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OBIECTIVE
La baza acestui studiu a stat nevoia de a
estima impactul pandemiei de COVID-19
asupra activității evaluatorilor autorizați care
își desfășoară activitatea prin intermediul
membrilor corporativi ANEVAR.
Ne-am propus să deschidem o discuție
despre impactul pandemiei, evoluția
predictibilă a activității de evaluare, măsuri
de securizare și cum poate veni ANEVAR în
întâmpinarea nevoilor membrilor săi.
DESIGN
Populația țintă: companiile care își
desfășoară activitatea de evaluare ca
membri corporativi ANEVAR prin
administratorii - evaluatori autorizați - ai
acestora
Metoda de culegere a datelor: Interviuri
online
Eșantion: 233 de interviuri. Eșantionul final
a fost ponderat și oglindește structura reală
a universului de companii.
Durata chestionar: 15 minute
Perioada colectare date: 9-17 iunie 2020

Obiective. Design studiu. Profilul companiilor

Evoluția activității, factorii de impact
și măsurile implementate în perioada
de urgență pandemică

Status Quo: structura
activității de evaluare la
15 martie 2020

Evoluția preconizată pentru
următoarele 7 luni și măsuri
de diminuare a impactului

Măsuri de securizare și
susținerea ANEVAR



CÂTEVA CUVINTE DESPRE ALEGEREA
VARIBILELOR DE EȘANTIONARE

Pentru eșantionare și ulterior ponderarea la
structura universului de companii s-au ales 2
variabile. Criteriul de alegere a cifrei de
afaceri și a sediului principal de desfășurare a
activității a fost numărul de companii (cât mai
mare) care să se regăsească în fiecare
substrat al fiecărei variabile.

De exemplu, variabilele de număr de angajați,
colaboratori și membri asociați erau mai puțin
potrivite pentru acest scop având foarte multe
companii într-un substrat și prea puține în
altele (a se vedea distribuția în format grafic
pe slide-ul următor).

Eșantionul neponderat (din dreapta jos) a fost
ulterior ponderat în așa fel încât datele
obținute pe fiecare variabilă să reflecte
structura universului (din dreapta sus).

Obiective. Design studiu. Profilul companiilor

UNIVERS (Cifra de afaceri = CA) București Restul țării TOTAL

CA peste 500.000 lei 35 16 51

CA între 100.000-500.000 lei 58 132 190

CA între 50.000-100.000 lei 13 88 101

CA sub 50.000 lei 39 112 151

493

EȘANTION NEPONDERAT București Restul țării TOTAL

CA peste 500.000 lei 17 13 30

CA între 100.000-500.000 lei 41 95 136

CA între 50.000-100.000 lei 2 31 33

CA sub 50.000 lei 6 28 34

233!!!! De reținut în citirea raportului este faptul că 24% din companiile din
București sunt companii cu o cifră de afaceri de peste 500.000 de lei.
În restul țării, cota companiilor mari în structură este de aproximativ 5%.



10%

39%

20%

31%

Cifra de afaceri

peste 500k lei 100k-500k lei
50k-100k lei sub 50k lei
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01. Obiective. Design studiu. Profilul companiilor

O PRIVIRE ASUPRA PROFILULUI COMPANIILOR
Cifra de afaceri de 100.000 lei împarte eșantionul în 2 categorii egale de evaluatori – sub 100.000 lei și peste. Jumătate dintre companii au o
vechime în piață de peste 10 ani, ceea ce înseamnă că ceva mai mult de jumătate dintre evaluatori nu au prins criza din 2008 – 2010 ca
antreprenori în acest domeniu. Companiile cu 0-1 angajați predomină, la fel și cele cu un singur membru titular.

7%

22%

22%22%

27%

Vechimea în piață

< 2 ani 2 - 5 ani
5 -10 ani 10 -15 ani
> 15 ani

78%

22%

82%

18%

0 - 1 2 sau mai multi

Mărime companie

Asociați membri titulari
Angajați



TIPURI DE EVALUĂRI CONFORM
OG 24/2011

Toate companiile, indiferent de mărimea
cifrei de afaceri, realizează rapoarte de
evaluare de proprietăți imobiliare (bunuri
imobile).

Urmează evaluările de bunuri mobile
realizate de 79% dintre companii.

Evaluările de întreprinderi se regăsesc în
aproape jumătate din portofoliile companiilor
de evaluare, iar dacă luam în calcul și
evaluările de fond de comerț și alte active
necorporale pe care le putem asocia cu
evaluările de întreprinderi, ponderea acestora
crește la 64%

Verificările de evaluări sunt realizate de 13%
dintre companiile de evaluare. Mai mult de
jumătate dinre firmele cu cifra de afaceri
peste 500 k lei oferă acest tip de servicii 6

Obiective. Design studiu. Profilul companiilor

Q2. Pe care dintre următoarele tipuri de evaluări conform specializărilor din OG 24/2011 le oferiți clienților dvs.?
Mai multe răspunsuri posibile.

Nota: Pentru a ușura vizualizarea datelor, am ales să prezentăm
în grafic doar procentele pe total și valorile peste medie, de la
anumite segmente.

100%

49%

79%

7%

15%

13%

72%

91%

33%

52%

57%

55%

Evaluări de bunuri imobile

Evaluări de întreprinderi

Evaluări de bunuri mobile

Evaluări de acțiuni și alte 
instrumente financiare

Evaluări de fond de comerț și alte 
active necorporale

Verificări de rapoarte de evaluare

Tipuri de evaluări (conform specializărilor din OG 
24/2011) oferite clienților

Total
CA peste 500k lei
Intre 100k - 500k lei
Intre 50k - 100k lei
CA sub 50k lei



TIPURI DE LUCRĂRI ȚINÂND CONT DE
SCOPUL EVALUĂRII

Tipurile de evaluări care se regăsesc la mai
mult de jumătate dintre companiile de
evaluare sunt, în ordine descrescătoare:
• Evaluări pentru impozitarea clădirilor
• Evaluări pentru raportare financiară
• Evaluări pentru garantarea împrumuturilor
• Evaluări în proceduri de insolvență sau

faliment
• Evaluări pentru autorități publice

Evaluările pentru instanțele judecătorești se
regăsesc în cel mai mare număr la
companiile cu o cifră de afaceri sub 50 mii
lei, fiind asociate cu înscrierea în tabloul
experților judiciari a administratorului,
evaluator autorizat al acestor companii.
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Obiective. Design studiu. Profilul companiilor

98%

87%

65%

59%

57%

32%

29%

22%

13%

42%

58%

48%

63%

40%

Ev. pentru impozitare a clădirilor

Ev. pentru raportare financiară

Ev. pentru garantarea împrumuturilor

Ev.în proceduri de insolvență sau faliment

Ev. pentru autorități publice 

Ev. pentru instanțe judecătorești

Ev. de întreprinderi pentru fuziuni, achiziții, 
delistare

Ev. pentru stabilirea despăgubirilor în caz de
expropriere

Verificări de evaluări

Alte tipuri de lucrări

Tipuri de lucrări ținând cont de scopul evaluării

Total
CA peste 500k lei
Intre 100k - 500k lei
Intre 50k - 100k lei
CA sub 50k lei

Q3. Pe care dintre următoarele tipuri de lucrări le oferiți clienților dvs. ținând seama de scopul evaluării?
Mai multe răspunsuri posibile.

Nota: Pentru a ușura vizualizarea datelor, am ales să prezentăm
în grafic doar procentele pe total și valorile peste medie, de la
anumite segmente.
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Status quo la 15 martie



STATUS QUO LA 15 MARTIE –
LUCRĂRI CONTRACTATE/
COMANDATE

Dacă ne uităm la structura de business
cu focus pe tipurile de evaluări conform
OG 24/2011, până la data de 15 martie
2020, observăm că startul de an este dat
de evaluările de bunuri imobile.

Evaluările de întreprinderi și cele de
bunuri mobile, deși au în general o
pondere importantă în portofoliul de
produse, nu au avut o pondere
semnificativă până la începutul
pandemiei.

9

Status quo la 15 martie02.

A01_1. Ați declarat că abordați lucrări din următoarele tipuri de specializări. Distribuiți 100 de procente între
acestea ținând cont de numărul de lucrări pe care le aveați contractate (sau comandate) în 2020 până la 15
martie. Scrieți procentul în spațiul din dreapta.

100%

79%

49%

15%

13%

7%

85%

10%

3%

1%

Evaluări de bunuri imobile

Evaluări de întreprinderi

Evaluări de bunuri mobile

Evaluări de acțiuni și alte instrumente 
financiare

Evaluări de fond de comerț și alte 
active necorporale

Verificări de rapoarte de evaluare

Status quo la 15 martie versus 
evaluări oferite în general

Oferite în general

Status quo 15 martie



Status quo la 15 martie02.

85 76 84 81 92

10
10

12 16 43
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3 2 3
1

2
1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Total Peste 500k lei Între 100k -
500k lei

Între 50k -
100k lei

Sub 50k lei

Status quo la 15 martie în funcție de cifra de afaceri

Verificări de rapoarte de evaluare
Evaluări de fond de comert si alte active necorporale
Evaluări de acțiuni și alte instrumente financiare
Evaluări de întreprinderi
Evaluări de bunuri mobile
Evaluări de bunuri imobile

STATUS QUO LA 15 MARTIE –
LUCRĂRI CONTRACTATE/ 
COMANDATE 

Evaluările de bunuri imobile reprezintă
ponderea cea mai semnificativă la
începutul anului 2020, fiind justificată atât
de perioada realizării evaluărilor pentru
impozitare a clădirilor, de o perioadă cu
volum ridicat de evaluări pentru
garantarea împrumuturilor cât și de
perioada din an în care se realizează
evaluările pentru raportare financiară.

Și evaluările de bunuri mobile, deși în
proporție mai redusă, se regăsesc în
portofoliile tuturor companiilor indiferent
de mărimea cifrei de afaceri.

Evaluările de întreprinderi au avut cea
mai mare ponedere în prima parte a
anului în portofoliile de lucrări ale
companiilor cu cifra de afaceri de peste
500.000 lei. A01_1. Ați declarat că abordați lucrări din următoarele tipuri de specializări. Distribuiți 100 de procente între acestea ținând

cont de numărul de lucrări pe care le aveați contractate (sau comandate) în 2020 până la 15 martie.



TIPURI DE LUCRĂRI ȚINÂND CONT DE
SCOPUL EVALUĂRII

După cum a rezultat și din graficul anterior 
există două tipuri de lucrări de evaluare care 
susțin business-ul celor mai multe companii 
specializate în acest domeniu la început de 
an:
• Evaluare pentru impozitarea clădirilor
• Evaluare pentru garantarea

împrumuturilor.

Se observă că ponderea evaluărilor pentru
raportare financiară era în curs de 
desfășurare pentru un număr redus dintre
companiile care dețin portofoliul de lucrări.
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Status quo la 15 martie02.

98%

87%

65%

59%

57%

32%

29%

22%

13%

42%

43%

9%

28%

5%

5%

4%

2%

1%

0%

3%

Ev. pentru impozitare a clădirilor

Ev. pentru raportare financiară

Ev. pentru garantarea împrumuturilor

Ev. în proceduri de insolvență sau faliment

Ev. pentru autorități publice 

Ev. pentru instanțe judecătorești

Ev. de întreprinderi pentru fuziuni, achiziîii,
delistare

Ev. pentru stabilirea despăgubirilor în caz de
expropriere

Verificări de evaluări

Alte tipuri de lucrari

Status quo la 15 martie. 
Tipuri de lucrări ținând cont de scopul evaluării

Oferite in general

Status quo 15 martie

A01_2 Ați declarat că abordați următoarele tipuri de lucrări în funcție de scopul evaluării. Distribuiți 100 de procente
între acestea ținând cont de numărul de lucrări pe care le aveați contractate (sau comandate) în 2020 până la 15
martie. Scrieți procentul în spațiul din dreapta.



Status quo la 15 martie02.

43

22
35

42

62

28

44

37 27

13
9

14
9 8

6
5 2 5 8 5
5

4
5 7 2

4
2

2 4 62 9 1
123 4 4 4 2

Total peste 500k
lei

Între 100k
- 500k lei

Între 50k -
100k lei

sub 50k lei

Status quo la 15 martie în funcție de cifra de afaceri

Alte tipuri de lucrări

Verificări de evaluări

Ev. pentru stabilirea
despăgubirilor
Ev. de întreprinderi

Ev. pentru instanțe 
judecătorești
Ev. în proceduri de insolvență

Ev. pentru autorități publice

Ev. pentru raportare financiară

Ev. pentru garantarea
împrumuturilor
Ev. pentru impozitare a
clădirilor

STRUCTURA DE BUSINESS ȚINÂND
CONT DE NUMĂRUL DE LUCRĂRI
CONTRACTATE PÂNĂ LA 15 MARTIE

La început de an, companiile cu cifra de
afaceri mai mare de 100.000 de lei au o
structură care conține un număr mai mare
de evaluări pentru garantarea
împrumuturilor, în timp ce companiile cu
cifra de afaceri mai mică de 50.000 de lei
au mai multe evaluări pentru impozitarea
clădirilor.

În plus, companiile cu CA mai mare de
500.000 de lei au mai multe evaluări
pentru raportări financiare și evaluări de
întreprinderi pentru fuziuni, achiziții,
delistare încă de la începutul anului.

A01_2 Ați declarat că abordați următoarele tipuri de lucrări în funcție de scopul evaluării. Distribuiți 100 de procente între
acestea ținând cont de numărul de lucrări pe care le aveați contractate (sau comandate) în 2020 până la 15 martie.
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Afacerea în perioada de urgență
pandemică



Evoluția volumului activității din 15 martie până
la momentul studiului, comparativ cu perioada
similară a anului 2019, a fost percepută în
scădere sau la acelașii nivel de majoritatea
respondenților.

Cea mai mare pondere de creștere a activității,
de 8% o regăsim în cadrul firmelor cu cifra de
afaceri de peste 500 k lei.
Companiile cu o cifră de afaceri mai mică de
50.000 de lei sunt cele care au evaluat volumul
de afaceri ca fiind neschimbat în cea mai mare
măsura 42%, pe când cele cu CA peste
100.000 de lei au resimțit cel mai mult scăderea
volumului.

5% din total firme au declarat că și-au închis
activitatea, cele mai mari procente de 8-9%
fiind pentru firmele cu cifra de afaceri sub 100
mii lei.
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Afacerea în perioada de urgență
pandemică03.

66%

77%

80%

67%

45%

24%

10%

15%

23%

42%

4%

8%

4%

5%

5%

4%

1%

9%

8%

Total (N=233)

CA peste 500k lei (N=30)

Între 100k - 500k lei (N=136)

Între 50k - 100k lei (N=33)

CA sub 50k lei (N=34)

Evoluția volumului de afaceri pe segmente de 
companii

S-a diminuat A rămas constant
A crescut Am închis activitatea

A02. Gândindu-vă la afacerea dvs din 15 martie 2020 și până în prezent, ați spune că volumul de business s-a
diminuat, a rămas constant sau a crescut comparativ cu perioada similară a anului 2019?
Asistat, un singur răspuns posibil.

Diferența semnificativă statistic calculată
la un nivel de încredere de 95%.



Două treimi dintre companii au declarat că
volumul de activitate s-a diminuat în
perioada de urgență, comparativ cu
perioada similară a anului 2019.

Scăderea medie a cifrei de afaceri estimată
de aceștia a fost de 42%

Peste jumătate dintre aceste firme au
declarat că volumul de activitate a scăzut
sau au resimțit o scădere de peste 50%.

În timp ce nivelul de scădere a activității
cuprins între 11-25% a fost prezentat de cca
25% din respondenți, iar 7% au
experimentat o scădere ușoară de până în
10%.

Evoluția afacerii 
în următoarele 7 luni03.

7%

24%

15%
19%

12%

13%

7%

3%

Scăderea estimată în perioada de 
urgență

10% sau mai puțin
11% - 25%
26% - 33%
34% - 50%
51% - 66%
67% - 75%
75% - 89%
90% pana la 100%

Cei care au apreciat că
volumul de afaceri a scăzut (66% din companii)

Medie: 
42%

Total N=172

A03_1. Care este, estimativ, scăderea în volumul de business?
Un singur răspuns posibil.



02. Afacerea in perioada de urgenta pandemica

16

75%

50%

49%

47%

44%

44%

43%

43%

32%

48%

13%

33%

22%

33%

47%

34%

39%

21%

35%

22%

5%

2%

5%

8%

1%

3%

2%

11%

1%

9%

... pentru garantarea împrumuturilor

verificări de evaluări

… în proceduri de insolvență sau faliment

... pentru instanțe judecătorești

... pentru impozitare a clădirilor

... pentru autorități publice
... pentru raportare financiară

… de întreprinderi pentru fuziuni, achiziții, delistare
... pentru stabilirea despăgubirilor la expropriere

Alte tipuri de lucrări

Evoluția volumului de afaceri pe fiecare tip de lucrare

S-a diminuat A rămas constant A crescut Nu pot estima N/A

A05. Ați declarat mai devreme că abordați următoarele tipuri de lucrări. Cum a evoluat volumul de
afaceri separat pe fiecare dintre acestea din 15 martie 2020 și până în prezent?

Diferența semnificativă statistic calculată
la un nivel de încredere de 95%.

Cele mai afectate tipuri de lucrări, în timpul perioadei de urgență, au fost evaluările pentru garantarea împrumuturilor urmate la o distanță
considerabilă de verificările de evaluări și cele de proceduri de insolvență sau faliment.
Nota: Fiecare companie a făcut estimări doar pentru acele tipuri de lucrări pe care le abordează. A se vedea coloana cu N= numărul de
respondenți din dreapta graficului.

Evaluări…
N=

168

35

143

71

228

135

205

67

54

102



61%

41%

26%

22%

21%

19%

16%

16%

14%

11%

9%

6%

S-a redus volumul cererii de lucrări de evaluare

Clienții au amânat contractarea de noi lucrări

Clienții au avut întârzieri în luarea deciziilor

Clienții au continuat să lucreze cu noi

Restricția de a avea interacțiuni față în față

Interdicția de a ieși din casă

Clienții au amânat semnarea contractelor

Posibilitatea de a lucra online de acasă

Clienții și-au tăiat bugete

Clienții au închis/ anulat contracte

Angajații au acceptat să meargă pe teren

Tarifele au scăzut

Top 12 factori de impact

Total N=233

A scăzut cererea, au apărut amânări la
contracte sau întârzieri în luarea deciziilor și
au fost restricții privind interacțiunile directe
cu clienții. Aceștia sunt cei mai importanți
factori care au avut impact în desfășurarea
normală a afacerilor.

În București s-a invocat mai mult amânarea
semnării contractelor, în timp ce în restul
țării a cântărit mai mult restricția de a avea
interacțiuni față în față.

Companiile mari, cu peste 500.000 de lei
cifră de afaceri, au recamarcat și menționat
în mai mare măsură că tarifele au scăzut.
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Afacerea în perioada de urgență
pandemică02.

A04. Care credeți că au fost factorii care au influențat cel mai puternic efectul în business? 
Alegeți 3 factori cei mai importanți.



49%

44%

40%

38%

26%

25%

25%

19%

18%

18%

17%

12%

Măsuri pentru a face posibil lucrul de acasă

Declarații pentru angajați pe timpul urgenței

Fexibilitate în programul angajaților

Modalitățtile de comunicare online, cu video

Am folosit o nouă platformă de comunicare

Am optimizat costurile pe proiecte și ofertă 

Ne-am actualizat planurile de afaceri și bugetele 

Am amânat plata unor taxe și impozite

Am comunicat mai mult în mediul online

Am informat toți angajații de modificările fiscale și legislative

Modalități pentru validarea identității digitale

Am elaborat scenarii de impact pe următoarele 6 luni

Top 12 măsuri implementate

Total N=233

În top sunt măsurile necesare pentru a continua
activitatea în condițiile impuse de lege și se
referă în principal la angajați/ colaboratori/
echipa de lucru.

Companiile cu cifra de afaceri mare (peste
500.000 de lei) au implementat mult mai multe
măsuri decât restul (cu 3 măsuri mai mult, în
medie) și ele au acoperit:
• O nouă platformă de comunicare
• Actualizarea planului de afaceri și a bugetelor
• Au ținut cont și au informat toți angajații de
modificările fiscale și legislative
• Elaborarea de scenarii de impact pe

următoarele 6 luni
• Ședințe virtuale cu recurență

Companiile cu cifra de afaceri între 100.000 și
500.000 de lei ies în evidență prin măsuri pentru
reducerea costurilor cu angajații: șomaj tehnic,
renunțare la colaboratori, reduceri salariale.
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Afacerea îin perioada de urgență
pandemică0.2

A06. Pe care dintre următoarele măsuri le-ați luat în ultimele 60 - 90 de zile pentru a diminua impactul crizei 
pandamice asupra afacerii dvs? Asistat, mai multe răspunsuri posibile. 
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Evoluția afacerii 
în următoarele 7 luni



Evoluția afacerii în perioada de urgență
pandemică, care a arătat diminuări ale
volumului de afaceri de până la 80% în rândul
companiilor cu cifra de afaceri între 100.000 și
500.000 de lei și cele mari cu cifra de afaceri
de peste 500.000 de lei, are impact și în
previziunile de business. Cu toate acestea, mai
mult de o treime din companii este optimistă și
se așteaptă să aibă cel puțin un volum similar
cu cel de anul trecut.

Firmele de evaluare cu sedii în afara
Bucureștiului se arată mai pesimiste decât cele
din București, declarând într-o măsură mai
mare că se asteaptă ca volumul lor de
business să scadă.
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Evoluția afacerii 
în următoarele 7 luni03.

61%

50%

65%

67%

62%

59%

58%

32%

40%

28%

29%

27%

41%

32%

7%

10%

6%

4%

10%

10%

Total (N=233)

București (N=66)

Restul țării (N=167)

CA peste 500k lei (N=30)

Între 100k - 500k lei (N=136)

Între 50k - 100k lei (N=33)

CA sub 50k lei (N=34)

Evoluția afacerii în următoarele 7 luni

Sa scada Sa fie la fel Sa creasca

A08_1. Daca vă gândiți la următoarele 7 luni, vă așteptați ca volumul de afaceri al companiei dvs la sfârșitul
anului 2020 să fie similar, să crească sau să scadă comparativ cu perioada similară a anului trecut?
Asistat, un singur răspuns posibil.

Diferența semnificativă statistic calculată la 
un nivel de încredere de 95%.



Din total 233 de companii, 147 cred că
activitatea de evaluare va scădea în
următoarele 7 luni. Dacă în perioada de
urgență cca 33% dintre acestea au resimțit
o scădere de peste 50%, la scăderea
preconizată până la finalul anului doar 18%
se așteaptă să scadă cu peste 50%.

În medie, luând în considerare opiniile
tuturor respondenților care au apreciat că
volumul de afaceri va scădea, cifra
preconizată de reducere este de 35%. Doar
1% dintre respondenții care au estimat
scădere a activității până la sfârșitul anului
2020 cred că scăderea va fi apropiată de
închiderea activității.

Evoluția afacerii 
în următoarele 7 luni04.

A08_2 Cât estimați că va fi scăderea în volumul de business în următoarele 7 luni comparativ
cu aceeași perioadă din 2019? Un singur răspuns posibil.

6%

26%

24%

26%

8%

9%

1%

Scaderea preconizata pentru 
urmatoarele 7 luni

10% sau mai putin
11% - 25%
26% - 33%
34% - 50%
51% - 66%
67% - 75%
75% - 89%
90% pana la 100%

Cei care au apreciat ca 
volumul de afaceri o sa scada

Medie: 
35%

Total N=147



04. Evoluția afacerii în următoarele 7 luni
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68%

44%

42%

40%

39%

35%

23%

18%

43%

16%

36%

42%

15%

37%

28%

34%

53%

29%

10%

4%

5%

20%

10%

8%

27%

21%

10%

... pentru garantarea împrumuturilor

verificări de evaluări

... pentru raportare financiară

… de întreprinderi pentru fuziuni, achiziții, delistare

... pentru autorități publice

... pentru stabilirea despăgubirilor la expropriere

… în proceduri de insolvență sau faliment

... pentru instanțe judecătorești

Alte tipuri de lucrări

Evoluția volumului de afaceri pe fiecare tip de lucrare

Sa scada Sa fie la fel Sa creasca Nu pot estima N/A

A09_1. Dacă vă gândiți la următoarele 7 luni, vă așteptați ca pe urmatoarele tipuri de lucrări volumul de afaceri al
companiei dvs la sfârșitul anului 2020 să fie similar, să crească sau să scadă în comparație cu anul 2019?

Așteptările respondenților sunt să scadă ponderea în business a evaluărilor pentru garantarea împrumuturilor și să scadă mai puțin sau chiar să
crească evaluările în proceduri de insolvență sau faliment și cele pentru instanțe judecătorești. Mulți sunt cei care au declarat că evaluările
pentru raportări financiare vor rămâne la fel ca în 2019.

Evaluari…
N=

168

35

205

67

135

54

143

71

102

Diferența semnificativă statistic calculată la 
un nivel de încredere de 95%.
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Scăderea
medie 36% 41% 43% 41% 31%

N=116 N=84 N=52N=35 N=46

04. Evoluția afacerii în următoarele 7 luni

Scăderea preconizată pe fiecare tip de lucrare

Cei mai mulți respondenți preconizează scăderi mai mici de 50% indiferent de tipul de lucrare și cele mai
multe bife le găsim pe intervalul 11-25%. Pentru evaluările în insolvență au fost multe companii care au
apreciat o evoluție pozitivă. 74% dintre ei au estimat o creștere de până în 25%.
Nota: Mai jos sunt prezentate doar acele lucrăari pentru care avem o bază mai mare de 30 de respondenți care au estimat scăderi.



74%

20%

6%

Evoluția volumului 
tranzacțiilor pe piața 

imobiliară rezidențială în 
perioada următoare

Sa scada
Sa ramana la fel
Sa creasca

24

64%

54%

68%

27%

32%

24%

9%

14%

7%

Total

Bucuresti

Restul tarii

0% 50% 100%

Evoluția prețului mediu 
unitar pe piața imobiliară
rezidențială în perioada 

următoare

Sa scada
Sa ramana la fel
Sa creasca

A13.Cum vă așteptați să evolueze volumul tranzacțiilor pe piața imobiliară rezidențială în perioada următoare (7 luni)? Un singur răspuns posibil.
A14. Cum vă așteptați să evolueze prețul mediu unitar pe piața imobiliară rezidențială în perioada următoare (7 luni)? Un singur răspuns posibil.
A15_1 Cât estimați că va fi scăderea numărului tranzacțiilor în piața imobiliară rezidențială în perioada următoare? Un singur răspuns posibil. 

N=173

Scadere 
Medie: 23%

N=233N=233

04. Evoluția afacerii în următoarele 7 luni

Referitor la percepția reprezentanților membrilor corporativi privind evoluția pieței imobiliare rezidențiale,
aceștia se așteaptă la scăderi atât în volum, cât și în preț mediu unitar. Scăderea medie a numărului de
tranzacții pe această piață este aproximată la 23%.
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4

Securizarea afacerii și 
suportul ANEVAR



55%
52%
50%
50%

39%
37%
36%

27%
25%
23%

18%
13%

10%

Să optimizăm și să reducem costurile
Să ne extindem portofoliul de lucrări

Mai aproape de clienții noștri, mai prompți și mai eficienți
Noi posibilități de extindere a afacerii în afara domeniului …

Să acordăm o mai mare atenție riscurilor 
Să acordăm o mai mare atenție gestiunii fluxurilor de numerar

Să reducem numărul de întâlniri față în față
Să organizăm mai eficient munca angajaților de acasă

Strategii mai bune de negociere cu clienții pentru termenele …
Să comunicăm cât mai deschis și rapid toate deciziile 

Să reducem costurile de consultanță pentru clienți
Să schimbăm locația/ să restrângem spațiul 

Nu cred că pandemia va avea un impact semnificativ

Top 12 măsuri de implementat

Total 
N=233

Cele mai importante măsuri pe care
companiile de evaluare se gândesc să le
implementeze cu scopul de a diminua
impactul pandemiei în business sunt:
• Optimizarea de costuri;
• Extinderea portofolului sau alte posibilități

de extindere a afacerii;
• O relație mai apropiată cu clienții și o

mai mare atenție acordată riscurilor.

Companiile mari (CA +500.000 de lei) iau în
calcul în mai mare măsură următoarele:
• Apropierea față de clienți, să fie mai

prompți și mai eficienți (cel mai important
aspect)

• Gestiunea fluxurilor de numerar
• Comunicarea deschisă și rapidă a deciziilor

de business pentru a susține moralul
angajaților și colaboratorilor

• Reducerea numărului de angajați și
modificarea grilei de salarizare și/ sau
bonusare.
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Securizarea afacerii și 
suportul ANEVAR05.

A10. Pe care dintre următoarele măsuri vă gândiți să le implementați în următoarele luni în
compania dvs. cu scopul de a diminua impactul pandemiei în business?



23%

30%

6%

9%

10%

5%

3%

3%

4%

7%

49%

45%

17%

21%

16%

12%

12%

10%

10%

9%

65%

55%

34%

32%

24%

24%

20%

18%

15%

12%

Evaluări pentru impozitare a clădirilor

Evaluări pentru garantarea împrumuturilor

Evaluări pentru raportare financiară

Evaluări în proceduri de insolvență 

Alte tipuri de lucrări

Evaluări pentru autorități publice 

Evaluări pentru instanțe judecătorești

Evaluări de întreprinderi pentru fuziuni, achiziții

Evaluări pentru stabilirea despăgubirilor

Verificări de evaluări

Clasamentul în funcție de volumul de lucrări, următorii 3-5 ani

 TOP 1 (mentionata prima in
clasament)

 TOP 2 (in primele doua mentiuni)

 TOP 3 (in primele 3 mentiuni)

27A12. Care credeți că este „clasamentul” de la 1-10 al domeniilor evaluării în funcție de volumul de lucrări pentru următorii 3-5 ani?

05. Securizarea afacerii și suportul ANEVAR

Cele mai relevante evaluări pe viitor sunt considerate cele pentru garantarea împrumuturilor (în special pentru
primele două segmente mari de cifră de afaceri) și cele pentru impozitarea clădirilor (mai relevantă pentru
companiile mici). Urmează evaluările în proceduri de insovență și faliment (importante pentru segmentul de
companii mici, cu cifra de afaceri sub 50.000 de lei) și cele pentru raportarea financiară (mai relevante pentru
primele două segmente mari de cifră de afaceri cu cifra de afaceri peste 100.000 de lei).



23%
17%

7%
7%
7%

6%
6%
5%
4%
4%
4%
3%
3%

1%
1%

6%
5%

4%
4%

Prospectare piață/ Clienți noi/ Intensificare vânzări
Promovare/ marketing mai intens (online)

Nu văd astfel de măsuri/ Nu cred că e posibilă stagnarea
Diversificare portofoliu/ categorii noi de evaluare

Promptitudine/ Timp de execuție mic/ Eficiență
Aproape de clienț/ Client service mai bun

Extindere pe altă afacere/ alt domeniu
Tarife mai mici

Loializare clienți vechi/ actuali
Calitate/ Profesionalism

Activitate online cu clientii/ Softuri în domeniul nostru
Reducere/ Optimizare costuri

Mai multe bănci în portofoliu/ Mai multe contracte cu băncile
Colaborare cu clienți din piețe conexe

Extinderea zonelor de acoperire
Nu știu

Altele
Fără răspuns

Niciuna

Măsuri de securizare a afacerii – Mențiuni Spontane

Total 
N=233

Dacă la întrebarea asistată cu lista de măsuri
pe primul loc era grija optimizării costurilor,
atunci când au fost întrebați spontan
răspunsurile au variat și sunt pline de
proactivitate și orientare spre client, primele
două fiind:
• Prospectare piață/ intensificare vânzări
• Promovare

Prospectarea pieței este mai relevantă pentru
companiile din București (35%), în timp ce
promovarea și marketingul mai intens online
au fost mentionate mai mult de companiile cu
cifra de afaceri mai mică de 50.000 de lei.

12% din companiile mari au declarat că nu
văd utilitatea unor astfel de măsuri pentru că
nu cred că este posibilă stagnarea și încă
21% dintre ele nu au oferit niciun răspuns la
această întrebare.
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Securizarea afacerii și 
suportul ANEVAR05.

A16. Ce măsuri veți implementa în următoarele luni pentru a asigura un volum similar sau chiar mai
mare al activității companiei dvs în domeniul evaluării comparativ cu cel din anul precedent?



88%

47%

26%

26%

21%

13%

9%

8%

36%

NET SEMINARII

Utilizarea mai largă a webinariilor și mai puțin seminarele la sală

Structura seminarelor existente este suficientă

Să organizeze cursuri de dobândire a specializării VE

Diversificarea seminarelor cu teme profesionale

Să organizeze cursuri de dobândire a specializării EI

Să organizeze cursuri de dobândire a specializării EBM

Diversificarea seminarelor cu teme legate de dezvoltarea personală

Demersurile pentru ca membrii ANEVAR să devină experți judiciari

Susținerea din partea ANEVAR

Total 
N=233

Rolul ANEVAR și sprijinul așteptat constă în
continuarea seminarelor și a cursurilor de
dobândire a specializărilor.
Cumulat, indiferent de tipul de seminar sau
curs menționat, 88% dintre companii
așteaptă cel puțin unul dintre cursurile sau
seminarele propuse de ANEVAR.

Companiile își doresc utilizarea mai largă a
webinariilor, iar pentru un sfert dintre ei
structura seminarelor existente este
suficientă.
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Securizarea afacerii și 
suportul ANEVAR05.

A17. Ca susținere din partea ANEVAR, ce ați considera util să se întâmple/ implementeze în
perioada următoare? Mai multe răspunsuri posibile.
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4

Analiza pe tipuri de lucrări - perioada 
de urgență versus evoluție așteptată
Povestea într-o pagină
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Evaluările pentru garantarea
împrumuturilor

75%

13%
5%

Perioada de urgenta

N/A

Nu pot estima

A crescut

A rămas
constant
S-a diminuat

68%

16%

10%

Urmatoarele 7 luni

N/A

Nu pot estima

Sa creasca

Sa fie la fel

Sa scada
Scăderea
medie 36%

Analiza pe tipuri de lucrări - perioada 
de urgență versus evoluție așteptată06.

Cea mai abruptă diminuare în perioada de urgență
și cele mai sumbre așteptări pentru următoarele 7
luni. Cu un status quo destul de bun la jumătatea
lui martie, jumatate dintre cei care îl oferă având
deja o lucrare pe acest tip de evaluare.

65%

Oferite clienților Status quo la 15 

28%
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Evaluările pentru raportare
financiară

43%

39%

2%

Perioada de urgență

N/A

Nu pot estima

A crescut

A ramas
constant
S-a diminuat 42%

42%

5%

Următoarele 7 luni

N/A

Nu pot estima

Să crească

Să fie la fel

Să scadă
Scăderea
medie 41%

Analiza pe tipuri de lucrări - perioada 
de urgență versus evoluție așteptată06.

Un status quo la 15 martie de 10% din potențialul de
business. Așteptările sunt echilibrate între a rămâne
la fel și scădere. Chiar și în cazul celor care au
preconizat scădere părerile sunt împărțite și
distribuite pe toată scala, ca și cum firmele nu ar ști
la ce să se aștepte pe acest tip de lucrări.

87%

Oferite clienților Status quo la 15 

9%
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Evaluări pentru autorități publice 
(vânzări, concesionări, schimburi 
etc.)

44%

34%

3%

Perioada de urgență

N/A

Nu pot estima

A crescut

A rămas
constant
S-a diminuat 39%

37%

10%

Urmatoarele 7 luni

N/A

Nu pot estima

Sa creasca

Sa fie la fel

Sa scada
Scăderea
medie 41%

Analiza pe tipuri de lucrări - perioada 
de urgență versus evoluție așteptată06.

Un status quo la jumătatea lui martie sub 10% din
potențial. Păreri din nou împărțite între evoluție
normală și scădere, iar 10% sunt optimiști că vor avea
chiar o creștere pe acest tip de lucrare până la finalul
anului. În general, cei care așteaptă scăderi le văd
undeva între 11% și 50%.

57%

Oferite clienților Status quo la 15 

5%
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Evaluări în proceduri de insolvență
sau faliment

49%

22%

5%

Perioada de urgență

N/A

Nu pot estima

A crescut

A ramas
constant
S-a diminuat

23%

34%

27%

Următoarele 7 luni

N/A

Nu pot estima

Să crească

Să fie la fel

Să scadă
Scăderea
medie 43%

Analiza pe tipuri de lucrări - perioada 
de urgență versus evoluție așteptată06.

Un status quo la jumătatea lui martie sub 10% din
potențial și puține firme au întâlnit creșteri pe acest tip
de lucrare în perioada de urgență. Cu toate acestea
27% dintre companii se așteaptă la creșteri pe acest
tip de lucrare, cel mai probabil ținând cont de
conjunctura economică.

59%

Oferite clienților Status quo la 15 

5%
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Alte tipuri de lucrari

48%

22%

9%

Perioada de urgență

N/A

Nu pot estima

A crescut

A rămas
constant
S-a diminuat 43%

29%

10%

Următoarele 7 luni

N/A

Nu pot estima

Să crească

Să fie la fel

Să scadă
Scăderea
medie 31%

Analiza pe tipuri de lucrări - perioada 
de urgență versus evoluție așteptată06.

Foarte puține firme au apucat să contracteze alte tipuri
de lucrări până la mijlocul lunii martie. Așteptările sunt
similare cu ce au experimentat în perioada de urgență
a pandemiei, adică mai degrabă scădere de volum.
Cei mai multi spun că vor fi scăderi sub 50%.

42%

Oferite clienților Status quo la 15 

3%



Puține companii (2%) aveau în lucru
evaluări de întreprinderi pentru fuziuni,
achiziții sau delistare până la data de 15
martie.

Volumul de business în perioada de
urgență s-a diminuat mai degrabă, dar
11% dintre companii au înregistrat
creșteri.

20% dintre companii așteaptă creșteri pe
viitor.

Fiind un tip de lucrare cu o incidență mai
mică de ofertare, 25% dintre companii nu
au făcut o estimare pentru evoluția sa.
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Analiza pe tipuri de lucrări - perioada de 
urgență versus evoluție așteptată06.

29%

Oferite clienților Status quo la 15 

2%

Evaluări de întreprinderi
pentru fuziuni, achiziții,
delistare

43%

21%

11%
7%

17%

Perioada de urgență

N/A

Nu pot estima

A crescut

A rămas
constant
S-a diminuat 40%

15%

20%

14%

12%

Următoarele 7 luni

N/A

Nu pot estima

Să crească

Să fie la fel

Să scadă



Până la 15 martie, doar 4% dintre
companii au apucat să aibă în lucru
evaluări pentru instanțe judecătorești.

Volumul de business pentru perioada de
urgență s-a diminuat, dar așteptările de
viitor sunt să fie la fel sau chiar să
crească.
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Analiza pe tipuri de lucrări - perioada de 
urgență versus evoluție așteptată06.

32%

Oferite clienților Status quo la 15 

4%

Evaluări pentru
instanțe judecătorești

47%

33%

8%

Perioada de urgență

N/A

Nu pot estima

A crescut

A rămas
constant
S-a diminuat

18%

53%

21%

Următoarele 7 luni

N/A

Nu pot estima

Să crească

Să fie la fel

Să scadă



Aproape o tremie dintre companii nu au
putut estima evoluția acestui tip de
evaluare în următoarele 7 luni. Opiniile
sunt echilibrate între scădere și stagnare
sau creștere.

Doar 1/5 dintre companii au acest tip de
evaluare în portofoliu.
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Analiza pe tipuri de lucrări - perioada de 
urgență versus evoluție așteptată06.

22%

Oferite clienților Status quo la 15 

1%

Evaluări pentru 
stabilirea despăgubirilor
în caz de expropriere

32%

35%

1%
12%

20%

Perioada de urgență

N/A

Nu pot estima

A crescut

A rămas
constant
S-a diminuat 35%

28%

8%

21%

9%

Următoarele 7 luni

N/A

Nu pot estima

Să crească

Să fie la fel

Să scadă



Până la 15 martie nu avem companii
care să fi avut contractate sau în lucru
verificări de evaluări.

În perioada de urgență jumatate dintre
companii au apreciat că acest tip de
lucrare s-a diminuat în portofoliul lor.

Așteptările pentru următoarele 7 luni sunt
împărțite între scădere și o evoluție
similară cu cea de anul trecut.
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Analiza pe tipuri de lucrări - perioada de 
urgență versus evoluție așteptată06.

13%

Oferite clienților Status quo la 15 

0%

Verificări de evaluări

50%

33%

2%

Perioada de urgență

N/A

Nu pot estima

A crescut

A rămas
constant
S-a diminuat 44%

36%

4%

Următoarele 7 luni

N/A

Nu pot estima

Sa creasca

Să fie la fel

Să scadă



Sumar Executiv

Povestea într-o pagină
• Perioada de urgență (lockdown) a fost una în care volumul de activitate a scăzut pentru 66% dintre firmele

de evaluare. A scăzut cererea, au apărut amânări la contracte sau întârzieri în luarea deciziilor și au fost
restricționate interacțiunile directe cu clienții. Rare au fost companiile care au înregistrat creșteri. La cei
care au declarat scăderi, diminuarea volumului de business a ajuns la o medie de 42%. Cele mai afectate
tipuri de lucrări au fost evaluările pentru garantarea împrumuturilor.

• În privința viitorului, mai mult de o treime din companii se așteaptă să aibă cel puțin un volum similar cu cel
de anul trecut. Comparativ cu ce au experimentat, în evaluarea viitorului, companiile mari devin mai
optimiste, iar cele mici mai pesimiste, opiniile lor atingând un numitor comun. Scăderea medie preconizată
de cei care așteaptă scăderi este de app. 35%.

• Se așteaptă o scădere a ponderii evaluărilor pentru garantarea împrumuturilor și un posibil trend pozitiv
pentru evaluările în proceduri de insolvență sau faliment și cele pentru instanțe judecătorești. De
asemenea, mulți sunt cei care au declarat că evaluările pentru raportări financiare vor rămâne la fel ca în
2019.

• În privința pieței imobiliare, opiniile converg spre scădere atât în privința numărului de tranzacții, cât și a
prețului unitar. Se estimează o scădere de 23% a numărului de tranzacții.

• În privința măsurilor de securizare a afacerii, răspunsurile spontane ale evaluatorilor sunt pline de sugestii
de proactivitate și orientare către client, venind în completarea celor strict necesare de optimizare de
costuri. Prospectarea pieței este mai relevantă pentru companiile din București (35%), în timp ce
promovarea (online) a fost menționată mai mult de companiile cu cifra de afaceri mai mică de 50.000 de
lei.
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