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Dragii mei,

Î
ncepând cu acest an, am transformat Ziua Evaluatorului, omagiată 
încă din 2009 în data de 9 septembrie, într-o adevărată sărbătoare 
a profesiei de evaluator din România odată cu organizarea primei 
ediții a Galei Premiilor ANEVAR. Aceasta va deveni un eveniment 
anual prin care vom recunoaşte şi vom premia valoarea membrilor 

Asociației şi a celor care au sprijinit şi au contribuit la dezvoltarea profesiei, 
din interiorul organizației sau din afara ei. Am decis deci ca această ediție 
a revistei „Valoarea, oriunde este ea” să fie orientată către tot ceea ce 
reprezintă viața unei asociații: personalitățile care o marchează, chiar şi 
debutanții care parcurg primii paşi în domeniul evaluării sau experiența 
altor organizații de profil din lume. Astfel, în paginile 14-23 veți găsi cel 
mai amplu interviu al acestui număr al revistei, cu cei trei reprezentanți 
ai Appraisal Institute: Scott Robinson - MAI, SRA, AI-GRS, preşedinte; 
Jim Amorin - MAI, SRA, AI-GRS, viitor preşedinte şi Fred Grubbe - 
director general. Am profitat de prezența lor la conferința Evaluarea 
pentru garantarea împrumutului şi la Gala Premiilor ANEVAR şi am 
realizat acest interviu prin care ne-am propus să aflăm detalii despre 
organizarea internă, despre caracteristicile activității de evaluare în SUA 
şi despre strategia viitoare a organizației. Excelenta colaborare a Appraisal 
Institute cu ANEVAR a fost evidențiată în cadrul Galei printr-un premiu 
special (pag. 54). O altă organizație, de această dată cu un statut deosebit, 
compusă din alte 61 de asociații din întreaga Europă, este TEGoVA. I-am 
cerut lui François Isnard, reprezentantul staff-ului TEGoVA, să ne scrie un 
material prin care să prezinte specificul organizatoric al unei asociații de 
dimensiunile celei pe care o coordonează din poziția de Director general. 

Alt articol, care vă prezintă într-o manieră personală profesia şi 
ultimele evenimente care au ocazionat celebrarea acesteia, este cel redactat 
de preşedintele ANEVAR, Daniel Manațe (pag. 6). Vă recomand să îl citiți 
cu atenție şi să dați curs invitației autorului de a ne trimite feedback. 

Interviul cu Adrian Vascu, preşedinte ANEVAR în perioada 2014-2015 
(pag. 10), este unul special, centrat tot pe evenimentul din 9 septembrie, 
inclusiv pe detaliile referitoare la momentul artistic care a încheiat Gala 
Premiilor ANEVAR.

În paginile 42-45 găsiţi Raportul privind activitatea membrilor 
ANEVAR pentru anul 2015, iar în paginile 52-57 v-am pregătit o selecție 
de imagini ce „povestesc” evenimentele din ziua de 9 septembrie.  

Bineînțeles că din cuprins nu lipsesc nici raportarea din BIG, Informațiile 
din piață pentru Q2 2016 sau articolul preluat din Valuation Magazine.  

Aşa cum v-am promis, veți putea consulta în paginile 58-59 şi răspunsurile 
la întrebările cu privire la relația IMM-urilor cu evaluatorii autorizați, cele 
care au fost publicate în ediția a XIV-a a Cartei Albe a IMM-urilor din 
România, proiect la care ANEVAR a participat în calitate de partener. 

Până la apariția următorului număr al revistei, vă invit să vizitați site-
ul www.anevar.ro şi spațiul oficial al Asociației de social media (Facebook, 
Twitter, LinkedIn) pentru a fi la curent cu cele mai noi informații din viața 
ANEVAR.

Nu uitați că, tocmai pentru a ne asigura că aveți acces la fiecare număr 
al revistei, fără excepție, aceasta este disponibilă în trei variante: tipărită, 
în format PDF - pe site şi în aplicația gratuită REVISTA VALOAREA - 
pentru Android şi iPhone. 

EDITORIAL

 Ű RALUCA ȘLICARU,  
Editor coordonator

Pe curând!
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 Ű Cum acordurile 
de final ale 
Galei Premiilor 
ANEVAR nu se 
stinseseră încă 
în mintea mea, 
iar de zâmbit, 
la îndemnul 
lui Minulescu, 
pe acordurile 
măiestre de 
chitară din seara 
Galei, zâmbisem 
chiar prea mult, 
am decis să 
încalc senin a 
XI-a poruncă. 

Reflecții pe marginea unei celebrări  
- Ziua evaluatorului cu a sa 

memorabilă Gală a Premiilor ANEVAR

„Perfecțiunea nu poate fi atinsă...” 
O fi adevărat? N-o fi adevărat?

Această aserțiune mi-a sărit în ochi 
urmărind excelenta prezentare făcută 
de Timothy R. Lee, Accredited Senior 
Appraiser al prestigioasei American 
Society of Appraisers, la una din con-
ferințele de evaluare a afacerilor orga-
nizate de ASA. Desigur că dl. Lee se 
referea în cadrul expunerii sale “How 
to Effectively Review an Appraisal Re-
port1” chiar la subiectul verificării iar 
semnificația contextuală era că: „... de-
oarece perfecțiunea nu poate fi atinsă, 
nu trebuie căutată într-un raport de 
evaluare”.

Cei mai mulți dintre noi, evalua-
torii, suntem de acord cu asta, nimic 
de zis. 

Cum acordurile de final ale Galei 
Premiilor ANEVAR nu se stinseseră 
încă în mintea mea, iar de zâmbit, la 
îndemnul lui Minulescu, pe acorduri-
le măiestre de chitară din seara Galei, 
zâmbisem chiar prea mult, am decis să 
încalc senin a XI-a poruncă. 

Și m-am întrebat atunci, deloc re-
toric: Există oare asociația profesională 
perfectă? 

De aici şi până la a mă întreba: este 
oare ANEVAR o astfel de organizație?, 
nu a mai fost decât un pas. Pe care 
l-am făcut cu voluptatea celui care se 
avântă pe marginea abisului fără să ştie 

dacă ține la rău de înălțime sau dacă are paraşută, coardă de 
ancorare, plasă de aterizare etc.  

Cârcotaşii ar putea obiecta: n-ai definit contextul cum 
trebuie. Perfectă pentru Cine?

Pentru autorități, cumva? Sau poate pentru public? Pen-
tru profesie? Ori chiar pentru membrii săi? Dar pentru toți 
împreună şi în acelaşi timp?

În cele ce urmează am riscat un răspuns sau, mai bine 
zis, o opinie subiectivă şi personală plecând de la cei 3O sau 
elementele cheie în proiectarea oricărei organizații de suc-
ces: Obiectivele, Organizarea şi Oamenii2.

Din perspectiva primului O – Obiectivele, putem spune 
că cele ale Asociației sunt articulate pe nevoile fundamen-
tale ale profesiei, care se confundă în mod fericit cu cele ale 
publicului. Să explic: de la creşterea calității rapoartelor de 
evaluare, obiectivul central, pot fi derivate în cascadă toa-
te celelalte ținte semnificative pentru public, autorități sau 
membri, cum ar fi: 
 Ű consolidarea imaginii pozitive a Asociației în rândul 

clienților, autorităților şi membrilor înşişi, 

 Ű excelența cursurilor de formare şi a programelor 

 Ű DANIEL MANAȚE,  
Președinte ANEVAR, MAA, MRICS, REV
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 Ű Cum tot 
suntem în era 
tehnologiilor 
disruptive, iar 
escaladarea 
noutăților IT care 
ne pot influența 
semnificativ 
viețile ia o alură 
asimptotică, voi 
aminti acum 
o formidabilă 
resursă creată 
și dezvoltată 
de Asociație 
prin intermediul 
membrilor săi: 
baza de date 
BIG.

de pregătire continuă pe toate 
direcțiile, prevăzute de legea 
specifică, 

 Ű flexibilizarea specializărilor în 
evaluare, astfel încât să acopere 
mai bine cerințele pieței, 

 Ű dezvoltarea şi valorificarea 
resurselor în beneficiul 
membrilor şi al profesiei etc. 

O să detaliez doar unul dintre aces-
tea şi anume pe cel privind resursele. 
Din panoplia vastă a atuurilor deți-
nute de Asociație mă voi opri aici la 
cele informaționale. O vastă bibliotecă 
de evaluare, cuprinzând cărți, reviste, 
standarde autohtone ori străine, cu 
autori dintre cei mai prestigioşi, este 
completată de materiale prezentate la 
unele dintre cele mai importante con-
ferințe de evaluare internaționale. Toa-
te aceste texte sunt trecute prin alchi-
mia IROVAL-ului, rezultând excelente 
materiale de curs sau seminarii de care 
beneficiază direct membrii noştri şi, 
indirect, publicul şi autoritățile. 

Cum tot suntem în era tehnolo-
giilor disruptive, iar escaladarea nou-
tăților IT care ne pot influența sem-
nificativ viețile ia o alură asimptotică, 
voi aminti acum o formidabilă resur-
să creată şi dezvoltată de Asociație 
prin intermediul membrilor săi: baza 
de date BIG. Dacă obiectivele inițiale 
urmăreau monitorizarea calității ra-
poartelor de evaluare, transparentiza-
rea activității şi minimizarea riscurilor 
privind garanțiile colaterale, acum e 
timpul să începem să răsplătim efortul 
suplimentar al celor care prin truda lor 
au contribuit la naşterea BIG. 

Cum putem face asta? Simplu! 
Prin valorificarea BIG către desti-
natarii interesați de bogăția de in-
formații care zace acolo; mă refer în 
primul rând la bănci, apoi la firmele 
de evaluare şi, nu în ultimul rând, la 
membrii noştri activi. Investițiile pe 
care le demarăm în prezent ne vor 

permite să filtrăm datele în informații, iar pe acestea să 
le transformăm în intelligence pe care să-l punem la dis-
poziția celor interesați prin rapoarte periodice sau punc-
tuale. Vom fi în măsură să oferim evaluatorilor autorizați 
intervale de valori de piață pentru anumite tipuri de pro-
prietăți omogene care să constituie jaloane prețioase față 
de care aceştia să-şi ancoreze propriile estimări. 

Nu în ultimul rând, vom lansa indicii imobiliari 
ANEVAR, indici care vor reflecta evoluția valorilor de 
piață estimate de evaluatorii autorizați pe diverse tipuri 
de proprietăți omogene; în prima fază, apartamentele. 

Continuând aceeaşi linie de cauzalitate, valorificarea 
materială a informațiilor prelucrate din bazele de date ne 
va permite să dezvoltăm şi mai mult „brațul ştiințific” al 
ANEVAR, adică IROVAL-ul. Vizăm aspecte cum ar fi: 
 Ű recrutare de personal valoros, 

 Ű încheierea de abonamente de date specifice necesare 
evaluatorilor acreditați,

 Ű achiziții de cărți şi reviste internaționale de evaluare 
precum şi de drepturi de traducere a unor lucrări de 
marcă, 

 Ű comandarea unor seminarii internaționale de 
evaluare de la provideri de top (ex. ASA, AI, IRBV 
etc.), 
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 Ű Modelul optim 
(și urmărit) de 
organizare la 
acest nivel este 
unul de tip 
stimul – reacție 
instantanee 
corectă. Prin 
proceduri 
și sisteme 
de rutine 
zilnice, ținta 
adecvată este 
ca executivii 
să ajungă să 
rezolve mecanic 
până la 80% 
din situațiile 
ce decurg 
din activitatea 
Asociației.

 Ű angajarea unor personalități în evaluare ca să fie 
keynote – speakeri la conferințele organizate de 
ANEVAR etc.  

Ori, toate acestea nu fac decât să întoarcă înzecit 
munca celor care au condus la crearea BIG întregii Aso-
ciații, dar şi publicului, reflectată în servicii de suport 
profesional şi logistic mai bune, respectiv în conținut 
profesional actualizat permanent, în rezonanță cu ulti-
mele noutăți ale profesiei. 

Bine – bine, o să spuneți, dar Organizarea Asociați-
ei? E chiar atât de bună? Nu mai e nimic de făcut? Totul 
funcționează perfect?

Ar fi absurd să răspundem Da! la toate aceste între-
bări. Un astfel de rating nu are nicio organizație cunos-
cută prezentului nostru. Dar o apreciere critică poate fi 
formulată fără rezerve față de ANEVAR. 

O să încep cu avantajul principal în fața altor asociații 
profesionale, oricare ar fi acestea: troica preşedinților, for-
mată din fost – actual - viitor preşedinte (prim-vicepreşe-
dinte). Nu se rezolvă astfel doar primenirea mentală atât 
de necesară unei organizații cu pronunțat caracter intelec-
tual, cât, prin durata extrem de limitată a mandatului, de 
doar doi ani, este extrem de dificil (teoretic) ca să fie create 
grupuri de interese ostile agendei Asociației. Pe o imagina-
ră linie a timpului care uneşte cele trei structuri directoare 
formate în jurul preşedinților se nasc şi se rezolvă întrebări 
şi răspunsuri de impact capital în viața Asociației: 

Un alt avantaj, mai greu de intuit, este activitatea pro-
bono, neremunerată a Consiliului director şi a membrilor 
comisiilor organizației. Pentru un outsider, acest aspect 
poate părea absolut de neînțeles având în vedere practica 
actuală din alte asociații profesionale autohtone. Dar este 
simplu. Faptul că aceşti oameni de ispravă nu sunt plătiți 
pentru eforturile, uneori de-a dreptul homerice, pe care 
le depun în exercitarea mandatelor, păzeşte Asociația de 
ingerința unor neaveniți, ca să fiu “politically correct”, sau 
fripturişti, mai pe româneşte. Dacă ar fi vorba de nişte sa-
larii substanțiale pentru Consiliul director şi până la man-
datul „pe viață” nu ar fi decât un pas, nu-i aşa?

Structura Asociației este una stratificată, piramidală, 
având la bază angajații Asociației sau executivii, cei care pun 
în practică deciziile de implementare privind politica şi stra-
tegia realizate în straturile superioare. Baza este permanentă 

Trecut Prezent Viitor

Ce am făcut? Ce am de făcut? Ce voi face?

Ce a fost bine? Care e agenda de
interese a profesiei?

Unde văd 
profesia în viitor?Ce nu a fost bine?

Ce pot învăța din  
ce nu a fost bine?

Care sunt prioritățile? Ce ținte pe 
termen lung am?Dar resursele?

şi, în mod necesar, remunerată prin sa-
larizare. Cerințele specifice de recrutare 
includ competențe şi abilități specifice 
(ex. contabilitate, legislația muncii, ju-
ridic, comunicare etc.) sau atitudinale 
(ex. corectitudine, rigurozitate, promp-
titudine sau loialitate față de angajator). 

Modelul optim (şi urmărit) de or-
ganizare la acest nivel este unul de tip 
stimul – reacție instantanee corectă. 
Prin proceduri şi sisteme de rutine 
zilnice, ținta adecvată este ca executi-
vii să ajungă să rezolve mecanic până 
la 80% din situațiile ce decurg din ac-
tivitatea Asociației. Pentru restul de 
20% urmând să se apeleze la diferitele 
Comisii, la Preşedinte sau la Consiliul 
director, după caz. Vorbim deci de un 
obiectiv asumat la nivelul imediat su-
perior, cel median, şi rămâne de văzut 
dacă este tangibil în cei doi ani de man-
dat ai actualului Consiliu director.

La nivelul median se situează Con-
siliul director şi comisiile şi grupurile 
de lucru de pe lângă acesta. Prin pro-
punerea planului de activitate, bugetul 
de venituri şi cheltuieli, organigrama 
şi politica de personal, regulamentele 
de funcționare ale Asociației, ale sale, 
ale comisiilor, ale filialelor etc. Consi-
liul director realizează, practic, cadrul 
contextual de funcționare al Asociați-
ei. Impune totodată şi politicile orga-
nizaționale aferente. Fără a mai vorbi 
de aportul în plan profesional prin 
propunerea standardelor de evaluare, 
a programelor anuale de pregătire con-
tinuă, a celor de acreditare, stagiatu-
ră sau acces în profesie. În plus, este, 
prin preşedinte, interfața cu instituțiile 
publice interesate şi defineşte şi aplică 
politica de afiliere şi colaborare cu aso-
ciații şi organisme de profil, naționale şi 
internaționale.

Modelul optim (şi faptic) de or-
ganizare la acest nivel este unul de tip 
analitic – cauzal. În baza materialelor 
pregătite de unii dintre membrii săi, de 
preşedinte, de către Comisia de  Etică şi 
Disciplină, de către directorul Asociați-
ei etc. membrii Consiliului analizează, 
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 Ű Acum, la finalul 
acestor rânduri, 
îmi dau seama 
că, deși ecourile 
Galei s-au 
stins de ceva 
vreme, continui 
să urmăresc 
cu ochii minții 
perindarea 
demnă a celor 
merituoși către 
podiumul 
unde ANEVAR 
i-a onorat 
cu premiile 
sale: asociații 
partenere, 
membrii de 
frunte ai 
profesiei sau 
personalități 
din afara sa 
dar care au 
sprijinit-o fără 
ezitare, toți 
deopotrivă, în 
aceeași direcție, 
cu același țel.

argumentează şi iau decizii cu efecte operaționale în condi-
ții de transparență, minuta şedinței şi hotărârile Consiliului 
director fiind puse la dispoziția membrilor prin pagina web 
a ANEVAR.

În fine, pe ultimul nivel, se află Conferința Națională, 
formată din membrii delegați ai Asociației. Conferința este 
polul suprem de influență organizațională prin competența 
de aprobare a propunerilor venite de la Consiliul director, de 
tipul celor parcurse mai sus. Modelul faptic de organizare la 
acest nivel este unul de tip putere de influență prin diferite 
agende. Aici, desigur, este loc de progres, ținta dorită fiind 
un model deschis de antrenare în procesul decizional pe 
baza agendei de interese a Asociației. Prerogativele absolu-
te de putere ale Conferinței derivă, în primul rând însă, din 
atribuția legală de a stabili strategia şi obiectivele generale ale 
Asociației. Precum şi din cea de a hotărî sancționarea disci-
plinară a membrilor Consiliului director. 

Este o buclă de control decisivă, dacă doriți, care poate 
stopa eventualele derapaje ale aleşilor din Consiliul director. 
Un rol sanitar având aici, neîndoielnic, Comisia de Etică şi 
Disciplină (CED), prin intermediul căreia pot fi controlați 
membrii simpli – prin intermediul Consiliul director, iar 
membrii Consiliului director – prin intermediul Conferin-
ței Naționale, la propunerea CED. Controlul disciplinar al 
membrilor CED este şi el posibil, făcându-se prin interme-
diul Consiliului director. 

Am ajuns şi la cel de-al treilea, şi, de departe cel mai re-
marcabil dintre cei 3O – Oamenii. Este inutil să mai subli-
niez că această resursă este esențială în succesul sau eşecul 
oricărei organizații. Pentru Asociație avem trei categorii dis-
tincte de resurse umane: personalul angajat, colaboratorii 
prin externalizare şi membrii propriu-zişi, respectiv evalua-
torii autorizați. 

Despre importanța personalului angajat am vorbit mai 
sus. Modul exemplar în care aceştia îşi realizează sarcinile, 
alături de dăruirea şi loialitatea față de Asociație au reprezen-
tat motivații suficiente pentru a li se oferi Premiul Preşedin-
telui la Gala din 9 septembrie. Ziua Evaluatorului a marcat 
astfel o premieră semnificativă pentru Asociație: recunoaş-
terea publică a meritelor întregului staff, de la compartimen-
tele contabil sau juridic până la angajații din filiale sau la de-
partamentul de verificare şi monitorizare. 

Un loc special îl ocupă membrii Asociației, evaluatorii 
autorizați. Oricât de bună ar fi Organizarea sau de adecvate 
şi SMART Obiectivele, indiferent cât de loial sau competent 
este personalul salariat, rapoartele de evaluare sunt realizate 
de membrii Asociației. Aceştia reprezintă interfața prin care 
serviciile de evaluare ajung la publicul client, la destinatari, la 
autorități. Nu doar competența şi profesionalismul sunt dezi-
derate majore ale unui portret robot al Evaluatorului Autori-
zat Ideal. Profilul etic şi moral sunt chiar mai importante, iar 

corectitudinea, rigurozitatea şi respec-
tul față de colegi, staff şi profesie sunt 
atribute absolut necesare. 

Din aceste motive Asociația nu poa-
te economisi niciun efort pentru a seta 
şi menține contextul profesional de for-
mare şi pregătire continuă la un nivel de 
excelență. Prin intermediul activităților 
planificate de verificare şi monitorizare 
se implică efectiv un caracter pro-activ 
acțiunilor organizației iar observațiile 
monitorilor pot fi extrem de utile mem-
brilor verificați. De altfel, feedback-ul 
primit pe acest subiect este pozitiv, rele-
vând utilitatea demersului.

Acestea fiind spuse, să revenim la 
întrebarea inițială: Există oare asocia-
ția profesională perfectă? 

Întrebarea este retorică, desigur, de-
oarece ştim cu toții că perfecțiunea nu 
există. Ceea ce ne interesează este însă 
distanța relativă față de perfecțiune. 
Oare, ANEVAR, la câți paşi se situează 
față de linia orizontului care demar-
chează acest absolut? Citind cu atenție 
şi absorbind cele de mai sus imagi-
nați-vă, fiecare dintre voi, punctul în 
care localizați Asociația pe acest drum. 
Dați apoi o interpretare personală a fie-
căruia dintre cei 3O proprii ANEVAR, 
aşa cum îi percepeți voi, împreună cu 
posibile sugestii de mai bine. Iar ca 
acesta să fie un exercițiu util întregu-
lui, adică organizației de personalități 
pe care o alcătuim cu toții, transmiteți 
gândurile şi concluziile voastre la adre-
sa de e-mail daniel.manate@anevar.ro.

Acum, la finalul acestor rânduri, 
îmi dau seama că, deşi ecourile Ga-
lei s-au stins de ceva vreme, continui 
să urmăresc cu ochii minții perin-
darea demnă a celor merituoşi către 
podiumul unde ANEVAR i-a onorat 
cu premiile sale: asociații partenere, 
membrii de frunte ai profesiei sau 
personalități din afara sa dar care au 
sprijinit-o fără ezitare, toți deopotri-
vă, în aceeaşi direcție, cu acelaşi țel. 

1 Cum să verifici cu eficacitate un raport de evaluare
2 Vezi și revista Valoarea, oriunde este ea nr. 11/2016, articolul Ma-
nagementul riscurilor și oportunităților. Un prim pas spre Excelență 
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„Pentru că vrem. Pentru că putem.  
Pentru că merităm.”

Cum a evoluat 
evenimentul din 9 
septembrie (Ziua 
Evaluatorului) de-a 
lungul timpului?

Evenimentul din data de 9 sep-
tembrie a apărut pentru prima 
dată în anul 2009, când am încer-
cat să lansăm o nouă direcție în 
evoluția profesiei de evaluator au-
torizat, concentrând atenția şi pe 
oameni, nu doar pe temele profe-
sionale. Am văzut atât în România, 
cât şi în țările cu care avem contac-
te apropiate, că există o zi specială 
din an în care se aniversează pro-
fesia. Data de 9 septembrie a fost 
selectată ca având legătură cu un 
eveniment important din trecut, 
respectiv ziua în care a apărut Ho-
tărârea de Guvern prin care i s-a 
conferit ANEVAR-ului statutul de 
asociație de utilitate publică. Rea-
mintesc că acest lucru s-a întâm-
plat în anul 2004, când profesia de 
evaluator nu era reglementată, iar 

acel moment a adus o dovada a recunoaşterii publice, 
a existenței şi a modului de evoluție a acestei profesii.

Evoluția în timp a acestui eveniment a fost marcată de 
diferite încercări, deosebite în felul lor, dar cu toate aces-
tea incomplete, ca şi apogeu al direcției „de excelență” 
dorite. Astfel, încă din primii ani s-a consacrat ca în pri-
ma parte a zilei să aibă loc conferința „Evaluarea pentru 
garantarea împrumutului”, la acest moment conferința 
devenind deja o tradiție a acestei zile. În cadrul confe-
rinței au existat, în fiecare an, câteva discursuri ale unor 
personalități din ANEVAR şi acordarea unor diplome.

Începând cu anul 2012, ziua dedicată evaluatorului a 
fost întregită cu un al doilea eveniment. Acesta, aşa cum 
am precizat şi mai sus, a avut diverse forme în fiecare an, 
speciale fiecare şi total diferite între ele. Structura dată 
zilei de 9 septembrie, începând cu anul acesta, este cea 
mai completă şi sper că va rămâne ca bază pentru eveni-
mentele viitoare. Astfel, anul acesta a avut loc prima edi-
ție a Galei Premiilor ANEVAR, căreia îi doresc cât mai 
multe şi mai intense şi pline de emoție, ediții viitoare.

Gala Premiilor ANEVAR a fost 
concepută după un model din 
afara țării sau a fost inspirată 
de un eveniment autohton? 

În opinia mea, Gala este un eveniment unic, care în-
globează toate acele tipare necesare pentru a-şi împlini 
scopul, respectiv acela de a pune în lumină Valoarea. 
Fiind un eveniment unic, el nu putea fi copiat, însă a 

 Ű Structura 
dată zilei de 
9 septembrie, 
începând cu 
anul acesta, 
este cea mai 
completă și sper 
că va rămâne 
ca bază pentru 
evenimentele 
viitoare.

Interviu cu Adrian Vascu,  
Președinte ANEVAR 2014-2015, Senior Partner Veridio

 Ű Un interviu de Raluca Șlicaru 
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avut în concepție şi surse de inspi-
rație, precum evenimente ale unor 
asociații din acelaşi domeniu, cum 
este Appraisal Institute din Statele 
Unite al Americii, cât şi evenimente 
autohtone în care accentul s-a pus 
pe modul de selectare şi acordare a 
premiilor, cum este Gala Premiilor 
Uniter, al cărei partener pe termen 
lung este şi ANEVAR, lucru cu care 
ne mândrim. Am identificat şi am 
susținut Valoarea în toate zonele ei 
autentice şi îmi doresc ca acest lu-
cru să se întâmple şi în continuare.  
Cred că investind gratitudinea 
noastră în Valoare ea se va întoar-
ce la noi sub forma recunoaşterii şi 
a recunoştinței celor care apreciază 
reuşitele noastre ca fiind valoroase. 
Și, referitor la „copiere”, că tot este 
la modă acum în România tema 
plagiatelor, consider că drumul spre 

excelență este determinat de originalitate şi că principala 
noastră provocare este să inovăm şi să creem evenimen-
te unice. Provocarea începe de aici, în condițiile în care 
ele trebuie să fie mai valoroase de la an la an.

Care este povestea structurii 
evenimentului organizat anul acesta?

Structura din acest an a fost compusă din două părți. 
În prima parte a fost ceremonia de acordare a premii-
lor ANEVAR - 2016, iar a doua parte a reprezentat-o 
momentul artistic. Cele două momente au fost îmbi-
nate perfect prin modalitatea de pregătire şi prezentare 
de către Constantin Trofin, un prieten şi cunoscător al 
ANEVAR şi un apreciat om de televiziune. Pentru pri-
ma parte s-a trecut prin etapele strict necesare începu-
tului. Astfel, s-a elaborat trofeul galei, pe care îl vedeți 
chiar pe coperta revistei, de către un atelier care s-a re-
marcat prin lucrări de artă de valoare. Acest trofeu, din 
bronz, a fost gândit să rămână acelaşi pentru toate edi-
țiile viitoare. O altă etapă a primei părți a fost stabilirea 
şi definirea categoriilor de premii, stabilirea comisiilor 

 Ű ... consider 
că drumul spre 
excelență este 
determinat de 
originalitate și 
că principala 
noastră 
provocare este 
să inovăm 
și să creem 
evenimente 
unice.

Gala Premiilor ANEVAR  
9 septembrie 2016
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de nominalizare precum şi a juriu-
lui de acordare a premiilor. Această 
etapă va reprezenta prima provo-
care pentru anii care vin, pentru 
că vor evolua categoriile de premii. 
O cerință esențială pentru viitorul 
Galei este ca premiile şi nomina-
lizările să fie acordate pe criterii 
transparente şi să se țină minte în 
permanență un criteriu foarte im-
portant în evaluare: „raritatea este 
o condiție a valorii”. Premiile nu 
trebuie acordate pe criterii de ge-
nul „ne punem bine cu cineva”, ci 
trebuie premiate personalități care 
au contribuit cu adevărat la evo-
luția profesiei de evaluator până 
în momentul premierii. Al doilea 
moment al serii, momentul artis-
tic, a reprezentat o mare provoca-
re atât pentru mine, cât şi pentru 
ANEVAR, care a acceptat, şi le 
mulțumesc organizatorilor pentru 
acest lucru, ca în final să susțin 
acest moment interpretând o serie 
de cântece dragi mie, alături de doi 
profesionişti adevărați: Vlady Cne-
jevici şi Teo Boar.

Ideea de a susține 
momentul artistic, care 
a încheiat Gala, a fost 
legată de înregistrarea 
albumului „A 11-a 
poruncă... Zâmbește”? 
Sau lucrurile au stat de 
fapt invers: albumul a 
fost înregistrat pentru a 
putea susține concertul 
la nivel profesionist, 
alături de Vlady și Teo?

Nu a existat o intenție, când 
am înregistrat cele 11 piese de pe 
album, de a le cânta undeva îm-
preună. Am pornit acest proiect de 
suflet, alături de Vlady Cnejevici, 
care a aranjat orchestral o parte 
dintre melodiile mele mai vechi şi 
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mai noi. Momentul în care noi am terminat 
şi ne-a plăcut ce a ieşit, s-a suprapus peste 
perioada în care se finaliza agenda pentru 
prima ediție a Galei Premiilor ANEVAR. 
Atunci a apărut această provocare, căreia 
i-am dat curs şi care a fost păstrată ca o sur-
priză până în seara Galei. Ne-am pregătit 
pentru acest lucru, ni s-a alăturat şi chitaris-
tul Teo Boar astfel încât să ne achităm ono-
rabil de o prestație live. Întreaga Gală a fost 
transmisă în direct, astfel încât toți colegii 
noştri interesați au putut să urmărească 
evenimentul şi să îşi formeze propria opi-
nie privind calitatea acestuia. Cred că înre-
gistrarea se mai găseşte pe site-ul privesc.eu 
şi le recomand celor care nu au văzut-o să o 
acceseze când timpul şi dispoziția le va per-

mite. Vă recomand din înregistrare cel puțin filmul de 
10 minute realizat de Constantin Trofin referitor la Ziua 
Evaluatorului, un colaj plin de umor şi substanță, cu 
imagini reale şi imagini din filme. Până la urmă, un ase-
menea eveniment trebuie să fie un moment de bucurie.

Cum se împacă aptitudinile 
dvs. artistice cu cele practice? 

Se împacă foarte bine, în sensul în care nu am mai 
folosit chitara de multă vreme, activitate care mi-a fost 
foarte dragă în adolescență. De-a lungul timpului, pe 
măsură ce am găsit texte care m-au inspirat, le-am me-
morat mai uşor, compunându-le câte un cantec. Aşa 
s-au adunat mai multe, iar odată cu întâlnirea cu un 
profesionist de talia lui Vlady Cnejevici, un vis al meu 
a început să capete contur şi foarte repede s-a transfor-
mat într-o realitate minunată. Am confirmat din nou 
că dacă îți place ceva cu adevărat, găseşti timpul, re-
sursele şi inspirația necesare să îți atingi şi chiar să îți 
depăşeşti visul. Doar să ştii care este acesta.

Există un punct de convergență 
a celor două preocupări?

Ele se susțin perfect una pe cealaltă. Și au, desigur, 
şi elemente comune. Un exemplu este orientarea către 
public. A transmite ceea ce tu ştii într-o manieră direc-
tă şi sinceră. Din suflet. Cred că acest lucru este valabil 
şi în partea artistică şi în partea profesională dacă am 
avut şansa şi curajul să ne alegem profesia având la bază 
criteriul atât de familiar evaluatorilor de CMBU (cea 
mai bună utilizare). Adică să ne aflăm în situația în care 

viața noastră de fiecare zi să fie 
umplută cu o activitate: corespun-
zătoare abilităților noastre (fizic 
posibilă), să fie legal permisibilă, 
să ne permită să trăim onorabil (fi-
nanciar fezabilă) şi să ne conducă 
la satisfacțiile maxime atât sufle-
teşti, cât şi materiale (maxim pro-
ductivă). Practic să nu „simțim” 
că muncim şi să ne suprapunem 
pasiunile cu munca. Acesta este 
un obiectiv pe care l-am urmărit 
întotdeauna şi pe care vi-l doresc 
tuturor. Prin urmare, cred că sunt 
mulți alți colegi care au pasiunile 
lor, pe care le şi urmează. Am pu-
tea să ne gândim în viitor, de ce nu, 
şi la un concurs gen „Evaluatorii 
au talent”. Cred că vom avea parte 
de multe surprize plăcute şi multe 
emoții. Aceste lucuri vor conduce 
la creşterea coeziunii noastre şi la a 
trăi şi simți pe o treaptă de vibrație 
superioară. 

Cu ce credeți că putem 
veni în plus la ediția 
viitoare a Galei ? În 
ce mod credeți că 
ajută un eveniment 
de anvergura acestei 
Gale la recunoașterea 
renumelui profesiei?

Nişte lucruri simple: să inovați, 
să vă reinventați, să vă depăşiți li-
mitele, să priviți doar în viitor, să vă 
surprindeți chiar şi pe voi cu idei-
le minunate pe care le veți avea. În 
primul rând să credeți că veți face 
toate aceste lucruri. Odată ce aveți 
această credință, totul va deveni 
foarte simplu.

Eu am convingerea că acest eve-
niment va continua, va creşte de la o 
ediție la alta şi ne va face mai cunos-
cuți, mai recunoscuți şi mai puter-
nici. Pentru că vrem. Pentru că pu-
tem. Și pentru că merităm. 

 Ű Eu am 
convingerea că 
acest eveniment 
va continua, va 
crește de la o 
ediție la alta și 
ne va face mai 
cunoscuți, mai 
recunoscuți și 
mai puternici.
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Interviu

Interviu cu reprezentanții Appraisal Institute (SUA):  
Scott Robinson - MAI, SRA, AI-GRS, Președinte AI; Jim Amorin 

- MAI, SRA, AI_GRS, Viitorul Președinte Appraisal Institute,  
Fred Grubbe – MBA, CAE, Director executiv AI

„Appraisal Institute  
este port-drapelul  

industriei de evaluare în lume”

Vorbiți-ne, pentru 
început, despre 
momentul în care a 
fost fondat Appraisal 
Institute, despre 
conceptele inițiale 
după care s-a ghidat 
organizația, despre 
misiunea sa și numărul 
inițial de membri. 

Fred Grubbe: Cu plăcere! Voi în-
cepe eu, după care îi voi da cuvân-
tul lui Scott, pentru că atunci când 
vorbim despre formarea AI vorbim 
despre o suprapunere la nivel de 
personal, dar şi de membri. AI re-
prezintă de fapt rezultatul fuziunii 
dintre două organizații predecesoa-
re, ambele fondate prin anii 1930, 
una dintre ele în 1932, iar cealaltă în 
1936. Scott va dezvolta subiectul, dar 
ce vreau eu să spun este că spre sfâr-
şitul anilor 1980 ne-am confruntat 
în SUA cu o problemă din industria 
bancară. În acel moment s-a dat vina 

pe evaluatori, printre alții, pentru 
pierderile suferite, pentru prăbuşirea 
industriei bancare. A fost momentul 
în care Congresul Statelor Unite a 
hotărât că se impune în mod special 
reglementarea profesiei de evaluator, 
prin urmare a aprobat o lege federa-
lă, acronimul este FIRREA, probabil 
că prietenii noştri Scott şi Jim ştiu şi 
ce înseamnă, oricum această lege se 
cheamă FIRREA, adică…

Scott Robinson & Jim Amorin: 
Financial Institutions Reform, Re-
covery and Enforcement Act (Legea 
privind reforma, redresarea şi activi-
tatea instituțiilor financiare).

Se referea și la 
entitățile private?

Fred Grubbe: Nu, se referea nu-
mai la instituțiile publice, însă, înce-
pând cu acel moment se cerea ca toți 
evaluatorii cu specializarea evalua-
rea proprietății imobiliare să fie au-
torizați şi certificați la nivel de stat. 
Cum ştiți, Statele Unite se compun 
din 50 de state, dar pe lângă acestea 
mai este şi Districtul Columbia şi 
protectoratele americane din Com-

monwealth, cum sunt Porto Rico şi 
Guam, iar legea federală făcea obli-
gatorie autorizarea şi certificarea la 
nivel de stat pentru statul în care 
aveai intenția să practici profesia. Ce 
înseamnă acest lucru? Înseamnă că 
dacă doreşti să desfăşori activitatea 
de evaluare în Illinois şi Wisconsin, 
care se află exact la nord de Illinois, 
trebuie să fii autorizat ca evaluator 
în ambele state, nu există o măsură 
comună tuturor statelor, trebuie să 
obții acreditarea stat cu stat. 

Prin urmare, înțeleg 
că este nevoie de 
autorizare în fiecare stat. 

Fred Grubbe: Toate acestea, inclu-
siv elaborarea legii FIRREA, s-au pe-
trecut în anii 1980. Această lege a dus 
la transformarea profesiei şi, după ce 
au analizat lucrurile, cele două orga-
nizații predecesoare, Society of Real 
Estate Appraisers (Societatea Eva-
luatorilor Proprietăților Imobiliare) 
şi American Institute of Real Estate 
Appraisers (Institutul American al 
Evaluatorilor Proprietăților Imobili-
are) s-au hotărât să-şi unească forțele 

 Ű Un interviu de Raluca Șlicaru 
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Fred Grubbe - Director general AI; Scott Robinson - MAI, SRA, AI-GRS, Președinte AI; Jim Amorin - MAI, SRA, AI-GRS, Viitor Președinte AI

Interviu

şi au fuzionat. Astfel a luat ființă Ap-
praisal Institute de astăzi. Anul acesta 
împlinim 26 de ani. 

Scott Robinson: De fapt împli-
nim 84 de ani… 

Fred Grubbe: Împlinim 84 de ani 
dacă socotim şi vârsta organizațiilor 
predecesoare. Ce au încercat mem-
brii noştri în acel moment a fost să 
reunească ce era mai bun în ambe-
le organizații, iar rezultatul a fost un 
număr mare de membri, pentru că 
puneau sub aceeaşi umbrelă evalua-
torii specializați mai ales în evaluarea 
proprietății imobiliare, cu evaluatorii 
generalişti sau specializați în proprie-
tatea imobiliară comercială. Încercau 
să adune sub acelaşi acoperiş tot ce 
era mai bun în cele două organizații, 
din punctul de vedere al standardelor, 
beneficiilor, recunoaşterii, prestigiu-
lui. Cred că au fost şi momente difici-

le la început, pentru că erau două or-
ganizații diferite, cu personal diferit.

Și cu reguli diferite?

Fred Grubbe: Exact. Și două se-
turi de reguli diferite şi moduri dife-
rite de acțiune. Să le aduci împreună 
este ca atunci când faci un hambur-
ger compact, adică iei carnea toca-
tă, o presezi bine-bine şi zici că ai o 
bucată de carne, dar nu merge aşa, 
te alegi doar cu un hamburger mai 
mare. Până la urmă organizația s-a 
pus pe picioare, deciziile privind re-
ducerea personalului, deciziile pro-
gramatice au urmat un proces natu-
ral de atrițiune, iar printr-o serie de 
revizii şi reforme de-a lungul anilor, 
a scăzut şi numărul membrilor din 
Consiliul director, care era, cred, de 
55-60 la început. 

Jim Amorin: Cred ca erau chiar 
mai mult de 60 de membri. 

Fred Grubbe: Mai mult de 60 de 
membri în Consiliu, iar, în plus, mai 
existau şi 50-60 de comisii. Însă, în 
cele din urmă, numărul s-a redus la 
structura de acum, cu 26 de membri 
în Consiliul director, cu un preşedin-
te onorific, fără drept de vot şi 4 pre-
şedinți aleşi. Numărul comitetelor a 
scăzut şi el, astăzi fiind mai puțin de 
20. Cu ajutorul comisiilor, ne con-
centrăm acum pe activitatea funda-
mentală a organizației, însă avem şi 
echipe care lucrează pe proiecte, gru-
puri de lucru şi grupuri de experți. 
Atunci, la început, aveam 40.000 de 
membri, însă, după ce o vreme nu-
mărul membrilor a variat, a rămas 
la 20.000, câți sunt şi acum. În cei 26 
de ani ne-am schimbat de mai mul-
te ori modelul de activitate, cea mai 
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recentă transformare fiind aceea că 
am adoptat un model de organizație 
care se concentrează pe specializări 
sau pe procesul de dobândire a spe-
cializărilor. De aici, îi dau cuvântul 
lui Scott, pe care îl rog să ne vor-
bească mai mult din perspectiva de 
membru. 

Scott Robinson: Mă voi întoarce 
la începuturi, când cele două orga-
nizații, American Institute of Real 
Estate Appraisers şi Society of Real 
Estate Appraisers se aflau la finele 
unei perioade tulburi în industria 
bancară, iar evenimentele semănau 
cu ceea ce am trăit în 2007-2008. 
Aceste două organizații au văzut în 
acel moment o ocazie de a-i îndemna 
pe evaluatori să facă nişte paşi supli-
mentari, să facă un efort şi să lucreze 
mai bine. Să ne gândim la modelul 
unei societăți profesionale. Ambele 
organizații se mândreau, înainte de 
fuziune, cu specializările lor, MAI, 
RM pentru institut şi SRA, SRPA şi 
SREA pentru societate. Aveau nume 
de specializări care pentru public 
certificau că membrii lor făcuseră 
un efort să dobândească competen-
țe peste nivelul minim, de fapt nici 
nu existau cerințe minime până la 
FIRREA. Erau organizații lider în 
SUA. Sărind peste etape, după fuziu-
nea din urmă cu 26 de ani am ajuns 
acum la aproximativ 20.000 de mem-
bri din 60 de țări şi 6 continente, deci 
suntem o organizație internațională 
de o vreme şi ne mândrim cu fap-
tul că suntem port-drapelul indus-
triei de evaluare peste tot în lume. 
Aşa cum ştiți din propria experien-
ță, specializările noastre înseamnă 
manuale, cursuri, toate respectate şi 
utilizate peste tot în lume. Cred că 
manualul de evaluare a proprietății 
imobiliare, Appraisal of Real Estate 
a fost tradus în 11 limbi şi, din câte 
ştiu, ați tradus şi voi ediția a 13-a. 
Ne mândrim că ținem viu principiul 
de început, acela de a ne deosebi pe 
piață şi este ceea ce facem prin speci-

alizările noastre. Ceea ce ne defineşte 
este diferențierea, de aceea încercăm 
să atragem noi membri care sunt in-
teresați, repet, de poziționarea noas-
tră pe piață ca specialişti în domeniu 
şi, cum spuneam, este vorba de apro-
ximativ 20.000 de membri din toată 
lumea.

 În acest moment analizăm din 
nou structura organizației pentru că 
au trecut deja 26 de ani şi, dacă este 
să vorbim cinstit despre acei 40.000 
de membri rezultați din fuziune şi 
hamburgerul despre care a vorbit 
Fred, cred că fuziunea sistemelor in-
formatice în anii 1990 a creat multă 
confuzie. Aveam probabil în jur de 
30.000 de membri, însă computere-
le generau de mai multe ori aceleaşi 
nume. Oricum, structura noastră 
încă nu este bine sudată, chiar dacă 

avem numai 26 de membri în Con-
siliul director. Avem 10 regiuni şi 84 
de organizații locale, deci 84 de enti-
tăți care sunt de capul lor, să spunem 
aşa, deşi sub supravegherea noastră, 
dar uneori fac independent anumite 
lucruri… ne este greu să ne asigu-
răm că transmitem acelaşi mesaj că-
tre toți membrii. Acoperim, deci, o 
zonă geografică întinsă, Statele Unite 
şi teritoriile Statelor Unite, avem 10 
regiuni care grupează organizațiile 
locale, acesta este modelul nostru de 
guvernanță. Acesta este motivul pen-
tru care suntem în curs de analiză, ca 
să vedem dacă nu există un mod mai 
eficient de a furniza servicii membri-
lor. Credem că, în schimbul cotizați-
ei pe care o plăteşte fiecare membru, 
acesta merită acelaşi nivel de calitate 
a serviciilor, indiferent dacă se află 
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într-un loc mai izolat sau într-o mare 
zonă metropolitană. Prin urmare, 
un model mai eficient de organizare  
ne-ar duce mai aproape de această 
idee, de aceea ne gândim la o trans-
formare. Avem şi alte inițiative, una 
dintre ele privind o mai mare dispo-
nibilitate a cursurilor pe care le ofe-
rim, atât în Statele Unite, cât şi în alte 
locuri din lume. Căutăm oportunități 
să răspândim cursurile noastre, chiar 
mai mult decât până acum. Cre-
dem că ne-am descurcat bine, tocmai 
ne-am actualizat standardele interne 
acum 2 ani. Versiunea actuală este 
foarte simplă, are numai 6 pagini. 

Ați reușit să elaborați 
aceste standarde 
într-un format de 
numai 6 pagini?

Scott Robinson: Chiar sunt for-
mate din numai 6 pagini. Această 
versiune îi dă posibilitatea evalua-
torului să-şi folosească experiența 
profesională pentru a hotărî ce este 
mai bine de făcut. Este responsabi-
litatea evaluatorului, după părerea 
noastră, aceea de a face ce este mai 
bine în lumina aşteptărilor publicu-
lui, în lumina a ceea ce ar face alți 
colegi. Prin urmare, ne mândrim cu 
noile standarde pe care le promo-
văm nu doar în organizația noastră, 
ci şi printre membrii care lucrează 
în zone ale lumii unde nu sunt stan-
darde, care nu sunt reglementate în 
prezent. Sperăm ca aceste standar-
de să fie un motiv care să atragă noi 
membri în viitor. 

Cum se numec  
aceste standarde?

Scott Robinson: Standards of Va-
luation Practice (SVP). Există şi un 
Cod de etică anexat la ele şi avem 
şi o versiune internațională pentru 
ambele, o versiune care nu se cen-
trează pe Statele Unite şi nu se referă 

la USPAP sau IVS şi care foloseşte 
pentru evaluator cuvântul „valuer”, 
nu „appraiser”. Alte inițiative privesc 
mai multe manuale, fie ediții noi ale 
unor texte mai vechi, fie texte noi. În 
prezent cred că am ajuns la peste 100 
de manuale. Bineînțeles, cunoaşteți 
revista noastră, Valuation Magazi-
ne, precum şi publicația Appraisal 
Journal, publicația academică a or-
ganizației noastre. Este o publicație 
tipărită şi probabil aşa va şi rămâne 
pentru că aşa le place teoreticienilor, 
să vadă textul pe print. Bineînțeles, 
avem multe alte publicații pentru că 
sunt cerute de public.

Aceste publicații sunt 
distribuite contra 
cost sau sunt gratuite 
pentru membrii AI? 

Scott Robinson: Ambele varian-
te. Pentru anumite niveluri de spe-
cializări ale membrilor, publicațiile 
sunt gratuite, dar există şi posibilita-
tea de a plăti un abonament. Un alt 
lucru cu care ne mândrim este an-
samblul cunoştințelor pe care le de-
ținem, inclusiv texte, publicații, arti-
cole şi cursurile predate de-a lungul 
timpului. Toate sunt reunite într-o 
bibliotecă, cunoscută ca biblioteca 
Lum, o bibliotecă în format electro-
nic care reuneşte tot ce există la nivel 
mondial în materie de evaluare. 

Dacă un evaluator român 
ar dori să consulte 
ceva din această 
bibliotecă, este posibil? 

Fred Grubbe: Poate primi drept 
de acces contra unei sume modice. 

Scott Robinson: Dacă, să zicem, 
caută un anumit tip de articol, cău-
tarea afişează toate articolele pe acea 
temă, publicate în SUA sau altun-
deva în lume, adică o bibliografie 
din care poate alege şi apoi descăr-
ca documentul. Este un instrument 

foarte puternic, probabil printre cele 
mai mari beneficii pe care le oferim 
membrilor şi unul dintre cele mai 
bune lucruri pe care le oferim între-
gii profesii, un fel de ghişeu unic. Un 
alt lucru cu care ne mândrim, cred 
că există şi la ANEVAR, este o listă a 
membrilor, în care clienții pot căuta 
un evaluator în funcție de zonă, în 
funcție de experiență, de tipurile de 
evaluări pe care le efectuează. Cine-
va care locuieşte în Bucureşti, să zi-
cem, are nevoie de un evaluator, face 
o căutare în funcție de tipul de pro-
prietate şi apare o listă de membri 
care au competența necesară. Aşa-
dar, printre serviciile pentru mem-
bri, ne mândrim şi cu această listă 
de evaluatori. 

Ce reprezintă acronimele 
AI-GRS și AI-RRS?

Scott Robinson: Sunt două din-
tre cele mai noi specializări ale AI, 
dar există deja de 4 ani. Celelalte 
specializări, ca MAI nu reprezintă 
ceva în cuvinte, de fapt deviza noas-
tră este „Reprezentăm faptele, nu 
cuvintele”. Prin urmare, MAI şi SRA 
sunt denumiri de specializări fără să 
însemne ceva în cuvinte şi reflectă 
competența generală în evaluare sau 
în evaluarea proprietății rezidenția-
le. GRS înseamnă General Review 
Specialist, RRS înseamnă Residen-
tial Review Specialist, ambele pre-
cedate de acronimul AI (Appraisal 
Institute), deci Appraisal Institute 
General Review Specialist, sau Ap-
praisal Institute Residential Revi-
ew Specialist.

Fred Grubbe: În Statele Unite nu 
se pot proteja prin drepturi de autor 
cuvintele cu utilizare comună, ceea 
ce nu se întâmpla în trecut. Este o 
restricție impusă de guvern, de aceea 
folosim numai acronimul ca denu-
mire comercială generală, SRA este 
specializarea în evaluarea proprietă-
ții imobiliare. 
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Pentru a obține aceste 
specializări trebuie 
să fie îndeplinite 
aceleași cerințe? 

Fred Grubbe: Similare. Jim ar pu-
tea să spună mai multe despre acest 
lucru. 

Jim Amorin: Există mai multe 
posibilități. Să începem cu AI-GRS. 
Dacă unul dintre membrii noştri are 
deja specializarea MAI, atunci trebu-
ie să facă un curs din seria de cursuri 
de bază şi să trimită o listă cu evaluă-
rile pe care le-a efectuat, care să con-
țină cel puțin 5 rapoarte de verificare 
a evaluării. La finalul procesului, va 
primi specializarea AI-GRS. Dacă 
nu eşti MAI, ca Daniel Manațe, de 
exemplu, sau Adrian Vascu, trebuie 
să faci două cursuri, un curs teoretic 
general de verificarea evaluării şi un 
curs general de studii de caz, ceva 
mai avansat, cu exemple, după care 
urmează un examen de o zi din toa-
tă materia şi trebuie să demonstrezi 
o experiență de 1.000 de ore.

Care este durata 
unui astfel de curs?

Jim Amorin: Cursul se desfăşoa-
ră pe parcursul a 2 zile, deci în total 
4 zile pentru AI-GRS. 

Scott Robinson: Pentru verifica-
rea evaluării, cursul durează 3 zile şi 
jumătate, înmulțit cu 2.

Jim Amorin: Cursurile se con-
centrează pe chestiunile specifi-
ce verificării evaluării. Presupunem 
că evaluatorul are competențele de 
bază, este deja autorizat de către un 
stat, deja a demonstrat aptitudini-
le fundamentale. În ceea ce priveş-
te specializarea verificarea evaluă-
rii pentru proprietatea rezidențială, 
dacă eşti deja SRA, atunci înseamnă 
un curs de 2 zile, să demonstrezi că 
ai făcut cinci verificări şi asta este tot. 
Dacă eşti nou şi nu ai nicio speciali-

zare AI, atunci vor fi două cursuri, 
1.000 de ore de experiență şi un exa-
men de o zi. 

Fred Grubbe: Aşadar suntem ri-
guroşi, dar parcursul este fezabil şi 
ne concentrăm pe diferența între 
verificarea evaluării față de elabora-
rea evaluării. Credem că sunt cum-
va două aptitudini diferite. Se poate 
întâmpla ca cineva să fie foarte bun 
la verificarea evaluării, fără să fie la 
fel de bun ca evaluator, iar altul să 
fie bun pentru evaluare, dar nu şi la 
verificarea evaluării, sunt aptitudini 
puțin diferite, iar piața ne arată lu-
cruri foarte interesante încă de pe 
acum. 

Scott Robinson: Sunt cursuri in-
tensive, deoarece nu ne axăm pe 
nicio tehnică de evaluare, presupu-
nem că sunt cunoscute. Cursanții 
abordează evaluarea supusă verifi-
cării din punctul de vedere al cali-
tății şi credibilității sale. Verificarea 
evaluării este coloana vertebrală a 
cursurilor. Avem mare succes cu ele, 
tocmai am intrat într-o perioadă în 
care le permitem membrilor noştri, 
chiar şi celor care nu dețin o specia-
lizare AI să obțină aceste specializări, 
însă cerințele sunt imense pentru cei 
care le dețin. Mulți vor să le obțină 
fie pentru că vor să-şi extindă firma 
şi să efectueze şi verificarea evaluării, 
fie pentru că doresc să-şi crească ni-
velul de educație şi de formare deja 
dobândit. Noi însă încercăm să-i 
atragem pe cei din afara organizați-
ei şi pe cei care dețin un post care 
presupune verificarea, sau pe cei cu 
funcții manageriale, pe care credem 
că AI îi poate ajuta sau care pot aju-
ta membrii noştri să se conecteze la 
ei. Simțim că aici poate fi o relație de 
simbioză care să ne ajute pe viitor. 

Am înțeles că în 
prezent profesia 
este reglementată 
în SUA. Vorbiți-ne 
despre avantajele 

și dezavantajele 
reglementării. 

Fred Grubbe: Este probabil cea 
mai reglementată profesie din SUA. 
Chiar mai mult decât în cazul con-
tabililor, asigurărilor sau investiții-
lor. Încercăm să uşurăm povara re-
glementărilor. Aceasta este una din 
preocupările noastre cheie. Probabil 
că ştiți că avem un birou în Washin-
gton D.C., şi de câte ori discutăm cu 
membrii Congresului şi cu repre-
zentații agențiilor de reglementare, 
abordăm acest subiect, deoarece po-
vara reglementărilor este un element 
care descurajează intrarea în profe-
sie. Aşa cum ştiți, există un factor de 
cost, un factor de timp, un factor de 
experiență care trebuie să conveargă 
pentru a dobândi un nivel de compe-
tență cerut de profesie. Cadrul de re-
glementare actual îi descurajează pe 
cei care intră în profesie, aşadar în-
cercăm să-l demontăm pentru a uşu-
ra accesul la profesia de evaluator. 
Practic, în Statele Unite sunt acum 
90.000 de evaluatori de proprietăți 
imobiliare, acesta este universul eva-
luării proprietății imobiliare. Com-
parabil cu acum 15-20 de ani, când 
cifrele se situau undeva la 105.000, 
observăm o scădere de-a lungul tim-
pului. Iată o statistică interesantă: 
dacă ne întoarcem cu mai multe de-
cenii în urmă, Appraisal Institute, 
sau combinația dintre organizațiile 
predecesoare, reprezentau consec-
vent aproximativ 25-30% din totalul 
profesiei, ca membri ai organizației. 
Este o statistică bizară sau neobişnu-
ită, însă, dacă adunăm cifrele orga-
nizațiilor predecesoare, vedem mai 
întâi că universul lor a reprezentat 
întotdeauna 25-30%, chiar şi astăzi 
este 27% din totalul profesiei. Aceas-
ta înseamnă că va exista mereu un 
segment al profesiei care doreşte să 
atingă cel mai înalt nivel cu putință, 
şi tocmai acest lucru încercăm să îl 
facem prin AI şi prin ceea ce repre-
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zintă membrii noştri. Credem însă 
că cifrele ar trebui să fie mult mai 
mari, nu doar pentru noi, ci pentru 
întreaga profesie. Poate că ceea ce 
trebuie să facem în acest sens este să 
eliminăm reglementarea excesivă la 
intrarea în profesie. Avem şi un pro-
iect legislativ, elaborat în cadrul in-
stitutului, care ar putea permite eli-
minarea unora dintre bariere, însă în 
SUA şi sunt sigur că şi în România, 
încercarea de a schimba legislația cu 
ajutorul legislativului poate fi foarte 
dificilă, sunt alte priorități, iar oame-
nii au felul lor de a aborda lucrurile. 
Trebuie să ajungem deci la un con-
sens şi procesul este unul foarte lung. 

Cine aprobă 
standardele în SUA?

Jim Amorin: Începând cu 
FIRREA, legile sunt aprobate de 
Congresul Statelor Unite. FIRREA 
este legea care face obligatorie au-
torizarea şi certificarea la nivel de 
stat. Statele îşi dezvoltă propriile ce-
rințe privind activitatea de evaluare 
din acel stat. Închipuiți-vă cum este 
să tratezi cu 53 sau 54 de autorități 
de reglementare pentru intrarea în 
profesie. 

Vorbiți-ne și despre 
relația dintre instituțiile 
publice și AI, în SUA. 
Ne interesează de 
fapt dacă instituțiile 
publice vă cer o opinie 
cu privire la acuratețea 

și nivelul de calitate ale 
rapoartelor de evaluare. 

Scott Robinson: Dacă vorbim 
despre nivelul de calitate, aici sun-
tem puțin subiectivi. Credem, şi este 
un lucru demonstrat prin sondaje, 
că din punctul de vedere al calității, 
activitatea membrilor noştri este su-
perioară activității evaluatorilor au-
torizați de statele federale. O dova-
dă periferică, vine din sondajele cu 
privire la venituri, date pe care le 
centralizăm anual şi care ne arată 
că membrii noştri câştigă anual cu 
15-50% mai mult decât restul pie-
ței. Putem deduce că membrii noş-
tri lucrează mai bine şi sunt plătiți 
mai bine pentru ceea ce fac, aşadar 
suntem încredințați că din punctul 
de vedere al calității, organizațiile 
private, oamenii din aceste organi-
zații, care fac acel pas suplimentar în 
a adera la AI, care nu se mulțumesc 
doar cu o autorizație şi o certificare, 
de regulă, lucrează mai bine şi tind 
să trăiască mai bine. 

Jim Amorin: Dacă vă referiți la o 
instituție guvernamentală, în Statele 
Unite, cea mai mare parte a credi-
telor ipotecare trec prin aşa-numi-
ta Fannie Mae care este o instituție 
semi-guvernamentală, semi-publică. 
Organizaţia are propriul proces in-
tern şi de fiecare dată când primesc 
o evaluare, o compară cu acel mo-
del intern pentru a vedea care este 
nivelul de acuratețe. Nu fac publi-
că informația, ci este vorba de un 
proces intern pentru a se asigura că 
obțin evaluări corecte, aşa cum ați 
spus. Nu cunosc nicio altă instituție 
care să procedeze la astfel de testări, 
însă multe instituții de credit, bănci, 
au propriile procese interne. Aplică, 
de asemenea, un sistem de punctaj, 
care nu se bazează numai pe fiabi-
litatea sau credibilitatea evaluărilor, 
ci şi pe rapiditatea cu care se elabo-
rează evaluarea. Aşadar este vorba 
de mai mult decât de acuratețe, este 
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mai mult o relație de afaceri, puncta-
jul reflectă cât de bună este relația de 
afaceri cu evaluatorul. 

Fred Grubbe: Mai este un aspect, 
la care ne-am referit în ambele pre-
zentări generale, la USPAP, mai ales 
în sfera evaluării proprietății rezi-
dențiale. În procesul de creditare, 
evaluatorul cu specializarea evalua-
rea proprietății rezidențiale trebu-
ie să adere sau să urmeze USPAP, 
care conțin nişte ghiduri ce ar trebui 
să aibă statut de standarde. Acestea 
sunt ghiduri despre modul de ela-
borare a raportului de evaluare, care 
trebuie respectate. Cea mai bună 
metodă de evaluare este parte a pro-
cesului intern descris de Jim, însă 
toți evaluatorii trebuie să respecte 
aceleaşi reguli de bază. 

Există și alte 
asociații, în domeniul 
proprietății imobiliare, 
după modelul AI?

Fred Grubbe: În domeniul pro-
prietății imobiliare sunt câteva, mult 
mai mici. Există un grup, de exem-
plu, care se ocupă de determinarea 
onorariului pentru o evaluare, deter-
mină onorariul pentru un anumit tip 
de evaluare, dar toate sunt cu mult 
mai mici. Unele sunt la nivel de stat, 
altele la nivel regional, dar nu există 
nicio organizație în SUA care să se 
apropie de nivelul AI. 

Este permis în SUA ca 
altcineva decât evaluatorii 
autorizați să desfășoare 
activități de evaluare? 

Scott Robinson: Unele state im-
pun o autorizație sau certificare pen-
tru cea mai mare parte dintre acti-
vitățile de evaluare, altele nu. Prin 
urmare, în SUA sunt şi evaluări ale 
proprietății imobiliare care nu sunt 
efectuate de un evaluator certificat, 
dar nu reprezintă, cel puțin când 

este vorba de evaluarea clasică de-
cât foarte puțin în comparație cu 
evaluările efectuate de evaluatorii 
autorizați. Totuşi, vorbim despre lu-
cruri puțin diferite, despre alte servi-
cii existente pe piață pentru care nu 
există reglementări şi care nu sunt 
prestate de evaluatorii cu specializa-
rea evaluarea proprietății imobiliare. 
Noi credem că cel mai bine ar fi ca 
astfel de servicii să fie oferite de eva-
luatori, însă standardele noastre nu 
le cuprind în aria noastră de com-
petență, deci ne este greu să facem 
ceva. În ceea ce priveşte standarde-
le, dacă le citiți, ele permit oricui să 
elaboreze o evaluare dacă respectă 

principiile de a spune adevărul şi 
de a nu induce în eroare. Răspunsul 
scurt la întrebare este, da, şi alții pot 
face evaluări.

Jim Amorin: De regulă, un credi-
tor, o bancă caută o persoană com-
petentă, autorizată sau certificată, 
practic aşa li se cere, deoarece vând 
un împrumut şi cineva îl cumpă-
ră, iar Fannie Mae impune aceas-
tă cerință. Dar dacă este vorba de 
o evaluare privată, între firme, sau 
evaluarea contabilă, să zicem toate 
hotelurile din lanțul Marriott, este 
posibil să lucreze sau să nu lucreze 
cu un evaluator certificat. După pă-
rerea noastră, este o problemă aici, 
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noi credem că toate evaluările pro-
prietății imobiliare trebuie elaborate 
de cineva care şi-a demonstrat com-
petența, însă multe evaluări scapă 
acestei cerințe, ceea ce nu este bine 
pentru public, pentru cei care iau 
bani cu împrumut. 

Câți angajați 
cuprinde staff-ul AI? 

Fred Grubbe: Avem 93 de posturi 
cu normă întreagă, 6 sau 7 cu normă 
parțială, un număr mare de perso-
nal contractant, ca să le spunem aşa, 
inclusiv instructori, dezvoltatori, re-
vizori, consilieri pentru unul dintre 
programele noastre, în total 93-98 de 
posturi şi aproape 200 de consultanți 
sau colaboratori.

Aveți birouri 
numai în SUA? 

Fred Grubbe: În SUA avem din-
totdeauna sediul în Chicago, Illinois, 
acolo unde l-au avut şi cele două or-
ganizații predecesoare. Avem un bi-
rou în Washington D.C. format din 
4 oameni, un director şi personal 
auxiliar. Avem un acord şi cu o or-
ganizație din Beijing, care reprezintă 
interesele noastre în China, este un 
fel de birou al AI. Avem de asemenea 
angajați permanenți care lucrează de 
la distanță, adică lucrează pentru or-
ganizația noastră de acasă. Sunt pos-
turi cu normă întreagă. Noi îi dotăm 
cu calculator, imprimantă şi o linie 
telefonică. Pot lucra de oriunde din 
SUA. Probabil că avem 7 sau 8 anga-
jați cu normă întreagă care lucrează 
de la distanță pentru că domeniul lor 
de competență nu le cere neapărat să 
fie la birou, unii se ocupă de edita-
re, sau programare, pot fi experți, de 
exemplu, şi lucrează de acasă. Avem 
un astfel de angajat în Saint Louis, 
Missouri, altul în Washington D.C., 
unul în California, depinde de nevo-
ile de moment. 

La ce interval organizați 
alegeri în cadrul AI?

Jim Amorin: Anual. 

Un an pare o perioadă de 
timp prea scurtă pentru 
un mandat de președinte. 

Fred Grubbe: De fapt, când can-
didezi pentru funcția de vicepre-
şedinte al AI, îți iei un angajament 
pentru 4 ani. Odată ce Consiliul 
director te alege ca vicepreşedinte, 
urmează să preiei mai multe func-
ții. De exemplu, vicepreşedintele de 
anul acesta este Jim Murrett, din Bu-
ffalo, New York. La anul, Jim va pre-
lua funcția de preşedinte-ales, func-
ția de acum a lui Jim Amorin, iar la 
anul, Jim Amorin va prelua funcția 
de preşedinte în exercițiu, deținută 
în acest moment de Scott, iar Scott 
va fi fost-preşedinte, funcția pe care 
o are acum Lance Coyle. Iar la anul, 
Lance Coyle va părăsi Consiliul şi 
Comitetul Executiv, pentru că şi-a 
încheiat mandatul de 4 ani. 

Există posibilitatea 
să mai candideze o 
dată, după o vreme? 

Fred Grubbe: Da, există această 
posibilitate. Cred că s-a întâmplat 
numai de două ori până acum. Unul 
dintre ei este chiar aici de față, dl 
Amorin. A mai avut un mandat în 
perioada 2007-2010.

Care sunt principalele 
surse de finanțare ale AI? 

Fred Grubbe: Cea mai mare par-
te a fondurilor provine din coti-
zațiile anuale ale membrilor, apoi 
următoarea sursă de finanțare o re-
prezintă cursurile, urmate de publi-
cații şi vânzarea acestora, apoi alte 
activități, conferințe, seminarii şi se-
minarii online, care, deşi ar putea fi 

încadrate tot la capitolul cursuri, nu 
le considerăm astfel pentru că sunt 
foarte specializate, spre deosebire de 
cursuri. Iar ultima sursă este veni-
tul din dobânda la investiții. Acestea 
ar fi sursele, dar cea mai mare par-
te din fonduri rămân cotizațiile şi 
cursurile.

Spuneți-ne câte ceva 
despre procesul 
de monitorizare, 
despre Comisia de 
disciplină. Care sunt 
sancțiunile disciplinare 
aplicate membrilor? 

Scott Robinson: Aş vrea să răs-
pund eu la această întrebare. Proce-
sul este unul confidențial. Avem un 
director pe probleme de etică. Este 
de fapt una dintre acele persoane care 
lucrează de la distanță şi are în subor-
dine mai mulți angajați contractuali. 
Procesul de sesizare a unei abateri 
disciplinare este următorul: un mem-
bru sau altă persoană trimite o sesi-
zare acestui director pe probleme de 
etică, iar acesta, sau altă persoană din 
subordinea sa, analizează sesizarea şi 
poate cere clarificări de la membrul 
care face obiectul sesizării. Apoi, în 
funcție de rezultat, directorul pe pro-
bleme de etică poate decide dacă este 
vorba de o abatere sau nu, caz în care 
va respinge sesizarea ca fiind neîn-
temeiată. Se poate ajunge, totuşi, şi 
la un alt rezultat: se poate continua 
investigația printr-o comisie profe-
sională. Comisia trimite cazul mai 
departe şi numeşte o echipă care ana-
lizează probele, cere evaluatorului să 
trimită dosarul de lucru, poate efec-
tua un interviu telefonic sau o discu-
ție față în față, sunt mai multe vari-
ante. Comisia hotărăşte următoarea 
etapă. Poate considera că este o pro-
blemă minoră, poate cere membrului 
să facă anumite cursuri pentru a co-
recta un punct slab la nivelul compe-
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tenței, evaluatorul poate fi suspendat 
o perioadă, sau se poate merge până 
la ultimul nivel care înseamnă retra-
gerea calității de membru, fără posi-
bilitatea de readerare sau de a intra 
într-o agenție de reglementare. Ulti-
mele două măsuri sunt făcute publi-
ce, primele două sunt confidențiale. 
Aşadar sunt mai multe niveluri, de-
pinde de cât de gravă a fost abaterea 
şi, aşa cum am menționat tangențial 
azi-dimineață, când am vorbit despre 
contracte, este foarte important ca ac-
tivitatea de evaluare să fie bine defini-
tă, astfel încât toată lumea să ştie la ce 
să se aştepte de la evaluare, care este 
aria de cuprindere a acesteia. Deseori, 
sesizarea porneşte de la acest aspect, 
de la două concepții diferite despre 
rezultatul evaluării, evaluatorul face 
ceea ce crede el că este bine, iar cli-
entul nu este mulțumit. Însă sunt şi 
situații când evaluatorul procedează 
greşit. De exemplu, nu are compe-
tență într-un domeniu şi atunci este 
nevoie de consiliere sau de sancțiuni 
mai aspre. Repet, procedura este con-
fidențială în etapa de după primirea 
sesizării, eu nu ştiu nimic despre caz, 
Fred nu ştie nimic, ştiu doar cei care 
se ocupă de caz. 

Jim Amorin: Pentru a-i pune la 
adăpost pe cei care pot fi nevinovați. 

Scott Robinson: Suntem mândri 
de acest sistem şi încurajăm mem-
brii să facă acest pas, în cazul în care 
văd o evaluare care ar avea nevoie de 
îmbunătățiri, pentru că ideea este să 
ajuți un membru să ajungă la nive-
lul la care trebuie să ajungă. Nu este 
vorba de sancțiune, deşi s-ar putea să 
existe consecințe, în funcție de rezul-
tatul investigației, dar ideea este să 
ajuți pe cineva. 

Care sunt principalele 
canale de comunicare 
cu membrii dvs.?

Scott Robinson: Vechiul nostru 
model a fost construit pe relația di-

rectă, personală, şi de aici vin şi 
dificultățile pe care le întâmpinăm 
acum. Rețeaua s-a bazat pe modelul 
organizațiilor locale, iar comunica-
rea mergea de la organizațiile locale 
la regiuni şi apoi la nivel național. 
Aşa funcționa modelul înainte ca 
toată lumea să fie atât de avansa-
tă din punct de vedere tehnologic. 
Principalul mijloc de comunicare 
este acum e-mailul, evident, şi avem 
şi pagini oficiale pe rețelele de socia-
lizare, pe Facebook, Twitter etc. 

Cât de importante 
sunt rețelele de 

socializare pentru 
transmiterea rapidă a 
mesajelor organizației? 

Scott Robinson: Este un echilibru 
între ele. Știți ce vreau să spun? Re-
țelele de socializare erau, nu demult, 
jos şi acum sunt foarte sus, pe o sca-
ră imaginară. Ce ştim sigur este că, 
având în vedere întinderea geografică 
a Statelor Unite, avem numai o relație 
virtuală cu mulți dintre membrii noş-
tri. Dar sunt conectați electronic în 
permanență. Aşadar, am studiat efi-
ciența modelului nostru şi analizăm 
soluțiile pentru a asigura acelaşi ni-
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vel de calitate a serviciilor pentru toți 
membrii. Modelul nostru se bazează 
pe trecut, când comunicarea trecea 
de la organizațiile locale, la regiuni 
şi apoi la nivel național, iar acum în-
cercăm să rearanjăm sistemul. Avem 
mai multe publicații, majoritatea dis-
ponibile în format electronic, însă pe 
unele încă le mai trimitem prin poş-
tă. Organizațiile locale rămân un ca-
nal viabil de comunicare pentru unii 
membri, dar probabil mai puțin de 
20% dintre membrii noştri apelează 
acum la acest mod de comunicare. 

Fred Grubbe: Ne-am dat seama că 
există o graniță, undeva pe la vârsta de 

45 de ani. Dacă ai peste 45 de ani, pre-
feri materialele pe hârtie, vrei să atingi 
foile revistei. Ce care au sub 45 de ani 
preferă totul în format electronic. 

Deci rețelele de 
genul Facebook și 
Twitter reprezintă 
pentru ei principalele 
mijloace de informare?

Fred Grubbe: Aşa este. Linia de 
demarcație este în apropierea vârstei 
de 45 de ani, deşi sunt şi persoane 
mai în vârstă cu competențe digitale 
foarte sofisticate, persoane care s-au 
adaptat. Și dacă ai mai puțin de 45 de 
ani, tot există o tendință către ceva 
concret, palpabil. Dar viitorul comu-
nicării aparține acestor rețele sociale.

Scott Robinson: Viitorul va fi pe 
tabletă. Este uimitor ce poți face cu o 
tabletă. Eu cumpăr toate cărțile de la 
AI în format e-book pentru iPad. Am 
obosit să car după mine biblia asta de 
5 kilograme şi 1300 de pagini când 
merg să țin un curs, de exemplu. La 
fel sunt şi membrii noştri, încep să 
realizeze cât de practic este formatul 
electronic, cât de eficient este, cum a 
devenit parte a profesiei noastre. 

În final, vă voi ruga, pe 
fiecare dintre dvs., să 
transmiteți un mesaj 
evaluatorilor români. 

Scott Robinson: Să se străduiască 
să dea mereu tot ce-i mai bun. Încre-
derea se câştigă prin ceea ce faci şi, 
aşa cum am spus mai devreme în le-
gătură cu denumirile specializărilor 
noastre, literele nu reprezintă cuvinte, 
ci fapte. Ne place să credem că mem-
brii noştri pun în practică ceea ce îi 
învățăm, faptul că efortul lor trebu-
ie să producă rezultate credibile care 
servesc publicului, din punctul de ve-
dere al răspunsului corect la cerințele 
clientului, al adecvării la cerințele de 
timp, din punctul de vedere al ade-

văratului profesionalism. Este îndem-
nul meu pentru evaluatorii români, 
dar ştiu că deja fac acest lucru, pentru 
că îi cunosc pe mulți dintre ei şi ştiu 
că acesta este nivelul la care lucrează. 
George Bădescu, de exemplu, mă ui-
meşte de fiecare dată. Ne cunoaştem 
deja de trei ani şi nu încetează să mă 
uimească. Mă uimeşte nivelul proble-
melor pe care le discutăm. Ce con-
tează este să te deosebeşti şi să arăți 
diferența, să fii altfel. Contează, de 
asemenea, să te implici în comunita-
te. Unul dintre lucrurile pe care încer-
căm să le promovăm este acela că un 
adevărat profesionist se face cunoscut 
nu doar prin ceea ce face din punct 
de vedere profesional, ci şi prin felul 
în care serveşte comunitatea. Modul 
cel mai uşor şi cel mai eficient este 
punctul de convergență, acolo unde 
râul întâlneşte drumul, pentru că oa-
menii spun atunci: „George? Este un 
excelent evaluator, dar este şi un om 
cumsecade, pentru că este membru 
într-o comisie locală.” Sunt lucruri 
care merg bine împreună. Sfatul meu 
este să-ți dai silința profesional, dar să 
te implici şi în comunitate. 

Fred Grubbe: Aş spune aşa: să te 
călăuzească etica şi integritatea. Să 
trăieşti după principiile eticii şi in-
tegrității. Cea mai mare recompensă 
este încrederea publicului. 

Jim Amorin: Este greu să vor-
beşti ultimul. Poate că nu sună la 
fel de interesant, însă ce contează 
cel mai mult este ceea ce faci când 
nimeni nu se uită la tine. Arată că 
eşti profesionist şi specializează-te 
pe ceva. Alege un tip de proprieta-
te, o bucată din domeniul evaluării 
şi devino expert în acel domeniu. În 
propria mea firmă nu mai lucrez de-
loc cu băncile, lucrez pentru clienți 
din afara sistemului bancar. Este, de 
regulă, o activitate mai lucrativă, eşti 
plătit mai bine, ai clienți mai buni, 
informații mai bune, dar am ajuns 
aici devenind expert pe un domeniu. 
Aceasta este ținta pe termen lung. 
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 Ű UE dorește 
ca evaluarea 
să fie un pilon 
al siguranței 
și securității 
piețelor sale 
financiare și 
imobiliare și 
nu doar o 
componentă a 
riscului sistemic, 
iar TEGoVA s-a 
transformat, 
asumându-
și această 
provocare.

„TEGoVA a oferit UE  
o elită în domeniul evaluării”

O
riginile TEGoVA, din 
anii 1970, sunt un slab 
indicator a ceea ce a de-
venit organizația, deoa-
rece la început era doar 
una dintre instituțiile 

care elaborau standarde internațio-
nale de evaluare, în vreme ce astăzi 
este singura organizație din Uniu-
nea Europeană şi țările din jurul său, 
care elaborează standarde şi stabi-
leşte calificative pentru profesia de 
evaluator. 

Activitatea modernă a TEGoVA 
este definită de creşterea integrării 
politice, economice şi financiare din 
UE şi de cerința impusă de politici-
le UE de a avea un nivel ridicat al 
standardelor de evaluare şi al califi-
cativelor, cerință generată de criza fi-
nanciară. UE doreşte ca evaluarea să 
fie un pilon al siguranței şi securității 
piețelor sale financiare şi imobiliare 
şi nu doar o componentă a riscului 
sistemic, iar TEGoVA s-a transfor-
mat, asumându-şi această provocare. 
Standardele Europene de Evaluare 
se disting de Standardele Interna-
ționale de Evaluare prin integrarea 
sistematică a legislației UE şi a de-
finițiilor juridice, dar şi în ghidurile 
de evaluare, codurile şi documentele 
tehnice ale TEGoVA. Standardele 
Europene de Evaluare conțin o sec-

țiune importantă, de sine stătătoare, ce priveşte legislația 
europeană şi evaluarea proprietății imobiliare, educând 
astfel evaluatorii cu privire la corpusul legislației europe-
ne care reglementează proprietatea imobiliară în Uniu-
nea Europeană precum şi profesia lor.     

TEGoVA a oferit UE o elită în domeniul evaluării: Re-
cognised European Valuer (REV) şi TEGoVA Residential 
Valuer (TRV), ceea ce reprezintă nu numai un avantaj ex-
traordinar pe piață pentru cei care dețin aceste calificati-
ve, chiar şi din perspectiva clienților locali, ci oferă şi in-
vestitorului pan-european un corp de evaluatori la nivel 
local cu o înaltă calificare recunoscută însă la nivel euro-
pean, un pilon al pieței imobiliare interne europene. Este 
un fapt hotărâtor într-un mediu în care fluxurile de in-
vestiții pan-europene sunt deja mai mari decât nivelurile 
anterioare şi cresc rapid, mai ales pe piețele imobiliare ca-
racterizate de o rată mare de creştere în mediul urban şi 
pe cele ale proprietăților agricole, aşa cum este România.    

Această politică a adus recunoaşterea TEGoVA la ni-
velul UE şi a atras foarte mulți membri. Standardele EVS 
au fost citate în Directiva privind contractele de credit ipo-
tecar ca standarde fiabile în evaluarea bunurilor imobile 
pentru garantarea împrumutului, iar Banca Centrală Eu-
ropeană, în manualul Asset Quality Review, a recunoscut 
prevalența lor asupra tuturor celorlalte standarde la actu-
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alizarea valorii totale a activelor imo-
biliare deținute de bănci. Numărul 
de membri a crescut foarte puternic, 
ajungând la 61 de asociații naționale 
ale evaluatorilor din 33 de țări şi re-
prezentând 70.000 de evaluatori.  

O organizație cu asemenea res-
ponsabilități şi creştere trebuie să se 
adapteze continuu. European Valu-
ation Standards Board va primi cu-
rând noi termeni de referință şi se va 
deschide către membri noi şi din ce 
în ce mai numeroşi, astfel încât să fie 
echipat să facă față unui număr din 
ce în ce mai mare de standarde afla-
te în evoluție. Se va crea European 
Valuation Methodology Board, de-
oarece metodologia de evaluare este 
noua frontieră în integrarea evaluării 
în Europa. Recognition Committee al 
TEGoVA (ANEVAR este reprezenta-
tă de dna. Anamaria Ciobanu, REV) 
are înalta responsabilitate de a con-
trola organismele care oferă califica-
tivele REV şi TRV, iar European Va-

luation Qualifications Board urmăreşte politica TEGoVA 
privind calificativele de evaluare. 

Toate structurile responsabile de standarde şi califi-
cative raportează unui Consiliu director format din opt 
membri (ANEVAR fiind reprezentată de dl. Adrian Vascu, 
REV), care are ultimul cuvânt de spus, în vreme ce apro-
barea Adunării generale a TEGoVA este necesară pentru o 
serie de chestiuni specificate în statut. Mandatul Consiliu-
lui director durează trei ani. Următoarele alegeri vor avea 
loc în primăvara anului 2017.

Comunicarea cu membrii TEGoVA şi cu organizați-
ile externe este asigurată prin cele două adunări genera-
le anuale şi prin conferințele pe tema evaluării focusate 
pe problemele din cadrul UE, ce se țin cu ocazia acestor 
adunări, noutățile sunt comunicate pe website şi în re-
vista „European Valuer” a TEGoVA, prin vizitele nume-
roase pe care le facem membrilor noştri şi participarea 
membrilor Consiliului director şi ai secretariatului la 
evenimente europene şi mondiale.

Dincolo de serviciile asigurate Consiliului director şi 
Adunării generale şi de administrarea activităților curen-
te ale TEGoVA, secretariatul de la Bruxelles are sarcina 
specială de a asigura relațiile constante dintre TEGoVA şi 
autoritățile europene – Comisia Europeană, Consiliul de 
Miniştri şi Parlamentul. 
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Ingredientele succesului:
„Arta evaluării combinată cu știința“

M
odelele automate de 
evaluare (Automated 
Valuation Models - 
AVM) oferă posibili-
tatea de a determina 
valoarea proprietă-

ții imobiliare prin utilizarea modelării 
matematice în combinație cu baze de 
date pentru evaluare extinse. AVM-uri-
le au capacitatea de a determina valoa-
rea unei proprietăți imobiliare la un 
anumit moment din timp, prin analiza 
valorii şi caracteristicilor proprietăților 
comparabile. AVM-ul dezvoltat în Ro-
mânia de Eurobank Property Services’ 
S.A. (EPS) este produsul multor ani de 
studiu, al muncii coordonate în echipă 
şi al analizei aprofundate a rapoartelor 
de evaluare a proprietății imobiliare. 
Dezvoltarea unui AVM este un proces 
foarte solicitant, deoarece arta evaluării 
trebuie combinată cu ştiința matema-
ticii, a econometriei şi a statisticii, iar 
felul în care se combină aceste „ingre-
diente“ determină succesul produsului 
final. Rezultatele obținute cu un AVM 
depind de factori cum ar fi calitatea 
datelor, acuratețea datelor disponibile 
privind caracteristicile proprietății şi de 
tehnicile de modelare. 

Astfel, prima provocare pentru Di-
vizia de Cercetare din cadrul EPS a fost 
examinarea calității bazei de date din 
România. Membrii echipei de cercetare 
din România dețineau experiența ceru-
tă de un proiect de asemenea anvergu-
ră şi cu un astfel de grad de dificultate, 
deoarece au lucrat la dezvoltarea In-
dicelui Proprietăților Rezidențiale din 
România şi cunoşteau procedurile de 

A fost nevoie de peste 8 ani de îm-
bunătățire continuă a structurii bazei 
de date, de mii de chestionare despre 
tendințele piețelor din fiecare arie ge-
ografică, precum şi de opinia agenți-
lor imobiliari privind valorile de piață 
– şi nu în ultimul rând, de tranzacțiile 
înregistrate – pentru a crea o bază de 
date solidă şi fiabilă. Acest studiu a 
stat la baza procesului de dezvoltare a 
AVM-urilor, deoarece era necesar ca 
acestea să reflecte fondul de locuin-
țe la nivel național, precum şi factorii 
specifici care fundamentează valoarea 
locuințelor. Aceasta înseamnă că fieca-
re AVM trebuie ajustat pentru a repro-
duce caracteristicile şi nevoile speciale 
ale fiecărei țări. Procedura continuă 
încă, deşi AVM-ul este acum deplin 
dezvoltat. EPS a introdus un meca-
nism de control bazat pe două perechi 
de ochi pentru a verifica în timp real 
validitatea AVM-ului, ceea ce înseam-
nă că evaluatorii sunt indispensabili în 
procesul aferent unui AVM. AVM-ul 
este un instrument auxiliar, un ajutor 
în procesul de evaluare şi nu un înlo-
cuitor al evaluării tradiționale. 

 Ű DIMITRIOS PAPASTAMOS,  
Manager Research & Analytics Division  
la Eurobank Property Services S.A. 

colectare a datelor şi de monitorizare a 
valorilor extreme (outlieri). Deşi echipa 
avea experiența necesară, a fost nevoie 
de măsuri de coordonare a diferitelor 
echipe şi de multe ore de formare a per-
sonalului, pentru a putea crea o bază de 
date de înaltă calitate formată din mii 
de rapoarte de evaluare, începând cu 
trimestrul 3 al anului 2005. Problema 
următoare a fost analiza din punct de 
vedere geografic. Spre deosebire de in-
dice, care captează tendințele generale 
dintr-o regiune, AVM-ul ia în conside-
rare caracteristicile localizării la nivel 
de cartier. Prin urmare, a fost esențială 
împărțirea țării în zone omogene. A 
fost nevoie de mai multe întâlniri cu 
experți în GIS (n.r. sisteme informatice 
geografie), precum şi cu agenții imo-
biliari locali pentru a împărți în mod 
adecvat țara în zone omogene.

Mai mult decât atât, echipa de cer-
cetare EPS a fost sprijinită de profe-
sioniştii pieței imobiliare, atât agenți 
imobiliari, cât şi evaluatori, pentru a 
putea înțelege cele mai importante ca-
racteristici ale pieței şi ale proprietății 
imobiliare, caracteristici de care ei țin 
cont în procesul de evaluare. Aceste 
caracteristici nu sunt aceleaşi pentru 
toate țările, ci variază în funcție de cul-
tura locală şi de condițiile pieței imo-
biliare locale. Deosebit de importantă 
a fost contribuția evaluatorilor la acest 
proces. Evaluatorii autorizați au trebuit 
să participe la cursuri speciale pentru 
a putea decodifica fiecare atribut din 
model, precum şi pentru a putea veri-
fica dacă modelele matematice reflec-
tă îndeaproape evaluarea tradițională. 
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O altă componentă importantă în 
dezvoltarea AVM-ului a fost mediul 
academic. Pe baza analizei, a testări-
lor efectuate şi a evaluării concluziilor 
din literatura ştiințifică de specialitate 
relevantă, EPS a confirmat că meto-
dologia modelului automat de evalu-
are este conform standardelor inter-
naționale. EPS a dezvoltat şi utilizează 
o abordare comprehensivă pentru a 
genera estimările valorice automate 
(modelul automat de evaluare) pen-
tru proprietățile din România. Abor-
darea adoptată acoperă toate aspec-
tele procesului aferent unui AVM, de 
la culegerea şi păstrarea integrității 
datelor, până la implementarea unui 
model într-un instrument compute-
rizat şi, desigur, procesul de verificare 
şi validare. EPS şi-a bazat abordarea 
modelului automat de evaluare pe bu-
nele practici existente şi pe cerințele 
impuse de standardele internaționale 
şi locale, cum ar fi cerințele impuse 
de ANEVAR în Ghidul de evaluare 
pentru garantarea împrumutului (ela-
borat în octombrie 2010), înlocuit cu 
GEV 520 Evaluarea pentru garantarea 
împrumutului.  

existe evaluări, pentru ca AVM-uri-
le să funcționeze. Acestea sunt folo-
site ca instrumente complementare 
în evaluare, instrumente ce vizează 
îmbunătățirea evaluărilor tradiționa-
le în general şi, simultan, înlăturarea 
subiectivismului din evaluare. Astfel, 
modelele reprezintă un instrument de 
sprijin pe care evaluatorul îl poate 
folosi pentru a îndepărta elementul 
subiectiv din activitatea de evaluare. 
Pe de o parte, AVM-urile pot creşte 
calitatea evaluării şi, implicit, pot îm-
bunătăți decizia de acordare a împru-
mutului, deoarece furnizează o valoare 
obiectivă a proprietății imobiliare. Pe 
de altă parte, evaluatorii trebuie să mo-
nitorizeze continuu aceste proceduri, 
deoarece AVM-urile nu țin seama de 
starea proprietății imobiliare deoarece 
din procesul aferent AVM-ului lipseşte 
etapa de inspecție fizică a proprietății şi 
astfel, valoarea proprietății imobiliare 
se bazează pe o stare medie a proprie-
tății, stare care s-ar putea să nu fie re-
prezentativă. AVM-urile trebuie să fie 
utilizate ca un instrument auxiliar, nu 
ca un înlocuitor al serviciilor tradițio-
nale de evaluare. 

Lista de mai jos prezintă pas cu 
pas conformitatea cu GEV 520: 
1. Proceduri de eşantionare
2. Mărimea eşantionului
3. Colectarea datelor  

(gestionarea datelor şi analiza 
calitativă a datelor)

4. Stratificarea
5. Stabilirea specificațiilor modelului
6. Calibrarea modelului
7. Testarea şi asigurarea calității 

modelului
8. Validarea modelului
9. Aplicarea modelului
10. Verificarea periodică a acurateței 

modelului 
AVM-ul EPS a fost testat pe porto-

foliul rezidențial al băncii Bancpost SA. 
Datele rezultate sunt în limitele accepta-
bile pentru acest tip de populație (90% 
între +/- 20%). Acest model aproximea-
ză deci foarte bine evaluarea proprietății 
imobiliare, însă, pentru a-i creşte efica-
citatea este înțelept să fie folosit în com-
binație cu monitorizarea procedurii de 
către evaluatori autorizați cu experiență. 

Modelele automate de evaluare se 
bazează pe evaluările proprietății imo-
biliare, prin urmare este nevoie să 
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Raport de analiză statistică  
a Bazei Imobiliare de Garanții (BIG)

STATISTICI GENERALE PE TIPURI  
ȘI SUBTIPURI DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

Q2 2016

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

Tip  
proprietate

Sumă valori  
de piață  

(milioane €)1

Procentaj 
valoric (%)

Număr 
rapoarte

Procentaj 
cantitativ (%)

Rezidențială 1.793,96 28,97 25.041 75,69

Comercială 1.724,90 27,86 2.646 8,00

Industrială 1.332,47 21,52 1.862 5,63

Teren 643,69 10,40 2.907 8,79

Mixtă 425,05 6,86 330 1,00

Agricolă 189,28 3,06 245 0,74

Alte tipuri 82,44 1,33 53 0,16

Total 6.191,77 100,00 33.084 100,00

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

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

1 Ordine descrescătoare a sumei valorilor de piață

Sumă valori de piață - (milioane €)  
Tipuri de proprietăți
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3. Rapoarte de evaluare introduse  
– distribuție pe subtipuri de proprietăți imobiliare

a. Proprietăți de tip rezidențial

b. Proprietăți de tip comercial

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

Procentaj  
valoric (%)

Număr  
rapoarte

Procentaj  
cantitativ (%)

Rezidențială

Apartament în bloc 937,84  52,28 18.650 74,48

Casă cu teren 552,33  30,79 5.473 21,86

Ansamblu rezidențial 139,70  7,79 47 0,19

Bloc de apartamente 105,73  5,89 60 0,24

Apartament în casă 58,36  3,25 811 3,24

Total 1.793,96 100,00 25.041 100,00

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

Procentaj  
valoric (%)

Număr 
rapoarte

Procentaj  
cantitativ (%)

Comercială

Spațiu comercial - clădire independentă 786,82 45,62 983 37,15

Spațiu de birouri - clădire independentă 480,44 27,85 301 11,38

Unitate cazare 202,43 11,74 208 7,86

Spațiu comercial - parte dintr-o clădire 165,55 9,60 1.019 38,51

Spațiu de agrement 57,88 3,36 10 0,38

Spațiu de birouri - parte dintr-o clădire 31,78 1,84 125 4,72

Total 1.724,90 100,00 2.646 100,00

Sumă valori de piață (milioane €) 
– Proprietăți rezidențiale

Sumă valori de piață (milioane €) 
– Proprietăți comerciale
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c. Proprietăți de tip industrial

d. Proprietăți de tip agricol

Sumă valori de piață (milioane €)  
- Proprietăți agricole

Sumă valori de piață (milioane €)  
– Proprietăți industriale

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

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

Industrială
Spațiu de producție 770,39 57,82 952 51,13

Spațiu de depozitare  
și logistică 562,08 42,18 910 48,87

 Total 1.332,47 100,00 1.862 100,00

e. Proprietăți de tip mixt

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

Procentaj  
valoric (%)

Număr  
rapoarte

Procentaj  
cantitativ (%)

Mixtă

Spații comerciale și birouri 212,38 49,97 65 19,70

Proprietate multifuncțională  
(mai mult de două utilizări) 171,75 40,41 173 52,42

Spațiu de producție și depozitare 32,87 7,73 74 22,42

Bloc de apartamente  
cu spații comerciale (retail)

4,18 0,98 7 2,12

Spații de birouri cu spații comerciale (retail) 3,87 0,91 11 3,33

 Total 425,05 100,00 330 100,00

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

Agricolă

Fermă zootehnică 103,64 54,76 124 50,61

Fermă avicolă 31,02 16,39 31 12,65

Siloz 23,89 12,62 28 11,43

Fermă agricolă de cultură 11,25 5,94 30 12,24

FNC 6,90 3,65 5 2,04

Abator 6,87 3,63 5 2,04

Moară 3,52 1,86 8 3,27

Fermă piscicolă 0,97 0,51 4 1,63

Seră legumicolă / floricolă 0,61 0,32 4 1,63

Cramă/ Centru de vinificație 0,40 0,21 4 1,63

Livadă 0,21 0,11 2 0,82

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

 Total 189,28 100,00 245 100,00
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f. Proprietăți de tip teren

Sumă valori de piață  
(milioane €) – Proprietăți mixte

Sumă valori de piață  
(milioane €) – Terenuri

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

cantitativ (%)

Teren

Intravilan construcții 426,23 66,22 1.607 55,28

Cu destinație agricolă 82,55 12,82 263 9,05

Intravilan arabil 65,18 10,13 533 18,34

Extravilan 56,51 8,78 478 16,44

Cu destinație specială 12,11 1,88 18 0,62

Cu destinație forestieră 1,11 0,17 8 0,28

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

Total 643,69 100,00 2.907 100,00

g. Alte tipuri de proprietăți

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

Procentaj  
valoric (%)

Număr  
rapoarte

Procentaj  
cantitativ (%)

Alte tipuri

Centrală electrică fotovoltaică 35,81 43,44 13 24,53

Centrală hidroelectrică 21,06 25,55 6 11,32

Centrală electrică eoliană 16,97 20,59 4 7,55

Stație distribuție carburanți 8,59 10,42 30 56,60

Total 82,44 100,00 53 100,00

Sumă valori de piață (milioane €) - Alte tipuri de proprietăți
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Valori de piață (€/ mp) – Municipii/ orașe

B. INDICATORI STATISTICI PE TIPURI DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

a. Proprietăți de tip rezidențial

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

Alba Iulia
Apartament în bloc 657

Casă cu teren* 550

Alexandria Apartament în bloc 524

Arad
Apartament în bloc 666

Casă cu teren 590

Bacău
Apartament în bloc 684

Casă cu teren 583

Baia Mare Apartament în bloc 659

Bistriţa Apartament în bloc 581

Botoșani Apartament în bloc 615

Brașov

Apartament în bloc 882

Apartament în casă 868

Casă cu teren 795

Brăila Apartament în bloc 582

București
Apartament în bloc 1.040

Apartament în casă 1.102

Buzău Apartament în bloc 679

Călărași Apartament în bloc 569

Cluj-Napoca

Apartament în bloc 1.106

Apartament în casă 1.116

Casă cu teren 1.018

Constanţa
Apartament în bloc 915

Casă cu teren 876

Craiova Apartament în bloc 818

Deva Apartament în bloc 644

Drobeta-Turnu Severin Apartament în bloc 492

Focșani Apartament în bloc 648

Pentru calculul valorii de piață/mp pe tip și subtip de proprietate, pe sectoare ale municipiului București, 
respectiv pe orașe sau pe județe, s-a utilizat mediana valorilor din seria de date analizată.
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Municipiu/ oraș Subtip proprietate Valoare de piață (€/ mp)

Galaţi Apartament în bloc 695

Giurgiu Apartament în bloc 448

Iași
Apartament în bloc 900

Casă cu teren 713

Miercurea-Ciuc Apartament în bloc 531

Oradea

Apartament în bloc 682

Apartament în casă 679

Casă cu teren 612

Piatra-Neamţ Apartament în bloc 638

Pitești
Apartament în bloc 784

Casă cu teren 772

Ploiești
Apartament în bloc 763

Casă cu teren 675

Râmnicu Vâlcea Apartament în bloc 655

Reșiţa Apartament în bloc 466

Satu Mare
Apartament în bloc 567

Casă cu teren 518

Sfântu Gheorghe Apartament în bloc 484

Sibiu

Apartament în bloc 796

Apartament în casă 707

Casă cu teren 810

Slatina Apartament în bloc 626

Slobozia Apartament în bloc 581

Suceava Apartament în bloc 706

Târgoviște Apartament în bloc 572

Târgu Jiu Apartament în bloc 720

Târgu Mureș Apartament în bloc 740

Timișoara

Apartament în bloc 975

Apartament în casă 888

Casă cu teren 860

Tulcea Apartament în bloc 753

Vaslui Apartament în bloc 597

Zalău Apartament în bloc 522

* Valoare de piaţă (€/ mpsu)
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Apartament în bloc – Top 10 valoare de piață
Valori de piață (€/ mp) – Municipii/ orașe

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

1 Cluj-Napoca 1.106

2 Bucureşti 1.040

3 Timişoara 975

4 Constanţa 915

5 Iaşi 900

6 Braşov 882

7 Craiova 818

8 Sibiu 796

9 Piteşti 784

10 Ploieşti 763

Casă cu teren – Top zece valoare de piață Apartament în casă – Top valoare de piață

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

1 Bucureşti 1.121

2 Cluj-Napoca 1.018

3 Constanţa 876

4 Timişoara 860

5 Sibiu 810

6 Braşov 795

7 Piteşti 772

8 Iaşi 713

9 Craiova 679

10 Ploieşti 675

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

1 Cluj-Napoca 1.116

2 Bucureşti 1.102

3 Timişoara 888

4 Braşov 868

5 Sibiu 707

6 Oradea 679

Valoare de piață/ mp  
- Casă cu teren
Municipii/ orașe

Valoare de piață/ mp  
- Apartament în casă

Municipii/ orașe
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București - Apartament în bloc 
Valori de piață (€/ mp) – Sectoare București

București - Apartament în casă București - Casă cu teren 

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

1 Sector 1 1.268

2 Sector 3 1.084

3 Sector 2 1.036

4 Sector 6 1.024

5 Sector 4 952

6 Sector 5 950

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

1 Sector 1 1.261

2 Sector 2 1.112

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

1 Sector 1 1.272

2 Sector 6 1.190

3 Sector 2 1.125

4 Sector 3 1.080

5 Sector 4 1.011

6 Sector 5 844

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

Valoare de piaţă/ mp  
- Casă cu teren

Sectoare București

Valori de piață (€/ mp) – JUDEȚE

b. PROPRIETĂȚI DE TIP COMERCIAL 

c. PROPRIETĂȚI DE TIP INDUSTRIAL 

Spațiu comercial - parte dintr-o clădire

Spațiu de producție

Spațiu de birouri - clădire independentă

Spațiu de depozitare și logistică

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

1 Cluj-Napoca 1.201

2 Iaşi 947

3 Oradea 735

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

1 Prahova 241

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

1 Bucureşti 1.014

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

1 Bihor 216
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 Ű Pe baza 
certificatului și 
a unei cereri 
am obținut 
legitimația 
ANEVAR cu 
numărul 55, cu 
specializarea 
„evaluator de 
întreprinderi.

Interviu

În evaluarea bunurilor mai 
întâi este știința, apoi arta

Cum a început povestea 
dvs. alături de Institutul 
Român de Cercetări 
în Evaluare - IROVAL?

Întâmplarea are un rol deosebit 
în modelarea profesională a unui 
individ. În anul 1991, lucram la un 
institut de cercetare ştiințifică şi in-
ginerie tehnologică. M-a chemat în-
tr-o zi directorul şi m-a întrebat dacă 
ştiu limba franceză. Știam. Și cum în 
luna decembrie 1991 se organiza un 
curs de evaluator de întreprinderi, 
iar din Ministerul Industriei Con-
strucțiilor de Maşini nicio persoană 
nu şi-a exprimat dorința de a parti-
cipa la acest curs, am fost trimis eu. 
Cursul s-a desfăşurat pe parcursul a 
două săptămâni, timp de 8 ore pe zi 
(80 de ore) fiind organizat de o fir-
mă de consultanță franceză numită 
CEGOS.

În urma cursului am primit un 
certificat de evaluator de întreprin-
deri. Întâmplător, în anul 1992, m-am 
întâlnit cu profesorul Alexandru Ghe-
orghiu, pe care îl cunoşteam de mult 
timp şi cu care am şi colaborat. I-am 
relatat despre certificatul recent obți-

nut şi despre faptul că am înțeles principiile şi logica meto-
delor de evaluare a întreprinderilor în optica practicienilor 
francezi. El a zis: „Trebuie să mergi la dl. Bădescu”. Nu ştiam 
atunci cine este dl. Gheorghe Bădescu. „Este preşedintele 
Asociației Naționale a Evaluatorilor din România, recent 
înființată şi printre ai căror membri fondatori mă număr 
şi eu”, a sosit şi explicația. Dl. Bădescu m-a primit cu multă 
deferență şi mi-a explicat cum pot să devin membru ANE-
VAR. Pe baza certificatului şi a unei cereri am obținut legi-
timația ANEVAR cu numărul 55, cu specializarea „evalua-
tor de întreprinderi”. Prima şedință a ANEVAR, la care am 
participat, s-a ținut într-un amfiteatru al ASE  din strada 
Dorobanți. Tot atunci l-am cunoscut pe dl. Doru Puiu Ti-
beriu, care, dacă nu mă înşel, a şi condus şedința despre care 
vorbeam, în calitatea sa de membru fondator. În decembrie 
1992 am susținut primul curs de lector pentru formarea de 
evaluatori de întreprinderi, la care m-a trimis dl. Bădescu, 
la Cluj. Tema era evaluarea intangibilelor sau evaluarea ac-
tivelor necorporale. Nu exista niciun suport de curs pentru 
această temă, aşa că a fost o provocare riscantă să predau 6 
ore, mai ales în situația în care în toată literatura de speciali-
tate existentă la noi găseai aproximativ o pagină şi jumătate 
de text despre evaluarea activelor necorporale. De exemplu, 
se spunea „clientela valorează 1,5% - 2% din cifra de afa-
ceri” şi alte informații extrem de sumare. Consider că am 
avut un curaj teribil când am acceptat să susțin acel curs. 
În institutul în care lucram m-am ocupat foarte mult de 
eficiența cercetării ştiințifice şi avusesem acces la nişte cărți 
despre brevetele de invenție şi efectele lor, documente teh-
nologice, forța de muncă instruită şi alte elemente care erau 
adiacente activelor necorporale. Astfel, am putut să pregă-
tesc şi să susțin în mod onorabil această temă de evaluare. 
Am avut circa 80 de participanți, majoritatea ingineri. După 

 Ű Un interviu de Raluca Șlicaru 
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Interviu

Interviu cu Dr. 
Ec. Sorin V. Stan, 
cercetător IROVAL

aceea am participat la alte cursuri, cu 
tema evaluarea pe bază de venit, ana-
liză diagnostic, metode de evaluare a 
activelor necorporale etc. Astfel, am 
devenit lector al ANEVAR. Întrucât 
în institutul în care activam, lucrurile 
deveniseră tot mai delicate, în sensul 
că finanțarea era tot mai dificilă, în 
urma unei alte întâlniri întâmplătoa-
re, profesorul Gheorghiu mi-a propus 
să vin la IROVAL. IROVAL-ul a fost 
înființat în  anul 1995 şi nu avea sa-
lariați. Corina Cernea era directoarea 
onorifică la acea dată. La 1 iulie 1997 

am devenit primul salariat al IROVAL, transferându-mă de 
la institutul tehnologic la care lucram. Atunci au început să 
apară şi foarte multe sarcini: traducerea şi editarea Standar-
delor profesionale de evaluare, scrise de Peter Champness; 
am scris apoi, împreună cu cel mai apropiat colaborator al 
meu, profesorul univ. dr. Ion Anghel,  cartea Evaluarea ac-
tivelor necorporale şi altele. Când m-am angajat, existau nu-
mai trei numere din Buletinul Informativ al ANEVAR. De 
atunci am mai tipărit peste 50 ediții ale acestui Buletin In-
formativ. Tot atunci am elaborat primele SEV-uri. Numele 
le-a rămas acelaşi, după cum ştiți. Au fost aprobate şi edita-
te 17 SEV-uri (existau numai 3 SEV-uri când am preluat eu 
proiectul). Le-am elaborat şi editat treptat. Pe atunci, toate 
standardele se discutau şi se aprobau în consiliul ştiințific 
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Urma să trimitem în fiecare săptămână câte un articol. 
Timp de 11 săptămâni am reuşit să menținem acest ritm, 
cu 2 articole scrise de doi evaluatori şi restul de 9 articole 
semnate de mine. Rezumând activitatea mea de atunci, în 
Buletinul Informativ, formatul vechi, am scris în jur de 40 
de articole, iar în afară de cartea Evaluarea activelor ne-
corporale, pe care am menționat-o mai devreme, am scris 
Evaluarea capitalului intelectual, împreună cu Ion Anghel 
şi dna. Gruzsniczki, Coerențe şi corelații în evaluarea în-
treprinderii, mai multe ghiduri cu aplicații pentru eva-
luarea tuturor tipurilor de bunuri economice, corporale 
şi necorporale, un suport de curs, iar acum pregătesc un 
seminar pentru evaluarea hotelurilor şi restaurantelor, 
care conține şi aplicații. 

Care este cea mai mare realizare 
a dvs. în cadrul IROVAL?

Cele circa 1.500-2.000 de sfaturi pe care le-am dat 
membrilor ANEVAR. Niciun solicitant de informații nu 
a plecat de la mine fără un răspuns. Le-am recomandat 

al IROVAL, din care făcea parte prof. 
Gheorghiu, dl. Bădescu, Toma Marin, 
dna prof. dr. în ştiințe juridice An-
ghene şi alte personalități. Totul s-a 
finalizat cu tipărirea unei broşuri nu-
mită Culegere de Standarde. Asta se 
întâmpla în februarie 2001. Standar-
dele Internaționale de Evaluare abia 
apăruseră în două broşuri, pe care 
le-am tradus şi tipărit, dar nu aveau 
caracter obligatoriu. Doar SEV-uri-
le erau obligatorii pentru membrii 
ANEVAR. Dl. Andrei Bănescu, di-
rector al IROVAL, m-a ajutat vreo 
2-3 ani, după care dna. Liliana Ol-
teanu mi s-a alăturat ca director al 
IROVAL. Apoi au venit Nina Drăgoi 
şi Daniela Moldoveanu. A urmat o 
muncă titanică de-a dreptul pentru 
traducerea primei ediții a Evaluării 
proprietății imobiliare a Appraisal In-
stitute, „Biblia”, cum îi spunem noi. 
A fost lansată la World Trade Cen-
ter în prezența fostului preşedinte al 
Appraisal Institute, Walter Winius jr. 
şi a unui judecător din SUA, specia-
lizat pe evaluarea proprietăților imo-
biliare. În perioada aceea dl. Adrian 
Crivii era preşedinte şi am început să 
edităm cartea profesorului Peştişanu, 
despre construcții-sisteme şi subsis-
teme constructive. O carte complexă 
care a necesitat un efort uriaş pentru 
că era scrisă de mână şi a trebuit să fie 
redactată de la zero, inclusiv scheme-
le grafice. Liliana Olteanu şi Daniela 
Moldoveanu s-au ocupat de proce-
sarea datelor. A urmat traducerea şi 
editarea cărții Evaluarea mașinilor și 
echipamentelor, autor ASA şi ediția a 
doua şi a treia a „Bibliei” (Evaluarea 
proprietăților imobiliare).

Ce lucrări au fost tipărite 
sub semnătura dvs.?

Fiind apropiat de redactorii edi-
turii Tribuna Economică, am de-
cis împreună să inaugurăm o rubri-
că despre evaluarea proprietăților. 
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trebuie să aibă o bibliotecă în care să găsească la nevoie 
cărțile care, dacă sunt consultate, îi pot feri de erori în ac-
tivitatea de evaluare. Regretul meu este că informațiile pe 
care am încercat să le diseminez nu au ajuns la un număr 
mai mare de evaluatori. 

Ce aveti în plan pentru 
viitorul apropiat?

Vreau să scot o culegere cu întrebări şi răspunsuri, 
asupra problemei delicate ale evaluării diferitelor cate-
gorii de proprietăți (imobiliare, întreprinderi, maşini şi 
echipamente), cu trimiterile către bibliografia folosită. 
Întrebările vor fi din cele pe care le-am primit de-a lun-
gul timpului de la membrii noştri şi din cele întâlnite în 
cărțile studiate de mine. Aş avea nevoie de un colaborator 
care să mă ajute la elaborarea acestei culegeri. Dacă cine-
va, care posedă o expertiză bogată, se oferă să mă ajute, 
cu cea mai mare plăcere voi accepta să cooperăm.  

materiale, le-am explicat principiile, 
iar în cazul în care nu mă conside-
ram în măsură să le dau cel mai bun 
răspuns, le făceam legătura cu alți 
evaluatori, specializați pe problema 
respectivă. Îi mulțumesc pe această 
cale dlui. Corneliu Schiopu, pentru 
că niciodată nu a refuzat vreo per-
soană pe care am trimis-o la dân-
sul pentru lămurirea unor aspecte 
punctuale. 

Ce le recomandați 
membrilor ANEVAR?

Le recomand să citească în perma-
nență. Iar când au o problemă, să nu 
ezite să caute ajutor la colegii lor cu 
experiență. Mă îndoiesc că vor fi re-
fuzați vreodată. Vor fi, cel puțin, ghi-
dați către sursele de unde pot obține 
un răspuns. La biblioteca IROVAL se 
găsesc materiale recente din dome-
niul de interes. Să vă dau un exemplu. 
Tema evaluării activelor necorporale 
a plecat de la zero, iar acum volumul 
disponibil de standarde, articole, cărți, 
aplicații etc. este foarte mare, deşi pri-
mul standard elaborat de IVSC cu 
acest subiect a fost elaborat în urmă 
cu numai 10-12 ani.

Privind înapoi, 
aveți vreun regret?

Am unul foarte mare. Și anume că 
materialele pe care le-am scris, chiar 
sub forma sintetizată de aplicații, în 
care sunt redate numai datele de in-
trare necesare pentru evaluare, pre-
cum şi ipotezele şi tabelele cu calcule, 
nu au fost citite de mulți dintre cei 
cărora le erau adresate. Sunt dezamă-
git când întâlnesc un raport de eva-
luare neadecvat, în care nu s-a recurs 
la utilizarea unei aplicații similare 
conținută în lucrările elaborate şi/sau 
coordonate de mine, care le-ar fi ofe-
rit îndrumarea necesară pentru a face 
o evaluare credibilă. Toți evaluatorii 
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Primii pași în profesie

Interviu cu Camelia Budai (EPI),  
cel mai tânăr membru ANEVAR

Cum și când v-a venit 
ideea să alegeți 
această profesie?

Totul a început când eram în anul 
trei de facultate, când ştiam că nu mai 
este mult şi trebuie să îmi construiesc 
o carieră pentru a putea deveni inde-
pendentă. Eram foarte dezorientată, 
nu ştiam cu exactitate ce îmi doresc cu 
adevărat să fac, ştiam doar în linii mari 
către ce domenii mă puteam orienta, 
dar nu ceva conturat şi în niciun caz 
nu aveam un plan de bătaie pe care să 
îl urmez cu strictețe. 

Ideea de a deveni evaluator a apă-
rut într-o seară, stând de vorbă cu un 
prieten care este notar. Printre lungile 
discuții legate de ceea ce mi-aş dori să 
fac, ceea ce mi s-ar potrivi şi ce nu, el 
a venit cu ideea de a urma profesia de 
evaluator. Mi-a recomandat această 
meserie deoarece mă cunoaşte foarte 
bine şi s-a gândit că mi s-ar potrivi cel 
mai bine.

Ce știați despre profesie 
înainte de a hotărî 
că este cea pe care 
doriți să o urmați?

Despre profesia de evaluator nu 
auzisem nimic până în seara cu pri-

cina, când am cerut mai multe lămuriri despre ceea ce în-
seamnă ea de fapt. 

După ce mi-am făcut o idee în mare, am căutat pe inter-
net site-ul ANEVAR de care îmi povestea prietenul meu şi 
am dat telefon la biroul din Cluj pentru a primi mai multe 
detalii despre cum aş putea să găsesc informații legate de 
această meserie, de la legea de reglementare a ei, până la re-
gulamente şi ceea ce implică activitatea de evaluator.

Astfel, domnul cu care vorbisem la telefon a fost foar-
te amabil şi m-a ajutat cu foarte multe informații dar şi cu 
materiale pentru a-mi putea crea o imagine cât mai amplă 
despre ceea ce înseamnă această profesie.

Am citit, m-am documentat şi am ajuns la concluzia 
că asta trebuie să fac şi că este ceea ce mi se potriveşte cel 
mai bine.

Cum vi s-a părut perioada 
de stagiatură ce a urmat 
examenului de acces în profesie?

Perioada de stagiatură a fost una frumoasă, am cunoscut 
oameni noi, gândiri diferite, oameni cu care până atunci nu 
mă mai întâlnisem şi de la care am avut cu adevărat ce învăța. 

Perioada cursurilor a fost una solicitantă, cu multă in-
formație nouă care te ajuta până la finalul cursului. Trebu-
ia să fii ochi şi urechi şi să absorbi cât de multă informație 
puteai deoarece profesorii, pe lângă suportul tipărit de curs, 
veneau cu exemple foarte concrete şi foarte aplicate pentru a 
putea înțelege şi mai bine informația din manual.

Pentru mine, pregătirea primului Raport de evaluare mi 
s-a părut mai dificilă deoarece, cu toate că teoria era deja 
sedimentată, îmi era destul de greu să pun în practică ceea 
ce învățasem.
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Perioada de practică mi s-a pă-
rut foarte interesantă. Am ales să fac 
practică cu un tutore de la ANEVAR şi 
consider că am făcut cea mai bună ale-
gere. Am învățat foarte multe, tutorele 
a avut multă răbdare să explice, să ne 
spună ce am greşit şi de ce. Se vedea că 
îi place ceea ce face şi acest lucru m-a 
impulsionat şi mai tare să trag de mine 
şi să lupt pentru ceea ce îmi doresc.

Ideea este că trebuie să îți dai silin-
ța foarte mult dacă vrei să reuşeşti, iar 
multe lucruri trebuie să le înveți sin-
gur. Examenele sunt stricte şi oarecum 
severe. Totul este la un alt nivel. Se do-
reşte calitate şi nu cantitate. 

Ce specializări dețineți 
și ce alte specializări ați 
mai dori să obțineți?

Bineînțeles că pe viitor o să doresc 
să obțin şi alte specializări, dar asta 
numai după ce acumulez mai multă 
experiență. Momentan sunt evaluator 
pentru proprietăți imobiliare şi mi-ar 
plăcea să obțin şi specializarea de eva-
luator de întreprinderi deoarece, fiind 
de profesie economist, m-aş putea 
descurca destul de bine.

Veți profesa ca evaluator independent 
sau ca angajat în cadrul unei firme?

Pentru început voi profesa ca şi angajat, deoarece mai 
am multe de învățat şi este obligatoriu, din punctul meu de 
vedere, să câştigi puțină experiență înainte de a te aventura 
pe cont propriu.  

Este foarte important ca după perioada de stagiu să pro-
fesezi undeva, să te ghideze cineva şi să fii sub supraveghe-
rea unor colegi cu experiență, chiar şi ca voluntar. Nu este 
atât de uşor cum ar putea părea şi sunt foarte multe situații 
cu care te întâlneşti în practică, pe care nu ştii cum să le re-
zolvi, mai ales ca şi proaspăt absolvent.

Aveți în plan ca, după ce acumulați 
experiența necesară, să vă implicați 
ca voluntar în activitatea Comisiilor 
de specialitate sau chiar în cea a 
Consiliului director și să contribuiți 
astfel la dezvoltarea Asociației?

Este foarte greu să vă răspund la această întrebare 
acum, la început de drum. Eu iau lucrurile treptat, îmi 
croiesc drumul cu paşi mici şi cu fiecare pas pe care îl fac 
îmi dau toată silința să fie făcut aşa cum trebuie. Recu-
nosc că sună frumos „membru al Consiliului director” 
sau „membru al unei Comisii de specialitate” dar e puțin 
cam devreme pentru astfel de gânduri.

Ce părere aveți despre puterea 
și eficența reprezentării pe 
care v-o asigură apartenența 
la o asociație cu renumele pe 
care și l-a câștigat ANEVAR?

Apartenența la ANEVAR oferă, în primul rând, credibi-
litate şi siguranță clienților. Aceştia au certitudinea că mem-
brii acestei asociații sunt bine pregătiți şi sunt la curent cu 
toate noutățile din piață, prin urmare le pot oferi servicii de 
cea mai înaltă calitate în domeniu.

Credeți că peste 20-30 de ani veți 
practica în continuare această profesie?

Bineînțeles, eu îmi doresc ca în 20-30 de ani să am pro-
pria mea firmă de evaluare, cu puncte de lucru în diferite 
oraşe din țară. Acesta este oarecum „high-level”-ul meu.  
Dar până atunci am mult de muncit şi multe cunoştințe de 
acumulat pentru a putea coordona o astfel de afacere. Dar 
voi vedea pe parcurs ce îmi rezervă viitorul. 
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Raport de activitate persoane 
fizice și firme - ANEVAR 2015

Continuăm să publicăm rapor-
tul privind activitatea de eva-
luare desfăşurată de membrii 

ANEVAR, persoane fizice şi juridice. 
Acesta conține informații referitoare la: 
cifra de afaceri realizată pe parcursul 

anului 2015, ponderea lucrărilor de eva-
luare în funcție de specializare şi de sco-
pul evaluării, precum şi cifra de afaceri 
în funcție de specializare şi în funcție de 
scopul evaluării.

A. Statistici generale pe țară

Indicatori PERSOANE FIZICE FIRME

Număr total persoane fizice/firme raportoare 1.661 374

Număr total lucrări de evaluare 49.324 112.964

Cifră de afaceri (LEI) 40.423.822 102.148.954

Cifră de afaceri (EURO*) 9.035.881 22.833.215

Total cifră de afaceri (LEI) 142.572.776

Total cifră de afaceri (EURO*) 31.869.096

* 1 Euro = 4.4737 lei
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B. Statistici generale pe București și județe
Persoane fizice – TOP 10 CIFRĂ AFACERI - București și județe 

București/ 
Județ Cifră de afaceri (LEI) Cifră de afaceri 

(EURO)
Cifră  

de afaceri (%)
Nr. persoane 

fizice
Număr lucrări 

evaluare
Pondere  

lucrări (%)

București 4.110.606 918.838 10,2 208 4.603 9,3

Constanța 2.863.502 640.075 7,1 81 3.744 7,6

Timiș 2.155.421 481.798 5,3 70 2.528 5,1

Brașov 2.062.334 460.991 5,1 82 2.725 5,5

Cluj 1.864.369 416.740 4,6 84 3.152 6,4

Prahova 1.794.526 401.128 4,4 60 1.735 3,5

Dolj 1.603.513 358.431 4,0 63 1.448 2,9

Iași 1.366.005 305.341 3,4 57 2.152 4,4

Bihor 1.324.834 296.138 3,3 46 1.649 3,3

Alba 1.177.055 263.105 2,9 57 1.712 3,5

Total 20.322.165 4.542.585 50,3 808 25.448 52,0

Persoane fizice – TOP CIFRĂ AFACERI – Sectoare București 
Sectoare 
București Cifră de afaceri (LEI) Cifră de 

afaceri (EURO)
Cifră de afaceri 

(%)
Nr. persoane 

fizice
Număr lucrări 

evaluare
Pondere lucrări 

(%)

Sector 2 864.050 193.140 2,1 46 1.150 2,3

Sector 6 813.242 181.783 2,0 36 869 1,8

Sector 4 676.156 151.140 1,7 36 621 1,3

Sector 1 670.168 149.802 1,7 34 570 1,2

Sector 3 659.099 147.327 1,6 38 736 1,5

Sector 5 427.891 95.646 1,1 18 657 1,3

Total 4.110.606 918.838 10,2 208 4.603 9,3

Firme – TOP 10 CIFRĂ AFACERI - București și județe
București/ 

Județ
Cifră de afaceri (LEI) Cifră de 

afaceri (EURO)
Cifră de afaceri 

(%)
Nr. firme Număr lucrări 

evaluare
Pondere lucrări 

(%)

București 58.268.319 13.024.637 57,0 119 55.884 49,5

Cluj 14.451.438 3.230.310  14,1 15 8.780 7,8

Timiș 2.377.134 531.357 2,3 18 3.102 2,7

Constanța 2.361.808 527.932 2,3 13 2.858 2,5

Ilfov 2.055.301 459.419 2,0 6 1.178 1,0

Sibiu 1.825.070 407.955 1,8 6 3.643 3,2

Dolj 1.787.631 399.587 1,8 19 3.437 3,0

Brașov 1.419.174 317.226 1,4 12 2.291 2,0

Iași 1.384.869 309.558 1,4 10 3.633 3,2

Vaslui 1.320.431 295.154 1,3 6 1.987 1,8

Total 87.251.175 19.503.135 85,4 224 86.793 76,7
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C. Ponderea lucrărilor de evaluare în funcție de specializare 

D. Cifra de afaceri în funcție de specializare 

Notă: EPI – evaluarea proprietății imobiliare; EI – evaluarea întreprinderii; EBM – evaluarea bunurilor 
mobile; EIF – evaluarea instrumentelor financiare

Specializare
Ponderea lucrărilor (%) Număr lucrări de evaluare

Persoane fizice Firme Persoane fizice Firme

EPI 86,2 91,7 42.508 103.556

EI 1,0 1,1 493 1.247

EBM 12,1 6,8 5.978 7.680

EIF 0,7 0,4 345 481

Total 100,0 100,0 49.324 112.964

Specializare
Cifra de afaceri (%) Cifra de afaceri (lei) Cifra de afaceri (EURO)

Persoane fizice Firme Persoane fizice Firme Persoane fizice Firme

EPI 83,6 78,1 33.800.184 79.745.473 7.555.308 17.825.396

EI 3,6 13,1 1.454.422 13.366.766 325.105 2.987.855

EBM 11,8 7,8 4.782.636 7.934.243 1.069.056 1.773.530

EIF 1,0 1,1 386.580 1.102.472 86.412 246.434

Total 100,0 100,0 40.423.822 102.148.954 9.035.881 22.833.215

Firme – TOP CIFRĂ AFACERI – Sectoare București

Sectoare 
București Cifră de afaceri (LEI) Cifră de 

afaceri (EURO)
Cifră de afaceri 

(%) Nr. firme Număr lucrări 
evaluare

Pondere lucrări 
(%)

Sector 1 26.663.932 5.960.152 26,1 32 15.569 13,8

Sector 2 13.650.500 3.051.277 13,4 26 20.075 17,8

Sector 6 8.427.177 1.883.715 8,2 14 12.425 11,0

Sector 3 6.695.211 1.496.571 6,6 28 5.836 5,2

Sector 4 1.747.723 390.666 1,7 11 1.465 1,3

Sector 5 1.083.776 242.255 1,1 8 514 0,5

Total 58.268.319 13.024.637 57,0 119 55.884 49,5
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E. Ponderea lucrărilor de evaluare în funcție de scopul evaluării 

F. Cifra de afaceri în funcție de scopul evaluării 

Scopul evaluării
Ponderea lucrărilor (%) Număr lucrări de evaluare

Persoane fizice Firme Persoane fizice Firme

Raportare financiară 22,3 6,3 10.981 7.112

Garantarea împrumuturilor 25,2 81,1 12.416 91.609

Pentru instanțe judecătorești 7,4 0,7 3.639 846

Fuziuni, achiziții, delistare 0,5 0,9 262 999

Impozitare 9,5 1,1 4.695 1.278

Stabilirea despăgubirilor în caz de expropriere 0,5 0,7 239 760

Proceduri de insolvență sau faliment 6,4 2,9 3.165 3.248

Pentru autorități publice 8,9 2,0 4.407 2.255

Garantarea și reeșalonarea datoriilor către stat 2,3 0,6 1.114 661

Alte scopuri 17,0 3,7 8.405 4.197

Total 100,0 100,0 49.324 112.964

Scopul evaluării
Cifră de afaceri (%) Cifră de afaceri (lei) Cifră de afaceri (EURO)

Persoane fizice Firme Persoane fizice Firme Persoane fizice Firme

Raportare financiară 28,9 17,8 11.668.916 18.214.197 2.608.337 4.071.394

Garantarea împrumuturilor 13,6 52,0 5.506.857 53.163.955 1.230.940 11.883.666

Pentru instanțe judecătorești 9,6 0,6 3.880.099 647.853 867.313 144.814

Fuziuni, achiziții, delistare 2,7 9,0 1.096.748 9.221.373 245.154 2.061.241

Impozitare 8,0 2,2 3.243.549 2.211.172 725.026 494.260

Stabilirea despăgubirilor  
în caz de expropriere 0,7 0,4 298.285 437.878 66.675 97.878

Pentru proceduri  
de insolvență sau faliment 8,8 5,1 3.554.946 5.256.291 794.632 1.174.931

Pentru autorități publice 8,9 2,1 3.585.691 2.177.818 801.504 486.805

Garantarea și reeșalonarea 
datoriilor către stat 2,3 0,6 924.810 565.152 206.721 126.328

Alte scopuri 16,5 10,0 6.663.922 10.253.266 1.489.577 2.291.898

Total 100,0 100,0 40.423.822 102.148.954 9.035.881 22.833.215
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O creștere inteligentă

D
upă ce s-a luptat cu greutățile din perioada 
de recesiune din 2008, firma PahRoo Ap-
praisal & Consultancy din Chicago a crescut 
într-un ritm anual de 8 -12%. „Dezvoltarea 
noastră vine şi de la clienții existenți şi de la 
cei noi”, declară preşedintele firmei, Micha-

el Hobbs, SRA. Însă a fost şi rezultatul unei „gestionări 
controlate a firmei în direcția creşterii”, explică acesta. 
În realitate, creşterea înseamnă mai mult decât noi cli-
enți şi onorarii mai mari. Creşterea poate veni cu cererea 
de a răspunde altor nevoi şi dacă nu sunt bine gestiona-
te, firmele se pot lovi de probleme, de la personalul prea 
puțin la scăderea calității şi resurse financiare insufici-
ente. „De-a lungul timpului, am văzut multe companii 
care s-au întins mai mult decât le ține plapuma”, afirmă 

Ruth King, expert în firme de mici dimensi-

uni şi autoarea cărții „Curajul de a fi 
profitabil” (The Courage to be Profi-
table). „Există, fără îndoială, riscuri 
asociate creşterii”, spune Hobbs. Din 
punctul său de vedere, „a meritat să 
investesc timp pentru a învăța des-
pre cum se gestionează creşterea”. 
Astfel, experții în afaceri de mici di-
mensiuni – împreună cu evaluatorii 
care au experiența creşterii propriei 
firme – pot reprezenta surse prețioa-
se pentru astfel de cunoştințe. 

Construirea fundației

„Există, fără îndoială, riscuri 
asociate creșterii.”

— Michael Hobbs, SRA

Creşterea înseamnă, de regulă, o 
mai mare complexitate, care vine cu 
mai mulți clienți şi mai mulți anga-

jați. Drept urmare, proprietarii tre-
buie să se gândească dinainte 

cum va funcționa o 

 Ű PETER HAAPANIEMI,  
Autor independent, din Chicago
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firmă mai mare. „Deseori firmele mici nu lucrează cu pro-
cese formalizate, deci trebuie să reinventeze roata odată cu 
fiecare nou angajat”, explică Barry Moltz, antreprenor din 
Chicago şi consultant pentru firmele mici. Astfel, angajații 
nu sunt siguri ce trebuie să facă, activitatea tinde să fie in-
consecventă şi calitatea poate avea de suferit.

„Vedem uneori firme mici care cresc rapid, fără să-şi 
dezvolte mijloacele de control necesare”, spune Peter Chris-
tensen, consilier general în Santa Barbara, proprietarul fir-
mei LIA Administrators & Insurance Services din Califor-
nia. „Poate fi vorba de lucruri simple, cum ar fi cerința de 
verificare a calității oricărei evaluări, înainte să fie trimisă 
clientului, dar este important ca aceste lucruri să fie evi-
dențiate în scris. Consemnarea în scris a proceselor poate 
părea de bun simț, însă este un lucru care le scapă chiar şi 
unora dintre firmele mari de evaluare sau de administrare 
a evaluării”, spune el.

Când te pregăteşti să-ți creşti afacerea, se poate do-
vedi la fel de util să regândeşti felul în care se efectuează 
activitatea. Este ceea ce a făcut firma Braun & Associ-
ates, din Knoxville, Tennessee. A creat echipe formate 
din câte doi sau trei evaluatori, susținute de un referent. 
Această diviziune a muncii permite evaluatorilor să de-
dice mai mult timp activităților specifice, creatoare de 
venit, permițând firmei să păstreze nivelul calității şi să 
lucreze mai mult fără să angajeze personal nou. „O ast-
fel de abordare a funcționat până acum foarte bine”, ne 
spune preşedintele firmei, Creighton Cross, MAI, care, 
în acest moment, discută cu firmele de evaluare de pe 
alte piețe despre crearea unui serviciu de back office co-
mun, centralizat, care ar susține mai multe firme. Din 
explicațiile sale, ideea ar fi „să se plaseze toate comen-
zile prin intermediul unei baze de date într-o locație 
centralizată şi acolo să se efectueze întreg procesul de 
cercetare a pieței şi de verificare pentru toate evaluările 
de proprietăți comerciale.”

Totodată, tehnologia poate juca un rol major în ges-
tionarea creşterii, ajutând firmele să urmărească extin-
derea activității, să comunice mai eficient cu angajații şi 
cu clienții şi să crească productivitatea. 

De exemplu, tehnologia mobilă eficientizează modelul 
de lucru pe echipe adoptat de Braun & Associates. „Pot 
merge să inspectez o proprietate în Chattanooga, iar foto-
grafiile şi schițele sunt încărcate şi apoi trimise la birou, în 
Knoxville”, spune Cross. „Până mă întorc la birou, într-o 
oră şi jumătate, prima pagină a raportului este deja gata.”

Și pentru Hobbs tehnologia este parte a ecuației de 
creştere. Firma sa a adoptat un calendar prin care urmă-
reşte activitatea şi verificarea rapoartelor de evaluare rea-
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lizate de către toți cei din companie. 
„În felul acesta ne dăm seama de flu-
xul de lucru şi de volumul de lucru al 
fiecăruia”, explică el. Angajații folo-
sesc de asemenea Skype Instant Mes-
saging pentru a comunica mai repe-
de între ei, la nevoie. „Am constatat 
că se reduce astfel bucla de feedback 
şi creşte calitatea serviciilor oferite 
clienților”, a mai adăugat. 

Dezvoltarea unei firme de eva-
luare înseamnă o atenție sporită la 
riscurile legale şi financiare, pentru 
că dezvoltarea aduce o schimbare de 
situație. De exemplu, dacă o firmă 
mică îşi creşte numărul de personal, 
poate ar fi timpul să analizeze struc-
tura companiei. „Chiar şi atunci când 
treci de la mica afacere de familie la 
cinci sau zece angajați, aproape si-
gur treci la o formă de funcționare 
de tipul unei societăți cu răspundere 
limitată”, afirmă Christensen. Altfel, 
fiecare proprietar răspunde deplin şi 
solidar pentru greşelile celuilalt pre-
cum şi pentru greşelile angajaților. 
„Adoptarea formei adecvate de firmă 
este cel mai important şi primul con-
siderent”, declară acesta. 

În acelaşi timp, dezvoltarea firmei 
ar trebui să fie un prilej de a analiza 
tipul de asigurare. „Adesea evalua-
torii au încheiat polițe de asigurare 
care acoperă doar activitatea lor in-
dividuală”, spune Christensen. „Unii 
fac greşeala să creadă că acest tip de 
poliță este în regulă şi atunci când 
firma creşte. Nu este aşa.” O astfel de 
asigurare acoperă numai activitatea 
persoanei asigurate, nu şi activitatea 
altcuiva din firmă – lăsând firma şi 
proprietarul ei descoperiți, dacă un 
angajat greşeşte. Chiar şi atunci când 
angajații sau personalul contractant 
au propria poliță de asigurare, firma 
ca atare nu este complet acoperită. 

„Polița individuală a angajatului 
sau a personalului contractant s-ar 
putea să nu acopere firma sau s-ar 
putea să nu mai fie valabilă. Am văzut 
proprietari de firme care au căzut în-

tr-o astfel de capcană, când cineva a dat în judecată firma”, 
spune Christensen. „Firma are deci nevoie de propria asi-
gurare, iar aceasta trebuie să includă acoperirea pentru an-
gajații şi personalul contractant din trecut şi din prezent.”

Atenție la bani

„Prea mulți se concentrează pe elementele de 
intrare, în loc de concluzii.”

— Barry Moltz

În afaceri există creştere şi creştere profitabilă. Din-
colo de venitul intrat în firmă, diferența dintre ele de-
pinde de obicei de atenția acordată detaliilor financiare. 
„Prea mulți se concentrează pe elementele de intrare, 
în loc de concluzii – pe vânzări, şi nu pe profit”, spune 
consultantul Moltz. 

Fluxul de numerar este unul dintre indicatorii eco-
nomici cei mai importanți – şi unul dintre cei mai negli-
jați. „Este ca unghiul mort, deseori”, afirmă Moltz. „Se 
întâmplă uneori ca proprietarii de firme să nu ştie deloc 
dacă la sfârşitul lunii vor avea mai mult sau mai puțin 
numerar. Să fie pentru că plătesc clienții prea târziu? Sau 
pentru că plătesc ei prea repede facturile? Este esențial să 
cunoşti aceste lucruri pentru a menține echilibrul între 
cheltuieli şi venituri.

Hobbs de la PahRoo Appraisal spune că a învățat 
acest lucru pe parcurs. „Obişnuiam să acord atenție as-
pectelor financiare abia la urmă”, spune el. „Nu dădeam 
atenția cuvenită creanțelor şi plăților.” În cele din urmă, 
a angajat cu normă parțială un expert financiar pentru a 
se ocupa de analiza fluxului de numerar şi prognozele fi-
nanciare. Firma lui monitorizează totodată mai mulți in-
dicatori cheie, cum ar fi numărul zilnic de evaluări, ono-
rariul mediu, perioada restantă a creanțelor şi intervalul 
de timp până la plată. „Acest fapt ne-a ajutat să ne înțele-
gem situația numerarului şi ne face să conştientizăm ca-
dența activității noastre”, a adăugat. Astfel de informații 
din interior sunt utile şi la luarea deciziilor cu privire la 
creşterea afacerii: „înțelegem mai bine dacă este prudent 
să facem investiții sau să dezvoltăm resursele umane.”

Hobbs s-a bazat pe astfel de informații pentru a ana-
liza activitatea firmei sale şi şi-a dat seama că 80% din-
tre venituri proveneau de la 20% dintre clienți. Firma 
şi-a canalizat apoi eforturile de marketing pentru a ținti 
un număr relativ restrâns de situații în care astfel de cli-
enți apelau de regulă la ei şi a renunțat la o parte dintre 
clienți, concentrându-se astfel doar pe cei cu potențial 
mai mare. „Când am început să ne specializăm, am fost 
recomandați la un număr mai mare de clienți”, decla-
ră Hobbs. „Când eşti o firmă mică, te sperie să refuzi pe 

 Ű Fluxul de 
numerar este 
unul dintre 
indicatorii 
economici cei 
mai importanți – 
și unul dintre cei 
mai neglijați.
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Să evităm durerile de creștere
Fluxul de numerar poate fi o problemă pen-
tru o companie în creștere, însă expertul în 
întreprinderi mici, Ruth King, sugerează o 
formulă pentru a determina dacă acestea 
se dezvoltă într-un ritm ce poate fi gestio-
nat, din punct de vedere financiar. „Te uiți 
la cifra anuală a vânzărilor – cât crezi că vei 
face într-un an întreg – și împarți valoarea la 
capitalul de lucru”, spune ea. „Capitalul de 
lucru reprezintă activele curente – numerar 
sau elemente ce se pot transforma în nu-
merar în decursul anului – minus pasivele 
curente. Formula este simplă, iar rezultatul 
trebuie să fie 10 sau sub 10. Dacă rezul-

tatul este peste 10, atunci te afli în situa-
ția în care s-ar putea să nu dispui de banii 
necesari pentru a continua să te dezvolți.” 
King oferă o altă regulă elementară pentru 
firmele în creștere. „Eu le spun tuturor să 
economisească un procent din orice dolar 
primit. Pentru că nu știi niciodată când te 
lovește Legea lui Murphy cu ceva precum 
un cec pe care îl așteptai și nu a venit, iar tu 
ai de plătit angajații. În acest fel, ai o mică 
rezervă să rezolvi astfel de lucruri.” King 
sugerează ca firmele să aibă o rezervă de 
numerar care să acopere cheltuielile curen-
te pentru cel puțin trei luni. 
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cineva. Totuşi, ne-am dat seama de 
consecvența unui aspect: cu cât sun-
tem mai specializați, cu atât creştem 
mai mult, pentru că nu ne pierdem 
timpul cu oportunități care nu ni se 
potrivesc.”

Elementul uman

În sectorul serviciilor, succesul 
depinde direct de oameni, iar creş-
terea depinde de infuzia de oameni 
talentați. O întrebare cheie pen-
tru firmele de evaluare, din această 
perspectivă, este aceea dacă să facă 
angajări sau să lucreze cu personal 
contractant independent.

 Christensen spune că este adesea 
greşit să clasifici evaluatorii ca per-
sonal contractant şi că atât guvernul 
federal cât şi avocații părții reclaman-
te examinează mai îndeaproape ast-
fel de relații de muncă. Proprietarii 
firmelor trebuie să fie de asemenea 
în cunoştință de cauză cu privire la 
statutul personalului exceptat – per-
sonalul care nu trebuie plătit pentru 
ore suplimentare. „Într-un proces in-
tentat în comun, instanța a hotărât 
că evaluatorii care lucrează pentru 
firmele de evaluare nu au fost corect 
încadrați în categoria personalului 
exceptat de la plata orelor suplimenta-
re şi că sunt îndreptățiți la plata retro-
activă a acestora”, spune Christensen. 
Poate fi complicat să-ți dai seama cine 
intră şi cine nu intră în această cate-
gorie de lucrători”, adaugă el, „deci o 
firmă în dezvoltare are nevoie de con-
siliere juridică în acest sens.”

Când angajează personal pro-
priu, firmele trebuie să se asigu-
re că urmează procedurile standard 
privind resursele umane, pentru a 
reduce astfel la minimum proble-
mele juridice. În plus, Christensen 
insistă asupra nevoii de a verifi-
ca adecvat personalul nou angajat. 
„Asigurați-vă că persoana nu a avut 
probleme disciplinare serioase cu 
agențiile de reglementare ale statului 

sau că nu a trebuit să răspundă profesional în fața unor 
pretenții semnificative”, spune Christensen. „Aceasta nu 
înseamnă absența oricărei plângeri, ci doar absența unui 
aspect complet inacceptabil.” Altfel, „când firma merge 
să încheie o poliță de asigurare, lucrurile se vor complica, 
dacă tocmai au angajat un evaluator cu antecedente pro-
fesionale foarte proaste”, spune el. 

Criza de evaluatori experimentați este deseori un ob-
stacol în calea creşterii. O soluție este să se lărgească sfera 
de căutare în procesul de angajare a personalului. „Am 
angajat mai mulți absolvenți de studii superioare de la 
secțiile în care sunt programe specializate pe proprietatea 
imobiliară. Există mulți tineri talentați care abia aşteap-
tă să învețe”, spune Larry Sage, MAI, preşedintele Sage 
Group din Fleming Island, Florida. Deşi un evaluator cu 
experiență poate fi de neprețuit, Sage crede că „majorita-
tea firmelor de evaluare subestimează energia, entuzias-
mul şi cunoştințele cu care pot contribui tinerii.”

Hobbs a avut aceeaşi strategie de personal, aducând 
în firmă persoane cu mai puțină experiență, cărora le-a 
oferit pregătirea de bază, astfel încât să devină producti-
ve cât mai repede. „Se ocupă, de exemplu, de urmărirea 
informațiilor publice sau de relația cu departamentele de 
construcții. Sunt lucruri importante, însă nu se ocupă cu 
evaluarea”, spune Hobbs. „Angajarea şi pregătirea acestor 
oameni reprezintă o resursă de talente pe care o perfecți-
onăm, în timp ce oamenii cei mai valoroşi se concentrea-
ză pe lucrurile care ne aduc cea mai mare valoare.”

În cele din urmă, în ecuația talentului sunt şi necu-
noscute personale şi proprietarii firmelor de evaluare ar 
trebui să-şi pună o întrebare cheie: cât de mult vrem să 
creştem? Unul dintre avantajele profesiei de evaluator 
este flexibilitatea echilibrului dintre viața profesională 
şi viața personală. „Dificultatea este să găseşti punctul 
de echilibru între numărul de evaluatori, volumul de 
lucru şi calitatea produselor”, afirmă Sage. „La început, 
munceam şapte zile din şapte. De atunci am învățat că, 
la un astfel de ritm, viața trece pe lângă tine.” Sage a fă-
cut un efort, şi-a stabilit ca prioritate familia şi şi-a spus 
că firma este suficient de mare aşa cum este. „Am fi pu-
tut angaja mai mulți evaluatori, am fi lucrat mai multe 
ore, dar cu ce preț? Este o chestiune personală, dar cred 
că mai mare nu este întotdeauna şi mai bine.” 
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Jim Amorin, Viitor Președinte APPRAISAL INSTITUTE; Daniel Manațe, 
Președinte ANEVAR, moderatorul celei de a doua părți a conferinței

Jim Amorin  
- Viitor Președinte al APPRAISAL INSTITUTE

Adrian Vascu, Președinte ANEVAR 2014-2015,  
moderatorul primei părți a conferinței

Scott Robinson  
- Președinte al APPRAISAL INSTITUTE

EVENIMENTE

Conferinţa „Evaluarea  
pentru garantarea împrumutului”

9 septembrie 2016
ANEVAR a organizat vineri, 9 

septembrie, Conferinţa „Eva-
luarea pentru garantarea îm-
prumutului”, la București - Hotel 
Intercontinental.

Evenimentul a fost structurat pe 
două sesiuni, având ca teme de 
interes modelele automate de eva-
luare - AVMs (Automated Valuation 
Models) și probleme specifice eva-
luării pentru garantarea împrumu-
tului (printre care și clauzele con-
tractuale dintre evaluatori și bănci).
Speakerii conferinţei au fost:
• J. Scott Robinson - Președinte 

al APPRAISAL INSTITUTE
• Ivonne Vitikan - Inspector 

Departament Monitorizare și 

Verificare ANEVAR
• Leandro Escobar Torres - Se-

cretar General al ATASA Spania
• Dimitrios Papastamos - 

Manager Research & Analytics 
Division la Eurobank Property 
Services S.A. 

• Delia Bratu - Vicepreședinte 
ANEVAR

• Jim Amorin - Viitor Președinte 
al APPRAISAL INSTITUTE

• Bogdan Stoica - Avocat aso-
ciat la Popovici Niţu Stoica & 
Asociaţii

Printre temele conferinţei s-au 
numărat:
• Modele automate de evaluare 

(AVMs) vs. cotaţiile brokerilor 

imobiliari (BPO) vs. evaluări;
• Utilizarea evaluării statistice au-

tomate pe bază de model mate-
matic (AVM);

• AVM – Standarde internaţiona-
le și impactul la nivel european. 
Aplicarea lor în Spania și opor-
tunităţi pentru România;

• Metodologia AVM și aplicabi-
litatea acestora pe piaţa din 
România;

• Relaţia evaluatorilor cu băncile;
• Utilizarea documentelor con-

tractuale în activitatea de evalu-
are din S.U.A.;

• Analiza legitimităţii și legalităţii 
unor clauze conţinute în con-
tractele propuse de bănci. 
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Fred Grubbe, Director executiv APPRAISAL INSTITUTE

Leandro Escobar Torres - Secretar General al ATASA Spania

Bogdan Stoica - Avocat asociat la Popovici Niţu Stoica & 
Asociaţii

Ivonne Vitikan - Inspector Departament Monitorizare și 
Verificare ANEVAR

Dimitrios Papastamos - Manager Research & Analytics 
Division la Eurobank Property Services S.A.

Delia Bratu - Vicepreședinte ANEVAR

EVENIMENTE
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EVENIMENTE

Gala Premiilor ANEVAR

ANEVAR a organizat prima ediție a Galei Premi-
ilor ANEVAR, în data de 9 septembrie 2016, eve-
niment ce va marca, începând cu acest an, Ziua 
Evaluatorului din România. În cadrul Galei, care a 
avut loc la Hotel Intercontinental, sala Ronda, au 
fost decernate 12 premii unor personalități din ca-
drul Asociației și din alte organizații de profil, dar 
și unor reprezentanți ai instituțiilor de stat care au 
contribuit de-a lungul timpului la dezvoltarea și 
consolidarea profesiei. Seara s-a încheiat cu un 
moment artistic susținut de trupa numită, ad-hoc, 
TVA (Teo Boar, Vlady Cnejevici și Adrian Vascu). 
Partenerul principal al acestei prime ediții a Galei 
Premiilor ANEVAR a fost Banca Transilvania.

În cadrul ceremoniei, ANEVAR a acordat 
următoarele premii:

• Premiul „Alexandru Gheorghiu”  
- Sorin V. Stan

• Premiul pentru o carieră de valoare  
- Ioan Pană

• Premiul pentru colaborarea remarcabilă  
cu ANEVAR - Appraisal Institute (SUA)

• Premiul pentru sprijinirea profesiei de 
evaluator - Nicolae Cinteză, Gheorghe 
Marinescu, Gheorghe Ialomițianu, 
Marian Petre

9 septembrie 2016

Staff-ul ANEVAR - Premiul Președintelui ANEVAR
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Anuța Stan - Premiul pentru cel mai valoros articol  
din revista „Valoarea, oriunde este ea” în anul 2014

Nicolae Cinteză  
- Premiul pentru sprijinirea profesiei de evaluator

Marian Petre, Președinte ANEVAR 2012-2013  
- Premiul pentru sprijinirea profesiei de evaluator

Ioan Pană - Premiul pentru o carieră de valoare

• Premiul pentru cel mai apreciat 
speaker ANEVAR în anul 2014  
- Adrian Nicolescu

• Premiul pentru cel mai apreciat 
speaker ANEVAR în anul 2015  
- Cristian Demetrescu

• Premiul pentru cel mai valoros articol 
din revista „Valoarea, oriunde este ea” 
în anul 2014 - Anuța Stan

• Premiul pentru cel mai valoros articol 
din revista „Valoarea, oriunde este ea” 
în anul 2015 - Adrian Vascu

• Premiul Președintelui Asociației  
- Staff-ul ANEVAR

Primele patru premii au fost aprobate de 
Consiliul director al ANEVAR, iar celelalte 
au fost acordate în urma unui proces de 
selecție, astfel: o comisie formată din ur-
mătorii: Rodica Hășmășan, Dan Ivănescu 
și Gheorghe Vîță, a propus câte trei nomi-
nalizări pentru fiecare premiu în parte, iar 
un juriu compus din următoarele persoa-
ne: Olga Jalobă, Ion Anghel, Dana Ababei, 
Laurențiu Lazăr și Marian Petre, a desem-
nat câștigătorii fiecărei categorii. Pentru 
Premiul pentru cel mai bun articol din re-
vista „Valoarea, oriunde este ea”, am ape-
lat și la ajutorul membrilor ANEVAR, care 
au avut la dispoziție, pe site, un chestionar 
prin intermediul căruia au putut să voteze.

VALOAREA  |  Q3 2016 55



EVENIMENTE

Gheorghe Ialomițianu  - Premiul pentru sprijinirea profesiei de evaluator
Daniel Manațe, Președinte ANEVAR; Constantin Trofin; Monica Vușcan, 

rerezentanta Partenerului Principal al Galei, Banca Transilvania

Daniel Manațe, Președinte ANEVAR, prezentând trofeul
Adrian Vascu - Premiul pentru cel mai valoros articol 
din revista „Valoarea, oriunde este ea” în anul 2015

Teo Boar, Adrian Vascu și Vlady Cnejevici
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Scott Robinson, Președinte Appraisal Institute - Premiul pentru 
colaborarea remarcabilă cu ANEVAR - Appraisal Institute (SUA)

Gheorghe Marinescu - Premiul pentru sprijinirea profesiei de evaluator

Gheorghe Ialomițianu  - Premiul pentru sprijinirea profesiei de evaluator

Dr. Ec. Sorin V. Stan  
- Premiul ”Alexandru Gheorghiu”

Cristian Demetrescu - Premiul pentru cel mai apreciat  
speaker ANEVAR în anul 2015

Adrian Nicolescu - Premiul pentru cel mai apreciat  
speaker ANEVAR în anul 2014
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Carta Albă a IMM-urilor din România

Extras din Carta Albă a IMM-urilor din România, ediția 2016

8.8. Utilizarea serviciilor evaluatorilor autorizaţi
Potrivit rezultatelor anchetei, doar 18,74% dintre 

IMM-uri au apelat la serviciile unui evaluator autori-
zat, iar 21,02% dintre managerii intervievați nu cu-
nosc care sunt necesitățile și posibilitățile utilizării 
serviciilor unui evaluator autorizat. Vezi figura 8.14.

Figura 8.14
Evaluarea gradului de utilizare a serviciilor unui 

evaluator autorizat în IMM-uri

Analizând tabelul 8.34, observăm că există o co-
relație pozitivă între vârsta IMM-urilor și gradul de 
utilizare a serviciilor unui evaluator autorizat. Impor-
tant de menționat și îngrijorător în același timp este 
faptul că întreprinderile cu vârstă de peste 15 ani au 
ponderea cea mai mare a IMM-urilor care nu cunosc 
necesitatea utilizării serviciilor evaluatorilor autorizați 
(24,14%).

42.14%

13.80%

25.32%

18.74%

Excelentă

Foarte bună

Bună

Satisfăcătoare

Tabelul 8.34
Gradul de utilizare a serviciilor unui evaluator 

autorizat în funcţie de vârsta IMM-urilor 

Nr. 
crt.

Gradul de utilizare a 
serviciilor unui evaluator 

autorizat

Vârsta firmelor

Sub 5 ani 5-10 ani 10-15 ani Peste  
15 ani

1. Da 12,76% 16,19% 20,34% 25,86%
2. Nu 69,31% 61,51% 60,17% 50,00%

3. Nu am cunoștință de 
această profesie 17,93% 22,30% 19,49% 24,14%

De asemenea, analizând tabelul 8.35, observăm 
că există o corelație pozitivă și între dimensiunea 
IMM-urilor și gradul de utilizare a serviciilor unui eva-
luator autorizat.

Tabelul 8.35
Gradul de utilizare a serviciilor unui evaluator 

autorizat în funcţie de mărimea IMM-urilor

Nr. crt.
Gradul de utilizare 
a serviciilor unui 

evaluator autorizat

Dimensiunea firmelor

Microîntreprinderi Întreprinderi 
mici

Întreprinderi 
mijlocii

1. Da 15,13% 24,81% 56,06%
2. Nu 64,07% 48,84% 30,30%

3. Nu am cunoștință de 
această profesie 20,80% 26,36% 13,64%

Potrivit rezultatelor anchetei, factorii de decizie din 
IMM-uri consideră că principalele motive pentru a 
apela la serviciile evaluatorilor autorizați (figura 8.15) 
sunt: evaluare pentru impozitarea clădirilor (indicată 
în 22,54% din companii), evaluare pentru raportarea 
financiară (14,78%),evaluarea pentru garantarea unui 

Lansarea celei de-a XIV-a ediții a Cartei Albe a IMM-urilor din România, proiect la care 
ANEVAR a participat în calitate de partener, a avut loc în data de 14 iulie a.c. Volumul de 
anul acesta cuprinde și întrebări cu privire la relația IMM-urilor cu evaluatorii autorizați. 
Răspunsurile la aceste întrebări sunt disponibile mai jos. La eveniment au participat dl. 
Ionel Dancă, Consilier de Stat - Cancelaria Prim-Ministrului; Secretarul de Stat din cadrul 
Ministerului Finanțelor Publice la acea dată, dl. Gabriel Biriș; Președintele CNIPMMR, 
dl. Florin Jianu; Prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu - Președinte de onoare al CNIPMMR și 
alții. Asociația a fost reprezentată de dl. Adrian Vascu, Președinte ANEVAR în perioada 
2014-2015.
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împrumut (9,40%), evaluare pentru fuziune (1,37%), 
evaluare în cadrul procedurii de insolvență (1,00%) și 
altele (15,60%).

Figura 8.15
Motivele apelării la serviciile evaluatorilor autorizați

Având în vedere aprecierea colaborării cu evalu-
atorii autorizați, 42,14% dintre managerii intervievați 
apreciază colaborarea drept una excelentă, 13,80% 
o consideră foarte bună, 25,32% bună și 18,74% sa-
tisfăcătoare. Vezi figura 8.16.

Figura 8.16
Aprecierea colaborării cu evaluatorii autorizați

ASPECTE SEMNIFICATIVE
• Aproximativ 71,99% dintre IMM-urile investigate își 

finanţează activităţile economice din surse proprii. 

• 22,63% din întreprinderi apelează la creditele ban-
care pentru a-și finanţa activităţile.

• 21,26% dintre IMM-uri au recurs la credit furnizor, 
7,94% din întreprinderi au utilizat leasingul, 1,73% 
împrumuturile de la instituţii specializate și 2,10% 
din unităţile economice au utilizat fondurile neram-
bursabile ca sursă de finanţare. 

• Ramurile servicii și comerț se bazează într-o pro-
porţie foarte ridicată pe autofinanţare, în timp ce 
creditul bancar cunoaște o utilizare mai accentuată 
în turism. 

• Întreprinzătorii consideră că principalele elemente 
în alegerea unei bănci pe termen lung sunt 
rapiditatea serviciilor și a operațiunilor (43,43%), 
flexibilitatea opțiunilor de finanțare (33,85%) 
și paleta largă de servicii dintre care pot alege 
opțiunea adecvată (24,27%).

• Principalele bariere în accesarea unor finanțări 
bancare, conform aprecierilor IMM-urilor, sunt: 
prețul creditului sau dobânzile prea ridicate (indicat 
în 44,43% dintre companii), lipsa garanțiilor 
(29,11%), sunt necesare prea multe acte, ori 
este prea complicat în comparație cu alte surse 
de finanțare (18,98%) și lipsa certitudinii privind 
situația financiară a companiei (18,16%).

• 78,28% dintre managerii intervievați au răspuns că 
instituțiile bancare reprezintă o sursă de finanțare 
accesibilă pentru organizațiile pe care le conduc. 
Alte surse de finanțare accesibile pentru IMM-
uri sunt: instituțiile de garantare (12,68%), Fondul 
Român de Contragarantare (11,50%) și politicile 
publice guvernamentale (4,20%).

• Principalele nevoi de finanţare din IMM-uri 
sunt: finanțarea stocurilor și capitalului de lucru 
(35,95%), dezvoltarea unor produse, servicii sau 
accesarea unor noi piețe (29,74%) și investițiile 
imobiliare, în echipamente sau tehnologie 
(28,10%).

• Specificul utilizării expertului contabil în IMM-uri 
prezintă următoarele caracteristici: supravegherea 
activităţilor financiar-contabile (82,91%), asistarea 
societăţii în relaţiile cu Administraţia Fiscală 
(76,42%) și oferirea de servicii integrate de 
asistenţă (60,51%).

• IMM-urile evaluează activitatea contabilului (pe 
o scară de la 1 la 5) cu un calificativ de 4,31, 
evidenţiind exitenţa unei potriviri înalte între 
așteptările întreprinzătorilor și tipul și calitatea 
serviciilor oferite de contabili. 

• IMM-urile interpretează rolul și importanţa 
expertului contabil astfel: ajută la cunoașterea 
obligaţiilor de plată ale firmei la buget (50,73%), 
ajută în luarea deciziilor potrivite în activitatea 
firmei (39,31%) și reprezintă o obligaţie legală fără 
prea multă semnificaţie (9,96%).

• Doar 18,74% dintre IMM-uri au apelat la serviciile 
unui evaluator autorizat.

• Dintre IMM-urile care au apelat la serviciile unui 
evaluator autorizat, 42,14% apreciază că au avut o 
colaborare excelentă, 13,80% foarte bună, 25,32% 
bună și 18,74% satisfăcătoare. 

1.00%

1.37%

9.40%

14.78%

15.60%

22.54%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Evaluare în cadrul procedurii
de insolvență

Evaluare pentru fuziune

Evaluare pentru garantarea unui
împrumut

Evaluare pentru raportarea �nanciară
(înregistrare în contabilitate)

Altele

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

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

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

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

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

Capitolul 1: Premise și Definiții

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

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

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

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

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

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

 Ű În cazul oraşelor primare, informațiile se bazează 
pe clădirile de birouri moderne din fiecare oraş, 
indiferent de locație. În timp ce Timişoara, Cluj-
Napoca, Iaşi şi Braşov oferă şi clădiri moderne de 
birouri, în Constanța, oferta de clădiri de birouri 
este compusă din spații de calitate slabă. 

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

Informaţii corelate cu evaluarea proprietăţilor 
imobiliare și cu evaluarea întreprinderii

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. CENTRE COMERCIALE

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

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

 Ű JLL: Atât pentru Bucureşti, cât 
şi pentru oraşele principale din 
țară, s-au luat în considerare 
doar produsele primare. 

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

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

Locație central Piața Victoriei

semicentral
Floreasca, Barbu Văcărescu,  

Piața Presei, Politehnica, Lujerului

periferic Băneasa, Păcii, Pipera

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

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

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

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

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

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

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

şi prețul de tranzacționare/
prețuri negociate. 

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

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

3. SPAȚII INDUSTRIALE 

 Ű Au fost luate în calcul doar 
spațiile logistice de calitate 
din Bucureşti şi din oraşele 
menționate. 

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

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

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

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

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

 Ű Atât pentru Bucureşti, cât şi 
pentru oraşele din țară, ratele 
de capitalizare au fost estimate 
ținând cont de aşteptările 
vânzătorilor şi ale investitorilor 
care ar fi interesați să 
achiziționeze asemenea produse, 
precum şi de tranzacțiile din 
regiune (Europa Centrală şi de 
Est), în oraşe comparabile.

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

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

Urmează tabele cu date la Q2 2016:
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INFORMAŢII DIN PIAŢĂ

 Ű CBRE România

Segment de piaţă București
Orașe primare  

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

Orașe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, 

Ploiești, Pitești, Arad)

Spaţii de birouri

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

central: 18,5 
semicentral: 14,5-16,5 

periferie: 10
11 - 14 9 - 11

Rata medie de neocupare (%) 11,9%

Iași: 8% 
Cluj Napoca: 12% 

Brașov: 12% 
Timișoara: 8% 

Constanţa: 25%

13%-18%

Rata de capitalizare (%) * 7,5% 8,75 - 9,25% 9,5%

Centre comerciale

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

(eur/mp/lună)
60 35 - 40 20 - 25

Rata de capitalizare (%) * 7,25% 8,00% 9,00%

Industrial

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

3,9 pentru suprafeţe  
< 10.000 mp 

3 - 3,60 pentru suprafeţe  
> 10.000 mp

2,80 - 3,80 în funcţie de 
suprafață

2,5 - 3,3 în funcţie de 
suprafață

Rata medie de neocupare (%) 2,0% 2 - 6% 0 - 10%

Rata de capitalizare (%) * 8,75% 10 - 11% 10,5 - 11,5%

* Rata de capitalizare pentru proprietăţi prime
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INFORMAŢII DIN PIAŢĂ

 Ű Colliers International

Segment 
de piaţă Indicatori București

Orașe primare  
(Iași, Cluj Napoca, Brașov, 

Timișoara, Constanţa)

Orașe secundare (Sibiu, 
Craiova, Târgu Mureș, Ploiești, 

Pitești, Arad)

Spaţii de 
birouri

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

central 16 - 18

12 - 14 8 - 12semicentral 14 - 16

periferic 8 - 13

Rata medie de 
neocupare (%) medie piaţă 14.00%

Timișoara, Iași

n.a. Sibiu & Târgu 
Mureș n.a.Cluj Napoca

Brașov

Rata  
de capitalizare (%)

produse 
primare

7.5 
- 7.75% produse 

primare în Iași, 
Cluj Napoca, 

Timișoara

9% - 9.5%

interes foarte 
limitat din partea 
investitorilor și 

transparență redusă 
a tranzacțiilor

n.a.

produse 
secundare 9% - 10%

Centre 
comerciale

Chirie contractuală 
pentru un spaţiu de 
100 mp la parter, 

modă (eur/mp/lună)

produse 
primare 55 - 70 produse 

primare 20 - 40
media pe centrele 

din țară 15 - 20
produse 

secundare 45 - 55 produse 
secundare 15 - 20

Rata  
de capitalizare (%)

produse 
primare 7 - 7.5%

produse 
primare 8% - 9% media pe centrele 

din țară
8.5% 

- 9.5%produse 
secundare 8% - 9%

Spaţii 
industriale

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

< 3,000 mp 3.8 - 4.25

Brașov, 
Timișoara, 

Ploiești, Arad, 
Pitești

3.5 - 4
Sibiu, Craiova, 
Târgu Mureș

3.75 
- 4.25

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

3.5 - 4.25

Rata medie  
de neocupare (%)

medie piaţă <5%

Brașov 1%

Sibiu, Craiova, 
Târgu Mureș

n.a.
Cluj Napoca, 

Timișoara
6-10%

Iași, Constanţa n.a.

Rata  
de capitalizare (%) medie piaţă 9-9.5%

produse 
primare 9.5%-10%

Sibiu, Craiova, 
Târgu Mureș 10-11%
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INFORMAŢII DIN PIAŢĂ

 Ű Darian DRS

Segment de piaţă București
Orașe primare  

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

Orașe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, 

Ploiești, Pitești, Arad)

Spaţii de birouri

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

ultracentral: 15 - 18 
central: 14 - 17 

semicentral: 13 - 16

Iași: 7 - 10 
Cluj Napoca: 12 - 14 

Brașov: 10 - 13 
Timișoara: 12.5 - 14 
Constanţa: 7.5 - 13

Sibiu: 7 - 11.5 
Craiova: 8 - 10 

Târgu Mureș: 7 - 10 
Ploiești: 6 - 12 
Pitești: 6 - 11 
Arad: 8 - 12

Rata medie  
de neocupare (%) 15%

Iași: 14% 
Cluj Napoca: 10% 

Brașov: 8% 
Timișoara: 5% 

Constanţa: 20 - 22%"

Sibiu: 12% 
Craiova: 10% 

Târgu Mureș: 10% 
Ploiești: 15% 
Pitești: 10% 
Arad: 10%

Rata de capitalizare (%)
clasa A: 7 - 8% clasa A: 7.50 - 9.00% clasa A: 8.50 - 10%

clasa B: 8 - 9% clasa B: 8.50 - 9.50% clasa B: 9.25 - 10.50%

Centre comerciale

Chirie cerută,  
pentru un spaţiu de 100 

mp la parter, modă  
(eur/mp/lună)

ultracentral: 30 - 60 
central: 25 - 40 

median și periferic: 15 - 23

Iași: 7 - 12 
Cluj Napoca: 14 - 25 

Brașov: 12 - 20 
Timișoara: 15 - 22 
Constanţa: 8.5 - 13

Sibiu: 12 - 23 
Craiova: 12 - 16 

Târgu Mureș: 7 - 14 
Ploiești: 12 - 17 
Pitești: 6 - 12 

Arad: 6 - 9

Rata de capitalizare (%)

Artere comerciale principale: 
7.5 - 8.5%

Artere comerciale principale:  
8.00 - 9.25%

Artere comerciale principale: 
9.00 - 10.25%

Artere comerciale secundare: 
9 - 10 %

Artere comerciale secundare:  
9 - 10%

Artere comerciale secundare: 
9.75 - 11.00%

Industrial

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

3.25 - 4.50 pentru suprafețe  
< 3.000 mp 

3.25 - 4.00 pentru suprafețe 
cuprinse între 

3.000 și 10.000 mp 
2.75 - 3.50 pentru suprafețe  

> 10.000 mp

Rata medie  
de neocupare (%)

10%

Rata de capitalizare (%) 9.25 - 10.25% 9.25% - 10.5% 10.25% - 11.5%

Nota: Ratele de capitalizare considerate în prezenta analiză sunt estimate la nivelul Veniturilor Nete Efective
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 Ű DTZ Echinox

Segment de piaţă București
Orașe primare (Iași, Cluj 

Napoca, Brașov, Timișoara, 
Constanţa)

Orașe secundare (Sibiu, 
Craiova, Târgu Mureș, Ploiești, 

Pitești, Arad)

Spaţii de birouri

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

central: 17 - 18.5 
semicentral: 12 - 16.5 

periferie: 8 - 11
11 - 15 9 - 11

Rata medie de neocupare (%) 12.0%

Iași: 8% 
Cluj Napoca: 5% 

Brașov: 8% 
Timișoara: 3%

n/a

Rata de capitalizare (%) 7.50% 8 - 8.5% 9.50%

Centre comerciale

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

(eur/mp/lună)
65 - 75 32 - 35 22 - 27

Rata de capitalizare (%) 7.00% 7.25% 8.00%

Industrial

Chirie medie clasa  
A (eur/mp/lună)

4 - 4.25 pentru suprafețe  
< 5,000 mp; 

3.85 - 4 pentru suprafețe > 
5,000 mp

3.5 - 4.25 în funcție de 
suprafață 3 - 4 în funcție de suprafață

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

Rata de capitalizare (%) 9.00% 9.75% 10.25 - 10.50%
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INFORMAŢII DIN PIAŢĂ

 Ű Jones Lang LaSalle

Segment de piaţă București Orașe Primare (Iași, Cluj, 
Timișoara, Brașov) Orașe secundare 

Spaţii de birouri

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

Central: 18.5 
Semicentral: 14 – 16 

Periferie: 10  - 12
10 – 14 9 - 11

Rata medie de neocupare (%) 12.8%

Cluj: 7 – 8 %  
Iași: 7 – 8% 

Brașov: 9 – 10% 
Timișoara: 5 – 6% 

Constanţa: n/a

n/a

Rata de capitalizare 7.5% 8.5 – 9.0% 9.0 – 9.5%

Spaţii comerciale

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

(eur/mp/lună)
60 - 70 30 - 35 20 - 25

Rata de capitalizare 7.25% 8.25 - 8.75% 8.75 - 9.25%

Industrial 

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

3.5 – 4.1  
(suprafeţe < 10,000) 

3 - 3.5 (suprafeţe  
> 10,000)

2.8 – 4.0 în funcţie  
de suprafaţa

2.5 – 3.2 în funcţie  
de suprafaţa

Rata medie de neocupare 5% 10% n/a

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

INFORMAŢII DIN PIAŢĂ
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 Ű Knight Frank

Segment de piaţă București
Orașe primare  

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

Orașe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, 

Ploiești, Pitești, Arad)

Spaţii de birouri

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

central: 16-18 
semicentral: 13-15 

periferic: 8-11
10-14 7-10

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

Iași: n.a. 
Cluj Napoca: n.a. 

Brașov: n.a. 
Timișoara: n.a. 
Constanţa: n.a.

n.a.

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

Centre comerciale

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

modă (eur/mp/lună)
50-60 25-35 18-20

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

Spaţii industriale

Chirie contractuală clasa A 
(eur/mp/lună)

4-4.2 (suprafeţe  
mai mici de 3.000 mp); 
3.75-4.0 (suprafeţe între 

3.000 și 10.000 mp); 
3.3-3.75 (suprafeţe mai mari 

de 10.000 mp)

3.8-4 (suprafeţe  
mai mici de 3.000 mp); 

3.5-3.8 (suprafeţe  
între 3.000 și 10.000 mp); 

3-3.2 (suprafeţe  
mai mari de 10.000 mp)

3.5-4 (suprafeţe  
mai mici de 3.000 mp); 

3-3.3 (suprafeţe  
între 3.000 și 10.000 mp); 

3-3.5(suprafeţe  
mai mari de 10.000 mp)

Rata medie de neocupare (%), 
media pe piaţă 7% n.a. n.a.

Rata de capitalizare (%), 
produse primare 9% 9.5-10.5% 10-11%
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Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat românești și rata inflației estimată pentru anul 2016

Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat germane și americane. CDS România

INFORMAŢII DIN PIAŢĂ

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

Cel mai adesea, referinţa privind 
nivelul ratei fără risc este reprezentată 
de randamentul oferit de obligaţiunile 
de stat cu rating AAA şi cu scaden-
ță 10 ani emise în moneda în care au 
fost previzionate fluxurile de numerar. 
Randamentul oferit de obligațiunile 
de stat româneşti ce au un rating BB+ 
compensează investitorii atât pentru 
valoarea timp a banilor la nivelul co-
respunzător ratei fără risc, cât şi pen-
tru riscul de neplată la nivelul marjei 
de risc de credit rezultată din tranzac-
ții. Ca urmare, dacă pentru calculul 
ratei de actualizare, se consideră că 
rata fără risc este reprezentată de ran-
damentul oferit de obligațiunile de stat 

româneşti, nu se recomandă luarea în 
considerare şi a unei prime de risc de 
țară. Marja de risc de credit aferentă 
obligațiunilor de stat româneşti poate 
fi o referință privind nivelul primei de 
risc de țară. Nivelul marjei de risc de 
credit poate fi aproximat prin luarea ca 
referinţă cotaţiilor CDS (Credit Defa-
ult Swap – instrumente derivate pen-
tru transferul riscului de credit) pen-
tru investiţiile în euroobligaţiunile de 
stat româneşti sau diferența existentă 
între randamentele obligațiunilor cu 
rating AAA şi randamentele obligați-
unilor româneşti emise în aceeaşi mo-
nedă şi având aceeaşi maturitate.

Pentru a avea o referința privind 
nivelul acestor indicatori va prezen-
tăm datele privind nivelul randamen-
telor la scadență ale obligațiunilor de 
stat româneşti, germane şi americane, 
cotația CDS pentru obligațiunile de 
stat româneşti emise în euro cu ma-
turitate 5 ani şi rata inflației previzi-
onate pentru anul 2016 pentru RON, 
Euro şi USD ce au fost colectate din 
surse de date publice credibile şi sunt 
valabile la data de 15 septembrie 2016.

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

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

Capitolul 2:

Informații de piață utile pentru estimarea ratei de actualizare

YTM GER,10y, EUR YTM USA,10y, USD CDS RO, 5y, EUR
Series1 0.00% 1.69% 1.12%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

1.40%

1.60%

1.80%

YTM RO, 9y, RON Ri 2016, RON YTM RO, 8y, EUR Ri 2016, EUR YTM RO, 8y, USD Ri 2016, USD
Series1 2.93% -0.40% 1.52% 0.80% 2.87% 1.40%

-1.00%
-0.50%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%

Randamentul la scadențăal obligațiunilor de stat românești și rata inflației estimatăpentru 
anul 2016

YTM RO, 9y, RON 2.93%

Ri 2016, RON -0.40%

YTM RO, 8y, EUR 1.52%

Ri 2016, EUR 0.80%

YTM RO, 8y, USD 2.87%

Ri 2016, USD 1.40%

YTM GER,10y, EUR 0.00%

YTM USA,10y, USD 1.69%

CDS RO, 5y, EUR 1.12%
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Consideraţii despre membrul fondator al 
Asociației, domnul general dr. ing. Ioan Pană

D
omnul general dr. ing. 
Ioan Pană s-a născut la 
data de 26 august 1921, 
în municipiul Lugoj, ju-
deţul Timiş.

A urmat şcoala pri-
mară în oraşul Slănic, judeţul Pra-
hova, iar studiile liceale la Liceul 
Bogdan Petriceicu Haşdeu din Bu-
zău şi Liceul Militar D. A. Sturza din 
Craiova, pe care l-a absolvit în anul 
1940. A urmat Școala militară de ofi-
ţeri activi de artilerie de la Piteşti în 
perioada 1940-1942, obţinând gra-
dul de sublocotenent.

După terminarea războiului, şi-a 
reluat studiile universitare, absolvind 
Facultatea de ştiinţe fizico-chimice a 
Universităţii Bucureşti. În anul 1949, 
în gradul de căpitan, a fost admis la 
Academia Tehică Militară, fiind unul 
dintre absolvenţii primei promoţii ai 
acestei prestigioase instituţii de învăţă-
mânt. În anul 1965 a absolvit cursurile 
Institutului de Petrol şi Gaze Bucu-
reşti, iar în anul 1986 a obţinut titlul de 
doctor inginer în urma susţinerii tezei 
de doctorat în domeniul îmbunătăţirii 
fabricaţiei şi utilizării armamentului. 

Din anul 1968 şi până în anul 
1984, când s-a pensionat, a lucrat la 
Institutul de Cercetări Știinţifice din 
cadrul Ministerului Industriei Con-
strucţiilor de Maşini, unde în calitate 
de cercetător ştiinţific şi responsabil 
de compartiment a contribuit la pro-
iectarea, dezvoltarea şi perfecţiona-
rea produselor cu destinaţie militară. 
Este autorul a şapte invenţii aplica-

te în domeniul armamentului şi a 
18 perfecţionări tehnologice în acest 
domeniu.

Fire activă, s-a alăturat societăţii 
civile, fiind unul dintre membrii fon-
datori ai Asociaţiei Naţionale a Eva-
luatorilor din România - ANEVAR, 
ai Corpului Experţilor Tehnici din 
România şi ai Fundaţiei Colegiului de 
Apărare.

Cu privire la apartenenţa sa la 
ANEVAR, trebuie precizat că, dl. 
Ioan Pană este unul dintre cei 27 
de membri fondatori persoane fizice 
care, la data de 11 ianuarie 1992, în 
cadrul Adunării constitutive care a 
avut loc în aula Academiei de Stu-
dii Economice Bucureşti, au semnat 
„Convenţia de înfiinţare a Asociaţiei 
Naţionale a Evaluatorilor din Româ-
nia – ANEVAR”, precum şi  Statutul 
ANEVAR. De-a lungul timpului, dl. 
Ioan Pană a rămas alături de Asocia-
ţie şi a răspuns solicitărilor acesteia, 
ori de câte ori a fost cazul.

În perioada anilor 2004-2013 a 
fost membru al Senatului ANEVAR, 
organ consultativ, subordonat Con-
ferinţei naţionale, a cărui activitate 
s-a desfăşurat în conformitate cu 
prevederile Statutului ANEVAR.

Pentru activităţile desfăşurate şi 
rezultatele obţinute a primit decora-
ţii şi diplome:
 Ű Coroana României cu spade în 

grad de cavaler, Meritul Militar 
Clasele 1, 2 ,3;

 Ű Emblema de onoare a forţelor 
terestre, acordată de Șeful 

Statului Major al Forţelor 
Terestre; 

 Ű Medalia Crucea Comemorativă 
a celui de-al doilea război 
mondial;

 Ű Diploma de excelenţă acordată 
de Ministerul Apărării Naţionale 
- Departamentul pentru 
Armamente;

 Ű Diplomă de Excelenţă în 
Evaluare, acordată de ANEVAR;

 Ű Medalia şi Diploma de excelenţă 
acordate de Asociaţia Generală a 
Inginerilor din România.  
Anul acesta, în cadrul Galei Pre-

miilor ANEVAR, dl. Ioan Pană a fost 
distins şi cu Premiul pentru o carie-
ră de valoare.

Dl. general dr. ing. Ioan Pană este 
veteran de război. În anul 2015, dlui 
Ioan Pană i-a fost conferit gradul de 
general.
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www.facebook.com/ANEVAR.oficial

https://twitter.com/AnevarRomania

www.linkedin.com/company/anevar




