, evaluatorii trebuie să 

identifice un anumit tip de valoare, ca bază a oricărei evaluări. 

Valoarea de piaţă este cel mai utilizat tip de valoare, dar există şi 

valori non-piaţă. (Vezi Introducerea la Culegere de Standarde şi 

SEV 4.03 şi 4.04) 

5.1.1 Valoarea de piaţă a evoluat în concepţie şi definire sub 

influenţa forţelor pieţei şi ca răspuns la diferitele principii 

ale economiei domeniului imobiliar. Prin aplicarea în 

evaluări a unei definiţii a valorii, cum ar fi valoarea de 

piaţă, evaluatorii şi utilizatorii parcurg un plan obiectiv de 

analiză. 
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5.1.2 Atunci când scopul evaluării este valoarea de piaţă, 

evaluatorul trebuie să aplice definiţiile valorii de piaţă, ca şi 

procesele şi metodele compatibile cu SEV 4.03. 

5.2 Când scopul unei evaluări este un tip de valoare diferit de valoarea 

de piaţă, evaluatorul ar trebui să aplice o definiţie adecvată a tipului 

respectiv de valoare şi ar trebui să respecte SEV 4.04 şi altele 

aplicabile. În situaţiile în care scopul evaluării este o altă valoare 

decât valoarea de piaţă, este responsabilitatea evaluatorului să evite 

potenţialele neînţelegeri şi aplicări eronate ale estimării acelei 

valori. Clarificări corecte, identificarea şi definirea termenilor şi 

precizarea condiţiilor limitative ale aplicării evaluării şi raportului 

de evaluare asigură, în mod normal, conformitatea. 

5.3 Figura 1-1 ilustrează procesul de evaluare aşa cum este aplicat pe 

plan internaţional. Procesul reflectă Principiile General Acceptate în 

Evaluare şi este asemănător aproape în toate statele, chiar dacă nu 

toate etapele sunt urmate în mod explicit. Principiile din care derivă 

acest proces sunt aceleaşi în toate ţările. Deşi procesul poate fi 

utilizat atât în cazul estimării valorii de piaţă, cât şi a non-valorii de 

piaţă, în cazul aplicaţiilor privind valoarea de piaţă este necesar ca 

evaluarea să se bazeze exclusiv pe informaţiile de piaţă. Valoarea 

de piaţă necesită o sferă a analizei care poate fi limitată în situaţii 

de non-valoare de piaţă, chiar dacă elemente ale informaţiilor de 

piaţă sunt utilizate şi pentru a estima o valoarea ne-bazată pe piaţă. 

5.4 Procesul de evaluare este diferit ca sferă de raportul de evaluare. 

Procesul de evaluare include toate cercetările, informaţiile, 

motivaţiile, analizele şi concluziile necesare pentru a conduce la 

estimarea valorii. Raportul de evaluare comunică aceste procese şi 

concluziile. Deşi cerinţele diferă între utilizatori, o cerinţă a 

Standardelor de Evaluare este păstrarea înregistrărilor adecvate 

pentru a demonstra că procesul de evaluare a fost parcurs şi deci, 

concluziile sunt credibile şi de încredere. Aceste înregistrări trebuie 

să fie disponibile în cazul unor verificări ulterioare. În practică, 

unele moduri de redactare a raportului pot prezenta incomplet 

întreaga bază a evaluării. Dacă raportul este oricum limitat, 

evaluatorul va face distincţia între sfera evaluării şi cea a raportului 

de evaluare. 
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5.5 Este adecvat şi uzual ca instrucţiunile clientului (vezi par. 5.6) să 

fie menţionate în scris într-o Scrisoare sau Contract de prestări de 

servicii. În situaţia estimării valorii de piaţă, pentru independenţa 

sau neutralitatea evaluatorului, se obişnuieşte şi întocmirea unei 

declaraţii de certificare. Acest contract stabileşte relaţiile de afaceri 

dintre evaluator şi client, termenii şi condiţiile de plată, directivele 

şi limitările speciale, o identificare a Standardelor care sunt aplicate 

şi alte aspecte relevante. 
 

Figura 1-1: PROCESUL DE EVALUARE 
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5.6 Aşa cum este prezentat în Figura 1-1, evaluatorul şi utilizatorul 

evaluării trebuie să fie de acord asupra contextului şi sferei 

evaluării. Definirea activităţii de evaluare include: 

5.6.1 O identificare a proprietăţii imobiliare implicată în evaluare; 

5.6.2 O identificare a drepturilor de proprietate care sunt evaluate; 

5.6.3 Intenţia de utilizare a evaluării şi orice limitări în acest sens; 

5.6.4 Definiţia tipului de valoare; 

5.6.5 Data estimării valorii; 

5.6.6 O identificare a sferei evaluării şi raportului de evaluare; şi 

5.6.7 O identificare a oricăror ipoteze posibile şi condiţii 

limitative ce stau la baza evaluării. 

5.7 În efectuarea etapelor analizei preliminare şi a culegerii şi 

selectării informaţiilor, solicitate în procesul de evaluare, 

evaluatorul se familiarizează cu piaţa şi cu proprietatea de evaluat, 

stabilind un punct de plecare pentru analize mai aprofundate. 

5.7.1 Informaţiile economice generale sunt colectate la nivel de 

vecinătate, oraş, regiune şi chiar la nivel naţional şi 

internaţional, în funcţie de influenţa proprietăţii implicate. 

Pentru o mai bună cunoaştere a unei proprietăţi, sunt 

examinaţi factorii sociali, economici, guvernamentali şi de 

natură fizică ce pot influenţa valoarea de piaţă (sau alte 

tipuri de valoare). Sunt investigaţi în detaliu şi alţi factori 

specifici care trebuie luaţi în considerare. 

5.7.2 Informaţiile specifice despre proprietate, sau informaţiile 

mai detaliate despre proprietatea de evaluat şi proprietăţile 

comparabile sunt, de asemenea, colectate şi examinate. 

Acestea includ informaţii despre amplasament şi 

îmbunătăţiri, date despre costuri şi depreciere, date privind 

veniturile şi cheltuielile, informaţiile privind ratele de 

capitalizare şi de actualizare, istoricul proprietăţii 

(proprietari şi utilizări de-a lungul timpului) şi alte informaţii 

considerate semnificative şi aplicabile de către cumpărători 

şi vânzători în negocierile şi tranzacţiile dintre ei. 
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5.7.3 Informaţii privind cererea şi oferta, caracteristice celei mai 

probabile pieţe pentru proprietate, sunt analizate în scopul 

efectuării unui inventar al proprietăţilor competitive cu 

proprietatea evaluată pentru segmentul de piaţă, precum şi al 

unui inventar al proprietăţilor existente care pot fi adaptate 

sau cu noi proprietăţi aflate în construcţie, care vor creşte 

oferta competitivă. Pieţele sunt analizate pentru a determina 

tendinţele pieţei, relaţiile între cerere şi ofertă, ratele de 

absorbţie şi alte informaţii specifice de piaţă.  

5.8 După ce informaţiile de mai sus au fost colectate şi analizate, 

evaluatorul ar trebui să determine utilizările posibile pentru 

proprietatea evaluată. Deoarece diferite loturi de proprietăţi 

imobiliare pot avea diferite utilizări potenţiale, în selectarea 

vânzărilor şi a altor informaţii comparabile, primul pas necesar este 

determinarea celei mai bune utilizări (CMBU) a proprietăţii 

evaluate. Evaluatorul va lua în considerare atât cea mai bună 

utilizare a terenului considerat liber, cât şi cea mai bună utilizare a 

terenului ca fiind construit.  

5.8.1 Conceptul de CMBU se bazează pe ideea că deşi două sau 

mai multe terenuri pot fi similare fizic şi localizate apropiat, 

pot exista diferenţe semnificative în modul în care acestea 

pot fi utilizate. Modul în care o proprietate poate fi utilizată 

optim este fundamentul pentru determinarea valorii ei de 

piaţă. 

5.8.2 Determinantele de bază în CMBU includ răspunsurile la 

următoarele întrebări: 

 Utilizarea sugerată este rezonabilă şi probabilă? 

 Este legală utilizarea sau există o probabilitate rezonabilă 

de a se obţine o aprobare legală pentru acea utilizare? 

 Proprietatea este fizic adecvată utilizării sau poate fi 

adaptată pentru acea utilizare? 

 Este fezabilă financiar utilizarea propusă? şi 

 Pentru utilizările care au trecut cele patru teste 

anterioare, CMBU selectată reflectă cea mai profitabilă 

utilizare a terenului? 
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5.9 Pentru evaluarea terenului sunt utilizate mai multe metode. 

Aplicabilitatea lor diferă în funcţie de tipul de valoare estimată şi de 

disponibilitatea informaţiilor. Pentru estimarea valorii de piaţă, 

orice metodă aleasă trebuie să fie susţinută de informaţii de piaţă. 

(Vezi par 6.7.3 şi urm.) 

5.10 În multe ţări, dar nu în toate, în procesul de evaluare sunt 

recunoscute trei abordări ale evaluării: cost, comparaţia vânzărilor 

şi capitalizarea venitului. Cu excepţia cazurilor când există din 

partea utilizatorului restricţii sau când există alte constrângeri 

pentru anumite omisiuni, este rezonabil ca evaluatorul să ia în 

considerare toate abordările. Utilizarea unei singure abordări este 

permisă numai dacă evaluatorul poate demonstra lipsa de informaţii 

suport sau alte motive justificate pentru omiterea celorlalte 

abordări. Fiecare abordare se bazează pe principiul substituţiei, 

conform căruia, atunci când sunt disponibile mai multe bunuri sau 

servicii similare, cel cu preţul cel mai scăzut va avea cea mai mare 

cerere şi cea mai răspândită distribuţie. Cu alte cuvinte, preţul unei 

proprietăţi stabilit pe o piaţă dată, este limitat de preţurile plătite în 

mod frecvent pentru proprietăţi competitive pe acelaşi segment de 

piaţă, de alternativele financiare pentru investirea banilor în altceva 

şi de costul de construire a unei noi proprietăţi sau de adaptare a 

unei proprietăţi vechi pentru o utilizare similară cu cea a proprietăţii 

de evaluat. 

5.11 Abordarea prin cost, este cunoscută şi sub denumirea de metoda 

antreprenorului. Uneori, abordarea este reprezentată printr-o 

aplicaţie distinctă, numită Costul de Înlocuire Net (CIN), care este 

folosit în circumstanţe specifice (vezi par. 5.11.1). În orice 

aplicaţie, abordarea prin cost estimează valoarea prin estimarea 

costurilor de achiziţionare a terenului şi de construire a unei noi 

proprietăţi, cu aceeaşi utilitate, sau de adaptare a unei proprietăţi 

vechi pentru aceeaşi utilizare, fără costuri legate de timpul de 

construcţie / adaptare. Stimulentul estimat sau profitul / pierderea 

promotorului imobiliar, se adaugă, de obicei, la costul de construire, 

iar costul terenului se adaugă la costul total de construcţie. 

Abordarea prin cost stabileşte limita superioară până la care piaţa ar 

plăti în mod normal pentru o proprietate anumită când aceasta ar fi 

nouă. Pentru o proprietate veche, pentru estimarea unui preţ care 

reflectă aproximativ valoarea de piaţă, se scad unele alocări 
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(repartizări) pentru diferitele forme de depreciere cumulată 

(deteriorare fizică: funcţională sau tehnică, demodare; şi economică 

sau depreciere externă). În funcţie de cantitatea de informaţii de 

piaţă disponibile, abordarea prin cost poate conduce la o indicaţie 

directă a valorii de piaţă. 

5.11.1 Costul de Înlocuire Net (CIN) este o metodă surogat 

acceptabilă pentru obţinerea unei valori derivată din relaţii 

de piaţă pentru proprietăţi cu piaţă limitată şi pentru cele 

specializate, atunci când informaţiile relevante sunt sărace 

sau inexistente. CIN poate fi utilizat pentru situaţii financiare 

atunci când nu poate fi determinată valoarea de piaţă.  

5.12 Abordarea prin comparaţia vânzărilor recunoaşte că preţurile 

proprietăţii sunt stabilite pe piaţă. O indicaţie a valorii de piaţă 

poate deci fi calculată dintr-o studiere a preţurilor de pe piaţă ale 

proprietăţilor competitive pe segmentul respectiv de piaţă. 

Procesele comparative aplicate sunt fundamentale pentru procesul 

de evaluare.  

5.12.1 Atunci când există informaţii disponibile, abordarea prin 

comparaţia vânzărilor este cea mai directă şi sistematică 

abordare pentru estimarea valorii de piaţă. 

5.12.2 Când nu există informaţii suficiente, aplicabilitatea abordării 

prin comparaţia vânzărilor poate fi limitată. Cercetarea 

insuficientă de către evaluator nu este o scuză pentru 

omisiunea acestei abordări, atunci când există informaţii 

disponibile sau când acestea pot fi procurate în mod 

rezonabil. (Vezi Secţiunea 6.7 şi urm. pentru prezentarea 

cercetării de piaţă, verificarea informaţiilor, procedura de 

corecţie şi reconcilierea valorilor.) 

5.12.3 După ce au fost colectate şi verificate informaţiile privind 

vânzările, trebuie selectate şi analizate unul sau mai multe 

criterii de comparaţie. Criteriile de comparaţie utilizează 

două componente pentru a genera un factor (de exemplu, 

preţ pe unitatea de măsură sau rata rezultată prin raportarea 

preţului de vânzare a proprietăţii la venitul său net, adică 

multiplicatorul venitului net), care reflectă precis diferenţele 

dintre proprietăţi. Criteriile de comparaţie pe care 

cumpărătorii şi vânzătorii de pe o anumită piaţă le utilizează 
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în deciziile de cumpărare şi de vânzare au o relevanţă 

specială şi pot avea o importanţă mare. 

5.12.4 Elementele de comparaţie sunt caracteristicile specifice ale 

proprietăţii şi tranzacţiilor care conduc la variaţia preţului 

plătit pentru proprietatea imobiliară. Acestea sunt 

consideraţii esenţiale în abordarea prin comparaţia 

vânzărilor. 

5.12.5 Pentru a realiza o comparaţie directă între o proprietate 

comparabilă vândută şi proprietatea evaluată, evaluatorul ar 

trebui să ia în considerare posibile corecţii bazate pe 

diferenţe dintre elementele de comparaţie. Corecţiile pot 

fluctua în funcţie de diferenţele între fiecare proprietate 

comparabilă şi proprietatea de evaluat. Evaluatorii aplică 

metode cantitative şi/sau calitative pentru analizarea 

diferenţelor şi estimarea corecţiilor. 

5.12.5.1 Tehnicile cantitative analitice se bazează pe procese 

matematice pentru a identifica elementele de 

comparaţie care necesită corecţii şi pentru a 

cuantifica aceste corecţii. Exemple de astfel de 

tehnici sunt: analiza pe perechi de date, analiza 

statistică, analiza grafică, analiza tendinţei, analiza 

pe bază de costuri şi analiza informaţiilor 

secundare. 

5.12.5.2 Tehnicile de analiză calitativă studiază relaţiile 

dintre preţul de vânzare şi caracteristicile 

proprietăţii fără a recurge la o cuantificare. 

Necesitatea pentru comparaţiile calitative este 

adesea o reflectare a naturii imperfecte a pieţelor 

imobiliare. Exemple sunt: analiza comparaţiilor 

relative, analiza de clasament şi interviuri 

personale. 

5.13 Abordarea prin capitalizarea venitului (sau abordarea prin venit) 

poate fi aplicată atât în estimările valorii de piaţă, cât şi pentru alte 

tipuri de evaluări. Totuşi, pentru aplicaţiile valorii de piaţă, este 

necesară culegerea şi analizarea informaţiilor relevante de piaţă. 

Acest aspect diferă în mod clar de colectarea unor informaţii 
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subiective pentru un anumit proprietar sau pentru reflectarea 

punctului de vedere al unui investitor sau analist particular.  

5.13.1 Abordarea prin capitalizarea venitului este bazată pe 

aceleaşi principii care se aplică şi în alte abordări ale 

evaluării. În particular, se sprijină pe principiul anticipării, 

folosind procese care consideră valoarea prezentă a 

beneficiilor viitoare anticipate.  

5.13.2 Ca şi alte abordări, abordarea prin capitalizarea venitului 

poate fi utilizată cu credibilitate numai atunci când sunt 

disponibile informaţii comparabile relevante. Când astfel de 

informaţii nu sunt disponibile, abordarea poate fi utilizată 

pentru o analiză generală, dar nu pentru scopul unei 

comparaţii directe de piaţă. Abordarea prin capitalizarea 

venitului este importantă în special pentru proprietăţile care 

sunt cumpărate şi vândute pe baza capacităţii şi 

caracteristicilor lor de a genera câştiguri şi în situaţii în care 

există evidenţe de piaţă pentru susţinerea diverselor elemente 

încorporate în analiză. Precizia matematică a procedurilor 

utilizate în abordare ar trebui să nu fie greşit înţeleasă ca 

fiind o indicaţie a acurateţei rezultatelor. 

5.13.3 Pentru abordarea prin capitalizarea venitului, cercetarea de 

piaţă este importantă din mai multe motive. Pe lângă oferirea 

de informaţii care vor fi prelucrate, cercetarea de piaţă 

furnizează totodată şi informaţii calitative pentru a determina 

comparabilitatea şi pentru a conferi greutate aplicabilităţii 

rezultatelor analizei. Astfel, abordarea nu este exclusiv 

cantitativă sau matematică, ci are şi estimări calitative.  

5.13.4 După ce a fost finalizată cercetarea de piaţă şi au fost 

selectate informaţiile pentru comparaţie, evaluatorii 

analizează veniturile şi cheltuielile pentru proprietatea 

evaluată. Această etapă implică studierea veniturilor şi 

cheltuielilor istorice ale proprietăţii luate în considerare, ca 

şi pentru alte proprietăţi competitive pentru care sunt 

disponibile informaţii. Ulterior, se întocmeşte un tablou de 

venituri şi cheltuieli din exploatare corectat care reflectă 

aşteptările pieţei, elimină experienţele speciale ale unui 

anumit proprietar şi furnizează o bază pentru analiza 

ulterioară. Scopul acestei etape este de a estima venitul care 
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poate fi obţinut de proprietate, şi care va fi capitalizat pentru 

a estima valoarea. Această estimare poate reflecta venitul şi 

cheltuielile pentru un singur an sau pe un interval de ani. 

(Vezi şi par. 6.12.) 

5.13.5 Urmărind concluziile tabloului de venituri şi cheltuieli din 

exploatare corectat, evaluatorul trebuie să aleagă o cale de 

capitalizare. Capitalizarea directă aplică o rată totală sau de 

randament pentru toate riscurile prin care se divide venitul 

net din exploatare stabilizat dintr-un singur an pentru a 

rezulta o indicaţie de valoare. Metoda actualizării cash flow-

ului ia în considerare valoarea în timp a banilor, fiind 

aplicată asupra unei serii de venituri nete din exploatare 

pentru o perioadă de ani. Metoda denumită analiza fluxurilor 

financiare actualizate (DCF) este un exemplu important al 

capitalizării venitului. Atât capitalizarea directă, cât şi DCF 

(sau amândouă) pot fi aplicate pentru estimarea valorii de 

piaţă, dacă ratele de capitalizare şi de actualizare sunt 

suportate adecvat de către piaţă. Dacă sunt aplicate corect, 

ambele proceduri ar trebui să conducă la aceeaşi valoare 

estimată. 

5.14 Cele trei abordări ale valorii sunt independente una de cealaltă, 

chiar dacă  fiecare dintre ele se bazează pe aceleaşi principii 

economice. Toate cele trei abordări sunt destinate estimării unei 

indicaţii a valorii de piaţă, iar concluzia asupra valorii finale 

depinde de luarea în considerare a tuturor informaţiilor şi proceselor 

aplicate, ca şi pentru reconcilierea indicaţiilor de valoare rezultate 

din diferitele abordări într-o estimare finală a valorii. Aşa cum este 

prezentat în Figura 1-1, procesul de reconciliere este urmat de un 

raport al valorii definite. 

5.15 Raportul de evaluare este descris în SEV 9.02. 

5.16 Valoarea de piaţă necesită susţinerea prin informaţii de piaţă. 

6. COMENTARII  

6.1 Existenţa diferitelor tipuri de valoare nu ar trebui să ducă la 

confuzii în rândul evaluatorilor sau utilizatorilor serviciilor de 
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evaluare. Valoarea de piaţă, adică tipul de valoare cel mai des 

solicitat pe piaţă, este diferită de toate celelalte tipuri de valoare. 

Fiecare dintre celelalte tipuri de valoare are propria raţiune şi 

aplicare, şi ar trebui investigată numai într-un context adecvat. Prin 

raportarea corectă, clarificări şi comentarii adecvate şi prin 

asigurarea că tipul de valoare indicat în raportul de evaluare 

corespunde scopului propus şi utilizării evaluării, evaluatorul ajută 

piaţa în a se bizui pe evaluările făcute. 

6.2 Termenii piaţă şi pieţe implică proprietăţi, cumpărători, vânzători şi 

un anumit grad de concurenţă. Dacă o proprietate selectată pentru 

comparaţie nu este sau nu poate fi competitivă pe aceeaşi piaţă cu 

proprietatea evaluată, este probabil că proprietatea de comparaţie să 

aparţină unei pieţe diferite. 

6.3 Totalitatea atributelor drepturilor de proprietate, asociate unui bun 

imobil, conferă titularului un drept absolut şi exclusiv. 

6.4 În orice analiză a informaţiilor comparabile, este esenţial ca 

proprietăţile de la care au fost colectate informaţiile comparabile să 

aibă caracteristici similare cu ale proprietăţii evaluate. Acestea 

includ caracteristici legale, fizice, de localizare şi utilizare care sunt 

compatibile cu cele ale proprietăţii de evaluat şi reflectă condiţiile 

de pe piaţa unde proprietatea de evaluat este competitivă. 

Diferenţele ar trebui notate şi analizate pentru a conduce la corecţii 

în toate cele trei abordări.  

6.4.1 În abordarea prin cost, informaţiile comparabile se referă la 

costurile de construire sau dezvoltare; iar corecţiile sunt 

făcute pentru a justifica diferenţele în cantitate, calitate şi 

utilitate. În completare, se realizează şi analiza informaţiilor 

privind terenurile comparabile şi estimările deprecierii 

comparabile. (Vezi prezentarea Costului de Înlocuire Net - 

CIN, în par. 5.11.1 de mai sus.) 

6.4.2 În abordarea prin comparaţia vânzărilor, informaţiile 

privind vânzările comparabile sunt corectate pentru a 

reflecta diferenţele între fiecare proprietate comparabilă şi 

proprietatea de evaluat. Elementele de comparaţie includ 

drepturile de proprietate transmise, condiţiile de finanţare, 

condiţiile de vânzare, cheltuielile imediate după 
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achiziţionare, condiţiile de piaţă, localizarea, caracteristicile 

fizice, caracteristicile economice, utilizarea şi componentele 

non-imobiliare ale vânzării. 

6.4.3 În abordarea prin capitalizarea venitului, informaţiile 

comparabile cuprind chiria, venitul, cheltuielile şi 

informaţiile privind rata de capitalizare şi de actualizare. 

Categoriile de informaţii comparabile privind veniturile şi 

cheltuielile utilizate în previziunile veniturilor şi cheltuielilor 

viitoare ca şi în stabilirea ratelor de capitalizare şi de 

actualizare trebuie să fie identice în toate abordările. 

6.5 Ar trebui selectate unităţi de măsură pentru comparaţie adecvate 

pentru a conduce la analize corecte. Pot fi utilizate diferite unităţi de 

măsură pentru comparaţie, în funcţie de tipul de proprietate şi de 

scopul analizei. Clădirile de birouri pot fi comparate utilizând preţul 

pe metru pătrat de suprafaţă închiriabilă sau suprafaţă închiriată. 

Compararea proprietăţilor de tip depozit poate utiliza preţul pe 

metru cub. Apartamentele pot fi comparate pe baza preţului pe 

unitate de apartament sau de suprafaţă. Şi proprietăţile agricole pot 

fi comparate, folosind venitul din recoltă pe hectar sau pe numărul 

de unităţi de animale suportabil pe hectar. Unităţile de măsură 

pentru comparaţie sunt utile numai atunci când sunt selectate şi 

aplicate în mod corespunzător, în fiecare analiză, pentru 

proprietatea evaluată şi pentru proprietăţile comparabile; şi când 

reflectă foarte bine unităţile de comparaţie utilizate de cumpărători 

şi de vânzători pe o anume piaţă. 

6.6 Elementele de comparaţie identifică acele caracteristici specifice ale 

proprietăţilor şi tranzacţiilor care pot explica variaţiile de preţ. 

Analiza de piaţă identifică, în special, elementele mai sensibile. Ar 

trebui luate în considerare, ca bază în analiza vânzărilor 

comparabile, următoarele elemente de comparaţie: 

6.6.1 Atributele drepturilor de proprietate transmise (vezi par. 

3.7). O identificare precisă a atributelor drepturilor de 

proprietate transmise în fiecare tranzacţie comparabilă, 

selectată pentru analiză, este esenţială deoarece preţul de 

tranzacţie se bazează întotdeauna pe atributul dreptului de 

proprietate transmis.    
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6.6.2 Condiţii de finanţare. Tipurile şi condiţiile aranjamentelor 

financiare în orice tranzacţie ar trebui să fie pe deplin 

înţelese deoarece diferitele aranjamente financiare pot face 

ca preţul plătit pentru o proprietate să difere de cel pentru o 

proprietate identică. 

6.6.3 Condiţii de vânzare. Motivaţia specială a părţilor dintr-o 

tranzacţie, în multe situaţii, poate afecta preţurile plătite şi 

chiar să genereze unele tranzacţii de natura non-piaţă. 

Exemple de  condiţii speciale de vânzare  includ un preţ mai 

ridicat plătit de cumpărător pentru că lotul are valoare 

specială ca urmare a unei extinderi necesare pentru acesta; 

un preţ mai scăzut plătit pentru că vânzătorul era grăbit să 

încheie vânzarea; o relaţie financiară, de afaceri sau familială 

între părţile implicate în afacere; impozite şi taxe neuzuale; 

lipsa de expunere a proprietăţii pe piaţă (liberă); sau 

perspectiva unor proceduri de litigiu îndelungate. 

6.6.4 Cheltuieli făcute imediat după cumpărare sunt cheltuielile 

care ar trebui realizate după achiziţionarea proprietăţii şi pe 

care un cumpărător avizat le-ar putea negocia în preţul de 

achiziţie. Exemple sunt: costul de reparaţie sau de înlocuire a 

structurii sau elementelor de structură, costul pentru 

decontaminarea mediului sau costuri asociate cu schimbările 

de zonare pentru a permite dezvoltarea.  

6.6.5 Condiţii de piaţă. Condiţiile de piaţă la data vânzării 

proprietăţii comparabile pot fi diferite de cele ale proprietăţii 

evaluate (la data evaluării). Factorii care au impact asupra 

condiţiilor de piaţă includ aprecierea sau deprecierea rapidă 

a valorilor proprietăţii, schimbări în legislaţia impozitelor pe 

venit, restricţii de construire sau stopări ale acesteia, 

fluctuaţii în cerere şi ofertă sau orice combinaţie a forţelor 

care conlucrează pentru alterarea condiţiilor de piaţă de la un 

moment de timp la altul.  

6.6.6 Localizarea. Localizările proprietăţilor comparabile şi ale 

proprietăţii de evaluat ar trebui comparate, pentru a stabili 

dacă localizarea şi zona  influenţează preţurile plătite. 

Diferenţele mari de localizare pot indica faptul că tranzacţia 

nu este cu adevărat comparabilă şi deci ar trebui eliminată. 
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6.6.7 Caracteristicile fizice. Atribute cum ar fi mărimea, calitatea 

construcţiei şi starea tehnică a proprietăţii evaluate şi ale 

proprietăţilor comparabile sunt descrise şi analizate de către 

evaluator. Dacă aceste caracteristici fizice ale unei 

proprietăţi comparabile sunt diferite faţă de cele ale 

proprietăţii evaluate, fiecare dintre diferenţe ar trebui luate în 

considerare, iar impactul acestora asupra valorii ar trebui 

luat în calcul şi făcută ajustarea corespunzătoare.  

6.6.8 Caracteristicile economice. Calităţi cum ar fi venitul, 

cheltuielile de exploatare, clauzele de închiriere, 

managementul şi caracteristicile chiriaşilor sunt utilizate 

pentru analiza proprietăţilor generatoare de venit. Nu se fac 

corecţii pentru acele caracteristici economice, pentru care au 

fost deja operate corecţii aferente diferenţelor în drepturile 

de proprietate transmise sau pentru schimbări în condiţiile de 

piaţă (aşa cum a fost prezentat în par. 6.6.1 şi 6.6.5) 

6.6.9 Utilizarea. Zonarea şi alte restricţii sau limitări influenţează 

utilizarea unei proprietăţi. Dacă există o diferenţă în 

utilizarea actuală sau cea mai bună utilizare a unei 

proprietăţi comparabile şi cea a proprietăţii evaluate, 

impactul său asupra valorii ar trebui luat în considerare cu 

multă precauţie. În general, numai proprietăţile cu cele mai 

bune utilizări egale sau similare ar trebui utilizate în analiza 

comparativă.  

6.6.10 Componentele non-imobiliare. La vânzare, bunurile mobile, 

corporale şi necorporale, participaţiile la alte afaceri sau alte 

articole care nu constituie proprietate imobiliară ar putea fi 

incluse în preţul de tranzacţionare. Aceste componente ar 

trebui analizate separat de proprietatea imobiliară. Exemple 

tipice de bunuri mobile sunt obiectele de inventar, mobilierul 

şi echipamentele neataşate imobilului, franciza aferente unui 

hotel sau restaurant. 

6.7 În aplicarea abordării prin comparaţia vânzărilor, evaluatorul 

urmăreşte o procedură sistematică. Evaluatorul va: 

6.7.1 Cerceta piaţa pentru selectarea informaţiilor de piaţă 

adecvate pentru proprietăţile similare competitive cu 

proprietatea evaluată, pe acelaşi segment de piaţă; aceste 
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informaţii pot varia în funcţie de tipul de proprietate dar 

includ, de obicei, tipul proprietăţii, data vânzării, mărimea, 

localizarea, zonarea şi alte informaţii relevante. 

6.7.2 Verifica informaţiile pentru confirmarea corectitudinii 

acestora şi dacă  termenii şi condiţiile de vânzare sunt 

compatibile cu cerinţele valorii de piaţă; unde apar 

diferenţe, evaluatorul va stabili dacă informaţiile se 

încadrează numai în categoria consideraţiilor generale. 

6.7.3 Selecta criteriile de comparaţie relevante (de exemplu preţ 

pe metru pătrat, preţ pe cameră, multiplicatorul de venit sau 

al anului de cumpărare sau altele) şi va efectua analize 

comparative pentru fiecare criteriu. 

6.7.4 Compara proprietăţile vândute cu proprietatea evaluată, 

utilizând elementele de comparaţie şi corectând preţul de 

vânzare al fiecărei proprietăţi comparabile, în cazul în care 

există informaţii disponibile pentru a susţine astfel de 

corecţii. Ca o alternativă, evaluatorul poate utiliza 

informaţiile privind vânzările pentru a delimita sau 

determina intervalul probabil de valori pentru proprietate. 

Dacă informaţiile obţinute nu sunt suficiente pentru 

comparabilitate, acea proprietate ar trebui eliminată dintre 

comparabile. 

6.7.5 Reconcilia rezultatele într-o singură valoare. Atunci când 

condiţiile de piaţă sunt nedefinite, sau atunci când paleta de 

informaţii privind vânzările arată diferite grade de 

comparabilitate, poate fi recomandabilă stabilirea unui 

interval de valori. 

6.8 În cazul în care SEV 4.06 se aplică la lucrări prin care se stabileşte 

valoarea de piaţă, cea mai bună utilizare susţine şi fundamentează 

analiza. O înţelegere a comportamentului şi dinamicii pieţei 

imobiliare este esenţială pentru determinarea celei mai bune 

utilizări a proprietăţii. De vreme ce forţele pieţei creează valoarea 

de piaţă, interacţiunea între aceste forţe şi cea mai bună utilizare 

este de o importanţă fundamentală. Cea mai bună utilizare 

identifică cea mai profitabilă utilizare dintre utilizările potenţiale 

pentru proprietate şi este, de aceea, determinată de piaţă. 
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6.8.1 Este posibil ca cea mai bună utilizare (CMBU) a terenului 

considerat ca fiind liber şi CMBU a lotului ca fiind construit 

să fie diferite. În unele cazuri, poate fi ilegală demolarea 

construcţiilor, chiar dacă este posibilă o utilizare mult mai 

profitabilă. Acolo unde demolarea şi curăţirea 

amplasamentului este permisă, costurile implicate pot face ca 

noile construcţii să fie nefezabile economic. Astfel, este 

posibil să existe o diferenţă între CMBU a terenului ca fiind 

liber şi cea a proprietăţii ca fiind construită. Evaluatorul 

trebuie să analizeze şi să menţioneze aceste consideraţii şi să 

precizeze care CMBU a fost selectată. De asemenea, 

evaluatorul trebuie să explice selectarea CMBU.  

6.8.2 În multe ţări, este necesar să se facă o estimare a valorii 

terenului considerat ca fiind liber pe baza CMBU. 

Determinarea CMBU este, bineînţeles, necesară dacă terenul 

este liber, dar asigură, de asemenea, şi o bază economică 

pentru judecata profitabilităţii construcţiilor (când acestea 

există). Practica implică, de asemenea, informaţii de piaţă 

pentru determinare mărimii deprecierii cumulate, care poate 

fi prezentă în construcţii. În situaţia în care informaţiile de 

piaţă despre vânzările de terenuri libere sunt insignifiante, 

este posibil ca valoarea terenului să nu poată fi estimată.  

6.9 Există mai multe metode de evaluare a terenului: 

6.9.1 Tehnica comparaţiei vânzărilor pentru evaluarea terenului 

implică o comparaţie directă a proprietăţii evaluate cu loturi 

similare de teren pentru care sunt disponibile informaţii 

autentice despre tranzacţii de piaţă recente. Deşi vânzările 

sunt cele mai importante, analiza ofertelor de preţ pentru 

loturi similare competitive cu proprietatea evaluată poate 

aduce o mare contribuţie la înţelegerea pieţei. 

6.9.2 Repartizarea (alocarea) este o tehnică indirectă de 

comparaţie care utilizează o proporţie între valoarea 

terenului şi valoarea proprietăţii construite, sau alte relaţii 

între componentele proprietăţii. Rezultatul constă într-o 

măsură de repartizare a preţului de piaţă total între teren şi 

construcţii pentru scopuri comparative. 
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6.9.3 Extracţia (prin scădere) este o altă tehnică de comparaţie 

indirectă (uneori denumită şi abstracţie). Prin această 

metodă valoarea construcţiilor se estimează prin costul de 

înlocuire net care se scade din preţul total al proprietăţilor 

comparabile. Rezultatul este o indicaţie a valorii posibile a 

terenului. 

6.9.4 Tehnica parcelării poate fi aplicată în evaluarea terenului. 

Acest proces utilizează proiecţia unor parcelări a unui teren 

într-o serie de loturi, calculând venituri şi cheltuieli asociate 

procesului şi actualizând venitul net rezultat într-o indicaţie 

de valoare. Această tehnică poate fi susţinută în unele 

situaţii, dar face subiectul unui prea mare număr de ipoteze 

care pot fi excesiv de dificil pentru asocierea cu definiţia 

valorii de piaţă. Se recomandă atenţie în stabilirea ipotezelor 

sustenabile. 

6.9.5 Tehnica reziduală a terenului pentru evaluarea terenului 

aplică, de asemenea, informaţiile privind venitul şi 

cheltuielile ca elemente în analiză. Este realizată o analiză 

financiară a venitului net care poate fi obţinut printr-o 

utilizare generatoare de venit; se face o scădere din venitul 

net total a venitului alocabil remunerării construcţiilor. 

Venitul rămas este considerat rezidual al terenului şi este 

capitalizat într-o indicaţie de valoare. Metoda este limitată la 

proprietăţile generatoare de venit şi este mai des aplicată 

pentru proprietăţile noi, pentru care sunt considerate doar 

câteva ipoteze. 

6.9.6 Terenul poate fi evaluat şi prin capitalizarea rentei funciare. 

Dacă terenul este capabil să genereze în mod independent 

rentă funciară, această rentă poate fi capitalizată într-o 

indicaţie de valoare de piaţă, atunci când sunt disponibile 

suficiente informaţii de piaţă. Trebuie acordată atenţie în 

folosirea  termenilor şi condiţiilor speciale ale rentei funciare 

care pot să nu fie reprezentative pe anumite pieţe. 

6.10 O piaţă imobiliară poate fi definită ca interacţiunea dintre persoane 

fizice sau entităţi care schimbă drepturi de proprietate asupra altor 

active, de obicei, sub formă de bani. Pieţele imobiliare specifice 

sunt definite de tipul de proprietate, localizare, potenţialul de a 
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genera venit, caracteristicile deţinătorilor tipici, atitudinile şi 

motivaţiile investitorilor tipici sau alte atribute recunoscute de acele 

persoane fizice sau entităţi care participă la schimbul cu proprietăţi 

imobiliare. În schimb, pieţele imobiliare fac obiectul unei diversităţi 

de influenţe sociale, economice, guvernamentale şi de mediu. 

6.10.1 În comparaţie cu pieţele de bunuri, de valori mobiliare sau 

de mărfuri, pieţele imobiliare sunt încă considerate 

ineficiente. Această caracteristică este cauzată de mai mulţi 

factori incluzând oferta relativ inelastică şi localizarea fixă a 

proprietăţii imobiliare. Ca urmare, oferta de proprietate 

imobiliară nu se modifică rapid ca răspuns la schimbările 

cererii de pe piaţă. 

6.10.2 Investiţia în proprietatea imobiliară, relativ nelichidă, 

implică mari sume de bani pentru care finanţarea adecvată 

nu este întotdeauna disponibilă rapid. Evaluatorii trebuie să 

recunoască aceste ineficienţe iar cunoaşterea de către ei a 

caracteristicilor pieţelor imobiliare şi/sau sub-pieţelor se va 

concretiza într-o analiză credibilă şi obiectivă pentru clienţii 

lor. 

6.11 Utilizarea abordării prin cost este, de obicei, adecvată atunci când 

proprietăţile sunt noi sau relativ nou construite. În pieţele în 

stagnare, deprecierea economică sau externă trebuie să fie inclusă în 

valoarea calculată prin abordarea pe bază de cost. Abordarea poate 

fi convingătoare atunci când valoarea terenului şi estimările 

deprecierii sunt susţinute de evidenţele de pe piaţă. Abordarea prin 

cost este foarte utilă în estimarea valorii de piaţă pentru proiectele 

de construcţii, pentru proprietăţile cu destinaţii speciale şi pentru 

alte proprietăţi care nu se tranzacţionează frecvent pe piaţă. 

6.12 În unele ţări, tabloul de venituri şi cheltuieli din exploatare corectat 

specifică faptul că previziunea venitului se face sub ipoteza că 

proprietatea este condusă printr-un management competent sau de 

un operator rezonabil de eficient. 
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7. PREVEDERI REFERITOARE LA DEVIERI DE LA 

STANDARD 

7.1 În unele cazuri, evaluatorul poate fi obligat să utilizeze sau să se 

refere la o anumită definiţie a valorii de piaţă pentru a respecta 

anumite criterii legale sau statutare ale jurisdicţiei sau jurisdicţiilor 

unde sunt utilizate evaluările. Unde există astfel de cerinţe speciale, 

acestea trebuie arătate în Raportul de evaluare şi, dacă este cerută o 

deviere de la SEV 9.02, această deviere ar trebui menţionată şi 

explicată într-o manieră compatibilă cu Codul Deontologic. 

7.2 Dacă evaluatorul acceptă o evaluare prin care se solicită altceva 

decât lucrarea normală executată în conformitate cu Standardele de 

Evaluare şi cu Codul Deontologic, o astfel de lucrare ar trebui 

efectuată numai în următoarele condiţii: 

7.2.1 Evaluatorul trebuie mai întâi să stabilească faptul că 

evaluarea nu este atât de limitată încât rezultatele să nu fie 

credibile pentru scopul propus şi pentru utilizarea evaluării; 

7.2.2 Evaluatorul trebuie să informeze clientul că lucrarea cere o 

deviere care trebuie să fie explicată şi menţionată în raportul 

de evaluare; şi 

7.2.3 Clientul trebuie să fie de acord cu aceste condiţii şi cu 

oportunitatea lor. 

8. CERINŢE SPECIFICE PIEŢELOR ÎN 

DEZVOLTARE 

8.1 Piaţa în dezvoltare este o piaţă care creşte în dimensiuni şi 

sofisticare şi care se află într-o economie naţională în tranziţie, 

pentru a deveni mai dezvoltată şi bazată pe piaţa liberă. 

8.2 Caracteristicile pieţelor în dezvoltare pot cuprinde: 

8.2.1 Schimbări structurale importante în economia naţională; 

8.2.2 Progrese rapide în cadrul politic, legislativ şi instituţional; 
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8.2.3 Tranziţia de la o economie planificată sau de comandă către 

o economie de piaţă liberă; 

8.2.4 Condiţiile speciale din pieţele în dezvoltare sunt 

recunoscute, dar evaluatorii nu trebuie să abuzeze de acest 

fapt, căutând justificări pentru a nu aplica Principiile 

Generale Acceptate de Evaluare; 

8.2.5 Evaluatorul trebuie să depună eforturi pentru a obţine 

informaţii relevante de pe piaţă, oricât de dificil ar fi; 

8.2.6 Orice ipoteză care înlocuieşte informaţii de piaţă trebuie 

evidenţiată; 

8.2.7 Deşi costul de înlocuire net nu este complet bazat pe date de 

piaţă, este considerat acceptabil ca tehnică surogat şi este 

folositor în pieţele în dezvoltare unde informaţii de tranzacţii 

sunt greu obtenabile şi în schimb, informaţiile despre costul 

construcţiilor disponibile. 

9. DATA APLICĂRII 

9.1 Acest Standard devine aplicabil cu data de 1 octombrie 2001.    
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1. INTRODUCERE 

2. SCOP 

3. DEFINIŢIE 

4. DOMENII DE APLICARE 

5. RECOMANDĂRI PENTRU EVALUATOR ÎN 

APLICAREA METODEI CIN 

6. PRECIZĂRI FINALE 

7. DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE 
 

 

 

1.  INTRODUCERE 
 

Acest standard a fost elaborat în vederea definirii şi utilizării în evaluare 

a bazei de evaluare - costul de înlocuire net. 

Standardul a fost elaborat în conformitate cu Standardele Europene de 

Evaluare (EVS), dar adaptate la particularităţile României. Cerinţele 

menţionate în standard vor fi luate în considerare ca bază în procesul de 

evaluare. 
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2.  SCOP 

Standardul exprimă definirea şi limitele utilizării costului de înlocuire net 

în procesul de evaluare realizat de evaluatorii care acceptă Statutul 

ANEVAR. 

 

3.  DEFINIŢIE 
 

3.1. Costul de înlocuire net (CIN) este o procedură de evaluare folosită în 

stabilirea valorii pentru utilizarea existentă în cazul proprietăţilor 

specializate, care se vând rar sau niciodată, altfel decât ca părţi ale 

unei afaceri. Aceasta nu este considerată o metodă derivată din 

piaţă, deşi unele analize, care stau la baza unor estimări ale valorii 

de piaţă, se bazează pe date derivate din analiza CIN al vânzărilor 

instalaţiilor de producţie. 
 

În absenţa unor date de piaţă, CIN este adoptat ca înlocuitor 

(substitut) al analizei de piaţă. Prin urmare, este nepotrivită 

utilizarea CIN pentru proprietăţi deţinute ca investiţii sau care 

constituie un surplus faţă de necesităţile de exploatare ale 

companiei. 

 

3.2. Costul de înlocuire brut este costul estimat pentru construcţia unui 

substitut modern la preţurile curente de la data evaluării, utilizând 

materiale şi metode moderne la nivelul standardelor curente. 

 

3.3. Deprecierea este definită ca pierderea de valoare a unui mijloc fix 

rezultată din utilizare, din trecerea timpului, sau din neadecvarea 

datorată schimbărilor tehnologice sau ale pieţei. 

 

 

4.  DOMENII DE APLICARE 
 

4.1. Exemple de proprietăţi care intră în categoria celor ce pot fi evaluate 

pe baza CIN sunt: 

* rafinării petroliere şi combinate chimice, în care cea mai mare 

parte a clădirilor constituie doar structuri sau suport pentru 

echipamente foarte specializate; 



ANEVAR - CULEGERE DE STANDARDE                                        SEV 4.07 

 

 - 99 - 

 

* centrale electrice sau instalaţii de docuri portuare în care 

clădirile şi lucrările de amenajare sunt legate în mod direct de 

afacerea proprietarului şi este puţin probabil ca ele să aibă o altă 

valoare, în afara afacerii din care fac parte; şi 

* proprietăţi localizate în zone geografice particulare, pentru 

motive speciale sau pentru care mărimea, structura sau 

dispunerea ar face imposibil sau nepractic pentru evaluator să 

ajungă la o concluzie asupra valorii pentru utilizare existentă pe 

baza tranzacţiilor de piaţă. 

 

4.2.  Conceptul de cost de înlocuire curent net este de asemenea utilizat 

în sensul de valoare de deposedare - pentru o afacere care 

funcţionează şi astfel face parte din calculul valorii pentru utilizarea 

existentă. Utilizarea termenului în acest sens poate genera confuzii, 

fiind necesară însoţirea utilizării de explicaţii adiacente. 

 

4.3. Procedurile care folosesc costul de înlocuire sau costul de 

reconstrucţie ca bază de evaluare a unei afaceri, cu scopul elaborării 

documentelor financiare, sunt recunoscute ca adecvate numai în 

circumstanţe limitate, aşa cum se precizează în paragraful 3.1.  

 

4.4.  Costul de înlocuire brut este necesar şi pentru evaluarea efectuată în 

scopul unei asigurări. 

 

 

5. RECOMANDĂRI PENTRU EVALUATOR 

ÎN APLICAREA METODEI CIN 
 

5.1. Metoda CIN se bazează pe estimarea valorii curente de piaţă a 

terenului pentru utilizarea existentă şi a costului brut curent de 

înlocuire (sau de reconstrucţie) al construcţiilor, din care se scade 

cota aferentă deteriorării/uzurii fizice şi a tuturor celorlalte forme de 

depreciere şi de optimizare. Ca o procedură în afara pieţei, 

rezultatul, cu excepţia proprietăţilor specializate redate la 

paragrafele 3.1 şi 4.2 din acest standard, trebuie întotdeauna să fie 

prezentat în ipoteza unui potenţial de rentabilitate adecvat sau 

viabilităţii pe termen lung şi unui potenţial de servicii al 

întreprinderii (sau al instituţiei publice), comparativ cu valoarea 
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activelor utilizate. Evaluarea ar trebui să fie întotdeauna prezentată 

în raportul de evaluare pentru fiecare element distinct. 

 

5.2. Rezultă că evaluatorul trebuie să-şi asume sarcina estimării valorii 

terenului pentru utilizarea existentă, sau a unui loc de amplasare 

ipotetic în aceeaşi localitate, precum şi costul de înlocuire brut al 

clădirii şi al altor lucrări edilitare la care să aplice reduceri 

corespunzătoare care să reflecte diferenţa de valoare pentru un nou 

amplasament, ţinând cont de vechime şi stare, de deprecierea  

economică, funcţională şi în raport cu protecţia mediului. 

 

5.3. Estimările costului de înlocuire brut solicită o consultare strânsă cu 

administratorii companiei proprietar şi cu alţi consultanţi 

profesionali, şi ar trebui să ţină seama de următoarele: 

(a) Costul clădirilor şi altor construcţii auxiliare, presupune că 

acestea ar fi terminate la data evaluării. Nu se face o estimare a 

unor costuri viitoare ipotetice de dezvoltare. 

(b) O clădire modernă substitut, cu aceeaşi suprafaţă construită ar 

putea costa considerabil mai puţin decât înlocuirea 

clădirii/grupului de clădiri existent, ca rezultat al utilizării unor 

tehnologii îmbunătăţite şi unor materiale moderne. Costul 

substitutului modern ar trebui adoptat. 

(c) Acelaşi principiu se aplică mărimii clădirii; dacă, ca rezultat al 

unei tehnologii contemporane avansate, aceeaşi capacitate de 

producţie sau de servicii, ar putea fi obţinută într-o clădire 

substitut modernă de dimensiuni mai mici, această alternativă 

mai ieftină ar trebui adoptată. 

(d) O excepţie de la regula anterioară se aplică clădirilor care sunt 

vizate pentru conservare sau se află pe lista monumentelor 

istorice sau arhitecturale. În aceste cazuri, costul de înlocuire va 

fi condiţionat de cerinţele legale de conservare integrală sau 

parţială a clădirii originale. 

(e) Costul de înlocuire brut ar trebui să ţină cont de toate costurile 

de dezvoltare necesare pentru a asigura o entitate integral 

operaţională, incluzând toate lucrările de infrastructură, drenaj, 

staţii de pompare, instalaţii de apă, canalizare, termoficare şi de 

orice alte lucrări suplimentare de protecţie a mediului, cerute de 
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statut sau de legislaţie, în cazul dezvoltării de noi instalaţii 

pentru scopurile întreprinderii. 

(f) Costurile adiţionale ar trebui să includă orice onorarii 

profesionale sau alte cheltuieli care apar în mod normal şi toate 

costurile legate de obţinerea aprobărilor, licenţelor sau studiilor 

de impact asupra mediului cerute prin statut sau legislaţie. 

Costul finanţării ar trebui inclus pe baza costurilor curente ale 

creditului sau, în mod excepţional, pe baza unei rate adoptate 

intern. 

(g) Disponibilitatea unor subvenţii de dezvoltare regională, care pot 

fi tratate diferit corespunzător convenţiilor contabile, va fi 

ignorată de evaluator. Raportul de evaluare va arăta explicit 

ceea ce a fost luat în considerare şi ceea ce a fost exclus. 

 

5.4. Referitor la valoarea terenului, ar putea exista diferenţe între 

valoarea pentru utilizarea existentă şi valoarea unui teren 

nedezvoltat sau unui amplasament în stare de "iarbă verde". Multe 

proprietăţi care sunt evaluate pe baza CIN includ suprafeţe mari de 

teren ajungând la câteva sute de hectare, cum ar fi rafinăriile de 

petrol şi combinatele chimice. Dacă amplasamentul ar fi scos la 

vânzare pe piaţa liberă, preţul ar trebui să fie diminuat pentru a 

reflecta perioada de timp necesară pentru dezvoltarea 

amplasamentului. Acest lucru nu este valabil pentru un 

amplasament dezvoltat complet. În aceste cazuri, evaluatorul ar 

trebui să analizeze atent măsura în care terenul a fost dezvoltat faţă 

de potenţialul său maxim, şi să reflecte această analiză în valoarea 

adoptată. 

 

5.5. Este recomandabil, atunci când nu există dovezi convingătoare, să se 

adopte conceptul de amplasament de înlocuire ipotetic în aceeaşi 

localitate şi cu caracteristici adecvate utilizării existente şi 

construcţia unei clădiri de înlocuire sau substitut modern. În 

consecinţă, ar fi potrivit să se adopte valoarea unui amplasament 

mai mic decât cel analizat, dacă cerinţele tehnologice şi de 

producţie adoptate sprijină această ipoteză. Invers, amplasamentul 

ar putea să fie neadecvat pentru realizarea unui potenţial deplin al 

exploatării terenului şi, prin urmare, valoarea ar trebui să fie 

ajustată pentru această componentă a deprecierii. 
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5.6. S-ar putea face şi alte aprecieri ulterioare asupra a ceea ce înseamnă 

o abordare logică a surplusului efectiv de teren faţă de cerinţele 

conjuncturale. Deşi acel surplus ipotetic nu este relevant pentru 

aprecierea valorii pentru utilizarea existentă în baza procedurii CIN, 

el ar putea constitui un subiect important pentru management, deci 

trebuie adus în atenţia administratorilor. 

 

5.7. După evaluarea terenului şi clădirii, evaluatorul va trebui să-şi 

folosească judecata, în baza unor discuţii detaliate cu cei care 

asigură managementul, asupra aspectelor calitative ale proprietăţii 

şi duratei de viaţă efectivă viitoare a acesteia, ţinând cont de toate 

componentele deprecierii: economice, legate de mediu, funcţionale 

sau strategice. 

 

5.8. Deducerile din costul de înlocuire brut ar trebui să fie făcute pentru 

fiecare dintre elementele următoare şi pentru oricare alte elemente 

importante pentru continuarea duratei de utilizare economică: 
 

(i) deprecierea economică - vechimea, starea (sau mărimea uzurii 

fizice), degenerarea sau atrofierea rezultată din trecerea timpului 

şi din utilizarea trecută, mărimea probabilă a costului viitor în 

utilizare, obligaţiile de întreţinere, comparativ cu o clădire 

modernă substitut; 

(ii) deprecierea funcţională - adecvarea pentru utilizarea curentă şi 

pentru perspectiva continuării acesteia, sau pentru utilizarea în 

alte scopuri. De exemplu, o clădire construită sau adaptată 

pentru utilizări specializate, incluzând procese industriale 

particulare, poate avea o durată aparentă de viaţă utilă mai lungă 

decât cea prevăzută pentru operaţiunile desfăşurate în prezent; 

(iii) deprecierea strategică - o decizie strategică luată în cadrul 

afacerii poate face ca o anumită activitate şi clădirea în care se 

desfăşoară să devină depăşită. Această situaţie poate afecta 

parţial sau integral un proces integrat, chiar dacă clădirile ar 

putea avea valoare pentru o altă întreprindere sau chiar pentru 

proprietarul actual, dacă decizia respectivă nu ar fi fost luată; 

 (iv) deprecierea legată de reglementările de mediu - utilizarea 

existentă şi tehnologia folosită în prezent trebuie să fie 

reanalizate în contextul reglementărilor actuale sau celor 

anticipate, la nivel local, naţional şi supranaţional, de decrete, 
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directive şi/sau de controlul asupra poluării şi de politicile de 

administrare a deşeurilor. 

5.9. Adesea este dificil, dacă nu imposibil, să se stabilească o durată de 

viaţă precisă a unei clădiri sau unui grup de clădiri, iar evaluatorii ar 

putea să aprecieze o "marjă" a duratei de viaţă. Este nevoie să existe 

informaţii disponibile pentru a identifica clădirile care nu mai pot 

rezista, să zicem peste 20 de ani, şi la cealaltă extremă, clădirile cu 

o durată rămasă de viaţă de, să zicem 50 ani, ar trebui apreciate ca 

şi clădiri cu durată rămasă de "nu mai puţin de 50 ani". 

 

5.10. O încadrare mai largă poate fi mai uşoară pentru evaluatori şi mai 

satisfăcătoare pentru companie şi auditori. Când proprietatea 

conţine mai multe clădiri independente, de exemplu hale mari, se 

recomandă ca şi clădirile să fie grupate şi să se stabilească aceeaşi 

durată rămasă de viaţă pentru toată grupa. Justificarea acestei 

abordări este aceea că durata de viaţă a unei clădiri individuale 

poate fi prelungită, în mod normal, între limite rezonabile, prin 

lucrări adecvate de întreţinere şi de îmbunătăţiri. În acelaşi timp, de 

obicei, este neeconomic să se realizeze o modernizare fragmentată. 

  

5.11. Mărimea deprecierii care se va deduce din costul de înlocuire brut 

pentru a se determina costul de înlocuire net, după metoda liniară, 

se determină prin următoarea procedură standard fie: (i) prin 

împărţirea vechimii (în ani) a clădirii cu suma dintre vechimea ei şi 

durata rămasă estimată de viaţă economică utilă, luând în 

considerare factorii prezentaţi în paragraful 5.8 din acest standard, 

sau (ii) prin deducerea din durata estimată de viaţă economică utilă, 

dacă clădirea ar fi nouă, a duratei rămase estimată de viaţă 

economică utilă şi împărţind rezultatul cu durata estimată de viaţă 

economică utilă dacă clădirea ar fi nouă. Calculul se face prin 

formulele: 

 

(i) X = (a x 100)/(a+b) 

(ii) X =[(c-b) x 100]/c 

a = vechimea clădirii (în ani) 

b = durata rămasă estimată de viaţă economică utilă 

c = durata estimată de viaţă economică utilă dacă clădirea ar fi  nouă 
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X= % de deducere din costul de înlocuire brut pentru calculul 

costului de înlocuire net (sau deprecierea). 

 

 

6.  PRECIZĂRI FINALE 
 

6.1. Acest standard este destinat exclusiv membrilor ANEVAR şi va intra 

în vigoare după adoptarea lui de către Consiliul Director al 

ANEVAR. Pentru o bună practică, se recomandă şi nemembrilor 

ANEVAR. 

 

6.2. Precizările din standard au caracter obligatoriu. Membrii ANEVAR 

vor menţiona în raportul lor de evaluare precizările prezentului 

standard. 

 

6.3. Prezentul standard este realizat în conformitate cu Standardul 

European de Evaluare EVS 4.07. 

 

6.4. Standardul SEV 4.07 este elaborat de IROVAL – Institutul Român 

de Cercetări în Evaluare – B-dul Iancu de Hunedoara nr. 48, 

Bucureşti, tel. (01)230 25 76. 

 

 

7.  DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE 
 

Standardul SEV 4.07 devine operaţional cu data de 1 martie 1999 
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STANDARD DE EVALUARE - SEV 4.08 

 

Ediţia 01                    ANEVAR               Noiembrie 1999 

 

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, MAŞINI, 

UTILAJE ŞI INSTALAŢII DE LUCRU, 

APARATE ŞI INSTALAŢII DE MĂSURARE, 

CONTROL ŞI REGLARE; MIJLOACE DE 

TRANSPORT; MOBILIER ŞI BIROTICĂ 

 

 

 

1. INTRODUCERE 

2. DOMENIU DE APLICARE 

3. DEFINIŢII 

4. RELAŢII CU STANDARDELE CONTABILE 

5. MOD DE APLICARE 

6. COMENTARII 

7. DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE 

 

 

1.  INTRODUCERE 
 

1.1. Obiectivul acestui standard este de a oferi evaluatorilor clarificări şi 

îndrumări pentru evaluarea echipamentelor tehnologice, 

aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare, a 

mijloacelor de transport, mobilier şi birotică. Acestea sunt 

clasificate în legislaţia românească în Catalogul privind clasificarea 

şi duratele normale de funcţionare (utilizare) a mijloacelor fixe la 
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grupele 2, 3, 4 şi 6 din HG nr. 964/1998 şi constituie împreună o 

clasă generală de proprietăţi, diferită de proprietăţile imobiliare, şi 

clasificate pentru necesităţi contabile ca mijloace fixe. 

 

1.2. Mijloacele fixe care fac obiectul acestui Standard includ activele 

corporale din procesul de exploatare, utilizate în scopul generării de 

venit şi care îşi transmit treptat valoarea asupra produsului finit sau 

care sunt auxiliare acestui proces. Ele reprezintă, mai ales în cazul 

întreprinderilor industriale, o parte importantă din valoarea totală a 

activelor. 

 

1.3. Echipamentele tehnologice, aparatele şi instalaţiile de 

măsurare, control şi reglare, mijloacele de transport, mobilier şi 

birotică pot fi evaluate la valoarea de piaţă, iar în cazuri specifice, 

pe alte baze de evaluare, prezentate la capitolul definiţii. 

 

1.4. Echipamentele tehnologice, aparatele şi instalaţiile de 

măsurare, control şi reglare, mijloacele de transport, mobilier şi 

birotică (în combinaţie) pot constitui o mare varietate de situaţii 

care, pentru o evaluare profesionistă a utilităţii, impun luarea în 

consideraţie atentă a caracteristicilor fizice, funcţionale şi 

economice ale acestora. Privite ca active corporale, echipamentele 

tehnologice, aparatele şi instalaţiile de măsurare, control şi 

reglare şi mijloacele de transport, mobilierul şi birotica pot fi 

vândute fie separat, fie în asociere cu alte active corporale şi 

necorporale, fie grupate şi vândute, fie divizate în componente şi 

vândute ca atare.  

 

1.5. Standardul încearcă să promoveze experienţa internaţională 

referitoare la evaluarea echipamentelor tehnologice, aparatelor şi 

instalaţiilor de măsurare, control şi reglare şi a mijloacelor de 

transport, mobilierului şi biroticii. Evaluatorii care aplică 

standardele SEV sunt responsabili pentru alegerea corectă a 

metodelor de evaluare, pentru o înţelegere clară de către beneficiarii 

evaluării, pentru evitarea circumstanţelor care ar putea induce în 

eroare utilizatorul raportului şi pentru raportarea obiectivă a 

evaluărilor realizate. 

 

2. DOMENIU DE APLICARE 
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2.1. Acest standard se aplică în toate evaluările de echipamente 

tehnologice, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare, 

mijloace de transport, mobilier şi birotică, efectuate în scopul 

tranzacţiilor cu aceste active, respectiv pentru vânzări, aport în 

natură, stabilirea valorii în vamă, înregistrări contabile, acordarea 

de credite. 

 

2.2. Acest standard cuprinde definiţii, principii, consideraţii importante 

şi baze de evaluare (tipuri de valoare) referitoare la echipamentele 

tehnologice, aparatele şi instalaţiile de măsurare, control şi 

reglare şi  mijloacele de transport, mobilier şi birotică. 

 

2.3. Standardul trebuie aplicat cu referiri particulare la Standardele 

SEV. În primul rând, aceste standarde fac distincţia între evaluarea 

pe baza valorii de piaţă şi evaluările efectuate pe baza altor valori 

non-piaţă, precum şi între evaluarea pentru raportarea financiară şi 

evaluarea pentru alte scopuri. 

 

 

3. DEFINIŢII 
 

3.1. Echipamentele tehnologice, aparatele şi instalaţiile de măsurare, 

control şi reglare şi  mijloacele de transport, mobilierul şi 

birotica includ activele corporale altele decât proprietăţile 

imobiliare. În mod individual, acestea sunt prezentate în HG nr. 

964/1998. 

 

3.2. Echipamentele tehnologice, aparatele şi instalaţiile de 

măsurare, control şi reglare, mijloacele de transport, mobilierul 

şi birotica sunt constituite din maşini, ansambluri de maşini, 

aparate, mecanisme sau dispozitive, inclusiv elemente de legătură 

sau conexiune (pârghii, cabluri, conducte etc.) care îndeplinesc o 

funcţiune într-un proces tehnologic, la o maşină, la un vehicul, într-

o instalaţie, într-o fabrică etc.  

 

3.3. Valoarea de piaţă este definită în SEV 4.03. Valoarea de piaţă este 

suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat, la data 

evaluării, între un cumpărător hotărât să cumpere şi un vânzător 
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hotărât să vândă, printr-o tranzacţie liberă (nepărtinitoare), după un 

marketing adecvat, în care fiecare parte a acţionat în cunoştinţă de 

cauză, prudent şi fără constrângere. 

 

3.4. Valoarea de utilizare este definită în SEV 4.04 astfel: “Valoarea cu 

care o anumită imobilizare contribuie la valoarea întreprinderii din 

care face parte, fără a avea în vedere cea mai bună utilizare sau 

suma ce ar putea fi obţinută prin vânzare. Valoarea de utilizare este 

valoarea unei anumite  imobilizări pentru o anumită utilizare de 

către un anume utilizator şi deci nu este o valoare de piaţă”. Ea 

poate fi folosită pentru evaluarea echipamentelor tehnologice, 

aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare şi 

mijloacelor de transport, mobilierului şi biroticii atunci când 

activele trebuie să fie evaluate ca parte a valorii totale a unei 

întreprinderi care-şi continuă activitatea normală. Acest tip de 

valoare nu face parte din categoria valorilor de piaţă. 

 

3.5. Alte definiţii ale unor tipuri de valoare non-piaţă care pot fi aplicate 

pentru evaluarea echipamentelor tehnologice, aparatelor şi 

instalaţiilor de măsurare, control şi reglare şi  mijloacelor de 

transport, mobilierului şi biroticii includ: 

3.5.1 Valoarea de lichidare sau valoarea de vânzare forţată,  

definite în SEV 4.04. Ambele tipuri de valoare se referă la 

suma care ar putea fi primită, în mod rezonabil, din vânzarea 

unui mijloc fix, într-o perioadă de timp prea scurtă pentru a fi 

conformă cu perioada de timp specificată în definiţia valorii 

de piaţă.  Valoarea de lichidare sau valoarea de vânzare 

forţată poate implica, de asemenea, un vânzător obligat să 

vândă şi un cumpărător sau nişte cumpărători care cumpără 

fiind conştienţi de dezavantajul vânzătorului. Aceste valori nu 

iau în considerare costurile de pregătire a vânzării. Se pot face 

ipoteze referitoare la data şi la locul în care se va realiza 

vânzarea. 

3.5.2 Valoarea de recuperare, definită în SEV 4.04. Valoarea de 

recuperare este valoarea unui mijloc fix, rezultată din 

valorificarea materialelor, pieselor şi subansamblelor pe care 

acesta le conţine, poate fi calculată brut sau net, respectiv prin 

nededucerea  costurilor de vânzare. În al doilea caz aceasta 

poate fi egală cu valoarea realizabilă netă. Se presupune că 



ANEVAR - CULEGERE DE STANDARDE                                         SEV 4.08 

 

 - 109 - 

 

anumite componente ale activului pot fi refolosite. Valoarea 

de recuperare poate să fie identificată şi cu valoarea de 

casare. 

3.5.3 Valoarea de licitaţie realizabilă este suma estimată care se 

aşteaptă a fi obţinută la o vânzare prin licitaţie, promovată şi 

condusă în mod corect. Aceasta presupune, în mod normal, că 

vânzarea are loc în spaţiul respectiv, iar toate activele din lista 

de ofertă sunt oferite spre vânzare la aceiaşi dată. 

3.5.4 Preţul de tranzacţionare curent este preţul curent de 

cumpărare a unui mijloc fix similar, nou sau uzat. 

3.5.5 Costul de înlocuire brut (valoarea de înlocuire) reprezintă 

totalitatea cheltuielilor ce ar trebui efectuate, la data evaluării, 

pentru înlocuirea echipamentelor tehnologice, aparatelor şi 

instalaţiilor de măsurare, control şi reglare şi mijloacelor 

de transport, mobilierului şi biroticii considerate în stare 

nouă, cu caracteristici tehnico-economice similare celor de 

evaluat. 

 

3.6. Deprecierea (uzura fizică şi morală) este definită ca pierderea de 

valoare a unui mijloc fix, rezultată din utilizare, din trecerea 

timpului sau din neadecvarea datorată schimbărilor tehnologice sau 

modificărilor condiţiilor pieţei. 

 

 

4. RELAŢII CU STANDARDELE CONTABILE 
 

4.1. În Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 16/1998 se 

precizează că “valoarea corectă a unui mijloc fix este în general 

valoarea lor de piaţă determinată printr-o evaluare. Dacă nu există 

nici-o referinţă asupra valorii de piaţă, cauzată de natura 

specializată a mijloacelor fixe utilizate în producţie şi de faptul că 

acestea se vând rar, cu excepţia cazului când se vând împreună cu 

afacerea din care fac parte, ele se evaluează la costul lor de 

înlocuire net”. 

 

4.2. Reevaluările oficiale ale mijloacelor fixe din România, după anul 

1989, în scopul modificării capitalului social, au utilizat termeni ca 

valoarea de înlocuire, valoarea rămasă, valoarea rămasă actualizată, 
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valoarea de intrare actualizată. Aceste reevaluări au fost efectuate, 

în principal, pe baza unor coeficienţi de actualizare prevăzuţi în 

reglementările oficiale de reevaluare şi deci valoarea rezultată nu 

corespunde cu procedura de determinare a valorii de piaţă, în cazul 

în care există o piaţă activă pentru tipurile de mijloace fixe supuse 

evaluării. 

 

4.3. Deşi în urma reevaluărilor imobilizărilor corporale a fost modificată 

valoarea de intrare contabilă, evaluarea tipurilor de mijloace fixe 

care fac obiectul acestui standard trebuie făcută prin utilizarea 

noţiunilor, metodelor şi precizărilor conţinute în prezentul Standard.  

 

 

5.  MOD DE APLICARE 
 

5.1. Situaţiile de evaluare a echipamentelor tehnologice, aparatelor şi 

instalaţiilor de măsurare, control şi reglare şi  mijloacelor de 

transport, mobilierului şi biroticii sunt variate, iar circumstanţele 

pot chiar solicita estimarea  mai multor tipuri de valoare, într-un  

singur angajament. Ca urmare, echipamentele tehnologice, 

aparatele şi instalaţiile de măsurare, control şi reglare şi  

mijloacele de transport,  mobilierul şi birotica vor fi evaluate 

folosindu-se un tip adecvat de valoare, în funcţie de circumstanţele 

întâlnite. 

 

5.2. Echipamentele tehnologice, aparatele şi instalaţiile de 

măsurare, control şi reglare şi mijloacele de transport,  

mobilierul şi birotica vor fi grupate în trei  categorii : 

 aflate în funcţiune şi necesare desfăşurării activităţii; 

 în surplus faţă de necesităţile de exploatare ; 

 deţinute ca stocuri şi destinate comercializării. 

 

Evaluatorul poate să facă şi alte clasificări ale mijloacelor fixe, de 

exemplu, mijloace fixe neamortizate şi aflate în funcţiune, mijloace 

fixe neamortizate şi scoase din funcţiune, aflate în stare de 

conservare, în stare de casare etc. Deşi acest proces este complicat, 

atunci când există un mare număr de mijloace fixe de evaluat, o 

identificare şi o clasificare corectă şi detaliată a activelor sunt 
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elemente fundamentale pentru a putea fi efectuată o evaluare. 

Instrucţiunile clientului referitoare la aceste clasificări trebuie să fie 

obţinute la începutul unei misiuni de evaluare. 

Această clasificare este necesară pentru adecvarea metodei de 

evaluare şi tipului de valoare la situaţia concretă în care se află 

mijlocul fix. 

 

5.3. Metodele de evaluare aplicabile echipamentelor tehnologice, 

aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare şi 

mijloacelor de transport, elementelor de mobilier şi birotică pot 

fi: 

- Metoda comparaţiei directe 

- Metoda Costului de Înlocuire Net (CIN) 

 

5.3.1. Metoda comparaţiei directe este aplicabilă pentru estimarea 

valorii de piaţă a mijloacelor fixe tranzacţionate în mod 

curent pe piaţă. 
 

5.3.2. Metoda Costului de Înlocuire Net (CIN) este aplicabilă 

pentru evaluarea mijloacelor fixe specializate, care nu se 

tranzacţionează pe piaţă datorită caracterului lor de unicat 

sau care se vând sporadic. 

 

5.4. Se recomandă ca evaluarea echipamentelor tehnologice, 

aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare şi  

mijloacelor de transport,  mobilierului şi biroticii să se facă pe 

următoarele baze (tipuri) de valoare: 

 Valoarea de piaţă în cazul mijloacelor fixe individuale aflate în 

funcţiune şi necesare exploatării; 

 Valoarea de piaţă sau, dacă este adecvat, valoarea de vânzare 

forţată sau valoarea de recuperare, în cazul mijloacelor fixe în 

surplus faţă de necesităţile de exploatare; 

 Costul de înlocuire net (CIN), care este un tip de valoare non-

piaţă, în cazul evaluării mijloacelor fixe specializate, care se 

vând sporadic sau nu se tranzacţionează pe piaţă. 
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5.5. Valoarea de piaţă poate fi înţeleasă în sensul preţului de 

tranzacţionare curent practicat pe piaţă (locală, naţională sau 

internaţională) pentru un exemplar de mijloc fix identic sau 

asemănător cu cel de evaluat, corectat cu factori de impact asupra 

valorii, reflectaţi prin diferenţele de tip, model, vechime şi condiţie. 

Mijlocul fix asemănător se determină prin metoda identificării, 

asimilării sau corelării. 

 

5.6. Costul de Înlocuire Net (CIN) se determină prin deducerea din 

costul de înlocuire brut a deprecierii, compusă din: 

 deprecierea economică – vechimea, starea, respectiv uzura 

fizică, degenerarea sau atrofierea rezultată din trecerea timpului 

sau din utilizarea trecută, mărimea probabilă a costului viitor în 

utilizare datorată cheltuielilor de întreţinere, comparativ cu un 

activ modern substitut; 

 deprecierea funcţională – adecvarea pentru utilizarea curentă şi 

pentru perspectiva continuării acesteia sau pentru alte utilizări. 

De exemplu, un mijloc fix produs sau adaptat pentru utilizări 

specializate, incluzând procese industriale particulare, poate 

avea o durată aparentă de viaţă utilă mai lungă decât cea 

prevăzută pentru operaţiile desfăşurate în prezent; 

 deprecierea strategică – o decizie strategică legată de afacere 

poate face ca o anumită activitate şi mijloacele fixe utilizate 

pentru desfăşurarea procesului de producţie să devină depăşită. 

Această situaţie poate afecta parţial sau integral un proces 

integrat, chiar dacă instalaţiile, maşinile şi echipamentele ar 

putea avea valoare pentru o altă întreprindere sau chiar pentru 

proprietarul actual, dacă decizia respectivă nu ar fi fost luată; 

 deprecierea legată de reglementările de mediu – utilizarea 

existentă şi tehnologia folosită în prezent trebuie să fie 

reanalizate în contextul reglementărilor actuale sau celor 

anticipate la nivel local, naţional şi internaţional, de statut, 

directive şi/sau de controlul poluării şi de politicile de 

administrare a deşeurilor. 

 

5.7. Dacă un evaluator acceptă un angajament, în care nu sunt date nici 

un fel de instrucţiuni referitoare la tipul de valoare,  atunci 
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evaluatorul va efectua în mod independent investigaţia şi cercetarea 

necesară pentru a identifica în mod corect definiţia valorii relevante. 

 

5.8. Deşi folosirea şi aplicarea bazelor non-piaţă ale valorii (altor tipuri 

de valoare decât valoarea de piaţă) pot fi adecvate în anumite 

circumstanţe, evaluatorul are responsabilitatea de a specifica faptul 

că dacă astfel de valori trebuie estimate şi raportate, atunci ele nu 

vor fi interpretate ca reprezentări ale valorii de piaţă. 

 

5.9. La comunicarea rezultatului evaluării echipamentelor tehnologice,  

aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare şi a 

mijloacelor de transport, mobilierului şi biroticii evaluatorul va 

face prezentări clare, neambigue şi neechivoce. 

 

5.10. Pentru a asigura înţelegerea de către client şi de către beneficiarul 

raportului de evaluare şi pentru a evita eventualele abuzuri, 

evaluatorii vor parcurge etapele necesare pentru a se asigura că 

îndeplinirea angajamentului nu va duce la o concluzie care poate 

induce în eroare sau care este nepotrivită circumstanţelor. 

 

5.11. În raportul de evaluare se va preciza clar dacă echipamentele 

tehnologice, aparatele şi instalaţiile de măsurare, control şi 

reglare şi mijloacele de transport, mobilierul şi birotica au fost 

evaluate pe amplasamentul lor sau în afara acestuia. 

 

 

6.  COMENTARII 
 

6.1. În evaluarea echipamentelor tehnologice, aparatelor şi 

instalaţiilor de măsurare, control şi reglare şi a mijloacelor de 

transport, mobilierului şi biroticii, costul de înlocuire brut 

include, de multe ori, şi costuri pentru a face activul productiv. 

Aceste costuri sunt numite câteodată costuri “la cheie”. De multe 

ori, în aceste costuri sunt incluse cheltuielile necesare asociate 

precum engineering, transportul, instalarea, racordarea la serviciile 

publice şi cele pentru punerea în funcţiune. 
 

Valoarea de piaţă în cazul evaluării unui mijloc fix mobil/deplasabil 

este înţeleasă ca fiind valoarea estimată fără a ţine seama de 

costurile de vânzare sau de cumpărare şi fără nici-o prelevare pentru 
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taxe sau impozite asociate tranzacţiei. În cazul evaluării 

echipamentelor tehnologice, aparatelor şi instalaţiilor de 

măsurare, control şi reglare şi a mijloacelor de transport, 

mobilierului şi biroticii care au fost amplasate şi vor fi 

tranzacţionate în amplasamentul lor, la valoarea de piaţă estimată 

conform prevederii anterioare se vor adăuga toate cheltuielile 

asociate de transport, instalare şi punere în funcţiune. 

 

6.2. În aplicarea metodei Costului de Înlocuire Net în perioada de 

tranzacţie a economiei româneşti, caracterizată prin majorări 

frecvente ale preţurilor mijloacelor fixe, se poate utiliza actualizarea 

indicială a costului istoric, care va fi argumentată în raportul de 

evaluare.  

 

6.3. Anumite instalaţii, maşini şi echipamente sunt incluse de obicei în 

evaluarea clădirilor în care se află. Această includere necesită 

adoptarea unei metode coerente şi ar fi normal să se adauge 

referinţe, într-o anexă la raportul de evaluare, care să cuprindă 

criteriile avute în vedere, pentru a se preveni afirmaţii ce ar putea 

induce în eroare şi ar putea conduce la supra sau subevaluare şi/sau 

la duble înregistrări. 

 

6.4. În mod normal, echipamentele tehnologice, aparatele şi 

instalaţiile de măsurare, control şi reglare şi mijloacele de 

transport, mobilierul şi birotica vor fi evaluate ca elemente 

individuale. O excepţie de la acest mod de abordare, recunoscut 

internaţional pentru această clasă de active, o reprezintă abordarea 

bunurilor de mică valoare, care pot fi însumate şi/sau tratate global. 

 

6.5. Instalaţiile clădirii sunt diferite de instalaţiile, maşinile şi 

echipamentul care sunt folosite în exclusivitate pentru procesele 

industriale şi comerciale desfăşurate de întreprinderea respectivă şi 

care ar trebui evaluate separat ca instalaţii tehnologice sau în 

exploatare, maşini şi echipamente. 

 

6.6. Tipurile de instalaţii ale clădirilor includ, în principal, următoarele: 

 electrice – sub forma de conductori în reţeaua internă de 

distribuţie (branşament, contor), la utilizatori (prize, corpuri de 

iluminat); 
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 gaze – încorporează conductele interioare de distribuţie de la 

furnizor (branşament, contor) la consumator; 

 apă – reţele pentru apă netehnologică şi scopuri comerciale; 

 încălzire şi aer condiţionat – cazane şi instalaţii aferente 

acestora, rezervoare de combustibil, radiatoare, ventilatoare, 

agregate de climatizare utilizate pentru scopuri tehnologice; 

 componente fixe ale instalaţiilor de ridicat. 

 

6.7. Pentru evaluările care au ca scop stabilirea valorii de lichidare sau  

valorii de vânzare forţată, durata de timp pentru vânzarea cerută 

este specificată în mod normal de către client şi poate varia  de la o 

perioadă relativ lungă (totuşi mai scurtă decât perioada cerută de 

valoarea de piaţă), până la o perioadă scurtă, de urgenţă. În unele 

cazuri, vânzarea se poate face prin licitaţie. În alte cazuri vânzarea 

se poate face prin executare silită, prin solicitare directă sau prin 

combinarea cu alte active formându-se un pachet de mijloace fixe 

pentru vânzare. Maniera ofertei, durata de timp luată în calcul, 

precum şi localizarea activelor la data vânzării sunt elementele care 

trebuie corect prezentate în raportul de evaluare. 

 

6.8. Deoarece multe situaţii în care sunt implicate echipamente 

tehnologice, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare, 

mijloacele de transport, mobilier şi birotică pot implica 

inventarieri complexe ale obiectelor incluse în evaluare, este foarte 

important ca evaluatorul să identifice sau să catalogheze în mod clar 

toate obiectele incluse în evaluare. Dacă sunt făcute estimări ale 

valorii non-piaţă, acestea vor fi prezentate în raportul de evaluare 

cu expuneri şi justificări adecvate.  

Listingul cu evaluarea poziţiilor de mijloace fixe care fac obiectul 

acestui standard va fi prezentat într-o anexă la raportul de evaluare. 

 

6.9. În orice circumstanţă care implică o deviere de la aceste standarde, 

evaluatorul va preciza, în rapoartele sale orale şi scrise, faptul că 

valorile raportate sunt altele decât valoarea de piaţă  şi că acestea 

nu îndeplinesc cerinţele standardelor pentru raportarea financiară. 

 

 

7.  DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE 
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7.1. Standardul SEV 4.08 devine operaţional începând cu data de        1 

ianuarie 2000. 
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STANDARD DE EVALUARE - SEV 5 

 

Ediţia 01                      ANEVAR                           Iunie 2000 

 

 

EVALUAREA ÎNTREPRINDERII 

 

 

 

 

10 INTRODUCERE 

11 DOMENIU DE APLICARE 

12 DEFINIŢII 

13 RELAŢII CU STANDARDELE CONTABILE 

14 GHID DE APLICARE ŞI EXECUŢIE 

15 COMENTARII 

16 CERINŢE DE TRANSPARENŢĂ 

17 PREVEDERI REFERITOARE LA STANDARD 

18 DATA EFECTIVĂ 

 

 

1. INTRODUCERE 
 

1.1. Comitetul Internaţional pentru Standardele de Evaluare a adoptat 

acest Ghid de Aplicare şi Execuţie pentru a îmbunătăţi conţinutul şi 

calitatea evaluărilor de întreprinderi în cadrul comunităţii 

internaţionale în scopul orientării utilizatorilor declaraţiilor 

financiare şi ai evaluărilor de întreprinderi. 

 

1.2. Evaluările de întreprinderi sunt solicitate şi efectuate, în mod uzual, 

pentru stabilirea valorii de piaţă conform precizărilor din 
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Standardul IVS 1 (SEV 4.03). Unde sunt folosite alte baze de 

evaluare, cu explicaţiile şi clarificările adecvate, sunt aplicabile 

prevederile Standardului IVS 2 (SEV 4.04). 
 

1.3. În general, conceptele, procesele şi metodele aplicate în evaluarea 

întreprinderilor sunt similare cu acelea folosite pentru alte tipuri de 

evaluări. Anumiţi termeni pot avea înţelesuri sau utilizări diferite. 

Acele diferenţe permit clarificări importante oriunde ar fi folosite. 

Ghidul prezintă definiţiile importante utilizate în evaluările de 

întreprinderi. 
 

1.4. Evaluatorii şi utilizatorii serviciilor de evaluare trebuie să fie atenţi 

în a distinge între valoarea unei entităţi de afaceri, evaluarea 

activelor deţinute de o astfel de entitate şi alte diferite aplicaţii 

posibile ale întreprinderii sau consideraţiilor de continuarea 

exploatării întâlnite în evaluarea drepturilor legate de proprietatea 

reală. Un exemplu în acest sens sunt evaluările proprietăţilor cu 

potenţial comercial (sau unităţi operaţionale sau proprietăţi similare 

cu întreprinderea). 

 

 

2.  DOMENIU DE APLICARE 

 

2.1. Acest ghid este elaborat pentru a sprijini efectuarea evaluărilor sau la 

utilizarea evaluărilor de întreprinderi. 

 

2.2. Acest ghid nu are intenţia de a fi o bază pentru stabilirea de 

despăgubiri civile şi nu trebuie să creeze nici o supoziţie sau probă 

cum că o obligaţie legală nu a fost respectată. 

 

2.3. În plus faţă de elementele care sunt comune cu alte Ghiduri practice 

şi de aplicaţii ale standardelor internaţionale, acest ghid conţine o 

abordare mai amănunţită a procesului de evaluare a întreprinderii. 

Această abordare aparţine tipului care este în general conţinut în 

evaluarea întreprinderii şi are rolul de a prezenta o bază de 

comparaţie cu alte tipuri de evaluări, dar nu trebuie considerat ca 

fiind obligatoriu sau limitativ, cu excepţia prevederilor stabilite ca 

atare în acest Ghid, în standardele ANEVAR sau în standardele 

IVSC. 
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2.4. Deoarece în evaluarea întreprinderii pot fi aplicabile şi alte principii 

de bază ale evaluării, ca şi standardele ANEVAR, standardele IVSC 

şi Ghidurile practice şi de aplicaţii, acest standard trebuie înţeles ca 

incorporând toate celelalte pasaje aplicabile din standardele 

ANEVAR sau IVSC. 

 

 

3.  DEFINIŢII  

 

3.1. ABORDAREA EVALUĂRII. În general, este o cale de estimare a 

valorii utilizând una sau mai multe proceduri de evaluare. (Vezi 

definiţiile pentru Abordarea bazată pe active, Abordarea prin 

comparaţia de piaţă şi Abordarea pe bază de venit). 

 

3.2. ABORDAREA BAZATĂ PE ACTIVE. Estimarea valorii unei 

întreprinderi şi/sau unei participaţii la capital utilizând metode 

bazate pe valoarea de piaţă a activelor individuale ale întreprinderii, 

minus datoriile. 

 

3.3. ABORDAREA PE BAZĂ DE VENIT. Cale de determinare a 

valorii întreprinderii, participaţiilor proprietarilor sau acţiunilor prin 

utilizarea uneia sau mai multor metode, prin care valoarea este 

determinată prin  convertirea beneficiilor (câştigurilor) anticipate. 

 

3.4. ABORDAREA PRIN COMPARAŢIA DE PIAŢĂ. Cale de 

determinare a valorii unei întreprinderi, participaţii sau unei acţiuni 

prin folosirea uneia sau mai multor metode care compară subiectul 

evaluat cu alte întreprinderi similare, participaţii sau acţiuni care au 

fost vândute. 

 

3.5. ACTIV NET. Activele totale minus datoriile totale. 

 

3.6. CAPITAL INVESTIT. Suma dintre capitalul propriu şi datoriile pe 

termen lung cu care funcţionează o întreprindere. 

 

3.7. CAPITALIZARE: 

3.7.1. Transformarea venitului în valoare. 

3.7.2. Structura capitalului unei întreprinderi. 
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3.7.3. Recunoaşterea unei cheltuieli ca o imobilizare de capital mai 

degrabă decât ca o cheltuială curentă. 

 

3.8. COMPANIE DEŢINĂTOARE. O întreprindere care încasează 

venituri de pe urma activelor pe care le deţine. 

 

3.9. COMPANIE OPERAŢIONALĂ. O întreprindere care desfăşoară o 

activitate economică prin producerea, vânzarea sau tranzacţionarea 

unui produs sau serviciu. 

 

3.10.  CONTROL. Puterea de decizie directă în managementul şi 

politicile unei întreprinderi. 

 

3.11.  CONTROL MAJORITAR. Gradul de control asigurat de o poziţie 

majoritară. 

 

3.12.  COST DE ÎNLOCUIRE (NOU). Costul curent al unui element 

similar nou având o utilitate echivalentă sau apropiată cu cea a 

elementului care trebuie evaluat. 

 

3.13.  COST DE REPRODUCŢIE (NOU). Costul curent al unui element 

identic nou. 

 

3.14.  DATA EFECTIVĂ. Data la care se aplică opinia evaluatorului în 

ceea ce priveşte valoarea (denumită şi data evaluării). 

 

3.15.  DATA RAPORTULUI. Data la care se face raportul de evaluare. 

Poate fi aceeaşi sau poate să difere de data efectivă (data evaluării). 

 

3.16.  DISCONT PENTRU LIPSA CONTROLULUI. O sumă sau un 

procent din valoarea de bază a unei acţiuni (calculată prin 

împărţirea valorii întreprinderii la numărul total de acţiuni emise), 

care reflectă lipsa unora sau a tuturor drepturilor de control. 

 

3.17.  DISCONT PENTRU NEVANDABILITATE. Sumă sau procent 

care se deduce dintr-o participare la capital care exprimă lipsa de 

vandabilitate.  
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3.18.  DISCONT PENTRU PARTICIPAŢIE MINORITARĂ. Diminuare 

aplicabilă la o participaţie minoritară care reflectă lipsa puterii de 

control. 

 

3.19.  EVALUAREA ÎNTREPRINDERII. Actul sau procesul de a ajunge 

la o opinie sau la o estimare a valorii unei întreprinderi, unei afaceri 

sau unei participaţii la aceasta.  

 

3.20.  EVALUATOR DE ÎNTREPRINDERI. O persoană care prin 

pregătire, instruire şi experienţă este calificată să efectueze o 

evaluare a unei întreprinderi, participaţii, acţiuni şi/sau a activelor 

necorporale. 

 

3.21.  FACTOR DE CAPITALIZARE. Orice multiplicator utilizat pentru 

a transforma venitul în valoare. 

 

3.22.  FLUX DE LICHIDITĂŢI (CASH FLOW). Profitul net plus 

amortizarea şi alte cheltuieli non-cash (numit şi cash-flow brut). 

 

3.23.  Pentru o anumită perioadă de exploatare, totalul disponibilităţilor 

care rămân după ce au fost finanţate toate necesităţile întreprinderii. 

Cash-flow-ul net poate fi un cash-flow disponibil pentru acţionari 

sau cash-flow disponibil pentru capitalul investit. 

 

3.23.1. FLUX NET DE LICHIDITĂŢI DISPONIBIL PENTRU 

ACŢIONARI (EQUITY CASH-FLOW) este calculat prin 

următoarea formulă: 

Profit (rezultat) net curent plus amortizare şi alte cheltuieli 

non-cash, minus investiţii de capital, minus creşterile de fond 

de rulment, plus creşterea anuală a datoriilor purtătoare de 

dobânzi, după scăderea din acestea a restituirilor de credite. 

3.23.2. FLUX NET DE LICHIDITĂŢI DISPONIBIL PENTRU 

CAPITALUL INVESTIT (sau pentru firmă) (INVESTED 

CAPITAL NET CASH-FLOW) este calculat prin 

următoarea formulă: 

Profit brut din exploatare, minus impozitul pe profit, plus 

amortizarea şi alte cheltuieli non-cash, minus investiţii de 

capital, minus creşterile capitalului de lucru. 
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3.24.  FOND DE COMERŢ. GOODWILL. Acel activ necorporal care 

apare ca rezultat al numelui comercial, reputaţiei, clientelei, 

localizării, produselor şi altor factori similari care nu au fost 

identificaţi şi/sau evaluaţi în mod distinct dar care contribuie la 

obţinerea de profit. 

 

3.25.  FOND DE RULMENT (WORKING CAPITAL). Suma cu care 

activele curente depăşesc datoriile curente. 

 

3.26.  ÎNTREPRINDERE. Vezi ÎNTREPRINDERE ECONOMICĂ 

 

3.27.  ÎNTREPRINDERE ECONOMICĂ. O entitate comercială, 

industrială, de servicii sau de investiţii care prestează o activitate 

economică. 

 

3.28.  METODĂ DE EVALUARE. Cale specifică de estimare a valorii, 

în cadrul abordărilor. 

 

3.29.  PARTICIPARE MINORITARĂ. Poziţia proprietarului care-i 

asigură sub 50% din voturile totale ale unei întreprinderi. 

 

3.30.  POZIŢIE MAJORITARĂ. Poziţia proprietarului care deţine peste 

50% din voturile totale într-o întreprindere. 

 

3.31.  PRIMA DE CONTROL. Valoare adiţională inerentă pachetului de 

control, în contrast cu un pachet minoritar şi care reflectă puterea sa 

de control. 

 

3.32.  PRINCIPIUL CONTINUITĂŢII FUNCŢIONĂRII (GOING 

CONCERN). O întreprindere operaţională  (în exploatare). 

 

3.33.  PROCEDURĂ DE EVALUARE. Actul, maniera şi tehnica de 

parcurgere a etapelor unei metode de evaluare. 

 

3.34.  RATĂ DE ACTUALIZARE. O rată a profitabilităţii utilizată 

pentru a converti o sumă exprimată în bani, de plătit sau de primit 

în viitor, în valoare prezentă. 
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3.35.  RATĂ DE CAPITALIZARE. Orice divizor (de obicei, exprimat 

procentual) care este folosit pentru a transforma venitul în valoare. 

 

3.36.  RATĂ DE EVALUARE. Factor care exprimă raportul dintre 

valoare sau preţ şi indicatori financiari, de exploatare sau fizici. 

 

3.37.  RATA RENTABILITĂŢII. Mărimea venitului (pierderii) şi/sau a 

modificării valorii realizate sau anticipate a unei investiţii, 

exprimată procentual din valoarea acelei investiţii. 

 

3.38.  STRUCTURA DE CAPITAL. Elementele componente ale 

capitalului investit. 

 

3.39.  VALOARE CONTABILĂ CORECTATĂ. Valoarea contabilă care 

rezultă când una sau mai multe valori de active sau de datorii sunt 

adăugate, eliminate sau modificate faţă de valoarea lor de 

înregistrare contabilă. 

 

3.40.  VALOARE NETĂ CONTABILĂ 

3.40.1. Referitor la active, costul brut înregistrat în bilanţ al unui 

activ diminuat cu amortizarea cumulată, aşa cum apare 

înregistrată în contabilitatea întreprinderii. 

3.40.2. Referitor la o întreprindere, diferenţa între activele totale din 

care s-a scăzut amortizarea cumulată şi datoriile totale ale 

unei întreprinderi, aşa cum apare în bilanţ. 

  

3.41.  VALOARE DE PIAŢĂ. Vezi Standardul SEV 4.03 (IVS 1). 

 

3.42.  VALOAREA UNEI ÎNTREPRINDERI ÎN FUNCŢIONARE. 

3.42.1. Valoarea întreprinderii sau unei participaţii la aceasta, prin 

prisma continuităţii funcţionării. 

3.42.2. Elementele necorporale dintr-o întreprindere, care rezultă 

din factori cum ar fi: deţinerea de forţă de muncă instruită; o 

instalaţie operaţională şi licenţele, sistemele şi procedurile 

necesare şi aflate în funcţiune. 

 

3.43.  VENIT NET. Venituri totale minus cheltuieli totale, inclusiv 

impozitele aferente. 
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3.44.  VIAŢĂ ECONOMICĂ. Perioada în care proprietatea poate fi 

utilizată profitabil. 

 

 

4. RELAŢIA CU STANDARDELE CONTABILE 
 

4.1. Evaluările de întreprinderi sunt în general utilizate ca bază pentru 

alocarea  diferitelor active, necesară în cazul elaborării sau 

corectării declaraţiilor financiare. În acest context, evaluatorii de 

întreprinderi reflectă valoarea de piaţă a tuturor componentelor 

bilanţului contabil al unei societăţi pentru a fi în concordanţă cu 

standardele de contabilitate, având în vedere convenţia acestora de 

reflectare a efectului modificării preţurilor.  

4.2. În unele cazuri, evaluarea întreprinderii furnizează o bază pentru 

estimarea mărimii deprecierii anumitor active imobilizate. În acest 

caz, evaluarea întreprinderii poate sau nu să fie principalul motiv 

pentru evaluare, iar împletirea serviciilor evaluatorului 

întreprinderii cu cele ale evaluatorului de proprietăţi imobiliare, de 

exemplu, este necesară pentru o alocare şi reflectare în situaţia 

financiară a valorii de piaţă a activelor.  

4.3. Alte consideraţii referitoare la legătura dintre evaluările 

întreprinderii şi standardele contabile sunt similare cu prevederile 

prezentate în standardul  IVS 3.  

 

 

5.  GHID DE APLICAŢIE ŞI EXECUŢIE  
 

5.1. Evaluările de întreprinderi pot fi necesare pentru mai multe utilizări 

posibile care includ achiziţionări şi vânzări de întreprinderi 

individuale, fuziuni, evaluarea participaţiilor deţinute de acţionari şi 

altele asemănătoare.  

5.1.1. Dacă scopul evaluării necesită o estimare a valorii de piaţă, 

evaluatorul va aplica definiţiile, procedurile şi metodologiile 

valorii de piaţă care sunt în concordanţă cu prevederile din 

standardul SEV 4.03 (IVS 1). 
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5.1.2. Dacă un angajament necesită o bază de evaluare diferită de 

valoarea de piaţă, evaluatorul va identifica în mod clar tipul 

valorii respective, o va defini şi va urma etapele necesare 

pentru a distinge estimarea valorii respective de estimarea 

valorii de piaţă. 

5.2. Dacă, în opinia evaluatorului, anumite aspecte ale unui angajament 

indică faptul că este necesară şi adecvată o deviere faţă de orice 

prevedere din standarde, această deviere va fi menţionată iar 

motivul pentru care a fost făcută va fi clar menţionat în orice 

rapoarte (orale sau scrise) prezentate de evaluator.  

5.3. Evaluatorul trebuie să ia toate măsurile pentru a se asigura că toate 

sursele de informaţii care s-au folosit sunt adecvate şi de încredere 

pentru derularea evaluării. În multe cazuri, o verificare completă a 

surselor de informaţii secundare sau terţiare nu se încadrează în 

sfera serviciilor prestate de evaluator. În concordanţă cu aceasta, 

evaluatorul va urma etapele rezonabile pentru verificarea acurateţei 

şi credibilităţii surselor de informaţii, precum şi dacă acestea sunt în 

concordanţă cu uzanţele de pe pieţele şi locurile unde se efectuează 

evaluarea. 

5.4. Pentru evaluarea întreprinderii este normal ca evaluatorul să ceară 

şi să se bazeze pe ajutorul altor evaluatori şi/sau al altor 

profesionişti. Un exemplu des întâlnit în acest sens este recurgerea 

la ajutorul unui evaluator de proprietăţi imobiliare pentru a evalua 

activele proprietăţii imobiliare deţinute de întreprinderea respectivă. 

Acolo unde serviciile furnizate de alţi experţi sunt considerate a fi 

de bază, evaluatorul trebuie: 

5.4.1. să urmeze acele etape de verificare considerate a fi necesare 

pentru a se asigura că aceste servicii sunt competente şi 

concluziile sunt rezonabile şi credibile; sau 

5.4.2.  să menţioneze că nu a urmat aceste etape de verificare. 

5.5. Evaluatorii de întreprinderi trebuie să se bazeze, în mod curent, pe 

informaţiile primite de la client sau de la reprezentanţii clientului. 

Sursa unor astfel de informaţii va fi citată de către evaluator în 

rapoartele sale scrise sau orale, iar informaţiile vor fi verificate ori 

de câte ori este posibil. 
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5.6. Deşi multe principii, metode şi tehnici ale evaluării întreprinderii 

sunt similare cu cele utilizate în alte domenii ale evaluării, 

evaluările de întreprinderi necesită o pregătire specializată, 

instruire, abilităţi şi experienţă. 

 

 

6.  COMENTARII    
 

6.1. Cunoaşterea pieţei curente şi a tendinţelor principale ale dezvoltării 

economice este esenţială pentru efectuarea de evaluări competente 

de întreprinderi. Pentru a estima valoarea de piaţă a întreprinderii, 

evaluatorii de afaceri identifică şi fundamentează impactul unor 

astfel de considerente în evaluările şi în rapoartele lor de evaluare. 

6.2. Descriere misiunii de evaluare a întreprinderii trebuie să cuprindă: 

6.2.1. Prezentarea întreprinderii, a pachetului de acţiuni sau valorii 

mobiliare care trebuie evaluată; 

6.2.2. Data efectivă a evaluării; 

6.2.3. Definiţia valorii; 

6.2.4. Proprietarul participaţiei; 

6.2.5. Scopul şi utilizarea evaluării. 

6.3. Evaluatorul de întreprinderi trebuie să ia în considerare următorii 

factori: 

6.3.1 Drepturile, privilegiile sau condiţiile ataşate dreptului de 

proprietate, fie că sunt deţinute de o societate pe acţiuni, o 

societate cu răspundere limitată sau de un proprietar 

individual. 

6.3.1.1 Drepturile de proprietate sunt stabilite prin diferite 

documente legale. În diferite ţări, aceste documente 

pot avea denumiri diferite. 

6.3.1.2 Drepturile şi obligaţiile proprietarului participaţiei 

sunt înscrise în documente ale întreprinderii. Unele 

drepturi şi condiţii pot fi conţinute într-un contract de 

proprietate sau într-un schimb de corespondenţă iar 
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aceste drepturi pot fi sau nu transferabile către un nou 

proprietar. 

6.3.1.3 Documentele pot conţine restricţii cu privire la 

transferul dreptului de proprietate şi mai pot conţine 

prevederi care exercită influenţă asupra bazei de 

evaluare şi care trebuie adoptate în cazul transferului 

dreptului respectiv. De exemplu, documentele pot 

stipula că dreptul care este transferat trebuie să fie 

evaluat ca o cotă parte din valoarea totală a acţiunilor 

emise, chiar dacă dreptul care este transferat 

reprezintă o participaţie minoritară. În fiecare caz, 

drepturile aferente proprietăţii care este evaluată ca şi 

drepturile ataşate oricărui alt tip de participaţii trebuie 

considerate încă de la început. 

6.3.2 Tipul întreprinderii şi istoricul ei. Chiar dacă valoarea 

rezultă din beneficiile viitorului proprietar, trecutul este 

important deoarece poate reprezenta un reper pentru 

formularea aşteptărilor întreprinderii pe viitor. 

6.3.3 Activitatea întreprinderii respective poate fi afectată de 

mediul economic, de mediul politic şi de politica 

guvernamentală. Întreprinderile din diferitele sectoare ale 

economiei pot fi afectate de probleme cum ar fi rata de 

schimb valutar, ratele inflaţiei şi ratele dobânzilor. 

6.3.4 Întreprinderea respectivă poate fi afectată de situaţia şi 

mediul sectorului din care face parte. 

6.3.5 Activele, datoriile, capitalul şi situaţia financiară ale 

întreprinderii. 

6.3.6 Capacitatea întreprinderii de a obţine profit şi de a plăti 

dividende. 

6.3.7 Dacă întreprinderea are sau nu valori (active) necorporale. 

6.3.7.1 Valoarea necorporală se poate prezenta sub formă de 

active necorporale identificabile cum ar fi brevete, 

mărci comerciale, drepturi de autor, know-how, baze 

de date etc. 
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6.3.7.2 Valoarea necorporală mai poate fi reprezentată de 

active neidentificabile, care de cele mai multe ori sunt 

numite "goodwill".  De menţionat faptul că valoarea 

goodwill-ului în acest context este similară cu 

goodwill-ul văzut în sens contabil şi amândouă sunt o 

valoare reziduală (cost istoric în termeni contabili) 

după ce toate celelalte active au fost luate în 

considerare.  

6.3.7.3 Dacă întreprinderea deţine active necorporale, 

evaluatorul trebuie să se asigure că valoarea activelor 

necorporale este reflectată în totalitate şi dacă 

activele necorporale identificabile au fost sau nu 

evaluate separat.  

6.3.8 Tranzacţiile anterioare cu participaţii la întreprinderea 

respectivă.  

6.3.9 Mărimea relativă a participaţiei care trebuie evaluată. 

6.3.9.1 Există diferite nivele de control sau de lipsă a 

controlului. În unele cazuri, controlul efectiv poate fi 

obţinut cu mai puţin de 50% din drepturile de vot. 

Chiar dacă o singură persoană deţine mai mult de 

50% din drepturile de vot şi are controlul operaţional, 

pot exista anumite decizii, cum ar fi dizolvarea 

întreprinderii, care pot fi aprobate cu mai mult de 

50% din drepturile de vot, precum şi decizii care pot 

fi aprobate cu votul tuturor acţionarilor. 

6.3.9.2 Este esenţial ca evaluatorul să fie avizat cu privire la 

restricţiile legale şi la condiţiile menţionate de legile 

statului în care se găseşte întreprinderea respectivă. 

6.3.10 Alte informaţii de piaţă, cum ar fi ratele de rentabilitate ale 

investiţiilor alternative, avantajele conferite de controlul 

deţinut, dezavantajele lipsei de lichiditate etc.  

6.3.11 Cotaţiile de piaţă ale acţiunilor tranzacţionate pe o piaţă 

reglementată, ca şi preţurile de achiziţie ale participaţiilor 

sau ale societăţilor implicate în acelaşi tip de întreprindere 

sau într-o întreprindere similară. 
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6.3.11.1 Deseori, mai ales în cazurile cumpărărilor de 

întreprinderi  necotate, este foarte dificilă sau 

chiar imposibilă obţinerea de informaţii adecvate. 

Chiar dacă preţurile de tranzacţie pot fi cunoscute, 

evaluatorul nu are posibilitatea de a şti ce garanţii 

şi asigurări au fost date de către vânzător, ce 

condiţii au fost oferite sau primite, dacă din 

societate au fost luate, înainte de achiziţie, fonduri 

sau alte active sau ce impact are regimul de 

impozitare asupra tranzacţiei. 

6.3.11.2 Întotdeauna informaţiile comparabile trebuie 

utilizate cu mare atenţie şi numeroase ajustări sunt 

inevitabile. Când se utilizează cursurile pe piaţa 

bursieră trebuie să se aibă în vedere că aceste 

cotaţii sunt rezultate din tranzacţiile efectuate 

pentru deţineri minoritare. Preţul pentru 

achiziţionarea unei societăţi în totalitate reprezintă 

100% din întreprindere. Trebuie făcute corecţii 

(ajustări) pentru diferenţele existente în ce 

priveşte puterea de control.  

6.3.12 Orice altă informaţie pe care evaluatorul o consideră a fi 

relevantă. 

6.4. Utilizarea documentelor finaciare. 

6.4.1 Există trei scopuri ale analizei financiare şi ajustărilor: 

6.4.1.1 Înţelegerea relaţiilor existente între elementele din 

contul de profit şi pierdere şi cele din bilanţ, 

inclusiv a tendinţelor care s-au manifestat de-a 

lungul timpului, pentru stabilirea riscurilor inerente 

în activitatea întreprinderii, precum şi a 

perspectivelor de performanţă financiară viitoare; 

6.4.1.2 Compararea cu întreprinderi similare pentru a stabili 

parametrii de risc şi parametrii de valoare; şi 

6.4.1.3 Ajustarea situaţiilor financiare istorice pentru a 

estima abilităţile întreprinderii precum şi 

perspectivele acesteia. 
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6.5. Pentru a facilita înţelegerea situaţiei economice şi a riscului 

investiţiei în întreprindere, situaţiile financiare trebuie analizate în 

termeni monetari, în termeni procentuali (elementele din contul de 

profit şi pierderi exprimate ca procente din vânzări şi elementele din 

bilanţ ca procente din totalul activelor înscrise în bilanţ) şi în 

termeni de rate financiare. 

6.5.1 Analiza în termeni monetari, aşa cum apare în situaţiile 

financiare, este utilizată pentru a stabili tendinţele şi relaţiile 

între conturile de venituri şi de cheltuieli ale unei 

întreprinderi, de-a lungul timpului. Aceste tendinţe şi relaţii 

sunt utilizate pentru a stabili fluxul de venit aşteptat a se 

produce în viitor precum şi necesarul de capital care să 

permită întreprinderii să genereze acel flux de venit. 

6.5.2 Analiza în termeni relativi (procente) compară conturile de 

profit şi pierdere cu veniturile, şi conturile din bilanţ cu 

activele totale. Analiza procentuală este utilizată pentru a 

compara tendinţele relaţiilor existente, cum ar fi între 

elementele de venituri şi cele de cheltuieli, sau între cifrele 

din bilanţ pentru întreprinderea în cauză de-a lungul timpului 

sau cu cele ale întreprinderilor similare. 

6.5.3 Analiza în termeni de rate financiare este utilizată pentru a 

compara riscul relativ al întreprinderii în cauză de-a lungul 

timpului şi cu cel al întreprinderilor similare.  

6.6. Ajustările uzuale ale înregistrărilor financiare ale întreprinderii sunt 

făcute pentru a reflecta cât mai corect realitatea economică, atât în 

ceea ce priveşte fluxul de venit cât şi bilanţul contabil.  

6.6.1 În cazul situaţiilor financiare, se fac ajustări ale informaţiilor 

financiare raportate, respectiv pentru elementele care sunt 

relevante şi semnificative pentru procesul de evaluare. 

Ajustările pot fi adecvate pentru următoarele motive: 

6.6.1.1 Pentru corectarea veniturilor şi cheltuielilor la 

niveluri care sunt în mod rezonabil reprezentative în 

ipoteza continuării activităţilor de exploatare; 

6.6.1.2 Pentru prezentarea pe o bază consistentă atât a 

datelor financiare ale societăţii în cauză cât şi cele 

ale întreprinderilor luate ca bază de comparaţie; 
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6.6.1.3 Pentru a converti valorile înregistrate contabil în 

valori de piaţă; 

6.6.1.4 Pentru a corecta activele şi datoriile din afara 

exploatării, precum şi veniturile şi cheltuielile 

aferente acestora; şi 

6.6.1.5 Pentru a corecta veniturile şi cheltuielile ne-

economice. 

6.6.2 Funcţie de puterea de control aferentă unei participaţii 

supuse evaluării se apreciază dacă o corecţie este adecvată 

sau nu. Pentru drepturile de control, inclusiv un drept de 

participaţie de 100%, majoritatea corecţiilor pot fi adecvate 

dacă deţinătorul ar putea să facă modificările implicate de 

corecţie. Pentru evaluarea participaţiilor minoritare, ai căror 

deţinători nu au abilitatea de a modifica majoritatea 

elementelor, evaluatorul trebuie să fie atent pentru a reflecta 

această situaţie atunci când face ajustările. Ajustările uzuale 

includ: 

6.6.2.1 Eliminarea impactului din contul de profit şi 

pierdere a unor evenimente întâmplătoare şi a 

impactului acestora asupra bilanţului contabil, dacă 

acest impact există. Din moment ce este improbabil 

ca aceste evenimente să se repete, un cumpărător al 

unei participaţii nu va beneficia de ele şi deci nu le 

va include în fluxul de venit. Pot fi necesare corecţii 

şi asupra impozitelor. Aceste tipuri de corecţii sunt 

adecvate, în mod tipic, atât pentru evaluarea 

pachetului de control cât şi pentru pachetele 

minoritare. Exemple de evenimente întâmplătoare 

pot fi: 

6.6.2.2 Greve, dacă nu sunt ceva obişnuit. 

6.6.2.3 Cheltuielile de punere în funcţiune a unei instalaţii. 

6.6.2.4 Fenomene meteorologice, cum ar fi inundaţii, 

furturi etc. 

6.6.2.5 Evaluatorul trebuie să fie prudent atunci când face 

corecţii datorate elementelor întâmplătoare atunci 

când acestea apar în mai mulţi ani, dar de fiecare 
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dată sunt rezultat al unor evenimente diferite. Multe 

întreprinderi nu se confruntă cu evenimente 

întâmplătoare în fiecare an; de aceea, evaluatorul 

trebuie să ia în considerare constituirea unor 

eventuale provizioane pentru aceste cheltuieli. 

6.6.2.6 Eliminarea din bilanţ şi din contul de profit şi 

pierderi a impactului elementelor din afara 

exploatării, în contextul evaluării  participaţiei 

deţinătorului pachetului de control. În contextul 

evaluării unei participaţii minoritare, aceste corecţii 

pot să nu fie adecvate. Dacă există în bilanţ active 

din afara exploatării, ele trebuie extrase şi evaluate 

separat faţă de  restul activităţilor de exploatare. 

Elementele din afara exploatării trebuie evaluate la 

valoarea de piaţă. Impozitele pot necesita, de 

asemenea, corecţii. Costurile de vânzare trebuie 

luate în considerare. Corecţiile efectuate în contul 

de profit şi pierdere trebuie să aibă în vedere 

eliminarea atât a veniturilor cât şi a cheltuielilor 

aferente activelor din afara exploatării, inclusiv a 

impactului impozitării. Exemple de elemente din 

afara exploatării şi corecţiile adecvate pentru 

acestea pot include: 

6.6.2.6.1 Surplusul de personal. Trebuie eliminate 

cheltuielile cu compensaţiile, impozitele 

aferente şi trebuie corectate impozitele pe 

venit. Evaluatorul trebuie să fie precaut 

când face corecţii la elemente cum ar fi 

personalul auxiliar pentru a ajunge la 

niveluri de profituri mentenabile. În afară 

de cazul în care evaluatorul ştie că clientul 

său are puterea de control care îi permite 

să facă schimbări şi intenţionează să 

disponibilizeze personalul excedentar, 

există pericolul supraevaluării 

întreprinderii dacă cheltuielile cu 

compensaţii sunt reintegrate în profit. 
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6.6.2.6.2 Active auxiliare (exemplu: avion). Trebuie 

eliminată valoarea avionului şi a oricăror 

active şi datorii din bilanţ (după ce 

întreprinderea a fost evaluată, la valoarea 

activelor întreprinderii calculată prin cele 

trei abordări, se adaugă valoarea de 

realizare netă, respectiv după scăderea 

costurilor de vânzare şi impozitului aferent 

activului auxiliar respectiv). Se elimină 

impactul deţinerii avionului asupra 

contului de profit şi pierdere, respectiv 

cheltuielile aferente (combustibil, echipaj, 

hangar, impozite, întreţinere, etc.) şi 

veniturile aferente (veniturile obţinute din 

efectuarea de curse charter sau din 

închirierea avionului). 

6.6.2.6.3 Activele redundante (în surplus sau care nu 

sunt necesare pentru activitatea 

întreprinderii) trebuie tratate în mod 

similar cu elementele din afara exploatării. 

Astfel de elemente de active redundante 

pot include în principal licenţe, contracte 

de franşiză şi drepturi de autor neutilizate, 

investiţii în teren, închirieri de clădiri şi 

echipamente în surplus; investiţii în alte 

întreprinderi; un portofoliu de acţiuni 

vandabile; disponibilităţile sau depozitele 

la termen în surplus. Valoarea de realizare 

netă a activelor redundante (netă de 

costurile de vânzare şi de impozitul pe 

venit) trebuie adăugată ca o intrare la cash-

flow-ul net din exploatare, de obicei în 

primul an al perioadei de previziune 

explicită. 

6.6.2.7 Poate fi necesară corectarea amortizării faţă de cea 

înregistrată în contabilitate sau calculată pentru 

scopuri fiscale, pentru a estima amortizarea 

economică sau pentru a o putea compara cu mai 

mare acurateţe cu amortizarea utilizată de 
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întreprinderile similare. Pot fi necesare şi corecţii 

asupra impozitului. 

6.6.2.8 Stocurile contabile pot necesita corecţii pentru a le 

putea compara cu mai mare acurateţe cu cele ale 

întreprinderilor similare, ale căror înregistrări 

contabile pot fi ţinute pe o bază diferită faţă de cea 

a întreprinderii în discuţie, sau pentru a reflecta 

realitatea economică cu mai mare acurateţe. 

Corecţiile asupra stocurilor pot fi diferite atunci 

când se iau în considerare contul de profit şi 

pierdere sau bilanţul. De exemplu, metoda FIFO 

poate să reprezinte cu mai multă acurateţe valoarea 

stocurilor atunci când se construieşte un bilanţ cu 

valori de piaţă. Dar, când este examinat contul de 

profit şi pierdere, metoda LIFO poate reprezenta 

mai bine nivelul venitului în perioade de inflaţie sau 

de deflaţie. Pot fi necesare şi corecţii asupra 

impozitului. 

6.6.2.9 Ajustări pot fi necesare şi pentru salariile 

proprietarului (proprietarilor) pentru a reflecta 

costul de înlocuire pe piaţă al muncii lor. Poate fi 

necesar a fi luat în considerare şi personalul în 

exces. Analiza contractelor de muncă ale 

directorilor poate furniza informaţii pentru 

corectarea la nivel de valoare (nu de costuri) în 

cazul încetării relaţiilor contractuale cu aceştia. 

6.6.2.10 Costul elementelor în leasing, închiriate sau 

contractate în orice alt mod cu parteneri înrudiţi 

poate necesita corecţii pentru a reflecta valoarea de 

piaţă a plăţilor. Pot fi necesare corecţii asupra 

impozitului. 

6.6.3 Unele corecţii care se efectuează în contextul evaluării 

întregii întreprinderi ar putea să nu fie făcute  în contextul 

evaluării unei participaţii minoritare la acea entitate deoarece 

deţinătorul acesteia nu are puterea legală să facă ajustarea.  

6.6.4 Se fac corecţii ale situaţiei financiare pentru a-l ajuta pe 

evaluator să emită o concluzie în ce priveşte evaluarea. Dacă 
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evaluatorul acţionează în ipostaza de consultant al 

cumpărătorului sau al vânzătorului într-o tranzacţie, 

corecţiile trebuie înţelese de către client. De exemplu, 

eventualul cumpărător trebuie să înţeleagă că valoarea 

rezultată după aplicarea corecţiilor poate reprezenta suma 

maximă care trebuie plătită. Dacă un cumpărător nu crede că 

pot fi făcute îmbunătăţiri financiare sau de exploatare un preţ 

mai mic va fi adecvat.  

6.6.5 Corecţiile făcute trebuie să fie descrise şi explicate în 

amănunt. Evaluatorul trebuie să fie foarte atent atunci când 

face corecţii asupra înregistrărilor istorice. Astfel de corecţii 

trebuie discutate în întregime cu clientul. Evaluatorul trebuie 

să facă ajustări numai după ce cunoaşte foarte bine 

întreprinderea respectivă, astfel încât să  poată susţine 

validitatea lor. 

6.7. Abordări în evaluarea întreprinderii 

6.7.1 Abordarea bazată pe active patrimonială în evaluarea 

întreprinderii 

6.7.1.1   În evaluarea de întreprinderii, abordarea bazată pe 

active poate fi similară cu abordarea bazată pe cost, 

utilizată de evaluatorii diferitelor tipuri de active.  

6.7.1.2   Abordarea bazată pe active este fundamentată pe 

principiul substituţiei: un activ nu valorează mai 

mult decât costul de înlocuire al tuturor părţilor sale 

componente. 

6.7.1.3   În derularea abordării bazată pe active, bilanţul 

bazat pe costuri este înlocuit cu bilanţul ce reflectă 

toate activele, corporale şi necorporale şi toate 

datoriile, la valoarea lor de piaţă sau la altă valoare 

curentă adecvată. Poate fi necesară luarea în 

considerare a impozitelor. Dacă se aplică valorile 

de piaţă sau de lichidare, poate fi necesară luarea în 

considerare a costurilor de vânzare şi a altor 

cheltuieli. 

6.7.1.4   Abordarea bazată pe active trebuie aplicată în 

evaluarea de participaţii majoritare la anumite 
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întreprinderi, care pot include una sau mai multe 

dintre următoarele: 

6.7.1.4.1 O investiţie sau o întreprindere deţinătoare, 

cum ar fi o proprietate cu destinaţie de 

întreprindere sau o fermă agricolă; 

6.7.1.4.2 O afacere evaluată pe altă bază decât cea a 

continuării activităţii.  

6.7.1.5 Abordarea bazată pe active nu trebuie să fie singura 

metodă utilizată în evaluări care se referă la 

întreprinderi care funcţionează, evaluate în 

contextul continuării activităţii, în afară de cazurile 

în care este folosită în mod uzual de către vânzători 

sau cumpărători. În astfel de cazuri, evaluatorul este 

cel care trebuie să facă selectarea acestei abordări. 

6.7.1.6 Dacă evaluarea nu este făcută pe baza ipotezei de 

continuare a activităţii, activele trebuie evaluate pe 

baza valorii de piaţă sau pe o bază care presupune o 

perioadă mai scurtă de expunere pe piaţă, dacă acest 

lucru este adecvat. În acest tip de evaluare, trebuie 

să fie luate în considerare toate costurile care au 

legătură cu vânzarea activelor sau cu lichidarea 

întreprinderii. Activele necorporale, cum ar fi good-

will-ul, pot să nu aibă valoare în aceste condiţii, 

după cum alte active necorporale, cum ar fi 

brevetele, mărcile de fabrică sau comerciale, pot să-

şi păstreze valoarea lor.  

6.7.1.7 Dacă întreprinderea deţinătoare deţine proprietăţi şi 

încasează venituri din aceste proprietăţi, pentru 

fiecare proprietate trebuie determinate valorile lor 

de piaţă. 

6.7.1.8 Dacă trebuie evaluate acţiunile, fie cotate sau 

necotate, ale unei întreprinderi deţinătoare, pot fi 

relevante lichiditatea acţiunilor şi mărimea 

participaţiei şi deci se pot obţine valori diferite de 

cursul acţiunii la bursă.  

6.7.2 Abordarea pe bază de venit în evaluarea întreprinderii 
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6.7.2.1  Prin abordarea pe bază de venit se estimează 

valoarea unei întreprinderi, unei participaţii sau 

unei acţiuni prin calcularea valorii prezente a 

beneficiilor anticipate. Cele două metode uzuale ale 

abordării prin venit sunt capitalizarea venitului şi 

cash-flow-ul sau a dividendelor. 

6.7.2.1.1  În cazul metodelor de capitalizare a 

venitului, un nivel reprezentativ al 

venitului este împărţit cu o rată de 

capitalizare sau este înmulţit cu un 

multiplu al venitului, pentru a converti 

venitul în valoare. Din punct de vedere 

teoretic, venitul poate fi înţeles printr-o 

mulţime de interpretări ale venitului şi 

cash-flow-ului. În practică, venitul uzual 

utilizat este cel brut (înainte de impozitare) 

sau cel net (după impozitare). Rata de 

capitalizare trebuie să fie adecvată cu 

definiţia formei de venit utilizat. 

6.7.2.1.2  În cazul metodelor actualizării cash-flow-

ului viitor şi/sau a dividendelor, aceste 

sume sunt estimate pentru fiecare din mai 

multe perioade viitoare. Aceste sume sunt 

convertite în valoare prin aplicarea unei 

rate de actualizare utilizând tehnicile 

valorii prezente. Pot fi utilizate multe 

definiţii pentru cash-flow. În practică, sunt 

utilizate în mod frecvent cash-flow-ul net 

(cash-flow-ul care ar putea fi distribuit 

acţionarilor) sau dividendele actuale (mai 

ales în cazul acţionarilor minoritari). Rata 

de actualizare trebuie să fie adecvată cu 

definiţia tipului de cash-flow utilizat. 

6.7.2.1.3   Ratele de capitalizare şi ratele de 

actualizare sunt preluate de pe piaţă şi sunt 

exprimate ca  un multiplu de preţ (derivat 

din informaţiile despre întreprinderile 

cotate sau din tranzacţii) sau ca o rată a 
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rentabilităţii investiţiei (derivată din 

informaţiile despre investiţiile alternative). 

6.7.2.2 Venitul sau beneficiul anticipat este convertit în 

valoare utilizând calcule care iau în considerare 

creşterea aşteptată şi plasarea în timp a beneficiilor, 

riscul asociat cu fluxul de beneficii şi valoarea 

banilor în timp.  

6.7.2.2.1 Venitul sau beneficiile anticipate trebuie 

estimate luând în considerare structura de 

capital şi performanţele anterioare ale 

întreprinderii, evoluţia sperată a acesteia, 

precum şi factorii economici şi din ramura 

sa de  activitate. 

6.7.2.2.2 Abordarea pe bază de venit necesită 

estimarea unei rate de capitalizare când 

venitul se capitalizează pentru a se 

transforma în valoare, sau unei rate de 

actualizare - când se actualizează cash-

flow-ul. Pentru estimarea ratei adecvate, 

evaluatorul trebuie să ia în considerare 

factori cum ar fi nivelul ratelor dobânzii, 

ratele de rentabilitate aşteptate de 

investitori din investiţii similare şi riscul 

inerent fluxului de beneficii aşteptate.  

6.7.2.2.3 În metodele de actualizare, creşterea 

aşteptată este luată în considerare în mod 

explicit pentru estimarea fluxului 

beneficiului viitor.  

6.7.2.2.4 În metodele de capitalizare, creşterea 

aşteptată este o corecţie pentru rata de 

capitalizare. Relaţia, exprimată printr-o 

formulă, este: rata de capitalizare egal rata 

de actualizare minus rata aşteptată de 

creştere pe termen lung a venitului. 

6.7.2.2.5 Rata de capitalizare şi rata de actualizare 

trebuie să fie în concordanţă cu tipul de 

beneficii anticipate utilizat. De exemplu, 
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ratele înainte de impozitare trebuie 

utilizate pentru beneficiile înainte de 

impozitare; ratele după impozitare trebuie 

utilizate pentru fluxul de venit net; de 

asemenea, ratele aplicabile la cash-flow-ul 

net trebuie să fie tot cele după impozitare. 

6.7.2.2.6 Când venitul este previzionat în termeni 

nominali (preţuri curente), trebuie utilizate 

rate nominale şi când venitul este exprimat 

în termeni reali (preţuri constante), trebuie 

utilizate rate reale. În mod similar, rata de 

creştere aşteptată pe termen lung a 

venitului trebuie să fie fundamentată şi 

exprimată în mod clar în termeni nominali 

sau reali. 
 

6.7.3 Abordarea prin comparaţia de piaţă în evaluarea 

întreprinderii 

6.7.3.1 Abordarea prin comparaţia de piaţă compară 

subiectul cu alte întreprinderi similare, cu 

participaţii la întreprinderi şi cu acţiuni care au fost 

vândute pe piaţa liberă. 

6.7.3.2 Cele trei surse de informaţii uzuale, folosite în 

abordarea prin comparaţia de piaţă, sunt pieţele 

financiare de valori mobiliare unde sunt 

tranzacţionate participaţii pentru întreprinderi 

similare, piaţa pe care sunt cumpărate şi vândute 

întreprinderi în ansamblul lor şi tranzacţiile 

anterioare ale proprietăţii subiect al evaluării. 

6.7.3.3 În abordarea pe baza comparaţiei de piaţă trebuie să 

existe o bază rezonabilă de comparaţie cu şi despre 

întreprinderi similare. Aceste întreprinderi similare 

trebuie să funcţioneze în acelaşi domeniu de 

activitate ca şi subiectul evaluat sau într-un domeniu 

care răspunde aceloraşi variabile economice. 

Comparaţia trebuie făcută în sens logic şi nu trebuie 

să ducă la concluzii greşite. Factorii luaţi în 
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considerare pentru stabilirea existenţei unei baze 

rezonabile de comparaţie cuprind: 

6.7.3.3.1 Asemănarea cu întreprinderea în discuţie, în 

termeni de caracteristici cantitative şi 

calitative ale întreprinderii.  

6.7.3.3.2 Cantitatea şi gradul de verificabilitate a 

informaţiilor referitoare la întreprinderi 

similare. 

6.7.3.3.3 Dacă preţul întreprinderii similare reprezintă 

preţul rezultat dintr-o tranzacţie liberă şi 

nepărtinitoare. 

6.7.3.3.4 Pentru a asigura independenţa şi credibilitatea 

evaluării, este necesară o cercetare minuţioasă, 

fără prejudecăţi, a întreprinderilor similare. 

Cercetarea trebuie să includă criterii simple, 

obiective de selectare a întreprinderilor 

similare. 

6.7.3.3.5 Trebuie făcută o analiză comparativă din 

punct de vedere cantitativ şi calitativ a 

asemănărilor şi diferenţelor dintre 

întreprinderile similare şi întreprinderea în 

cauză. 

6.7.3.4 Prin intermediul analizei tranzacţiilor pe piaţa 

bursieră sau achiziţiilor de întreprinderi, evaluatorul 

calculează adesea rata de evaluare, care sunt, în 

general rapoarte între preţuri şi indicatori, ca de 

exemplu venitul sau activele nete. Trebuie acordată 

o mare atenţie în calcularea şi selectarea acestor 

rate.  

6.7.3.4.1 Rata trebuie să furnizeze informaţii pertinente 

despre valoarea întreprinderii. 

6.7.3.4.2 Informaţiile despre întreprinderile similare 

utilizate pentru a calcula ratele trebuie să fie 

exacte.  

6.7.3.4.3 Calcularea ratelor trebuie să fie exactă. 
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6.7.3.4.4 Dacă datele reprezintă medii, perioada de timp 

luată în considerare ca şi metoda de calculare 

a mediilor trebuie să fie cele adecvate. 

6.7.3.4.5 Toate calculele trebuie să fie făcute în acelaşi 

mod atât pentru întreprinderea evaluată cât şi 

pentru întreprinderile similare.  

6.7.3.4.6 Informaţiile în legătură cu preţurile utilizate în 

calcularea ratelor trebuie să fie valabile la data 

evaluării. 

6.7.3.4.7 Dacă este cazul, ar putea fi necesare corecţii 

pentru a aduce întreprinderea în cauză şi 

întreprinderile similare la un grad de 

comparabilitate mai mare.  

6.7.3.4.8 Ar putea fi necesare corecţii pentru elementele 

neobişnuite, întâmplătoare sau pentru cele din 

afara exploatării.  

6.7.3.4.9 Ratele selectate trebuie să fie cele adecvate, 

având în vedere diferenţele de risc şi de 

aşteptări dintre întreprinderea în cauză şi 

întreprinderile similare.  

6.7.3.4.10  Deoarece pot fi selectaţi şi aplicaţi la 

întreprinderea în discuţie mai mulţi multipli de 

evaluare, pot fi calculate mai multe valori 

diferite. 

6.7.3.4.11  Dacă este cazul, trebuie făcute corecţii 

aferente diferenţelor dintre participaţiile în 

societatea în discuţie şi cele din întreprinderile 

similare, cu privire la existenţa sau la lipsa 

controlului, la vandabilitate sau la lipsa de 

vandabilitate. 

6.7.3.5 Când sunt utilizate informaţii despre tranzacţiile 

anterioare ale întreprinderii în discuţie pentru a 

furniza o bază de comparaţie pentru evaluare pot fi 

necesare corecţii cauzate de trecerea timpului sau 

de modificarea condiţiilor din economie, din 

sectorul respectiv şi din întreprinderea respectivă.  
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6.7.3.6 Regulile de evaluare empirice pot fi utile în 

evaluarea unei întreprinderi, unei participaţii sau 

unei acţiuni. Totuşi, valorilor estimate prin 

utilizarea unor astfel de reguli nu trebuie să li se dea 

prea mare greutate, în afară de cazul în care se 

demonstrează că vânzătorii şi cumpărătorii au mare 

încredere în aceste valori.  

6.8. Procesele de reconciliere 

6.8.1 Concluzia în ceea ce priveşte valoarea trebuie să se bazeze pe: 

6.8.1.1 Definiţia valorii; 

6.8.1.2 Scopul şi intenţia de utilizare a evaluării; şi pe 

6.8.1.3 Toate informaţiile relevante şi necesare, disponibile 

la  data evaluării, funcţie de domeniul evaluării. 

6.8.2 Concluzia în ceea ce priveşte valoarea se va baza, de 

asemenea, pe estimările valorii rezultate din metodele de 

evaluare folosite.  

6.8.2.1 Selectarea şi credibilitatea abordărilor şi a metodelor 

adecvate ca şi a calculelor depind de judecata 

evaluatorului. 

6.8.2.2 Evaluatorul trebuie să-şi folosească judecata atunci 

când apreciază importanţa care trebuie să o acorde 

fiecăreia dintre valorile estimate la care a ajuns prin 

procesul de evaluare. Evaluatorul ar trebui să 

prezinte raţiunea şi justificarea pentru alegerea 

metodelor de evaluare folosite şi pentru importanţa 

acordată metodelor utilizate pentru ajungerea la 

reconcilierea valorii.  

 

 

7.  CERINŢE DE TRANSPARENŢĂ 
 

7.1. Evaluatorul poate raporta concluzia despre valoare într-o formă 

orală sau scrisă. 

 

7.2. Un raport de evaluare al unei întreprinderi descrie rezultatele unei 

evaluări de întreprindere, unei analize sau o opinie. Pe cât posibil, 
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fiecare raport de evaluare al unei întreprinderi, fie în formă orală fie 

scrisă, trebuie să atingă următoarele probleme de sine stătătoare: 

7.2.1 Semnătura şi certificarea. Evaluatorul care semnează 

raportul de evaluare îşi asumă responsabilitatea pentru 

situaţiile incluse în raportul scris. 

7.2.2 Ipotezele şi condiţiile limitative. 

7.2.2.1 Relatarea faptelor conţinute în raport este presupusă 

de a fi credibilă şi  corectă. 

7.2.2.2 Evaluatorul trebuie să identifice sursele de 

informaţii pe care s-a bazat, dacă s-a bazat pe 

informaţii furnizate de terţi şi dacă acestea sunt de 

încredere şi să precizeze dacă a făcut o verificare a  

informaţiilor preluate. 

7.2.2.3 Analizele efectuate, opiniile şi concluziile sunt 

valabile numai în corespondenţă cu ipotezele şi 

condiţiile limitative arătate în raport, fiind analize, 

opinii şi concluzii profesionale obiective şi 

personale ale evaluatorului.  

7.2.2.4 Evaluatorul trebuie să precizeze că nu are nici un 

interes, prezent sau viitor, în proprietatea evaluată 

prin raport şi nu are nici un interes personal sau idei 

preconcepute asupra părţilor implicate. Dacă există 

un interes sau prejudecată, acestea trebuie să fie 

menţionate.  

7.2.2.5 Raportul trebuie să conţină o stipulare a valabilităţii 

evaluării numai pentru data evaluării indicate şi 

pentru scopul precizat. 

7.2.3 Descrierea lucrării de evaluare 

7.2.3.1 Dreptul de proprietate subiect al evaluării trebuie să 

fie clar descris. În evaluările de întreprinderi ca şi în 

evaluările proprietăţii imobiliare este posibil să se 

evalueze fie proprietatea integrală fie numai o parte 

a acesteia. În evaluarea întreprinderii este necesar să 

se arate dacă este evaluată întreaga întreprindere 

sau numai o parte a acesteia şi dacă  dreptul 
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proprietarului este aferent întreprinderii sau numai 

unuia sau mai multor active individuale care pot fi 

în proprietatea întreprinderii. O premisă 

fundamentală a evaluării, fie a întreprinderii, a unei 

participaţii la aceasta sau unui activ din proprietatea 

întreprinderii este faptul că este evaluat dreptul de 

proprietate aferent unei proprietăţi identificate. 

7.2.3.2 Alte clase sau tipuri de drept de proprietate trebuie 

descrise dacă acestea au un impact asupra 

concluziilor despre valoare.  

7.2.3.3 Trebuie clar precizată data evaluării. 

7.2.3.4 Trebuie precizate tipul de valoare şi definiţia 

acesteia. 

7.2.3.5 Trebuie precizate premisele şi ipotezele care sunt 

importante în stabilirea valorii. 

7.2.3.6 Trebuie clar precizate scopul şi utilizarea evaluării. 

7.2.3.7 Trebuie precizat domeniul evaluării. 

7.2.3.8 Trebuie precizată data întocmirii raportului. 

7.2.4 Descrierea întreprinderii 

7.2.4.1 Sursele de informaţii utilizate. 

7.2.4.2 Tipul organizaţiei (societate comercială, asociere 

etc.). 

7.2.4.3 O privire de ansamblu asupra economiei şi ramurii 

de activitate. 

7.2.4.4 Istoric. 

7.2.4.5 Produsele, serviciile, pieţele şi clienţii. 

7.2.4.6 Sensibilitatea la factorii sezonieri sau ciclici. 

7.2.4.7 Concurenţa. 

7.2.4.8 Activităţile. 

7.2.4.9 Furnizorii. 

7.2.4.10 Dotările incluzând activele principale, atât cele 

corporale cât şi cele necorporale. 

7.2.4.11 Angajaţii. 

7.2.4.12 Managementul. 
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7.2.4.13 Dreptul de proprietate. 

7.2.4.14 Descrierea generală a întreprinderii. 

7.2.4.15 Tranzacţii cu participaţii în întreprinderea evaluată 

care au avut loc în trecut. 

7.2.5 Analiza financiară 

7.2.5.1 Raportul trebuie să includă tabele care să rezume 

bilanţurile şi conturile de profit şi pierdere pe o 

perioadă adecvată, funcţie de scopul evaluării şi de 

natura întreprinderii evaluate. 

7.2.5.2 Trebuie să fie explicare în amănunt corecţiile făcute 

asupra datelor financiare istorice raportate. 

7.2.5.3 Trebuie prezentate ipotezele cheie pentru 

previzionarea bilanţurilor şi a conturilor de profit şi 

pierdere. 

7.2.5.4 Trebuie prezentată performanţa financiară a 

întreprinderii de-a lungul timpului şi, dacă este 

cazul, compararea acestei performanţe cu 

performanţele întreprinderilor similare. 

7.2.6 Metodologia de evaluare 

7.2.6.1 Trebuie prezentate metoda/metodele de evaluare 

folosite şi motivele pentru care acestea au fost 

utilizate. 

7.2.6.2 Trebuie prezentate calculele şi logica urmată în 

aplicarea unei (unor) metode de evaluare. 

7.2.6.3 Trebuie prezentat modul de obţinere al variabilelor 

cum ar fi ratele de actualizare, ratele de capitalizare 

sau coeficienţii multiplicatori. 

7.2.6.4 Trebuie discutate logica şi informaţiile care justifică 

utilizarea unor prime sau disconturi. 

7.2.6.5 Trebuie prezentată logica ce a stat la baza 

reconcilierii diferitelor valori estimate într-o singură 

valoare estimată a diferitelor valori estimate. 

7.2.7 Confidenţialitatea Raportului. Nu vor fi furnizate copii ale 

raportului altcuiva decât clientului, fără acordul expres al 
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acestuia, cu excepţia cazului în care acest lucru este ordonat 

de instanţă sau de o jurisdicţie competentă. 

7.2.8 Documentele şi păstrarea lor. Evaluatorul trebuie să păstreze 

toate documentele, informaţiile şi produsul muncii sale 

(lucrarea de evaluare) în mod adecvat, pe o perioadă de timp 

rezonabilă. 
 

7.3. Alte cerinţe generale de transparenţă pentru evaluările întreprinderii 

sunt identice cu cerinţele reflectate în standardele SEV 9.01 şi SEV 

9.02 (IVS 3, secţiunea 7). În particular, evaluatorul are obligaţia să 

asigure că raportul de evaluare a fost elaborat în mod competent şi a 

fost comunicat fără a produce confuzii clientului. 

 

7.4. Alte clarificări importante specifice evaluărilor întreprinderii sunt 

prezentate în acest standard la Capitolul 6. 

 

 

8.   PREVEDERI REFERITOARE LA 

DEVIERI DE LA STANDARD 
 

8.1. În unele ţări, un evaluator poate fi obligat să utilizeze sau să se 

refere la o anumită definiţie a valorii de piaţă care întruneşte 

anumite criterii legale sau statutare ale jurisdicţiei în care sunt 

prestate serviciile de evaluare1). Dacă rezultatele evaluării vor fi 

raportate în afara acestei jurisdicţii, unde se aplică  standardele 

internaţionale sau unde o definiţie naţională poate fi subiectul unor 

posibile interpretări greşite, evaluatorul trebuie să facă referire şi la 

definiţia conţinută în Standardele IVSC.  

 

8.2. În general, evaluatorii de întreprinderi, nu sunt consideraţi 

răspunzători pentru activitatea de audit prestată de alţi specialişti 

sau pentru deciziile sau instrucţiunile date de către directorii 

întreprinderii. Dacă, pe parcursul evaluării întreprinderii, se preiau 

instrucţiuni de la auditori sau de la directori şi evaluatorul de 

întreprinderi stabileşte că acceptarea unor astfel de instrucţiuni nu 

va fi neadecvată sau greşită, evaluatorul poate să devieze de la 

practicile normale ale evaluării de întreprinderi cu condiţia ca 

această deviere să fie menţionată şi explicată în mod adecvat. 
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9.  DATA EFECTIVĂ 
 

9.1. Prezentul Standard intră în vigoare de la data de 1 iunie 2000.  

  

 
1) Este şi cazul României unde se utilizează, în mod oficial, noţiuni ca valoarea rămasă 

actualizată şi valoarea de intrare. 
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STANDARD DE EVALUARE - SEV 6.01 

 

Ediţia 01          ANEVAR                   Februarie 2000 

 

 

FACTORII DE MEDIU  
 

 

 

 

1. INTRODUCERE  

2. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE 

3. DEFINIŢII 

4. MOD DE APLICARE 

5. COMENTARII 

6. DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE 

7. BIBLIOGRAFIE 

 

 

 

1.  INTRODUCERE 
 
1.1. Piaţa este tot mai preocupată de impactul economic al existenţei sau 

perceperii factorilor de mediu care au impact direct asupra valorii 

proprietăţilor în conformitate cu cerinţele dezvoltării durabile. 

 

1.2. Factorii de mediu relevanţi sunt clasificaţi din punct de vedere al  

sursei în: 

 factori naturali (radon, gaz metan, zgomot, cutremure, alunecări 

de teren etc); 
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 factori chimici rezultaţi din procesele actuale sau trecute, 

desfăşurate pe proprietatea de evaluat sau care pătrund de pe 

proprietăţile învecinate; 

 factori perceptibili (de tipul câmpurilor electromagnetice); 

 produse reciclabile sau deşeuri.  

 

1.3. Alte clasificări ale factorilor de mediu utilizează drept criterii 

efectele factorilor de mediu pe care îi clasifică în: 

 substanţe periculoase 

 substanţe toxice 

 

 

2. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE 
 
2.1. Obiectul acestui standard îl constituie influenţa asupra valorii, a 

substanţelor toxice şi periculoase, deoarece alţi factori de mediu, ce 

pot fi întâlniţi în procesul de evaluare, sunt mai puţin legaţi de 

tehnicile de evaluare şi de legislaţia în vigoare. 

 

2.2. Standardul îi orientează pe evaluatori în efectuarea evaluărilor în 

care sunt prezenţi aceşti factori de mediu care pot influenţa 

valoarea. 

 

2.3. Toate clasele de proprietăţi sunt susceptibile la impactul factorilor 

de mediu asupra valorii. În mod special proprietăţile oferite pentru 

vânzare sau utilizate ca garanţie pentru credite sunt mai sensibile la 

influenţa factorilor de mediu. 

 

 

3. DEFINIŢII 

 mediu – ambianţa în care funcţionează o organizaţie. Ambianţa 

cuprinde aerul, apa, solul, relaţiile dintre acestea. 

 impact asupra mediului – orice modificare a mediului, negativă 

sau benefică, care decurge în întregime sau parţial din 

activităţile, produsele sau serviciile organizaţiei.  
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 obligaţie de mediu – reprezintă un set minim de obligaţii care 

rezultă din obligaţiile conformării cu legislaţia în vigoare 

privind protecţia mediului. 

 bilanţ de mediu – procedură de a obţine informaţii asupra cauzelor 

şi consecinţelor negative cumulate anterioare şi celor 

anticipate cu impact asupra mediului.  

 factori de mediu – influenţe exterioare asupra proprietăţii evaluate, 

care pot avea efect pozitiv, negativ sau nici un efect asupra 

valorii proprietăţii. 

 substanţe periculoase – orice materie din interiorul, din apropierea 

proprietăţii evaluate care are o formă, o cantitate sau influenţă 

biologică suficientă pentru a crea un impact negativ asupra 

valorii de piaţă a proprietăţii. 

 substanţă toxică – statutul unui material, gazos, lichid sau solid, 

care prin forma, cantitatea şi amplasarea sa la data evaluării 

are capacitatea de a dăuna formelor de viaţă. Toxicitatea se 

referă la gradul sau la dimensiunile unei astfel de capacităţi. 

 

 

4. MOD DE APLICARE 
 
4.1. Responsabilităţile fiduciare ale evaluatorului impun obligaţia de a 

evidenţia şi de a pune de acord cu clientul următoarele: 

 competenţa sa faţă de toate aspectele potenţiale de mediu care 

afectează evaluarea proprietăţii date; 

 natura, extinderea şi rezultatul investigaţiilor realizate sau de 

realizat. 
 

4.2. În discuţia cu un client sau cu un potenţial client asupra unor 

elemente care ţin de evaluarea proprietăţii, când este percepută 

existenţa unor condiţii de mediu evidente sau uşor detectabile care 

pot avea influenţă nocivă asupra valorilor proprietăţii, evaluatorul 

va trebui să prezinte clientului nivelul său de cunoştinţe, experienţă 

şi competenţă pentru a trata situaţia. În cazul în care consideră că nu 

are cunoştinţele necesare, experienţa sau competenţa necesară, 
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evaluatorul va apela la consultanţă de specialitate din partea unui 

expert de mediu care va întocmi analiza diagnostic. 

4.2.1. Dacă factorii de mediu sunt cunoscuţi sau se bănuieşte 

prezenţa lor la data când evaluatorul şi potenţialul client 

discută despre contractul preconizat, evaluatorul trebuie să 

se convingă de faptul că acel client înţelege gradul de 

competenţă şi obligaţiile evaluatorului şi că preluarea 

evaluării nu va compromite aceste obligaţii. 

4.2.2. Dacă factorii de mediu sunt descoperiţi după începerea 

contractului, evaluatorul trebuie să facă menţiunile adecvate 

privind cunoştinţele, experienţa şi competenţa sa către client, 

iar apoi trebuie să se conformeze tuturor cerinţelor privind 

transparenţa din toate celelalte Standarde. 

 

4.3. După inspecţia proprietăţii, culegerea de informaţii despre 

proprietate de la client sau din alte surse (analiza registrului de 

cadastru, verificarea utilizării prezente sau anterioare a proprietăţii 

şi a vecinătăţilor, materialelor utilizate) şi alte investigaţii, 

evaluatorul poate recomanda un bilanţ de mediu şi o revedere a 

instrucţiunilor originale ale contractului de evaluare. 

 

4.4. Evaluatorul va trebui să informeze expertul de mediu asupra 

scopului şi contextului evaluării, inclusiv asupra utilizărilor curente 

sau potenţiale ale amplasamentului ce ar conduce într-o valoare pe 

baza celei mai bune utilizări. 

 

4.5. Evaluatorului i se poate cere să elaboreze o listă cu problemele 

relevante pentru evaluare, de care ar trebui să se ocupe expertul de 

mediu. Această listă trebuie să ţină seamă de următoarele aspecte: 

 sursa de contaminare sau pericolul pot fi eliminate economic şi 

cu succes; 

 contaminarea sau pericolul care nu pot fi eliminate în întregime, 

pot fi delimitate sau izolate pentru a face ca proprietatea să fie 

bună pentru o anumită utilizare particulară, chiar şi pentru o 

perioadă specificată şi limitată; şi/sau  

 posibilitatea rezolvării efectului contaminării sau a pericolului 

de poluare; 

 măsuri eficiente de gestiune şi de control a contaminării; 
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 necesitatea reproiectării proceselor şi echipamentelor. 

 

4.6. Expertul de mediu va identifica pentru evaluator, costuri de    

conformare, cum sunt: 

- directe -    depoluare 

- reabilitarea ecologică 

- monitorizare 

- indirecte -    gestionare 

- calificare/specializare 

- taxe şi impozite ecologice 

 

4.7.  În cazul în care se menţionează existenţa unor substanţe toxice şi 

periculoase, care pot diminua valoarea proprietăţii, evaluatorul 

trebuie să arate modul cum au fost trataţi aceşti factori de mediu.  

Evaluarea ar trebui să ia în considerare costurile estimate pentru 

eliminarea totală sau parţială a acestor factori împreună cu alte 

influenţe care afectează valoarea, cum ar fi: 

- imposibilitatea de a face o remediere totală; 

- stigmatul; 

- riscul de recidivă; 

- dinamica schimbărilor în standarde, şi legislaţia de mediu; 

- reducerea gamei de utilizări alternative ale proprietăţii; 

 

4.8. Evaluatorul trebuie să menţioneze în raportul de evaluare numele 

expertului de mediu, lista problemelor relevante, tipul de asistenţă 

profesională acordată care au contribuit cu informaţii specifice 

privind efectele factorilor de mediu asupra proprietăţii evaluate. 

 

4.9. Dacă o proprietate a fost evaluată ca şi cum n-ar exista factori de 

mediu care să diminueze valoarea proprietăţii în raportul de 

evaluare se menţionează aceasta la capitolul ipotezelor limitative. 

 

4.10.  Când nu sunt identificaţi factori de mediu cu efect negativ asupra 

valorii proprietăţii, evaluatorul va trebui, ca element al practicii 

standard, să includă în raportul sau în certificatul de evaluare o 

condiţie limitativă sau o altă precizare prin care se afirmă că 

evaluarea a fost efectuată în ipoteza că nu se cunoaşte existenţa 
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unor astfel de factori la data evaluării, dar dacă aceşti factori totuşi 

există, ei ar putea avea un efect în diminuarea valorii. 

 

4.11.  Dacă o proprietate este evaluată ca fiind afectată de substanţe 

periculoase, iar aceste substanţe există sigur sau sunt suspectate că 

există, raportul de evaluare va include o menţiune privind sfera 

evaluării, o expunere a scopului şi concluziilor bine argumentate, 

plus o   restricţie a folosirii rezultatului evaluării fără specificaţiile 

aferente şi justificarea acestora. 

 

4.12.  Evaluatorii trebuie să aplice corect acele metode şi tehnici unanim 

recunoscute, care sunt necesare în concordanţă cu standardele de 

evaluare. Când evaluează o proprietate expusă substanţelor toxice 

sau periculoase care influenţează negativ valoarea proprietăţii, 

evaluatorul trebuie să ţină seama de procedurile necesare reflectării 

unor diminuări ale valorii, având grijă să nu supraestimeze sau să 

subestimeze efectele acestora. Este responsabilitatea evaluatorului 

de a reflecta efectul pieţei într-o situaţie sau circumstanţă 

deosebită. 

 

4.13.  În abordarea influenţei factorilor de mediu asupra valorii 

proprietăţilor, evaluatorul trebuie să facă cercetări pe baze 

confidenţiale, astfel încât să nu lase loc speculaţiilor în privinţa 

proprietăţii şi să evite situaţiile ce pot afecta valoarea proprietăţii. 

 

 

5. COMENTARII 
 
5.1. Unele substanţe toxice sau periculoase pot avea efecte importante 

asupra valorii proprietăţii. Totuşi, deoarece evaluatorii operează în 

mod normal cu valorile de piaţă, reacţia pieţei la existenţa acestor 

substanţe este deosebit de importantă în estimarea valorii de piaţă. 

În timp, s-a stabilit că substanţele considerate a nu avea efecte 

dăunătoare asupra proprietăţii pot avea totuşi astfel de consecinţe. 

În acelaşi sens, materialele considerate a avea un efect substanţial s-

au dovedit puţin sau deloc dăunătoare valorii proprietăţii, sau ca 

având un efect doar în anumite condiţii de piaţă. 
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5.2. Recent au fost identificate numeroase riscuri potenţiale, iar altele se 

vor adăuga probabil de-a lungul timpului, pe măsură ce apar 

descoperiri noi şi, în consecinţă, vor fi impuse norme de control de 

către guverne sau vor fi cerute de pieţele economice. 

 

5.3. Abordarea problemelor de ordin fizic, juridic, ştiinţific sau tehnic ce 

se referă la substanţe toxice sau periculoase s-a dovedit a fi în afara 

sarcinilor evaluatorului. Oricum, rolul evaluatorului în înţelegerea 

acestor factori va fi facilitat dacă: 

5.3.1. Cazurile de substanţe ce influenţează mediul sunt depistate şi 

abordate în concordanţă cu standardul, fie că sunt întâlnite 

înainte de preluarea contractului de evaluare, fie după 

începerea lui. 

5.3.2. Informaţiile adecvate vor fi obţinute cu ajutorul consultanţei 

profesionale şi asistenţei acordate de alte persoane atunci 

când sunt necesare abilităţi speciale, calificare şi experienţă, 

iar menţionarea şi explicarea acestui tip de asistenţă în 

certificatul sau raportul de evaluare sunt obligatorii. 

5.3.3. Se va trata în mod adecvat: 

(a) influenţa substanţelor toxice sau periculoase în procesul 

de evaluare sau  

(b) dacă se vor exclude astfel de consideraţii, vor fi 

menţionate ipotezele făcute, scopul analizei şi efectul 

probabil al ipotezelor făcute asupra valorii finale. 

5.3.4. Se vor face eforturi rezonabile pentru ca rapoartele şi 

estimările de valoare pe care le conţin să nu fie neclare şi 

pentru ca ele să se adreseze numai scopului pentru care au 

fost elaborate. 

 

5.4. Evaluatorii sunt avertizaţi de faptul că pot apărea controverse 

importante de ordin juridic, ştiinţific sau tehnic între experţii pe a 

căror consultanţă se va baza evaluatorul. Diferende specifice se pot 

întâlni în cazul aplicării metodelor şi extinderii procedurilor de 

eliminare, întreţinere sau monitorizare a poluării ce pot fi asociate 

cu substanţe toxice sau periculoase şi costurile pe care acestea le 

presupun. 
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5.4.1. Unele angajamente pot solicita evaluarea proprietăţii afectate 

în ipoteza că orice efect asupra valorii dat de substanţele 

toxice sau periculoase este exclus din valoarea raportată. 

Astfel de angajamente sunt acceptabile, având în vedere 

faptul că evaluarea finală este clară, clientul este informat şi 

acceptă ipoteza limitativă. 

5.4.2. Din cauza problemelor de ordin tehnic frecvent implicate în 

problematica privind mediul, este obişnuită procedura prin 

care evaluatorul caută consultanţă de specialitate în mod 

direct sau prin clientul său şi prin care el se bazează pe 

opinia acelor persoane ce deţin calificare în domeniul 

substanţelor toxice sau periculoase. Evaluatorii trebuie să 

menţioneze calitatea şi natura unor astfel de opinii pe care ei 

se bazează. 

 

5.5. Evaluatorii şi beneficiarii serviciilor de evaluare trebuie să realizeze 

că efectul unor substanţe toxice sau periculoase poate avea un mare 

grad de variaţie în funcţie de tipul de proprietate, de amplasare şi de 

tipul de piaţă. Efectele asupra valorii pot fi inexistente sau pot 

depăşi costurile de tratare şi de remediere. Se vor avea în vedere 

următoarele categorii de costuri: 

- costuri directe (investiţii în sisteme de depoluare, reabilitare 

ecologică etc) 

- costuri indirecte (pregătirea personalului pe probleme de 

protecţia şi prevenirea poluării, taxe ecologice etc). 
 

Poluarea diminuează numărul variantelor de “cea mai bună 

utilizare” alterându-se avantajele proprietăţii. În orice caz, rolul 

evaluatorului este să facă cercetări şi să reflecte efectele factorilor 

de mediu asupra valorii unei proprietăţi anume, pe pieţele 

respective. 

 

5.6. Într-o misiune tipică de evaluare, evaluatorului îi pot lipsi abilităţile 

de a face cercetări de ordin juridic, ştiinţific sau tehnic care se 

referă la substanţele toxice sau periculoase sau alţi factori de mediu 

ce pot avea efect depreciativ asupra valorii. Dacă astfel de situaţii 

există este important ca, pentru a da credibilitate şi utilitate valorii 

raportate, acestea să fie identificate şi raportate. 
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5.6.1.  Când evaluatorul ştie că substanţele toxice sau periculoase 

sunt implicate în misiunea de evaluare, el va trebui să 

urmeze toate exigenţele acestui standard. În mod normal, 

clientul sau alte persoane implicate vor apela la consultanţă 

din partea experţilor tehnici de specialitate, pe a căror opinie 

se bazează evaluatorul. 

5.6.2. Când evaluatorul are motive să bănuiască existenţa unei 

substanţe toxice sau periculoase, el îşi va informa imediat 

clientul asupra problemei şi îi va cere să parcurgă etapele 

necesare rezolvării situaţiei. 

 

5.7. Standardele ce impun responsabilitatea evaluatorului de a observa, 

localiza şi identifica substanţele toxice sau periculoase, pot fi 

diferite în timp şi spaţiu. În general, stabilirea naturii, extinderii şi 

efectele fizice ale condiţiilor de mediu nu face parte din atribuţiile 

evaluatorilor. 

 

5.8. Nu este neobişnuit ca persoanele nefamiliarizate cu problematica 

substanţelor toxice sau periculoase să presupună că, dacă există un 

efect fizic al acestor substanţe, automat există şi o reacţie 

economică nefavorabilă. Experienţa de piaţă, iar aceasta se 

întâmplă frecvent, ne arată că pot exista diferenţe notabile între 

percepţiile publicului şi efectele de piaţă datorate prezenţei acestor 

substanţe. Rolul evaluatorului este să evite asemenea ipoteze şi să ia 

în considerare toţi factorii importanţi, să elaboreze cercetări de piaţă 

competente şi să reflecte în Rapoartele de evaluare reacţiile pieţei 

faţă de situaţia prezentată. 

 

5.9. Exemple de declaraţii de disculpare a evaluatorului privind 

problemele de mediu. 

“Proprietatea este ocupată de o afacere având un proces tehnologic 

cu produse chimice utilizate şi/sau stocate, care ar putea produce 

contaminări. Deşi  autoritatea de mediu nu s-a sesizat de aceasta, 

recomandăm inspecţia proprietăţii şi raportul unui expert de 

mediu”. 

“Pe terenul proprietăţii au funcţionat un atelier şi o staţie          

petrolieră, capabile de a produce contaminanţi. Deşi nu sunt semne 
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vizibile de contaminare pe proprietate, noi nu suntem capabili de a 

certifica că nu există contaminare pe proprietate.” 

 

 

6. DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE 
 

6.1. Standardul intră în vigoare de la data de 1 aprilie 2000. 

 

 

7.  BIBLIOGRAFIE 
 

7.1. ISO 14001- Sistemul de management de mediu 

7.2. Legea protecţiei mediului (70/2000 publicată în M.O. din 

17.02.2000) 

7.3. Standarde IVS APG2 – Consideraţii privind substanţele toxice şi           

periculoase 

7.4. Standarde EVS 6.01 Factorii de mediu: impactul prezenţei 

substanţelor toxice şi periculoase 
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STANDARD DE EVALUARE - SEV 6.03 

 

Ediţia 01                  ANEVAR                      Februarie 2000 

 

 

IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS 
 

 

 

 

 

1. INTRODUCERE 

2. DOMENIU DE APLICARE 

3. DEFINIŢII 

4. CONŢINUTUL STANDARDULUI 

5. COMENTARII 

6. DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE 
 

 

 

1. INTRODUCERE 

 
1.1. Prezentul standard serveşte pentru a sprijini evaluatorii în abordarea 

unitară şi coerentă cu cea recomandată de Standardul European de 

Evaluare EVS 6.03 a evaluării imobilizărilor corporale în curs. 

 

1.2. Terminologia utilizată în evaluare şi în reglementările contabile 

poate să fie diferită. Standardul se referă la activele imobilizate 

corporale care sunt incluse în accepţiunea de investiţie din 

terminologia contabilă română. 

 

2. DOMENIU DE APLICARE 
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2.1. Acest standard se aplică pentru evaluarea construcţiilor în curs de 

execuţie ca şi a instalaţiilor şi maşinilor achiziţionate şi aflate în 

curs de instalare şi/sau de probe tehnologice. 

 

2.2. Prevederile standardului se aplică şi pentru evaluarea proprietăţilor 

deţinute ca investiţii care se află în curs de execuţie. 

 

2.3. În estimarea valorii de piaţă curente se va presupune că 

imobilizările corporale în curs au asigurată finanţarea şi că toate 

contractele aferente derulării lucrărilor rămân valabile până la darea 

în folosinţă sau punerea în funcţiune. 

 

 

3. DEFINIŢII 
 

3.1. Construcţiile în curs se referă la construcţiile începute şi 

neterminate la data evaluării şi la cele neîncepute dar a căror 

demarare este iminentă deoarece au fost semnate toate autorizaţiile 

necesare şi au fost obţinute toate contractele aferente. 

 

3.2. Instalaţiile şi maşinile în curs de execuţie sunt acele elemente 

individuale care au fost achiziţionate sau construite în regie proprie 

dar care se află în curs de montaj/execuţie şi/sau probe tehnologice 

necesare pentru punerea lor în funcţiune. 

 

3.3. Imobilizările corporale în curs reprezintă investiţiile neterminate 

efectuate în regie proprie sau în antrepriză, care se evaluează la 

costul de producţie, respectiv la costul de achiziţie, reprezentând 

preţul de deviz al investiţiei. Imobilizările corporale în curs se trec 

în categoria mijloacelor fixe după recepţie, darea în folosinţă sau 

punerea în funcţiune a acestora, după caz. 

 

3.4. Costul de achiziţie  al unei imobilizări corporale în curs este egal cu 

preţul de cumpărare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport 

- aprovizionare şi alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea 

în stare de utilitate sau intrarea în gestiune. 

Costul de producţie al unei imobilizări corporale în curs cuprinde: 

costul de achiziţie al materiilor prime şi materialelor consumate, 
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celelalte cheltuieli directe de producţie, precum şi cota cheltuielilor 

indirecte de producţie determinate raţional ca fiind legate în 

costurile de producţie. Pot fi incluse şi dobânzile aferente creditelor 

bancare, contractate pentru producţia cu ciclu lung de fabricaţie, 

aferente perioadei. 

 

 

4. CONŢINUTUL STANDARDULUI 
 

4.1. Evaluarea imobilizărilor corporale în curs se poate face prin 

adaptarea uneia din bazele de evaluare expuse mai jos, în funcţie de 

judecata evaluatorului şi adecvarea acesteia cu scopul evaluării. 

(a) valoarea de piaţă a terenului pentru utilizarea intenţionată la data 

evaluării, plus costurile de producţie însumate aferente 

execuţiei/achiziţionării imobilizărilor corporale în curs până la 

data evaluării; 

(b) valoarea curentă de piaţă a imobilizării corporale în curs, 

presupunând că lucrările au fost finalizate şi cu luarea în 

considerare a oricăror contracte de închiriere în vigoare, minus 

cheltuiala estimată totală, la costurile curente, necesară pentru 

finalizarea lucrărilor; 

(c) valoarea reziduală care este valoarea unei imobilizări corporale 

în curs, dată de valorile materialelor pe care acestea le conţin şi 

care pot fi recuperate prin dezmembrarea imobilizării. Poate fi 

redată în mărime brută sau netă. Valoarea reziduală poate fi 

numită astfel ca fiind valoarea de casare. Valoarea reziduală 

poate avea o valoare negativă, în cazul în care valoarea 

materialelor recuperabile este mai mică faţă de costurile de 

casare şi de vânzare a materialelor recuperabile. 

 

4.2. Evaluările efectuate în scopul înregistrărilor în documentele 

financiare vor utiliza baza de evaluare expusă la punctele (a). 

Evaluările întreprinderii prin abordarea pe bază de active vor utiliza 

bazele de evaluare (b) şi (c), după caz. 

 

4.3.  Proprietăţile corporale în curs cu destinaţia de investiţii se vor 

evalua la valoarea de piaţă. 
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5. COMENTARII 
 

În cazul evaluării în scopul constituirii unei garanţii pentru obţinerea unui 

credit, baza de evaluare (a) nu este recomandată. În acest caz, vor fi 

analizate cu atenţie toate clauzele finanţării imobilizărilor corporale în 

curs şi a impactului lor posibil asupra valorii estimate. 

 

 

6. DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE 

 
Standardul SEV 6.03 devine operaţional cu data de 1 aprilie 2000.  
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STANDARD DE EVALUARE - SEV  7.02 

 
Ediţia 01 ANEVAR August 1996 

 

 

EVALUAREA PENTRU GARANTAREA  

CREDITELOR, IPOTECI SI GAJURI 
 

 

 

1. INTRODUCERE 

2. SCOP 

3. DEFINIŢII 

4. RELAŢIA CU STANDARDELE CONTABILE 

5. CERINŢELE STANDARDULUI 

6. COMENTARII 

7. CERINŢELE RAPORTULUI DE EVALUARE 

8. PRECIZĂRI FINALE 

 

1.  INTRODUCERE 
 

Obiectul standardului SEV 7.02 este de a stabili diferenţele dintre 

evaluările destinate pentru garantarea creditelor, ipoteci sau gajuri si 

evaluările destinate raportărilor financiare care se realizează în 

conformitate cu standardul EVS 7.01. 

Standardul SEV 7.02 asigură cadrul în care evaluatorii pot executa 

lucrări de evaluare pentru instituţii specializate în acordarea creditelor 

sau pentru alte instituţii care acordă finanţare şi care solicită garantarea 

rambursării cu active specificate. Opinia evaluatorului poate fi extinsă şi 
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asupra altor aspecte, dar prezentul standard se referă exclusiv la 

evaluarea pentru garantarea creditelor, ipoteci sau gajuri. 

Multe operaţiuni de finanţare sunt garantate cu active specificate. 

Evaluatorii vor lua considerare de regulă valoarea de piaţă atunci când 

evaluează un activ destinat pentru garantarea rambursării unui credit. In 

anumite cazuri se poate lua în considerare şi valoarea de utilizare în 

continuitate, valoarea de lichidare sau alte categorii de valori, în funcţie 

de reglementările legale, circumstanţe sau cerinţe ale părţilor, dar cei 

care furnizează finanţare sunt interesaţi în principal de valoarea de piaţă 

(scopul garantării fiind asigurarea posibilităţilor de rambursare şi nu 

preluarea activului respectiv). 

Deşi proprietăţile se diferenţiază prin amplasament, destinaţie de 

utilizare, vechime, adecvare şi/sau alţi factori, principiile de evaluare sunt 

aceleaşi. 

Este important ca evaluatorii să aplice în mod consecvent principiile de 

evaluare cuprinse în prezentul standard atunci când destinaţia evaluării 

impune această abordare, elaborând rapoarte obiective, în concordanţă cu 

cerinţele scopului şi care sunt înţelese deplin de către beneficiar. 

 

 

2.  SCOP 
 

Acest standard este aplicabil în toate împrejurările în care evaluatorii 

sunt solicitaţi să întocmească raport sau să emită o opinie destinată 

instituţiilor de credit sau altor instituţii specifice ce împrumută capital şi 

când obiectivul evaluării este legat de garanţii, ipoteci sau gajuri.  

Acest standard trebuie văzut ca o extindere a Standardului SEV 4.03 

(Valoarea de piaţă). 

 

 

3.  DEFINIŢII 
 

3.1. VALOAREA DE PIAŢĂ, aşa cum este definită în SEV 4.03 este 

fundamentală pentru activitatea de evaluare. Definiţia este 

următoarea: 

"Valoarea de piaţă este mărimea estimată pentru care un activ are 

putea fi schimbat la data evaluării între un cumpărător hotărât şi un 
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vânzător hotărât, într-o tranzacţie echilibrată, după un marketing 

adecvat, în care fiecare parte a acţionat în cunoştinţă de cauză, 

prudent şi fără constrângeri." 
 

3.2. Toate metodele de măsurare, tehnicile şi procedurile folosite pentru 

estimarea valorii de piaţă vor conduce (dacă sunt aplicabile şi 

aplicate corect şi adecvat) la o exprimare comună a valorii de piaţă, 

atunci când se bazează pe criterii şi informaţii de piaţă. Metoda 

comparaţiilor directe, precum şi alte metode de comparaţii de piaţă, 

trebuie să fie fundamentate pe observaţii asupra pieţei. Costul de 

construcţie şi deprecierea trebuie determinate prin referirea la o 

analiză a estimărilor de cost şi depreciere bazate pe informaţii de 

piaţă. 
 

3.3. Metoda capitalizării veniturilor şi metoda actualizării fluxurilor nete 

trebuie să fie fundamentate pe fluxuri financiare determinate în 

condiţii de piaţă şi pe rate de capitalizare/actualizare aşteptate de 

piaţă. Deşi alegerea celei mai adecvate şi mai relevante metode de 

evaluare se face în funcţie de disponibilitatea datelor, de condiţiile 

concrete ce caracterizează piaţa la data evaluării şi de 

caracteristicile activului evaluat, rezultatul aplicării oricărei metode 

sau proceduri trebuie să fie valoarea de piaţă, dacă fiecare metodă 

se bazează pe informaţii de piaţă. 
 

3.4. Modul în care un activ ar fi tranzacţionat normal într-o piaţă 

eficientă diferenţiază aplicabilitatea variatelor metode şi proceduri 

de estimare a valorii de piaţă. Atunci când este fundamentată pe 

informaţii de piaţă, orice metodă este de comparaţii. In orice situaţie 

de evaluare, una sau mai multe metode de evaluare sunt în general 

cele mai reprezentative pentru scopul urmărit. Evaluatorul va 

analiza aplicabilitatea fiecărei metode şi va determina care dintre 

metode sunt cele mai adecvate. 
 

3.5. Uneori solicitanţii evaluării, instituţii de finanţare care au nevoie de 

evaluarea unei garanţii sau încearcă să evalueze situaţia unei 

garanţii, cer evaluarea pe altă bază decât valoarea de piaţă. In 

asemenea împrejurări evaluatorul trebuie să obţină definiţiile 

normale ce pot fi aplicate şi urmate în orice evaluare realizată pe o 

altă bază decât valoarea de piaţă, numai dacă acea evaluare nu este 
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în contradicţie cu reglementările legale şi nu va duce la inducerea în 

eroare a beneficiarului. 

In asemenea circumstanţe se obişnuieşte ca evaluatorul să includă în 

raport şi estimarea valorii de piaţă sau alte informaţii adecvate în 

cazul în care estimările unor valori ce nu sunt valori de piaţă are 

putea fi diferite de valoarea de piaţă. 
 

3.6. Evaluatorul trebuie să fie foarte atent să evite orice situaţie în care 

estimarea unor valori ce nu sunt de piaţă are putea fi confundată cu 

estimarea valorii de piaţă. Deşi pot apărea cazuri în care sunt mai 

adecvate alte definiţii ale valorii decât valoarea de piaţă, cei care 

aplică asemenea definiţii trebuie să fie încredinţaţi că estimările 

rezultate are putea să nu conducă, şi în general nu conduc, la valori 

obtenabile pe piaţă. 
 

 

4. RELAŢIA CU STANDARDELE CONTABILE 
 

4.1. Evaluările executate în legătură cu garantarea creditelor, ipoteci sau 

gajuri nu îndeplinesc în mod necesar aceleaşi condiţii ca şi cele 

executate pentru raportări financiare destinate publicităţii. De 

exemplu conceptul de valoare de piaţă pentru utilizarea existentă nu 

este adecvat în general pentru evaluarea activelor destinate 

garanţiilor. Evaluatorul trebuie şi în acest caz să analizeze dacă 

cerinţele standardului SEV 4.03 sunt aplicabile. Dacă sunt 

aplicabile trebuie să se asigure că ele sunt corect aplicate şi 

explicate. 
 

 

5.  CERINŢELE STANDARDULUI 
 

5.1. In cadrul rapoartelor de evaluare ale căror rezultate vor fi utilizate 

pentru obţinerea creditelor, pentru gajuri sau ipoteci, evaluatorii vor 

estima de regulă valoarea de piaţă a activelor în conformitate cu 

standardele SEV. 
 

5.2. Atunci când împrejurările, reglementările şi legislaţia prevăd sau 

solicită o deviere de la valoarea de piaţă, şi numai în această 

situaţie, evaluatorul va aplica alte categorii de valoare şi proceduri 
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ce sunt adecvate. Această deviere trebuie să fie clar explicată în 

raportul de evaluare, împreună cu identificarea şi definirea 

categoriei de valoare estimată şi o explicaţie a motivelor acestei 

devieri. 

Dacă există o diferenţă substanţială între valoarea de piaţă a 

activului şi alte categorii de valoare raportată, acest fapt trebuie 

arătat explicit în cadrul raportului de evaluare şi discutat cu clientul. 

 

5.3. De regulă cade în responsabilitatea evaluatorului să asigure că în 

raport sunt respectate legislaţia, reglementările şi procedurile ce 

guvernează evaluarea activului care constituie garanţia unui credit. 

În anumite situaţii, mai puţin întâlnite, această asigurare nu poate fi 

dată din cauza legislaţiei contradictorii sau diferenţe de opinii cu 

contabilii. Întrucât în aceste împrejurări evaluatorul nu poate 

asigura conformitatea cu cerinţele, acesta nu trebuie să continue 

dacă el crede că evaluarea cerută nu este conformă cu legislaţia, 

reglementările  şi procedurile aferente sau el crede că evaluarea ar 

putea fi înţeleasă sau aplicată eronat. Baza în angajarea 

evaluatorului trebuie să fie clar arătată în toate rapoartele ce pot fi 

folosite de terţe părţi şi toate raportările trebuie să fie astfel realizate 

ca să nu poată fi considerate ca înşelătoare de către persoane 

rezonabile. 

 

 

6.  COMENTARII 
 

6.1. În general cerinţele standardului SEV pentru evaluarea activelor 

destinate garanţiilor sunt similare cu cele pentru valoarea de piaţă. 

Totuşi unele tipuri de active necesită considerente speciale. 

 

6.2. Proprietăţi generatoare de venituri 

6.3.1 Proprietăţile generatoare de venituri sunt de regulă evaluate 

individual, dar instituţiile de credit ar dori să ştie valoarea 

unei proprietăţi ca parte dintr-un portofoliu. În asemenea 

cazuri trebuie exprimată clar deosebirea între asemenea 

puncte de vedere potenţial diferite.  
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6.3.2 Pentru proprietăţile generatoare de venituri se recomandă ca 

evaluatorii să facă distincţia între randamentul ajustat de 

îndatorare şi randamentul global fără îndatorare. În mod 

similar, se va menţiona clar dacă rata internă de rentabilitate 

se referă la o situaţie cu îndatorare sau nu. Trebuie explicată 

şi orice situaţie de reducere sau scutire de impozite. 

 

6.3. Proprietăţi ocupate de proprietar 

6.3.1 Proprietăţile ocupate de proprietar trebuie evaluate în 

condiţiile unei libere posesii şi considerând cea mai bună 

utilizare a proprietăţii. Aceasta nu exclude consideraţia că 

proprietarul este parte a pieţei, dar solicită ca orice avantaj al 

ocupării de către proprietar, ce ar putea fi reflectată în 

evaluarea afacerii, să fie separată de valoarea proprietăţii. În 

cazul unei neîndepliniri a aranjamentului financiar, garanţia 

finanţării poate fi realizată numai prin schimbarea ocupării. 

Dacă evaluatorul este solicitat să considere o altă categorie 

de valoare, raportul de evaluare trebuie să arate şi valoarea 

rezultată din evidenţele pieţei privind vânzările de proprietăţi 

similare neocupate. 

 

6.4. Proprietăţi specializate 

6.4.1 Proprietăţile specializate care prin definiţie au o piaţă limitată 

şi au valoare ca fiind parte dintr-o afacere (vezi EVS 7.01) 

pot să nu fie bune ca garanţii pentru credite. Dacă sunt 

destinate ca garanţii pentru credite luate individual sau 

colectiv, ele trebuie evaluate în situaţia celei mai bune 

utilizări, în ipoteza că sunt neocupate, iar toate celelalte 

ipoteze să fie complet explicate. De regulă la evaluarea 

proprietăţilor specializate, în absenţa datelor de piaţă se 

aplică metoda costului de înlocuire ţinând cont de 

depreciere. Acest fapt nu trebuie confundat cu metodele de 

piaţă (inclusiv metoda costului bazat pe piaţă) ce trebuie 

aplicate în evaluarea pentru garanţiile de credite. 

6.5. Proprietăţile evaluate normal ca întreprindere 

6.5.1 Anumite categorii de proprietăţi, cuprinzând fără a fi limitativ  

hotelurile şi alte întreprinderi de agrement, sunt evaluate de 

regulă în conformitate cu estimarea atentă a unui nivel 
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fundamentat al veniturilor rezultat din realizări sau 

previziuni, excluzând orice good-will special legat de un 

operator cu abilităţi manageriale peste medie. În asemenea 

cazuri, creditorul trebuie să fie atenţionat de diferenţa 

semnificativă în valoare ce ar putea să existe între 

continuarea exploatării şi una din situaţiile: 

a)  întreprinderea e lichidată; 

b)  mijlocele fixe şi stocurile sunt scoase; 

c)  se anulează sau este pericolul de a se anula 

autorizaţiile: licenţele, aprobările de exploatare; 

d)  proprietatea este devastată; 

e) alte împrejurări ce ar putea pune în primejdie 

performanţele viitoare ale întreprinderii. 

6.5.2. Evaluatorul poate extinde consultanţa pentru a acoperi 

analiza fluctuaţiilor în starea proprietăţii pusă garanţie. De 

exemplu, dacă fluxurile financiare nete ale întreprinderii 

depind puternic de un anume locatar, de locatari dintr-o 

anumită ramură economică sau alte condiţii care ar duce la o 

instabilitate în viitor, evaluatorul va arăta aceste fapte în 

raportul de evaluare. În anumite cazuri, poate fi adecvată o 

estimare a valorii proprietăţii pentru o utilizare alternativă în 

ipoteza că activul este liber ca ocupare. 

 

6.6. Proprietăţi în dezvoltare 

6.6.1. Proprietăţile care nu generează venituri, deţinute pentru 

modernizare sau ca amplasamente pentru alte dezvoltări cu 

clădiri nespecializate, trebuie evaluate considerând 

restricţiile de dezvoltare existente sau potenţiale.  

Orice ipoteză referitoare la planul de urbanism sau la alţi 

factori materiali trebuie să fie rezonabilă şi exprimată 

explicit în raportul de evaluare. 

6.6.2. Etapele şi momentele finanţării în contractul de credit trebuie 

să fie discutate cu creditorul şi se vor face evaluări pe piaţă 

periodic pe toată durata ciclului de dezvoltare. 
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6.6.3. Metoda adecvată pentru cazul proprietăţilor în dezvoltare va 

depinde de stadiul dezvoltării proprietăţii la data evaluării şi 

gradul în care proprietatea poate fi prevândută sau 

preînchiriată. Metoda trebuie să fie discutată şi convenită cu 

creditorul înainte de accepta lucrarea de evaluare. 

Evaluatorul va acorda atenţie următoarelor aspecte: 

a) diferenţa de timp între data finalizării dezvoltării şi data 

evaluării. Trebuie să fie reflectat în analiză efectul unor 

cerinţe suplimentare ale dezvoltării în ceea ce priveşte 

costul şi veniturile, utilizând estimările prezente ale 

ratei de actualizare; 

b) să indice corect schimbările anticipate ale pieţei pe 

durata rămasă a dezvoltării; 

c) să ia în considerare adecvat şi să indice limitele riscului 

asociat cu dezvoltarea; 

d) să ia în considerare şi să arate orice relaţie cunoscută 

existentă între părţile implicate în dezvoltare. 

 

6.7. Activele epuizabile  

6.7.1. Există probleme speciale legate de evaluarea activelor 

epuizabile. Se va acorda o atenţie deosebită duratei şi 

caracteristicilor creditului, inclusiv datele plăţii ratelor şi 

dobânzilor în măsură în care ele se corelează cu extinderea 

activului şi programul de extracţie sau utilizare. 

6.7.2. O valoare a concesiunii necorelată economic şi care prezintă 

un avantaj special proprietarului poate constitui un activ 

asociat proprietăţii. În asemenea cazuri, închirierea poate 

reprezenta un activ epuizabil pe măsură ce se diminuează 

valoarea prin plăţile efectuate sau prin creşterea valorii 

concesiunilor pe piaţă. 

 

 

6.8. Îndatoririle evaluatorului 

6.8.1. Natura şi scopul evaluării sunt extrem de importante pentru 

evaluator şi pentru beneficiarul raportului de evaluare. 
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6.8.2. Din cauza împrejurărilor legale legate de garanţia de credite, 

ipotecă sau gaj, este deosebit de important ca evaluatorul să 

fie independent şi neangajat faţă de părţile implicate într-un 

aranjament financiar existent sau propus. Este la fel de 

important ca evaluatorul să aibă sau să contracteze un 

colaborator cu o experienţă corespunzătoare referitoare la 

tipul particular de proprietate şi la piaţa locală a respectivei 

proprietăţi. 

 

 

7.CERINŢELE RAPORTULUI DE EVALUARE 
 

7.1. De regulă raportul de evaluare trebuie să îndeplinească condiţiile 

arătate în standardul SEV 4.03. În mod special raportul trebuie să 

conţină referiri specifice la definiţia valorii de piaţă aşa cum este 

dată în SEV 4.03, împreună cu explicaţiile specifice referitoare la 

modul cum a fost văzută proprietatea ca utilitate sau ca fiind cea 

mai bună utilizare. Raportul de evaluare nu trebuie să  ducă la 

inducerea în eroare a beneficiarului. 

 

7.2. Raportul de evaluare trebuie să conţină data evaluării (data la care e 

valabilă estimarea valorii), scopul şi utilizarea evaluării şi alte 

criterii care sunt relevante şi adecvate pentru a asigura o interpretare 

rezonabilă şi corectă a cercetărilor, opiniilor şi concluziilor 

evaluatorului. 

 

7.3. Deşi utilizarea altor categorii de valoare ar putea fi adecvată în 

anumite condiţii, evaluatorul trebuie să fie sigur că aceste valori 

alternative sunt bine definite, că sunt legale şi adecvate şi că nu pot 

fi confundate cu valoarea de piaţă. 

 

7.4. În estimarea valorii de piaţă pentru garanţia de credit, ipotecă sau 

gaj, evaluatorul are următoarele obligaţii: 

7.4.1. Să execute evaluarea şi să redacteze raportul de evaluare în 

aşa fel încât acesta să nu ducă la inducerea în eroare 

beneficiarului. 

7.4.2. Să furnizeze informaţii suficiente încât cel care citeşte şi se 

bazează pe raportul de evaluare să înţeleagă complet datele, 
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motivele, analizele şi concluziile care determină observaţiile, 

opiniile şi concluziile evaluatorului. 

7.4.3. Să arate toate ipotezele şi condiţiile restrictive pe care se 

fundamentează evaluarea. 

7.4.4. Să identifice şi să descrie clar proprietatea evaluată. 

7.4.5. Să identifice interesul sau interesele evaluate. 

7.4.6. Să definească valoarea estimată şi să arate scopul evaluării, 

data evaluării şi data elaborării raportului de evaluare. 

7.4.7. Să explice complet categoriile de valoare aplicată şi motivele 

şi concluziile aplicării lor. 

7.4.8. Să includă o certificare profesională a obiectivităţii, 

nepărtinirii, responsabilităţii profesionale, aplicabilităţii 

standardelor de evaluare şi alte declaraţii relevante. 
 

 

8.  PRECIZĂRI FINALE 

8.1. Ori de câte ori evaluatorul este obligat de client să utilizeze sau să 

se refere la o altă definiţie a valorii de piaţă, acest fapt trebuie să fie 

clar arătat în raportul de evaluare. 

8.2. Acest standard este operaţional începând din 1 septembrie 1996. 

8.3. Recomandările din standard au caracter obligatoriu pentru membrii 

ANEVAR, care vor menţiona în raportul de evaluare, utilizarea 

prezentului standard. Se exceptează de la această obligaţie cazurile 

când evaluarea se face pentru un proprietar privat, cu scop 

informativ. 

8.4. Prezentul standard este în concordanţă cu: 

 - standardul internaţional IVS 4; 

 - standardul european EVS 7.02; 

- directiva Uniunii Europene 91/674/EEC. 
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STANDARDE DE EVALUARE    SEV 7.03 

 

 

Ediţia 01 ANEVAR Iunie 2002 
 

 

Evaluarea pentru asigurări 

 

1. INTRODUCERE 

2. DOMENIUL DE APLICARE 

3. DEFINIŢII 

4. RELAŢIA CU STANDARDELE CONTABILE 

5. MODALITĂŢI DE APLICARE ŞI EXECUŢIE 

6. COMENTARII 

7. CERINŢELE RAPORTULUI DE EVALUARE 

8. PRECIZĂRI FINALE 

9. DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE 

 

1. INTRODUCERE 

1.1. Obiectivul standardului SEV 7.03 este de a stabili diferenţele între 

evaluările realizate în scopul asigurării bunurilor şi evaluările 

destinate raportărilor financiare (SEV 7.01) sau destinate 

garantării creditelor (SEV 7.02). 

1.2. Standardul 7.03 precizează cadrul în care evaluatorii pot executa 

lucrări de evaluare la cererea unor societăţi comerciale 

specializate în asigurarea bunurilor sau a unor 

beneficiari/utilizatori de asigurări, aceste lucrări urmând a 

îndeplini condiţiile Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. 
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1.3. Asigurarea presupune existenţa unui interes asigurabil şi implică 

apariţia unui prejudiciu material, pentru asigurat, în cazul 

producerii unui eveniment acoperit prin contractul (poliţa) de 

asigurare. 

1.4. Promovarea înţelegerii corecte a procesului de asigurare cere ca 

evaluatorul şi utilizatorul serviciilor de evaluare să cunoască şi să 

facă o diferenţiere atentă între tipurile şi clauzele contractelor de 

asigurare. În acest fel se poate evita luarea unor decizii incorecte 

sau recomandate în mod eronat şi la prezentarea/interpretarea 

greşită a valorilor raportate. 

1.5. Conţinutul SEV 7.03 reprezintă o abordare sistematică ce reflectă 

Principiile General Acceptate de Evaluare, precum şi cerinţele 

altor standarde de evaluare aplicabile. 

 SEV 4.03 – Valoarea de piaţă 

 SEV 4.04 – Categorii de valori în afara valorii de piaţă 

 SEV 4.06 – Evaluarea proprietăţilor imobiliare 

 SEV 4.07 – Costul de înlocuire net 

 SEV 4.08 – Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi 

instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi 

reglare; mijloace de transport; mobilier şi birotică 

 SEV 6.01 – Factorii de mediu 

1.6. Standardul SEV 7.03 urmăreşte să promoveze experienţa 

internaţională referitoare la evaluarea pentru asigurări. Evaluatorii 

care aplică standardele SEV sunt responsabili pentru alegerea 

corectă a metodelor de evaluare şi înţelegerea lor clară de către 

beneficiarii evaluării, pentru evitarea împrejurărilor care ar putea 

induce în eroare utilizatorul raportului de evaluare şi pentru 

raportarea obiectivă a evaluărilor realizate. 

 

2. DOMENIUL DE APLICARE 

2.1 Acest standard este întocmit pentru a oferi sprijin în elaborarea 

sau utilizarea evaluărilor realizate în scopul asigurării bunurilor 

sau a altor interese asigurabile. 

2.2 Acest standard nu are intenţia de a fi o bază pentru stabilirea de 

despăgubiri civile şi nu trebuie să creeze nici o supoziţie sau probă 



ANEVAR - CULEGERE DE STANDARDE                                          SEV 7.03 

 

 - 175 - 

 

cum că o obligaţie legală a fost respectată cu excepţia cazurilor în 

care prevederile acestui standard luate în totalitate sunt 

încorporate într-un text legal. 

2.3 Deoarece în evaluarea pentru asigurări se aplică principii, 

abordări şi metodologii descrise în alte standarde ANEVAR, 

standardul SEV 7.03 trebuie înţeles ca încorporând toate celelalte 

pasaje aplicabile din standardele ANEVAR. 

 

3. DEFINIŢII 

 activitatea de asigurare (insurance) este activitatea exercitată în 

sau din România, care desemnează, în principal, oferirea, 

intermedierea, negocierea, încheierea de contracte de asigurare 

şi reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, 

activitatea de regres şi de recuperare, precum şi investirea sau 

fructificarea fondurilor proprii şi atrase prin activitatea 

desfăşurată.       

 riscul (risk) în asigurare reprezintă un pericol, o primejdie la 

care sunt supuse bunurile, oamenii, afacerile şi pentru care 

societăţile de asigurări pot oferi protecţie. Pentru a fi 

asigurabile, riscurile trebuie să îndeplinească o serie de criterii 

de asigurabilitate, şi anume: 

 să fie calculabile adică să poată fi determinate 

probabilistic şi să se poată produce cu o anumită 

probabilitate cuprinsă între 0 şi 1; 

 să nu poată fi evitate; 

 să fie suportabile ca mărime şi frecvenţă, din punct de 

vedere financiar, de către asigurator; 

 să fie compensatorii prin posibilitatea asiguratorului de 

a compensa pierderea financiară rezultată din 

producerea lor; 

 să fie contractuale prin protecţia prevăzută în 

contractul de asigurare. 

 interes asigurabil (insurable interest) reprezintă exprimarea 

motivaţiei potenţialului asigurat faţă de obiectul/subiectul 
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asigurării ca urmare a existenţei unui risc în urma căruia poate 

să apară un prejudiciu material sau să se nască o anumită 

răspundere din partea acestuia;      

 contractul de asigurare (poliţă) (insurance policy) este 

documentul prin care se concretizează încheierea asigurării; prin 

contractul de asigurare, asiguratul se obligă să plătească o primă 

asigurătorului, iar acesta se obligă ca, la producerea unui anume 

risc să plătească asiguratului sau beneficiarului, despăgubirea 

sau suma asigurată, denumită şi indemnizaţie, în limitele şi în 

termenele convenite;  

 daună/daune (damage/s) reprezintă prejudiciul material în urma 

producerii unui eveniment compensat de asigurator conform 

contractului; 

 prima de asigurare (insurance premium) este suma plătită de 

asigurat asigurătorului  în schimbul transferului riscului de la 

asigurat la asigurător; poate fi o valoare fixă sau o cotă 

procentuală aplicată la suma asigurată; 

 societatea de asigurare (asigurator) este persoana juridică 

română sau filială a unui asigurator străin, autorizată de către 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, potrivit prevederilor 

legale în vigoare; 

 intermediarii în asigurări (brokers/agents) sunt agenţii de 

asigurare şi brokerii de asigurare:  

 agenţii de asigurare sunt persoane fizice şi juridice 

abilitate în baza autorizării unui asigurator, să negocieze 

sau să încheie în numele sau în contul asiguratului 

contracte de asigurare cu terţii, conform condiţiilor 

stipulate în contractul de mandat, fără să aibă calitatea de 

asigurator sau de broker de asigurare; 

 brokerii de asigurare sunt persoane juridice române sau 

străine, autorizate în prealabil de Comisia de 

Supraveghere a Asigurărilor care, pentru clienţii lor, 

negociază sau încheie contracte de asigurare şi acordă 

alte servicii în legătură cu protecţia împotriva riscurilor 

sau cu regularizarea daunelor.  
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 valoarea asigurabilă sau suma asigurată (insurable value) 

reprezintă suma maximă pe care societatea de asigurări se 

angajează că o va plăti dacă bunul este deteriorat sau distrus. 

Aceasta este suma înscrisă în poliţa de asigurare şi reprezintă 

valoarea răspunderii maxime de despăgubire din partea 

asigurătorului în cazul producerii unui risc asigurat;  

 valoarea reziduală (residual value IVSC) este valoarea rămasă a 

unui bun la sfârşitul unei perioade de timp sau în urma unui 

eveniment; 

 valoarea netă de valorificare (net realisable value IVSC) este 

preţul estimat de vânzare a unui bun, din care se scad 

cheltuielile de vânzare; 

 valoarea finală de restaurare (reinstatement value IVSC) este 

dată de costurile totale de refacere identică şi integrală a bunului 

(imobil sau mobil) la condiţia iniţială, dar nu mai bună sau mai 

extinsă decât situaţia de nou; 

 baza de despăgubire (claim base) este o clauză specială într-o 

poliţă de asigurare care specifică în clar baza de evaluare 

adoptată pentru acordarea despăgubirilor; se include, de obicei, 

în poliţele la care valorile asigurate se ajustează pe parcursul 

perioadei de asigurare; 

 subasigurarea (under insurance) este compensarea parţială a 

pagubei corespunzător raportului dintre suma asigurată şi 

valoarea asigurabilă; 

 costul de reconstrucţie  (reproduction cost IVSC) este costul 

curent de a construi sau achiziţiona o replică exactă a bunului 

asigurat, folosind aceleaşi proiecte, materiale normative, 

tehnologii şi calificare a forţei de muncă; 

 costul de înlocuire brut (replacement cost new IVSC) este costul 

curent de achiziţie a unui bun nou, similar sau cu o capacitate 

operaţională sau potenţial de servicii echivalent, folosind 

materiale, tehnologii, proiecte şi normative moderne; 

 costul de înlocuire net (net replacement cost IVSC) este costul 

ce ar apărea pe piaţă pentru achiziţia unui bun substitut egal 

satisfăcător; mai simplu, costul de înlocuire brut minus 

deprecierea; 
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 deprecierea (depreciation IVSC) este pierderea de valoare din 

costul de reproducere/înlocuire cauzată de uzură fizică, 

neadecvarea funcţională şi/sau neadecvarea din cauze 

economice/externe. 

 

4. RELAŢIA CU STANDARDELE CONTABILE 

Evaluările executate în legătură cu asigurările nu îndeplinesc în mod 

necesar aceleaşi condiţii ca şi cele executate pentru raportări financiare. 

Evaluatorul trebuie să analizeze dacă cerinţele Standardelor 

Internaţionale pentru Raportarea Financiară (IFRS, fost IAS), sunt 

aplicabile, iar dacă sunt aplicabile trebuie să se asigure că ele sunt corect 

aplicate şi explicate. 

 

5. MODALITĂŢI DE APLICARE ŞI EXECUŢIE 

5.1. În estimarea valorii pentru asigurare, evaluatorul va estima una sau 

mai multe din următoarele tipuri de valori: 

a)   pentru bunuri imobile: 

- costul de reconstrucţie brut; 

- costul de înlocuire brut; 

- costul de înlocuire net. 

b)    pentru bunuri mobile, se face evaluarea folosind ca 

bază, după caz:   

- costul de producţie;  

- costul de achiziţie; 

- preţul de vânzare cu amănuntul, mai puţin adaosul 

comercial. 

5.2. În evaluarea pentru asigurare, valoarea de piaţă ar putea să nu fie 

adecvată şi estimarea valorii de piaţă se va face numai la cererea 

clientului, explicând clar şi fără echivoc consecinţele. 

5.3. La cererea clientului sau când se indică anumite norme de calcul, 

evaluatorul va estima tipul de valoare cerut sau cel adecvat bazei 

de despăgubire specificată prin poliţa de asigurare. 

5.4. Dacă în opinia evaluatorului, anumite aspecte ale unui angajament 

indică faptul că este necesară şi adecvată o derogare de la oricare 
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din prevederile din standarde, această derogare va fi menţionată, 

iar motivul pentru care a fost făcută va fi clar menţionat în raportul 

prezentat de evaluator. 

5.5. Evaluatorul trebuie să ia toate măsurile pentru a se asigura că toate 

sursele de informaţii care s-au folosit sunt adecvate şi de încredere 

pentru derularea evaluării. Evaluatorul va urma etapele rezonabile 

pentru verificarea acurateţei şi credibilităţii surselor de informaţii, 

precum şi dacă acestea sunt în concordanţă cu prevederile legale 

sau uzanţele de pe pieţele locale unde se efectuează evaluarea. 

5.6. În oricare din situaţii, evaluatorul trebuie să aibă o poziţie de 

expert independent pentru a elimina orice posibil conflict de 

interese. Respectarea cu stricteţe a cerinţelor Codului etic este 

esenţială în evaluarea pentru asigurări. 

 

6. COMENTARII 

6.1  Evaluarea pentru asigurare cere clasificarea proprietăţii, descrierea 

şi localizarea fiecărui component, estimarea tipurilor de valoare 

cerute de client. 

6.2. La estimarea bazei de despăgubire, evaluatorul trebuie să deducă 

toate costurile de reconstruire/înlocuire pentru elementele ce 

constituie obiectul excluderilor de la asigurare, dar care sunt 

prezente pe proprietate. Evaluatorul trebuie să precizeze cauza 

deducerii şi să nu lase să se înţeleagă că acele elemente nu pot fi 

supuse deteriorării. 

6.3. În estimarea deprecierii, evaluatorul se va baza pe observaţiile 

sale din timpul inspecţiei bunului şi pe informaţiile documentate 

privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile efectuate. 

6.4. În estimarea valorii de asigurare, evaluatorul va trata în mod 

explicit influenţa inflaţiei, influenţa onorariilor şi taxelor 

profesionale şi influenţa modificărilor taxei pe valoarea adăugată.  

6.5. După expirarea termenului de valabilitate a evaluării şi, în cazuri 

justificate, chiar în interiorul acestui termen, evaluatorul poate fi 

solicitat la actualizarea valorilor estimate iniţial. 
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6.6. La actualizarea valorilor, evaluatorul va inspecta bunul şi va 

consemna observaţiile sale privind modificările în componenţa şi 

starea de exploatare a bunului. 

 

7. CERINŢELE RAPORTULUI DE EVALUARE 

7.1. Raportul de evaluare trebuie să fie clar şi precis şi să nu inducă în 

eroare. 

7.2. Raportul de evaluare trebuie să specifice precis scopul, domeniul 

de aplicare, data evaluării şi cerinţele şi informaţiile primite de 

evaluator. Dacă există contradicţii între aceste cerinţe şi 

standardele SEV, evaluatorul va atrage atenţia utilizatorului asupra 

acestor discrepanţe şi va descrie derogările de la standarde. În 

mod similar, absenţa unor informaţii sau prezenţa unor anumite 

ipoteze, ca rezultat al unor împrejurări deosebite în care se 

efectuează evaluarea, trebuie să fie evidenţiate în raport. 

7.3. Raportul de evaluare pentru asigurări trebuie să conţină suficiente 

informaţii pentru a permite utilizatorului să înţeleagă complet 

datele, motivele, analizele şi concluziile bazate pe investigaţiile şi 

judecata evaluatorului. Trebuie reţinut faptul că datele şi analizele 

din raport ar putea fi folosite la un moment ulterior atunci când se 

estimează valoarea pagubei. 

7.4. Conţinutul minim al raportului de evaluare cuprinde: 

- definirea problemei; 

- descrierea bunului (în cuvinte şi imagini); 

- estimarea tipurilor de valoare adecvate; 

- certificarea din partea evaluatorului. 

7.5. Durata de valabilitate a raportului de evaluare nu poate depăşi un 

an şi evaluatorul poate limita această durată dacă poate 

fundamenta o previziune de modificare mai rapidă a costurilor de 

construcţie sau de fabricaţie. 

 

8.      PRECIZĂRI FINALE 

8.1. Prevederile acestui standard se completează cu prevederile 

normative elaborate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. 
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9.       DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE 

9.1.    Acest standard devine operaţional începând cu data de  01 iulie 

2002. 

 

Notă: Acest Standard a fost aprobat în Şedinţa Consiliului Director al 

ANEVAR din data de 29 iunie 2002.  

   

 

Elaborat  de Gh. Bădescu  SCV, MAA 
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STANDARD DE EVALUARE - SEV 7.08 

 

Ediţia 01                    ANEVAR                       Februarie 2000 

 

 

EVALUAREA PENTRU ASOCIERI 

TEMPORARE ÎN DOMENIUL  

PROPRIETĂŢII IMOBILIARE 
 

 

 

 

1. INTRODUCERE 

2. DOMENIU DE APLICARE 

3. DEFINIŢII 

4. MOD DE APLICARE 

5. DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE 
 

 

 

1.  INTRODUCERE 
 

1.1. Asocierile temporare în domeniul proprietăţii imobiliare sunt 

acorduri pentru realizarea de proiecte având ca obiect proprietăţi 

imobiliare în care, una dintre părţi este, de obicei, o instituţie 

financiară (bancă, societate de asigurare, casă de pensii) care pune 

la dispoziţie capitalul necesar iar cealaltă parte este antreprenorul 

care realizează construcţia şi, eventual, asigură managementul 

proprietăţii. 

La asocierile temporare în domeniul proprietăţii imobiliare pot 

participa şi autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale 
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care aduc în asociere, de regulă, folosinţa terenurilor necesare 

realizării proiectului. 

 

1.2. Prin asocierea temporară, de regulă, nu se naşte o nouă persoană 

juridică, iar raporturile dintre asociaţi se stabilesc prin contractul de 

asociere. 

 

1.3. Contractul de asociere trebuie să cuprindă, în principal, următoarele 

elemente: 

 părţile contractante; 

 durata contractului; 

 activităţile economice ce se vor realiza în comun 

 contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice 

comune convenite; 

 condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei; 

 modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţilor economice 

comune desfăşurate; 

 clauzele de încetare a asocierii şi modalitatea de împărţire a 

rezultatelor lichidării; 

 orice alte clauze necesare activităţii asociaţiei. 

 

1.4. Dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile realizate prin 

asocierea temporară este reglementat de contractul de asociere şi 

legislaţia aplicabilă. 

 

1.5. Asocieri în domeniul proprietăţii imobiliare pot fi constituite şi sub 

formă de societăţi comerciale. 

 

 

2.  DOMENIU DE APLICARE 
 

2.1. Acest standard cuprinde principii şi consideraţii referitoare la 

evaluarea diferitelor tipuri de asocieri temporare, între mai mulţi 

participanţi pe piaţa proprietăţii imobiliare. 
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2.2. Prevederile standardului nu se aplică societăţilor comerciale din 

domeniul industriei, al comerţului, al prestărilor de servicii diverse, 

aceste categorii de proprietăţi fiind evaluate pe baza prevederilor 

standardului de evaluare a afacerii. 

 

 

3.  DEFINIŢII 
 

3.1. Contractul de asociere temporară este acordul prin care două sau 

mai multe persoane care se asociază pentru a realiza un anumit 

proiect. 

 Regimul juridic al asocierii este reglementat de legislaţia aplicabilă. 

 

3.2. Promotor imobiliar este persoana care îşi asumă administrarea şi 

managementul proprietăţii imobiliare ce constituie obiectul 

asocierii. 

 

3.3. Proprietatea imobiliară înseamnă parcela de teren, construcţia 

ridicată pe aceasta, cât şi acele bunuri ataşate construcţiei. 

 

3.4. Evaluator de proprietăţi imobiliare este evaluatorul specializat în 

evaluarea proprietăţilor imobiliare. 

 

3.5. Antreprenor imobiliar este persoana care realizează construcţia, 

singur sau în colaborare cu alte persoane fizice sau juridice. 

 

 

4.  MOD DE APLICARE 
 

4.1. Evaluarea unui contract de asociere va include estimarea valorii 

dreptului de a încasa o sumă incertă, la o dată viitoare sau la o dată 

condiţionată de performanţele proiectului care constituie obiectul 

contractului. 

Promotorul imobiliar va încasa un profit viitor numai după 

îndeplinirea tuturor obligaţiilor sale, în condiţiile contractului. 

În estimarea recompenselor viitoare ale diferiţilor asociaţi, 

evaluatorul de proprietăţi imobiliare trebuie să verifice şi să 
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interpreteze toţi factorii relevanţi care pot include, printre alţii, pe 

cei politici, financiari, fiscali, legislativi, sociali, economici, 

tendinţele pieţei şi sectorului şi alţii asemenea. 

 

4.2. Experienţa şi abilităţile generale ale evaluatorului de proprietăţi 

imobiliare în aprecierea tuturor factorilor relevanţi, incluzând o 

corectă interpretare a contractului, sunt esenţiale pentru evaluare. 

Evaluarea presupune actualizarea veniturilor viitoare, la data 

evaluării, prin luarea în considerare a tuturor factorilor relevanţi de 

influenţă. În raportul de evaluare trebuie prezentate foarte clar, atât 

interpretarea de bază pe care evaluatorul o dă contractului de 

asociere, cât şi orice interpretare referitoare la prevederile legate de 

eventuale impasuri, abateri, dezacorduri profunde între asociaţi, 

încălcări de drepturi, etc. şi limitări ale autorităţii managementului 

asociatului a cărui participaţiune este supusă evaluării. 

 

4.3. Evaluatorul de proprietăţi imobiliare trebuie să ţină seama de 

diferenţele esenţiale dintre: 

(i) un contract de dezvoltare în comun în baza căruia 

performanţele de succes dau dreptul la o sumă de bani; 

(ii) o asociere temporară, cu sau fără personalitate juridică, în care 

câştigul total obţinut din finalizarea unei proprietăţi imobiliare 

sau profiturile generate de investiţia rezultată se împart între 

asociaţi; 

(iii) un plan de investiţii colective, în care acest vehicul financiar 

se adaptează la obiectivele dezvoltării; şi 

(iv) achiziţionarea directă a dreptului de proprietate care dă dreptul 

de a încasa o sumă de bani, atât sub formă globală, cât şi de 

profit, în funcţie de caracteristicile dreptului de proprietate la 

care este ataşat. 

 

4.4. Deoarece contractele de asociere pot avea forme variate, 

evaluatorul de proprietăţi imobiliare solicitat pentru acordarea de 

consultanţă trebuie să facă o diferenţiere clară între asocierile în 

care participanţii nu au drept de proprietate asupra bunurilor aduse 

de ei în asociaţie şi celelalte forme de acorduri. 
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4.5. O asociere temporară poate fi realizată de către o companie 

proprietară a terenului şi ale cărei acţiuni sunt deţinute, în cote 

stabilite, de către fostul proprietar al terenului şi de către 

promotorul imobiliar. Asocieri pot lua naştere şi între proprietarii 

de imobile (terenuri şi clădiri) şi societăţi care vor moderniza, 

amenaja şi dezvolta proprietatea imobiliară. Asocierea temporară 

poate funcţiona şi ca o societate între doi sau mai mulţi parteneri 

din care unul poate avea o responsabilitate generală sau limitată. 

Alt sistem este un consorţiu pentru vânzare. În aceste forme de 

asociere se vor înscrie prevederi referitoare, între altele, la cotele de 

participare a asociaţilor, precum şi la opţiunile posibile de 

cumpărare sau de vânzare. 

 

4.6. În cazul proiectelor sau programelor foarte extinse, care se 

caracterizează printr-un nivel de incertitudine relativ ridicat, de 

obicei, promotorii imobiliari încheie o înţelegere de 

netransferabilitate, cu proprietarii de teren sau cu autoritatea 

administraţiei publice locale sau centrale, prin care ei convin să 

participe la proiectele respective. Responsabilităţile şi riscurile se 

împart proporţional între participanţi, iar dreptul de proprietate 

asupra proprietăţii rezultate poate fi transferat unei noi societăţi 

comerciale sau unei terţe persoane. În mod frecvent, un evaluator 

este implicat direct în consilierea unuia dintre participanţi asupra 

formulării ecuaţiei de calcul a participaţiei acestuia la profit. 

Evaluatorul solicitat va stabili cu administratorii şi cu auditorii 

clientului, ce abordare va adopta pentru o astfel de estimare. 

 

4.7. În asocierile în participaţiune, antreprenorul imobiliar nu are, în 

general, nici un drept de proprietate, dar în clauzele de asociere el 

poate include o opţiune sau o licenţă de achiziţionare a dreptului de 

proprietate asupra afacerii rezultate din asociere. În mod frecvent, 

aceste contracte prevăd un profit, calculat printr-o formulă stabilită 

în contract şi, în plus, un tarif de management pentru promotorul 

imobiliar sau pentru antreprenor. 

 

4.8. Asocierile în participaţiune cu o autoritate a administraţiei publice 

locale sau centrale, ridică probleme speciale de evaluare, dacă o 

parte din câştigul obţinut de autoritatea administraţiei publice, 

îmbracă forma de active necorporale sau are ca rezultat construcţia 
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unor amenajări speciale în beneficiul comunităţii ca, de exemplu 

biblioteci, piscine, etc. În cel de-al doilea caz, valoarea bunurilor 

corporale, care pot rezulta dintr-o asociere reuşită, poate fi evaluată 

pe baza costului de înlocuire net, concomitent cu estimarea duratei 

de viaţă economică a clădirii şi cu un potenţial suficient de servicii, 

reprezentat prin gradul de utilizare de către comunitate. Valoarea de 

utilizare alternativă ar trebui, de asemenea, să fie prezentată în 

raportul de evaluare. 

 

4.9. Evaluarea unei asocieri temporare este posibil să presupună analiza 

unor informaţii confidenţiale, care se pot referi la secrete 

comerciale, informaţii legate de piaţă, clienţi, etc. Dacă nu există 

acordul prealabil al clientului, chiar în lipsa unui angajament de 

confidenţialitate, evaluatorul de proprietăţi imobiliare trebuie să 

procedeze astfel încât să se asigure că este respectată 

confidenţialitatea şi că orice referire la contractul de asociere care 

este accesibilă unei terţe părţi, când informaţia nu este şi nu se 

intenţionează a fi făcută publică, va fi prezentată într-o formă 

depersonalizată şi neidentificabilă. 

 

4.10. Chiar dacă evaluatorul de proprietăţi imobiliare este competent să 

evalueze terenuri şi clădiri, acesta trebuie să se asigure că face 

evaluarea cu respectarea tuturor reglementărilor aplicabile şi care au 

ca scop protecţia împotriva persoanelor necalificate, neabilitate sau 

necinstite acţionând în acest domeniu. 

 

 

5.  DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE 
 

Standardul SEV 7.08 devine operaţional cu data de 1 aprilie 2000. 
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STANDARD DE EVALUARE - SEV 8.08 

 

Ediţia 01                    ANEVAR                       Noiembrie 1999 

 

 

VERIFICAREA DE RAPOARTE DE  

EVALUARE  
 

 

 
1. INTRODUCERE 

2. DOMENIU DE APLICARE 

3. DEFINIŢII 

4. MOD DE APLICARE 

5. COMENTARII 

6. CONŢINUTUL RAPORTULUI DE VERIFICARE A 

EVALUĂRILOR 

7. DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE 
 

 

1. INTRODUCERE 
 

1.1. Verificări ale unor rapoarte de evaluare sunt solicitate de clienţi 

pentru a valida o evaluare, de organisme ale administraţiei centrale 

sau locale în domeniul asigurării ipotecilor şi încasării veniturilor ca 

şi de societăţile de asigurare, societăţile de investiţii, bănci etc. 

 

1.2. Verificarea unei evaluări diferă în mod semnificativ de efectuarea 

unui raport de evaluare. Rolul verificării unei evaluări nu este de a 

evalua subiectul proprietăţii, ci de a analiza însăşi conţinutul 

raportului de evaluare. 
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1.3. Verificări de evaluări ale proprietăţii sunt cerute şi pentru alte 

scopuri printre care pentru stabilirea impozitelor asupra bunurilor şi 

a câştigurilor, pentru taxe de succesiune şi pentru plata unor daune 

în caz de neglijenţă şi erori efectuate de evaluatorii iniţiali. 

 

 

2. DOMENIU DE APLICARE 
 

2.1. Acest standard este aplicabil în mod obligatoriu la verificarea 

tuturor rapoartelor de evaluare de proprietăţi imobiliare, active 

corporale, întreprinderi, asocieri temporare, active necorporale etc., 

elaborate de evaluatori membri ANEVAR. 

 

2.2. Pe baza prevederilor din acest standard pot fi făcute verificări de 

rapoarte de evaluare efectuate de evaluatorii membri ai altor corpuri 

profesionale care au ca obiect de activitate şi evaluări de proprietăţi. 

 

2.3. Pentru verificarea unei evaluări este necesar ca autorii raportului de 

evaluare care va fi supus verificării să-şi exprime în scris acordul de 

efectuare a verificării de către terţe persoane. 

 

2.4. Standardul nu este aplicabil la verificarea preţuirii de bunuri 

materiale din proprietatea personală (bijuterii, tablouri, mobilier, 

colecţii etc.). 

 

 

3.  DEFINIŢII 
 

3.1. Verificarea unei evaluări constă în examinarea raportului de 

evaluare, elaborat de terţi evaluatori, în scopul stabilirii 

consecvenţei concluziilor acestora cu standardele de evaluare şi cu 

informaţiile conţinute în raport şi cu alte informaţii generale 

cunoscute. 

 

3.2. Verificarea unei evaluări este de două tipuri: 

 verificare “de birou”, care nu presupune o inspecţie a 

proprietăţii evaluate ci se limitează, de obicei, la analiza 

informaţiilor prezentate în raport; 
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 verificare “de teren”, care presupune şi inspecţie/inspecţii ale 

obiectului proprietăţii şi eventual a/ale proprietăţilor 

comparabile. 

 

3.3. Evaluatorul verificator este o persoană competentă, cu pregătire 

adecvată în domeniul tipului de evaluare supus verificării şi cu 

experienţă în domeniul evaluării, cel puţin la nivelul autorilor 

raportului de evaluare. 

 

 

4.  MOD DE APLICARE 
 

4.1. Esenţa verificării unui raport de evaluare constă în investigarea 

logicii şi procedurilor conţinute, a concordanţei lor cu standardele 

de evaluare, inclusiv a calculelor matematice efectuate pentru a 

informa clientul că valoarea stabilită sau indicaţia asupra valorii 

este credibilă, sprijinind astfel clientul în deciziile lui de cumpărare, 

vânzare, închiriere, asociere etc., sau din contră că valoarea nu este 

credibilă. 

 

4.2. Verificarea evaluării trebuie să conţină, în mod obligatoriu, 

următoarele aspecte: 

4.2.1. Identificarea raportului de evaluare care trebuie verificat, a 

proprietăţii obiect al evaluării, a datei efective a evaluării şi a 

informaţiilor de care a beneficiat evaluatorul la data 

evaluării. Informaţiile de care nu a beneficiat evaluatorul la 

data evaluării şi care au apărut ulterior, în perioada cuprinsă 

între data evaluării şi data verificării raportului de evaluare, 

nu vor fi luate în analiză de evaluatorul verificator. Altfel 

spus, evaluatorul verificator va ţine seama numai de 

informaţiile, procedurile şi standardele existente la data 

efectuării evaluării verificate. 

4.2.2. Identificarea extinderii procesului de verificare, cu 

specificarea tipului acesteia, inclusiv a inspecţiilor 

proprietăţii evaluate, dacă este cazul. 

4.2.3. Formarea unei opinii asupra respectării de către evaluator şi 

implicit de raportul său de evaluare a cerinţelor standardelor 



ANEVAR - CULEGERE DE STANDARDE                                          SEV 8.08 

 

 - 192 - 

 

de evaluare care se referă la tipul de raport de evaluare supus 

verificării. 

4.2.4. Formarea unei opinii asupra adecvării şi relevanţei 

informaţiilor utilizate şi a ajustărilor efectuate de evaluator 

pentru a determina mărimea unui tip de valoare. 

4.2.5. Formarea unei opinii asupra adecvării metodelor şi tehnicilor 

de evaluare utilizate şi prezentarea de argumente ale 

evaluatorului verificator referitoare la neadecvările 

constatate. 

4.2.6. Formarea unei opinii asupra adecvării şi rezonabilităţii 

analizelor, opiniilor şi concluziilor expuse în raportul supus 

verificării şi prezentarea explicaţiilor necesare dacă se 

constată neadecvări, erori, omisiuni, incoerenţă, o judecată 

eronată şi implicit o valoare nerezonabilă. 

4.2.7. Exprimarea punctului de vedere asupra existenţei unei valori 

estimate de evaluatorul verificator, diferită faţă de cea 

prezentată în raportul de evaluare sau dacă valoarea 

raportată a fost rezonabilă şi, eventual, dacă ea rămâne 

valabilă şi la data verificării raportului de evaluare. 

4.2.8. În cazul în care clientul solicită actualizarea valorii, având în 

vedere evenimentele care au afectat valoarea între data 

evaluării şi data verificării acesteia, evaluatorul verificator 

va preciza necesitatea unei noi evaluări. 

 

 

5. COMENTARII 
 

5.1. Verificarea rapoartelor de evaluare se va face numai de evaluatorii 

care pot să demonstreze că au competenţa şi experienţa necesară 

pentru tipul de proprietate evaluată. 

 

5.2. În caz că evaluatorul verificator al unui raport de evaluare nu are 

competenţa sau experienţa necesară pentru a se pronunţa asupra 

anumitor aspecte ale evaluării efectuate şi supuse verificării, acesta 

va solicita colaborarea unui alt evaluator cu competenţa şi 

experienţa adecvată problemei/problemelor respective. 
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5.3. Deoarece rezultatul verificării unei evaluări se poate concretiza în 

puncte de vedere diferite de cele prezentate în raportul de evaluare 

supus verificării, care ar putea să lezeze imaginea semnatarilor 

raportului de evaluare, va trebui ca evaluatorul verificator să 

păstreze confidenţialitatea asupra divergenţelor existente între 

opiniile sale şi cele expuse în raportul de evaluare. 

 

5.4. În verificarea unei evaluări se va urmări practic următoarele aspecte 

esenţiale: 

 dacă evaluatorul a înţeles şi a utilizat corect acele metode şi 

proceduri de evaluare recunoscute pentru efectuarea unei 

evaluări credibile; 

 dacă a fost comisă o eroare sau omisiune importantă care au 

afectat valoarea în mod semnificativ; şi 

 dacă evaluarea a fost efectuată într-o manieră neglijentă şi, prin 

succesiunea de erori, ar fi posibil un rezultat greşit al evaluării. 

 

5.5. Formularea concluziilor evaluatorului verificator al unui raport de 

evaluare nu trebuie să conţină următoarele practici nepermise: 

 efectuarea unor analize parţiale de verificare; 

 criticarea metodologiei aplicate de evaluator fără explicaţiile 

necesare; 

 respingerea unor informaţii pe care s-a bazat evaluarea, fără 

verificarea veridicităţii acestora; 

 ignorarea condiţiilor limitative şi ipotezelor în care şi pe baza 

cărora a fost efectuată evaluarea; în cazul în care  evaluatorul 

verificator ignoră condiţiile limitative şi informaţiile prezentate 

în raportul de evaluare va trebui să fie prezentate explicaţiile 

necesare; 

 efectuarea de comentarii subiective sau răuvoitoare la adresa 

autorilor raportului de evaluare; 

 emiterea unor judecăţi bazate pe informaţii, proceduri şi 

standarde apărute ulterior datei elaborării raportului de evaluare 

sau de care, în mod obiectiv, evaluatorul nu a dispus la data 

evaluării; 
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 utilizarea ca etalon de evaluare a unei evaluări efectuate la altă 

dată de evaluare faţă de data raportului supus verificării. 

 

 

6. CONŢINUTUL RAPORTULUI DE 

VERIFICARE A EVALUĂRILOR 
 

6.1. Raportul de verificare a evaluării va conţine cel puţin următoarele 

elemente: 

 identificarea raportului de evaluare supus verificării, a 

proprietăţii, drepturilor de proprietate, datei efective a opiniilor 

din raport şi a datei verificării; 

 explicarea scopului procesului de verificare şi specificarea 

tipului de verificare, respectiv dacă proprietatea a cărei evaluare 

este verificată a fost inspectată sau nu; 

 opinia evaluatorului verificator asupra respectării de către 

autorii raportului de evaluare a standardelor de evaluare 

naţionale, europene şi internaţionale; 

 opinia evaluatorului verificator asupra adecvării şi relevanţei 

datelor, informaţiilor, ipotezelor şi condiţiilor limitative, care au 

stat la baza stabilirii valorii de către evaluator; 

 opinia evaluatorului verificator privind adecvarea metodelor şi 

tehnicilor utilizate în raport şi justificarea acestei opinii; 

 concluziile şi recomandările evaluatorului verificator privind 

procedura adoptată de evaluator şi eventuale recomandări pentru 

efectuarea unei noi evaluări; 

 semnătura evaluatorului verificator. 

 

6.2. Evaluatorul verificator al unui raport de evaluare va întocmi un 

dosar, pe care îl va păstra şi care va cuprinde următoarele 

documente: 

 o copie după sumarul raportului de verificare a evaluării; 

 o copie după raportul de evaluare care a fost verificat; 

 documente primare referitoare la datele obţinute din inspecţii în 

teren ca şi elementele de calcul ale evaluatorului verificator; 
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 numele şi numărul de telefon al persoanelor contactate în cursul 

procesului de verificare. 

 

 

7.  DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE 
 

Standardul SEV 8.08 devine operaţional cu data de 1 ianuarie 2000. 
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STANDARD DE EVALUARE - SEV 9.01 

 

Ediţia 01                 ANEVAR                          Noiembrie 1999 

 

 

RAPORTUL DE EVALUARE 

PRINCIPII DE ELABORARE A 

RAPORTULUI DE EVALUARE  
 

 

 

 

 

1. INTRODUCERE 

2. DOMENIU DE APLICARE 

3. DEFINIŢII 

4. MOD DE APLICARE 

5. COMENTARII 

6. DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE 
 

 

 

 

1. INTRODUCERE 
 

1.1. Raportul de evaluare este un document destinat comunicării scrise 

cu clientul sau cu o altă persoană indicată, în vederea rezolvării unei 

probleme de evaluare. Raportul trebuie să se bazeze pe o 

investigaţie cuprinzătoare, să aibă o organizare logică, o 

argumentaţie solidă şi o exprimare clară. 
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1.2. Deşi raportul poate diferi ca formă şi conţinut, în funcţie de scopul 

şi obiectul evaluării, raportul trebuie să respecte principiile generale 

cuprinse în standardele europene şi internaţionale de evaluare. 

 

 

2.  DOMENIU DE APLICARE 
 

2.1. Acest standard are ca obiect definirea principiilor care guvernează 

elaborarea rapoartelor de evaluare. 

 

2.2. Principiile de elaborare permit organizarea flexibilă a raportului 

pentru evaluările  proprietăţilor imobiliare şi de întreprinderi 

(afaceri). Pentru evaluarea întreprinderii,  conţinutul raportului de 

evaluare va conţine şi elementele suplimentare prevăzute în  

Standardul de Evaluarea Întreprinderii. 

 

2.3. În practică, evaluatorul trebuie să adapteze aceste principii la 

cerinţele specifice misiunii de evaluare, cu respectarea standardelor 

de evaluare. 

 

 

3.  DEFINIŢII 
  

3.1. Raportul de evaluare este un document care, prin modul de 

prezentare şi terminologia sa, trebuie să exprime o opinie clară, 

neechivocă şi suficient de detaliată pentru a garanta că informează 

corect despre toate aspectele cheie şi că nu poate da naştere la 

neînţelegeri asupra situaţiei reale şi valorii estimate a proprietăţii 

şi/sau afacerii evaluate. 

 

3.2. Un raport de evaluare a unei întreprinderi (afaceri) este rezultatul 

unei analize şi unei opinii fundamentate, exprimate asupra entităţii 

respective. 

  

 

4.  MOD DE APLICARE 
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4.1. Raportul trebuie să fie obiectiv şi evaluatorul trebuie să se asigure 

că nu există conflicte de interese, nu este influenţat de presiuni din 

partea clientului sau unei terţe persoane pentru a prezenta un 

rezultat predeterminat al evaluării. 

 

4.2. Forma raportului va avea în vedere  informaţiile specifice primite 

de evaluator de la client şi scopurile utilizării evaluării de către 

acesta. 

 

4.3. Se recomandă ca raportul de evaluare să conţină cel puţin 

următoarele elemente: 

- obiectul, scopul şi data; 

- instrucţiunile evaluării; 

- baza de evaluare, incluzând tipul şi definiţia valorii; 

- situaţia juridică a activelor şi clasificarea activelor şi/sau 

proprietăţilor imobiliare evaluate; 

- identificarea activelor şi localizarea lor, data şi gradul de 

extindere al inspecţiilor; 

- cadrul de reglementare; 

- ipotezele speciale şi condiţiile limitative; 

- conformitatea cu standardele de evaluare; 

- aplicarea metodelor de evaluare şi justificarea alegerii acestora; 

- sursele de informaţii utilizate, actualitatea şi gradul lor de 

credibilitate; 

- valoarea estimată propusă, opinia şi concluziile evaluatorului; 

- declaraţiile de certificare ale evaluatorului; 

- semnătura evaluatorului. 

 

Aceste elemente sunt prezentate în continuare: 

4.3.1. Instrucţiunile – numele clientului şi al părţii care a dat 

tematica (dacă nu este aceeaşi persoană), scopul sau, dacă 

este adecvat, scopurile evaluării plus orice ipoteze speciale şi 

ca anexă, o copie după contract. 
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4.3.2. Data – trebuie menţionată data evaluării proprietăţii 

imobiliare şi/sau întreprinderii ca şi data inspecţiei. Trebuie 

să fie întotdeauna aceeaşi sau anterioară datei raportului 

final. 

4.3.3. Baza de evaluare – trebuie declarată baza (bazele) de 

evaluare şi metodele de evaluare adoptate ca şi tratarea 

diferitelor categorii de proprietăţi din acelaşi portofoliu. 

Astfel, se va preciza clar dacă evaluarea se face pe baza 

valorii de piaţă sau prin alte baze recunoscute sau dacă este 

un calcul al valorii subiective, ca şi precizarea oricărei 

condiţii limitative şi a definiţiilor adoptate. În plus, trebuie 

comunicată clar metodologia folosită şi, dacă este cazul, se 

includ calculele cu analizele pertinente de sensibilitate, risc 

şi/sau performanţă. 

4.3.4. Instalaţii tehnologice şi maşini – trebuie expus în raport 

modul de tratare a instalaţiilor tehnologice şi a maşinilor, 

altor dotări tehnice analoge utilizate în afacere, cumpărate cu 

plata în rate sau primite prin leasing financiar. 

4.3.5. Identificarea – trebuie arătate: subiectul evaluării 

(evaluărilor), sursele şi natura informaţiilor pe care se 

bazează situaţia juridică, sarcinile legale, planificarea 

urbanistică, autorizările, controlul legal şi alte aspecte 

tehnice şi economice ale proprietăţii. Este necesară 

înscrierea şi explicarea oricăror ipoteze utilizate şi 

verificarea oricăror informaţii. Modul de tratare în scopul 

evaluării a accesoriilor, instalaţiilor şi echipamentelor 

evaluate în mod normal odată cu terenul şi clădirile trebuie 

să fie inclus într-o anexă la raportul de evaluare. 

4.3.6. Starea bunurilor care fac obiectul proprietăţii şi problemele 

de mediu – trebuie precizat dacă s-a făcut o expertiză asupra 

structurii, stabilităţii terenului sau altor caracteristici ale 

stării fizice a proprietăţii, ca şi a prezenţei sau absenţei 

materialelor periculoase sau toxice sau a oricăror defecte 

prezente sau latente. Trebuie făcută o declaraţie în care se 

spune, fie că raportul de evaluare s-a întocmit în ipoteza că 

nu există contaminare, fie că trebuie făcută o expertiză 

oficială de mediu, de structuri sau un alt tip de expertiză 

tehnică. În plus, se va expune importanţa cu care evaluatorul 
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a luat în considerare factorii semnificativi puşi la dispoziţie 

de client sau de alţi consultanţi profesionali, sau dacă a făcut 

investigaţii în aceste privinţe sau pentru posibila existenţă a 

condiţiilor speciale seismice sau climatice ori a substanţelor 

periculoase. Absenţa investigaţiilor detaliate necesită o 

declaraţie expresă asupra efectului. 

4.3.7. Riscul evaluării – în cazul evaluării pentru credite sau pentru 

alte cazuri, în care volatilitatea pieţei este esenţială, 

evaluatorul trebuie să comenteze acest aspect ca şi adecvarea 

activului pentru garanţie, având în vedere condiţiile propuse 

în acordarea creditului. 

4.3.8. Impozitarea – evaluatorul trebuie să arate clar dacă s-a ţinut  

sau nu cont de obligaţiile fiscale care pot apare la o vânzare, 

fie că sunt reale sau numai teoretice şi dacă evaluarea 

reflectă sau nu costurile de cumpărare sau de vânzare. 

Valoarea de piaţă ar fi normal să fie preţul din contractul de 

vânzare înainte de corecţiile pentru costuri, dar evaluarea 

prin costul de înlocuire trebuie să includă costurile de creare 

a activului. Există excepţii, în special în legătură cu activele 

deţinute pentru vânzare, cu proprietăţile comerciale şi cu 

activele circulante sau cu activele care sunt supuse unei 

convenţii contabile speciale. 

4.3.9. Declaraţia de conformitate cu SEV-urile – trebuie exprimată 

clar conformitatea cu standardele, incluzând statutul 

profesional al evaluatorului şi al oricărui specialist sau altei 

persoane consultată, orice ipoteze speciale, relaţie 

particulară cu clientul sau cu proprietatea în cauză, factorii 

restrictivi, măsurile de remediere ce trebuie luate sau orice 

deviere de la standarde, făcută în mod excepţional, care nu 

trebuie să fie confuze. 

4.3.10. Metode de evaluare – metodele de a evalua fiecare element 

separat de proprietate trebuie să fie în concordanţă cu 

metodele general recunoscute. Se recomandă ca metodele de 

evaluare să fie prezentate.  

4.3.11. Moneda raportului – valuta/valutele în care se raportează 

evaluarea ca şi baza conversiei, acolo unde ea este exprimată 
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în altă monedă decât cea a ţării în care proprietatea este 

localizată. 

4.3.12. Evaluatorul semnează raportul şi îşi asumă responsabilitatea 

pentru cele scrise în acesta şi certifică în cunoştinţă de cauză 

după cum urmează: 

- afirmaţiile susţinute în prezentul raport sunt reale şi 

corecte. 

- analizele, opiniile şi concluziile din prezentul raport sunt 

limitate numai la ipotezele  şi condiţiile limitative şi se 

constituie ca analize nepărtinitoare. 

- nu are nici un interes actual sau de perspectivă în 

proprietatea ce face obiectul acestui raport şi nu are nici 

un interes personal şi nici nu este părtinitor faţă de 

vreuna din părţile implicate. 

- remunerarea evaluatorului nu se face în funcţie de 

exprimarea unei valori prestabilite sau care ar favoriza 

dorinţa clientului de obţinere a unui rezultat dorit sau de 

apariţia unui eveniment ulterior. 

- acest raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea 

obţinerii unei valori minime/maxime, solicitare venită din 

partea beneficiarului sau a altor persoane care au interese 

legate de beneficiar sau de aprobarea unui împrumut. 

- în deplină cunoştinţă de cauză, analizele, opiniile şi 

concluziile exprimate au fost realizate în conformitate cu 

cerinţele Standardelor ANEVAR (Asociaţia Naţională a 

Evaluatorilor din România) sau a Standardelor  Europene 

şi cu cerinţele “Codului deontologic al profesiei de 

evaluator” care este o anexă la Statutul ANEVAR. 

- certifică faptul că utilizarea  raportului de evaluare 

întocmit de el poate fi însoţită de verificarea lui în 

conformitate cu Standardul de verificarea de rapoarte de 

evaluare, elaborat de ANEVAR (SEV 8.08). 

- certifică  faptul că a efectuat personal inspecţia 

proprietăţii imobiliare sau întreprinderii care face 

obiectul  raportului. 
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- în prezent este membru al ANEVAR (sau al altei 

asociaţii profesionale dacă este cazul). 

- prin prezenta certifică faptul ca este competent să 

efectueze acest raport de evaluare. 

 

4.4. Pot exista situaţii în care este adecvat să se prezinte un proiect 

preliminar al evaluării sau o actualizare într-o formă rezumat care 

nu este conformă cu standardele de evaluare. În acest caz, trebuie 

făcută şi o referire la existenţa unui raport de evaluare viitor sau 

anterior. 

 

4.5. În funcţie de mărimea şi complexitatea lucrării de evaluare se vor 

prezenta anexe cu informaţii care să fundamenteze afirmaţiile din 

raport. 

 

4.6. Analiza şi fundamentarea raportului va urmări interpretarea corectă 

a datelor, corelarea dintre datele reale şi recente şi ipotezele avute 

în vedere la estimarea valorii finale. 

 

4.7. Analizele efectuate, opinia şi concluziile sunt limitate numai de 

ipotezele şi de condiţiile limitative. Utilizarea excesivă a unor 

condiţii limitative, care conduc la diminuarea responsabilităţii 

evaluatorului, este considerată ca fiind o deficienţă a raportului de 

evaluare care alterează concluzia evaluării. 

 

4.8. Omisiunea de a informa clientul de apariţia unor probleme 

importante neprevăzute, care pot modifica condiţiile iniţiale ale 

contractului, omisiunea  de a evidenţia problemele critice,  

neconsiderarea specificaţiei clientului dovedesc neînţelegerea 

misiunii de evaluare şi o comunicare nesatisfăcătoare între evaluator 

şi client. 

 

 

5.  COMENTARII 
 

5.1. Evaluatorul trebuie să  păstreze documentele utilizate în evaluare ca 

şi o copie a raportului de evaluare. 
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5.2. Evaluatorul trebuie să identifice sursele de informaţii pe care s-a 

bazat, să indice dacă acestea au fost furnizate de alţii şi dacă s-a 

bazat pe astfel de date, să specifice dacă a făcut o verificare a acestor 

informaţii. 

 

5.3. Dacă piaţa se caracterizează prin lâncezeală, evaluatorul trebuie să 

descrie condiţiile pieţei şi să explice motivele lipsei de informaţii.  

 

5.4. Dacă în timpul unei evaluări se identifică o problemă de poluare, 

evaluatorul menţionează explicit natura, profunzimea şi rezultatul 

investigaţiei şi corectează valoarea finală estimată. Corecţia adusă 

valorii estimate va avea ca bază o expertiză de mediu făcută de 

autorităţi competente. 

 

 

6.  DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE 
 

Standardul SEV 9.01 devine operaţional cu data de 1 ianuarie 2000. 
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STANDARD DE EVALUARE - SEV 9.02 

 

Ediţia 01                     ANEVAR                      Noiembrie 1999 

 

 

RAPORTUL DE EVALUARE 

CLAUZE GENERALE: RĂSPUNDERE, 

CONFIDENŢIALITATE, NEPUBLICARE  
 

 

 
1. INTRODUCERE 

2. DOMENIU DE APLICARE 

3. DEFINIŢII 

4. MOD DE APLICARE 

5. COMENTARII 

6. DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE 

 

 

1.  INTRODUCERE 
 

În raportul de evaluare sunt introduse clauze care exonerează de  

răspundere evaluatorul fără a ştirbi autoritatea sa sau a raportului. 

 

 

2.  DOMENIU DE APLICARE 
  

Acest standard se aplică tuturor evaluărilor de active corporale şi 

necorporale şi se referă la definirea principalelor clauze generale care 

figurează în raportul de evaluare şi care sunt convenite cu clientul în 

vederea îndeplinirii responsabile şi confidenţiale a contractului . 



ANEVAR - CULEGERE DE STANDARDE                                          SEV 9.02 

 

 - 206 - 

 

3. DEFINIŢII 
 

3.1. Răspunderea evaluatorului se referă la asumarea integrală de către 

acesta a celor precizate în raportul de evaluare ca şi la păstrarea 

confidenţialităţii asupra informaţiilor din raport. 

 

3.2. Confidenţialitatea se referă la : 

 nedezvăluirea de informaţii confidenţiale pe parcursul activităţii 

de evaluare, cu excepţia cazurilor când sunt autorizaţi să o facă; 

şi  

 utilizarea de informaţii obţinute pe parcursul activităţii, în 

schimbul unor avantaje neetice sau ilegale, fie personal, fie prin 

intermediul unei terţe persoane. 

 

 

4.  MOD DE APLICARE 
 

4.1. Obligaţiile fiduciare ale evaluatorului: 

 

4.1.1. Obligaţiile fiduciare ale evaluatorului au ca obiect principal 

faptul de a se evidenţia şi/sau de a se pune de acord, în 

prealabil, cu clientul cu privire la: 

 Certificarea calificării evaluatorului în funcţie de 

scopul evaluării; 

 Competenţa sa faţă de toate aspectele potenţiale care 

afectează evaluarea proprietăţii date;  

 Natura, extinderea şi rezultatul investigaţiilor făcute sau 

care vor fi întreprinse. Şi după aceea, dacă este cazul, 

trebuie să facă o declaraţie clară cuprinzând 

recomandările ulterioare efectuării unui diagnostic, şi 

să consulte cu clientul asupra acţiunii adecvate . 

4.1.2. O cerinţă esenţială este obligaţia evaluatorului de a pregăti 

un raport transparent şi coerent, pentru a evita inducerea în 

eroare sau confuzia beneficiarului.  
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4.2. Recomandarea unei formulări standard a clauzei de 

confidenţialitate, referitoare la nepublicarea raportului este de o 

importanţă specială dacă acesta este prezentat cu rezerve, este 

elaborat în condiţiile unor ipoteze speciale sau, în unele aspecte, 

conţine unele devieri de la Standardele de Evaluare. Recomandarea 

este următoarea: 

 

“Acest Raport de evaluare nu va putea fi inclus, în întregime sau 

parţial, în documente, circulare sau în declaraţii, nici publicat sau 

menţionat în alt fel, fără aprobarea scrisă a evaluatorului asupra 

formei şi contextului în care ar putea să apară”. 

 

4.3. Răspunderea faţă de terţi ar trebui, de regulă, inclusă într-o clauză 

de nepublicare. Un model de clauză standard are următoarea 

exprimare: 

 

“Acest raport este confidenţial pentru dumneavoastră şi pentru 

consultanţii dvs. şi este numai pentru destinaţia stabilită mai sus. Nu 

acceptăm nici o responsabilitate dacă este transmis altei persoane, 

fie pentru scopul declarat, fie pentru oricare alt scop”. 

 

4.4. Factorii de mediu 

4.4.1. Raportul de evaluare va include în mod normal o serie de 

investigări, informaţii provenite de la client, din inspectarea 

directă, din cunoştinţele locale, din analiza registrului de 

cadastru, din registrele locale ale terenurilor, din interviurile 

privind planificarea urbană, din cercetările asupra 

întreprinderilor şi din verificarea folosirii prezente sau 

anterioare a terenului sau a terenului vecin pe care 

construcţiile au fost făcute. Dacă se constată că au fost 

folosite materiale periculoase sau dacă terenul ar putea să fie 

contaminat, evaluatorul va recomanda un studiu de mediu 

sau va solicita o declaraţie de calitate a terenului.  

4.4.2. În funcţie de natura tehnică şi frecvent controversată a 

expertizei de mediu şi a responsabilităţilor ce apar din 

asemenea rapoarte, este preferabil ca însuşi clientul să 

instruiască direct expertul de mediu; dacă raportul de 

evaluare trebuie să integreze rezultatele expertizei de mediu, 

atunci întregul raport, numele expertului şi textul 
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instrucţiunilor trebuie să fie menţionate în raportul de 

evaluare şi anexate la raportul de evaluare. 

4.4.3. În împrejurări normale: (a) dacă nu există un indiciu a 

existenţei materialelor periculoase sau contaminarea nu a 

fost identificată de procedurile standard, sau (b) când este 

mai convenabilă o exonerare absolută, va fi indicat să se 

consemneze în raportul de evaluare o avertizare cu privire la 

problematica de mediu. 

a) Când nu a fost  identificată nici o contaminare, este 

recomandată includerea unei formulări, după cum 

urmează: 

 

“Procedurile standard nu au condus la nici un indiciu, 

privind existenţa unei contaminări naturale sau chimice 

ce afectează valoarea proprietăţii analizate sau a      

proprietăţile vecine; dacă se va stabili ulterior că există o 

contaminare pe proprietate sau pe oricare alt teren vecin 

sau că au fost sau sunt în funcţiune mijloace care ar putea 

să contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea 

valorii raportate.” 
 

b) Dacă este mai convenabilă o exonerare absolută a  

responsabilităţii evaluatorului, care a fost agreată de către 

client,  se recomandă să fie inclusă în rapoartele de 

evaluare următoarea formulare: 

 

“Prin contract s-a cerut, în scopul acestei evaluări, să 

presupunem că nu există nici un fel de contaminanţi şi 

costul activităţilor de decontaminare nu afectează 

valoarea Nu avem cunoştinţă de efectuarea unei inspecţii 

sau unui raport care să indice prezenţa contaminanţilor 

sau materialelor periculoase. Noi nu am făcut nici un fel 

de investigaţie referitoare la utilizările trecute sau 

prezente, atât pe proprietate, cât şi pe terenul vecin, 

pentru a stabili dacă există vreo contaminare a 

proprietăţii analizate în aceste utilizări sau amplasamente 

şi deci valoarea este estimată în ipoteza că nu există aşa 

ceva. Nu ne asumăm nici o răspundere pentru existenţa 

vreunui contaminant şi nici nu ne angajăm pentru o 
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expertiză sau o investigare ştiinţifică necesară pentru a fi 

descoperit. Dacă ulterior, se va stabili că există 

contaminare pe proprietatea analizată sau pe oricare alt 

teren vecin sau că mijloacele care au fost sau sunt puse în 

funcţiune ar putea contamina, aceasta ar putea diminua 

valoarea raportată.” 
 

4.4.4. În legătură cu impactul pe care l-ar putea avea prezenţa 

substanţelor periculoase şi/sau dăunătoare în clădiri, 

următoarea formulare poate fi adecvată când nu se face o 

investigaţie sau poate forma o bază pentru o aserţiune mai 

concretă: 

 

“Noi nu am efectuat nici o investigaţie referitoare la prezenţa 

sau absenţa substanţelor toxice sau periculoase şi, prin 

urmare, nu putem oferi nici o asigurare a potenţialului său 

impact asupra evaluării. În consecinţă, pentru scopul acestei 

evaluări, am presupus că nu sunt pe sau în cadrul proprietăţii 

nici un fel de substanţă toxică, periculoasă sau dăunătoare. 

Orice identificare ulterioară nu ne este imputabilă.” 

 

4.5. Clauze de exonerare pot fi folosite acolo unde nu s-a făcut nici o 

investigaţie în legătură cu starea tehnică a  clădirilor, stabilitatea 

clădirilor sau studii geotehnice pentru amplasarea construcţiilor. 

Următorul model se referă la starea tehnică: 

 

“Noi nu am făcut nici o investigaţie şi nici nu am inspectat acele 

părţi ce erau acoperite, neexpuse sau inaccesibile şi s-a presupus 

astfel că aceste părţi sunt în stare tehnică bună. Nu putem să 

exprimăm nici o opinie despre starea tehnică a părţilor neinspectate 

şi acest raport nu trebuie considerat că ar valida integritatea 

structurii sau sistemului clădirii” 

 

 

 

 

5.  COMENTARII   
   

5.1. Modelul de clauze care exonerează de răspundere evaluatorul  

trebuie să fie folosit moderat şi numai acolo unde este justificat, 
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întrucât ştirbeşte din autoritatea unui raport. Clauzele trebuie să 

clarifice clientul asupra unor aşteptări rezonabile şi conforme cu 

acordul mutual iniţial al termenilor din contract, cu excepţia 

chestiunilor excepţionale apărute ulterior. Folosirea unui model de 

clauze, când este cerută, nu trebuie să înlocuiască obligaţia 

evaluatorului de a atrage atenţia clientului asupra elementelor legate 

de stabilirea valorii de piaţă, dacă există o suspiciune referitoare la 

existenţa unor probleme reale. 

 

 

6.  DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE 
 

Standardul SEV 9.02 devine operaţional cu data de 1 ianuarie 2000. 

 


