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Dragii mei,

A
nul acesta s-au împlinit 25 de ani de la înființarea 
ANEVAR. Profesia de evaluator a evoluat permanent 
în cei 25 de ani de existență a Asociației, astfel încât 
astăzi se află la un nivel ridicat de recunoaştere şi 
calitate a serviciilor de evaluare. ANEVAR îşi reprezintă 

membrii şi profesia cu mândrie, de un sfert de veac, şi continuă 
să fie un reper de excelență pentru asociații din țară şi de peste 
hotare. Mesajele din întreaga lume, transmise de organizațiile cu 
care ANEVAR colaborează şi pe care le puteți parcurge în paginile 
18 - 23, reflectă doar o parte din aprecierea de care ne bucurăm 
pe plan internațional. Câteva detalii ale strategiei ce urmează 
a fi urmată de către ANEVAR sunt prezentate în interviul pe 
care ni l-a acordat Dana Ababei, Preşedinte ANEVAR pentru 
perioada 2018-2019, sau în cele 5 puncte ale „Viziunii ANEVAR”, 
document expus şi în cadrul Conferinței naționale din data de 8 
decembrie.
Interviul acordat de Daniel Manațe, preşedintele care a condus 
Asociația în ultimii doi ani, reprezintă concluziile acestuia la final 
de mandat şi îl puteți citi în pag. 6.

Adrian Vascu, reprezentant al conducerii Asociației din poziția 
de Preşedinte (2 mandate) şi membru în Consiliu director pentru 
o perioadă de 16 ani, vă aduce în atenție 25 de gânduri ale sale, 
valabile în decembrie 2017. După cum spunea autorul, fiecare 
dintre aceste 25 de gânduri poate fi dezvoltat într-un articol. Și 
poate că în numerele viitoare, unele dintre idei vor fi reluate şi 
expuse pe larg. Materialul acesta este disponibil în paginile 14-17

De curând am primit acceptul profesorului Aswath Damodaran, 
Stern School of Business - New York University, de a prelua şi 
traduce în limba română anumite articole publicate de acesta 
pe blogul său. În ediția de față a revistei noastre, vă punem la 
dispoziție o analiză a sa asupra evoluției criptomonedei Bitcoin în 
contextul actual de recunoaştere tot mai largă pe toată piețele, dar 
mai ales în SUA. „Reacții negative la Bitcoin: înapoi la masa de 
lucru?” este intitulat acest material şi îl găsiți în pagina 24. 

Vă invităm să consultați raportul trimestrial din BIG şi 
informațiile din piață actualizate pentru Q3 2017. De asemenea, 
în paginile rezervate evenimentelor veți descoperi imagini de la 
cele mai recente conferințe organizate de ANEVAR.  

Nu uitați că aşteptăm cu mare interes feedback-ul vostru cu 
privire la conținutul revistei pe adresa de e-mail valoarea@anevar.ro. 

Revista poate fi citită în formatele: print, PDF – pe site-ul 
www.anevar.ro, sau în aplicația gratuită REVISTA VALOAREA, 
disponibilă pentru sistemele iOS şi Android.
 Sărbători fericite!

EDITORIAL

 Ű RALUCA ȘLICARU,  
Editor coordonator
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Interviu cu  
Daniel Manațe,  
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2016-2017

„ANEVAR este în prezent una dintre 
cele mai respectate și recunoscute 

asociații la nivel european”

 Ű Un interviu de Raluca Șlicaru 
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Cum apreciați perioada 
de doi ani, stabilită 
pentru un mandat la 
conducerea Asociației?

Mandatul de doi ani este unul po-
trivit în viața Asociației. E suficient de 
lung pentru a-ți putea propune ținte 
importante pentru profesie şi pe care 
să le şi atingi. 

Este, totodată, suficient de scurt 
ca să permită şi altor membri de 
valoare ai organizației să acceadă la 
conducere şi să contribuie la dezvol-
tarea acesteia. 

Care este cea mai 
mare realizare a 
acestei perioade?

Nu m-aş referi la o singură realiza-
re. În egală măsură consider importan-
te următoarele: dezvoltarea corpului 
de cunoştințe profesionale obligatorii 
(CCPO), schimbarea platformei IT cu 
una integrată, cu toate codurile de ac-
ces şi operare la dispoziția personalului 
angajat, reprezentarea internațională la 
toate structurile profesionale pe plan 
mondial, european şi regional, con-
solidarea poziției de lider profesional 
regional, deschiderea unor colaborări 
pentru scopuri de evaluare sensibile în 
contextul actual – vezi colectivul co-
mun creat cu UNPIR şi INPPI pentru 
elaborarea unui ghid metodologic şi a 
unui standard de evaluare pentru in-
solvență, elaborarea unei strategii pe 20 
de ani a ANEVAR – partea de viziune 
şi linii strategice de acțiune. 

Care ar fi proiectul 
căruia v-ați fi dorit să 
îi acordați o mai mare 
atenție și, din diverse 
motive, nu ați reușit?

Un aspect critic pentru profesia de 
evaluator în contextul socio – politic 
actual îl reprezintă evaluările pentru 

justiție. În diverse cauze aflate pe ro-
lul instanțelor sunt numiți experți ju-
diciari pentru evaluarea unor bunuri 
(imobile, mobile, pachete de acțiuni 
etc.). Din păcate nu este suficient de 
clar în cadrul legislativ actual că toate 
aceste expertize judiciare care conțin şi 
evaluări trebuie să aibă cel puțin un nu-
mitor comun: standardele de evaluare 
a bunurilor. În caz contrar, evaluările 
în justiție ale aceluiaşi bun, la aceeaşi 
dată şi în acelaşi scop nu sunt compa-
rabile între ele. Nu sunt comparabile 
nici cu evaluările realizate în afara ca-
drului justiției de evaluatorii autorizați, 
cu respectarea standardelor de evalu-
are a bunurilor. Chiar dacă toate sunt 
realizate în acelaşi context: acelaşi bun, 
aceeaşi dată, acelaşi tip de valoare etc. 
Ne aflăm astfel în situația paradoxală în 
care circa 4100 de evaluatori autorizați, 
membri ANEVAR, evaluează în diver-
se scopuri diferite categorii de bunuri, 
iar ulterior, în instanță, acelaşi bun este 
evaluat în acelaşi context (dată, tip va-
loare etc.) folosind metode care NU 
sunt recunoscute de standardele de 
evaluare a bunurilor (ex. metoda „bo-
nitării” folosită de unii experți judiciari 
în evaluarea terenurilor sau metoda 
„practicienilor” folosită de unii experți 
judiciari în evaluarea pachetelor de 
acțiuni). Există astfel posibilitatea ca 
valorile estimate în cele două situații 
să difere semnificativ, diferența putând 
prejudicia atât interesele unor autori-
tăți publice, cât şi interese private. 

Situația complicată din ultimii doi 
ani din Justiție a împiedicat un dia-
log real între conducerea ANEVAR şi 
factorii de decizie din acest domeniu. 
Terenul pentru o discuție serioasă şi 
responsabilă pe acest subiect este însă 
pregătit de noi, iar media este sensi-
bilizată asupra acestor aspecte de larg 
interes public. Este imperios necesar 
ca această temă să fie reluată de Aso-
ciație în viitorul apropiat. 

Privind înapoi, 
după acești doi ani, 

considerați că s-a 
schimbat ceva în felul 
în care este percepută 
imaginea Asociației?

În această perioadă imaginea po-
zitivă a Asociației s-a consolidat, iar 
în dimensiunea sa publică a câştigat 
noi valențe, dând greutate şi sens ca-
lității de utilitate publică statuată în 
legea de organizare a profesiei. 

Ce s-a realizat la nivelul 
pregătirii profesionale? 

Aceşti doi ani au fost marcați de 
o activitate intensă a comisiilor de 
calificare şi atestare profesională şi, 
respectiv, ştiințifică şi de standarde. 
Atât în planul cursurilor de forma-
re, cât şi în cel de pregătire continuă. 
Astfel, în 2017 au fost finalizate cu 
succes actualizarea cursurilor EPI şi 
EBM, cel de EI urmând a fi livrat în 
primăvara anului viitor. Specializarea 
EPI a beneficiat, în afara suportului 
nou de curs şi de editarea şi tipărirea 
unei cărți cuprinzătoare, accesibilă şi 
membrilor vechi, în format tipărit.

În privința seminarelor, speciali-
zarea EPI a fost cea net favorizată în 
mandatul 2016 – 2017. 

Remarc, în primul, rând excelentul 
„Surse de cost. Instrumente de lucru”, 
care a adus multe din clarificările ne-
cesare privind instrumentele utilizate 
în metoda costurilor (ex. Cataloage-
le IROVAL sau Cataloagele 1964 sau 
Programul Kost) la momentul po-
trivit. Evaluarea pentru impozitarea 
clădirilor a condus şi la actualizarea 
seminarului „Evaluarea pentru impo-
zitarea clădirilor conform Noului Cod 
Fiscal”, care a avut şi cea mai largă 
participare. Odată cu noul manual 
EPI au fost updatate şi alte seminare, 
cum ar fi „EPI 2017 Actualizarea cu-
noștințelor”, „Abordarea prin piață și 
prin venit”, ambele recapitulative etc. 

Din seria Logistica evaluării amin-
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tesc remarcabilul „Instrumente de pro-
ductivitate” (word şi excel pentru eva-
luare) unde au fost oferite membrilor 
cunoştințe privind realizarea unor 
template-uri direct aplicabile în pro-
cesul de evaluare. În aceeaşi serie s-a 
înscris şi „Managementul riscurilor și 
oportunităților în activitatea de evalua-
re”, care a oferit cunoştințe utile pentru 
gestiunea firmelor sau PFA-urilor de 
evaluare din această perspectivă.

În fine, scopul evaluării pentru 
insolvență a generat o versiune a 
unui seminar de „Evaluare pentru 
insolvență”, dar care necesită com-
pletare cu rezultatul muncii echipei 
mixte ANEVAR – UNPIR – INPPI, 
respectiv un ghid metodologic, şi, 
eventual un standard. 

Vorbiți-ne despre pro-
iectul pe care l-ați anun-
țat înainte de a începe 
mandatul dvs. - Strategia 
ANEVAR peste 20 de ani. 

Organizațiile de succes au întot-
deauna un plan pe termen lung, o 
strategie bazată pe o viziune mobili-
zatoare, inspirațională, larg însuşită 
de toți cei care contează. Viziunea şi 
strategia sunt transpuse concret în 
obiective pe termen lung, din care 
sunt derivate în cascadă țintele pe 
termen mediu şi scurt, pentru fiecare 
fiind alocate resurse, responsabilități 
şi termene. Cunoscând importan-
ța acestui demers am propus mem-
brilor la începutul mandatului acest 
proiect, pe care în 2017 am reuşit 
să-l materializăm cu sprijinul foştilor 
preşedinți ANEVAR şi al membrilor 
din actualul sau fostele consilii direc-
toare. În prezent, avem definite vizi-
unea şi unsprezece direcții strategice 
de acțiune pe termen lung, aprobate 
de Conferința Națională din decem-
brie. Detalierea fiecărei direcții pe 
obiective strategice va fi prezentată 
spre aprobare şi adoptare Conferin-
ței Naționale din primăvara lui 2018.

specializarea EPI sau prin furnizarea 
de către AI a unor articole remarca-
bile privind metodologia şi practica 
evaluării imobiliare, publicate perio-
dic în Revista Valoarea şi în Revista de 
evaluare bilingvă – Valuation Journal. 

La nivel european, prezența mem-
brilor ANEVAR în structurile TEGoVA  
este una notabilă, Asociaţia având câte 
un membru în Consiliul Standardelor 
Europene de Evaluare, în Comisia de 
Practică Europeană şi în Comisia de 
Recunoaştere Europeană. 

Un câştig potenţial extrem de 
ridicat vine şi din zona colaborării 
cu IVSC. În afară de prezența d-lui 
Bădescu în Standards Recognition 
Board, avem implicarea directă a con-
ducerii ANEVAR în stabilirea strate-
giei de pătrundere a standardelor de 
evaluare internaționale în Europa. 

Spuneți-ne câteva cuvinte 
și despre faptul că am 
devenit membri ai iiBV 
și despre beneficiile 
acestui parteneriat 
pentru membrii noștri.

iiBV este o organizație internațio-
nală care oferă pe plan global educație 
de cea mai înaltă ținută în domeniul 
evaluării întreprinderilor. Sir David 
Tweedie, preşedintele IVSC, conside-
ră că următoarele specializări vedetă 
în evaluare vor fi evaluarea întreprin-
derilor şi a instrumentelor financiare. 
În acest context, IVSC are în plan o 
certificare internațională a calității de 
evaluator de întreprinderi. Din acest 
motiv trebuie să fim alături de cei mai 
puternici pentru a ne regăsi printre 
primii care vor beneficia de această 
certificare. 

Cum vedeți implicarea 
dvs. mai departe, din 
poziția de membru în 
Consiliu director, ca fost 
președinte ANEVAR?

Având în spate această 
experiență de doi ani 
la conducerea ANEVAR, 
vedeți acum diferit 
anumite aspecte legate 
de viața Asociației 
față de cum vi le 
imaginați acum 2 ani?

Este o întrebare delicată dar în-
dreptățită. Într-adevăr, unele aspecte 
din viața Asociației le percep acum 
diferit. Apreciez că cei doi ani de 
exercitare a mandatului de preşedinte 
ANEVAR au fost o experiență iniția-
tică, în care ajungi să înțelegi cu ade-
vărat cum funcționează sistemul. Ai 
anumite pârghii, e drept limitate, prin 
care poți interveni ca să optimizezi 
mecanismul pentru a fi evitate even-
tuale gripări, pentru ca direcția să fie 
una benefică pentru întreaga profesie. 

Cum s-a dezvoltat 
colaborarea 
internațională 
a Asociației? 

Pe tot parcursul celor 6 ani scurşi 
de la organizarea prin lege a profesiei 
de evaluator, ANEVAR a avut un tra-
seu regulat şi ascendent de impunere 
şi apoi de consolidare ca lider regio-
nal în această profesie. Ca şi asociație, 
ANEVAR este în prezent una dintre 
cele mai respectate şi recunoscute la 
nivel european. Numai în ultimii doi 
ani am semnat acorduri de cooperare 
şi sprijin pe care să-l oferim asocia-
țiilor partenere din țări ca Republica 
Moldova, Georgia sau Bulgaria, fur-
nizând nu doar experiență organiza-
țională, ci şi programe de pregătire. 
La nivelul cel mai înalt al cooperării 
internaționale menționez prelungirea 
protocolului de colaborare cu Apprai-
sal Institute USA (AI) concretizat prin 
organizarea în comun a unor confe-
rințe internaționale, prin traducerea 
unor cărți deosebite editate de AI în 
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Îmi place să cred că nu voi rămâ-
ne implicat doar în perioada celor 
doi ani de mandat de fost preşedinte 
în CD. Sunt pregătit şi mă pun şi în 
continuare la dispoziția Asociației 
pentru alte proiecte sau direcții sem-
nificative de acțiune, cum ar fi cele 
legate de etică, evaluările pentru jus-
tiție, evaluarea bunurilor culturale, 
reprezentare internațională sau dez-
voltarea metodologiei de evaluare. 

Ce le recomandați 
viitorilor candidați 
la funcția de 
președinte al ANEVAR?

ANEVAR este o asociație profe-
sională de utilitate publică compusă 
din intelectuali. Managementul unui 
astfel de organism trebuie să urmă-
rească agenda de interese a membri-
lor, a profesiei. Este esențial ca preşe-
dintele şi Consiliul director să evite 
favorizarea agendelor proprii de in-

În al patrulea rând, implicarea 
membrilor în conducerea Asociației 
este un pro bono. La nivel de angaja-
ment. Ceea ce ne asigură, în mare parte, 
că cei din Consiliu director au în primul 
rând intenția de a sluji profesia şi nu in-
terese private de grup. Această formă 
de organizare trebuie menținută şi pe 
viitor, iar viitorii candidați la pozițiile de 
conducere să-şi însuşească acest crez.

În fine, dacă viziunea este a lide-
rilor, vibrația a membrilor şi percep-
ția a publicului, astăzi avem o viziu-
ne adoptată de Conferința Națională 
care sintetizează valorile principale ale 
Asociației şi care trebuie să devină şi 
cele ale membrilor. 

Punctez: standarde înalte, exce-
lență, comportament etic şi calitate, 
valori care odată atinse câştigă res-
pectul şi încrederea partenerilor. În 
acest mod, la nivelul publicului va fi 
generată şi menținută o percepție po-
zitivă a evaluatorului autorizat, a Aso-
ciației, a profesiei. 

terese în defavoarea celor ale tuturor 
membrilor, ale întregului. 

Care sunt cele mai 
importante atuuri 
ale asociației noastre 
în opinia dvs. ?

În primul rând avem o experiență 
organizațională de 25 de ani, verificată 
şi perfecționată în timp. Aceasta asi-
gură funcționarea Asociației în bene-
ficiul tuturor membrilor, al profesiei, 
nu doar al unor grupuri de interese. 

În al doilea rând, avem un perso-
nal angajat competent, dedicat şi lo-
ial şi care în ultimii ani a înregistrat 
o fluctuație extrem de redusă. Avem 
astfel acea continuitate pozitivă uti-
lă administrării activităților curente. 

În al treilea rând, având o strategie 
pe 20 de ani, mă aştept la o continuita-
te a proiectelor organizaționale actuale 
care vor fi derulate de succesiunea vii-
toare de preşedinți şi consilii directoare.

VALOAREA  |  Q4 2017 9

Interviu



„Pentru a avea succes 
trebuie să te afli înaintea schimbării“

Mandatul dumneavoastră 
începe în aceeași perioadă 
cu aniversarea a 25 de ani 
de la înfiinţarea Asociaţiei. 
Consideraţi că această  
coincidenţă adaugă valoa-
re celor doi ani în care veţi 
fi la conducerea ANEVAR?

De ce nu? Eu împlinesc, totodată, 
20 de ani de experienţă în domeniul 
evaluării atât ca practician, cât şi ca vo-
luntar în cadrul Asociaţiei. Cele două 
numere nu pot decât să creeze sinergie 
şi să adauge valoare provocărilor cu 
care conducerea ANEVAR se va con-
frunta în următorii ani. Am alături de 
mine o echipă bine închegată, în care 
majoritatea membrilor ştiu exact ce au 
de făcut, astfel încât pare că lucrurile se 
aşază de la sine, dar puţini sunt cei care 
conştientizează dimensiunea eforturi-
lor depuse.  

Experienţa dumneavoas-
tră în profesia de evalua-
tor este una îndelungată. 
Cum vedeţi evoluţia pro-
fesiei de când aţi debutat 
în profesie și până astăzi?

Îmi place să-mi amintesc ace-
le vremuri marcate de entuziasm şi 
coeziune. Chiar dacă pare ciudat, 

 Ű Un interviu de Raluca Șlicaru Interviu cu Dana Ababei,  
Președinte ANEVAR 2018-2019
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primele lucrări în evaluare în ţara noastră, după eve-
nimentele din 1989, au fost evaluări de întreprinderi, 
în special pentru privatizare, dar nu numai. Evaluarea 
proprietăţii imobiliare, fără de care o mare parte a co-
legilor nu-şi pot închipui viaţa de zi cu zi, a apărut mult 
mai târziu, în 1997 şi după multe runde de convingere 
a celor ce trebuiau atunci să ia decizii. Ulterior a apărut 
evaluarea bunurilor mobile, evaluarea intangibilelor, a 
instrumentelor financiare. Surprinzător este faptul că 
există un standard de verificare a evaluărilor încă din 
noiembrie 1999 ca parte a Standardelor şi recomandări-
lor ANEVAR de la acea dată, dar specializarea verifica-
rea evaluării a apărut abia în ultimii ani. 

Dacă este să vorbim de evoluţia pe parcursul celor 25 
de ani, ce pot eu să vă spun este că am făcut cunoştinţă cu 
echipa în care lucrez în 1996, studentă fiind. Am învăţat 
qpro şi word la birou în acei ani, am transmis kilograme 
de faxuri colegilor din teritoriu sau clienţilor. Acum câţiva 
ani, cu ocazia unei operaţiuni de arhivare, am văzut pri-
mul raport de evaluare editat la maşina de scris şi primul 
manual de evaluare a întreprinderii, scris şi el la maşină. 

Evident că evoluţia tehnologică a modificat radical mo-
dul de lucru devenind un factor de creştere substanţial ca 
şi în alte domenii de activitate. Astăzi, nimeni nu-şi poa-
te închipui o zi fără smartphone şi fără aplicaţiile aflate 
pe acesta. Puţini sunt cei care mai nimeresc o adresă fără 
Waze sau Google Map.

Ceea ce trebuie să conştientizăm cu toţii este că nu pu-
tem aştepta schimbarea şi abia apoi să reacţionăm. Nu poţi 
să faci continuu acelaşi lucru, care a funcționat la un mo-
ment dat, pentru că totul în jurul tău se schimbă. Pentru a 
avea succes trebuie să te afli înaintea schimbării. Să antici-
pezi ce va veni. Am în minte spusele unui fost preşedinte al 
Asociaţiei care, în cadrul unei adunări, ne-a adus şi arătat 
o carte cu tâlc: „Cine mi-a furat caşcavalul?” Nu trebuie să 
aşteptăm să ne fure cineva caşcavalul, şi nu numai că tre-
buie să-l protejăm, dar trebuie să ne gândim şi la faptul că 
înaintând în vârstă poate caşcavalul nu ne mai face bine şi 
ar trebui să-l înlocuim cu alte produse. 

Care sunt principalele obiective 
pe care v-aţi propus să le atingeţi 
în perioada mandatului de doi 
ani la conducerea Asociaţiei?

Atunci când m-am hotărât să candidez pentru aceas-
tă funcţie stabilisem următoarele obiective:
 Ű Recunoaşterea complexității crescânde a activită-

ții de evaluare a bunurilor prin informarea tuturor 
entităților implicate cu privire la evoluția cerințelor 
legale referitoare la competență, calificare şi indepen-

dență pentru asigurarea ridicării 
nivelului de trai al evaluatorilor 
şi câştigarea respectului public 
al acestora.

 Ű Continuarea şi îmbunătățirea co-
municării Asociației cu membrii 
săi prin utilizarea tuturor cana-
lelor de comunicare pentru asi-
gurarea accesului la informație a 
tuturor evaluatorilor autorizați.

 Ű Menținerea imaginii internațio-
nale prin promovarea reprezen-
tanților ANEVAR în cadrul gru-
purilor de lucru existente la nivel 
regional, european şi internațio-
nal în vederea asigurării accesu-
lui la cele mai noi informații în 
domeniu.

 Ű Întărirea imaginii profesiei, ca o 
profesie liberală ce necesită auto-
rizare, cunoştințe, experiență şi 
competențe diferite de celelalte 
profesii liberale cum ar fi con-
tabil, auditor, consultant fiscal, 
arhitect, etc.

 Ű Susținerea independenței eva-
luatorilor pentru crearea unui 
climat de lucru adecvat riscului 
asumat.
Astăzi, la 2 ani după depunerea 

candidaturii, îmi dau seama că am 
gândit corect la acea dată şi mă voi 
ocupa îndeaproape de aceste aspecte. 

Care ar fi provocarea cea 
mai mare cu care credeţi 
că vă veţi confrunta 
în următorii doi ani?

Cred că cea mai mare provocare 
a momentului este aceea de a face 
cunoscut tuturor participanţilor la 
piaţă faptul că Ordonanţa 24/2011 
privind unele măsuri în domeniul 
evaluării bunurilor este obligatorie 
pentru toate persoanele implicate, 
nu numai pentru evaluatorii auto-
rizaţi. Fiind o normă legală, aceasta 
se aplică în ţara noastră nu numai 
unor categorii de persoane, ci tutu-
ror. Ordonanţa precizează, printre 

 Ű Ceea ce 
trebuie să 
conştientizăm  
cu toţii este 
că nu putem 
aştepta 
schimbarea  
şi abia apoi  
să reacţionăm.
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altele, faptul că activitatea de evaluare poate fi desfăşu-
rată de orice persoană care are calitatea de evaluator au-
torizat şi faptul că există standarde de evaluare obligato-
rii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare.

Politica pe care o veţi aborda va fi una 
orientată cu predilecţie către nevoi-
le imediate ale membrilor sau una ori-
entată mai degrabă către o dezvol-
tare treptată a profesiei, pe termen 
lung și cu unele sacrificii inevitabile 
pentru perioada imediat următoare?

Modul de conducere al Asociaţiei stabilit cu 17 ani 
în urmă pentru a asigura continuitatea mă încurajează 
să doresc să aplic învăţămintele unui proverb chinezesc:
Dacă faci planuri pe un an cultivă orez,
Dacă faci planuri pe zece ani plantează pomi,
Dacă faci planuri pe o viaţă educă oameni!

Nu cred că este oportun să fac planuri pe un an sau doi 
ani cât va dura preşedinţia mea şi apoi să spun „bine c-am 
scăpat!” Sunt alături de Asociaţie de 20 de ani şi îmi do-
resc să mai fiu aici mulţi ani de acum încolo. Încă din pri-
mii ani de viață ai Asociaţiei, cei care se aflau la conducere 
gândeau pe termen lung, iar eu nu intenţionez să schimb 
acest aspect. După cum aţi aflat deja, există un proiect de 
strategie pe termen lung „ANEVAR peste 20 de ani”, înce-
put în toamna acestui an, la iniţiativa domnului preşedinte 
Manațe Daniel.   

De curând, Nino Beraia, evaluator din 
Georgia, a vizitat România pentru a se 
documenta, alături de alţi reprezentanţi 
ai statului, despre procesul de regle-
mentare a profesiei în ţara noastră și ne 
spunea, într-un interviu acordat revistei 
noastre, că a remarcat un nivel crescut 
al încrederii pe care o manifestă auto-
rităţile române faţă de ANEVAR. Cum 
credeţi dumeavoastră că este percepută 
imaginea Asociaţiei de către autorităţi? 

Chiar dacă încă de la început s-au iniţiat relaţii cu 
toate autorităţile implicate în activitatea de evaluare, nu 
pot spune că toate acestea au ajuns să ne cunoască. Apre-
ciez că schimbarea continuă a structurii şi a persoanelor 
care lucrează în diverse instituţii face greoaie iniţierea şi 
menţinerea unor relaţii şi a unor proiecte comune. După 
cum ştiţi, există instituţii cu care colaborăm foarte bine, 

instituţii care nu au auzit încă de noi 
şi instituţii care, chiar dacă au auzit, 
ne ignoră. Avem în analiză acest as-
pect şi împreună cu conducerea co-
misiei de relaţii interne şi internaţio-
nale, dar şi împreună cu toți colegii, 
sper ca, zi de zi, să îi determinăm 
pe cei care ne cunosc să îşi menţină 
aprecierea pozitivă față de Asociație. 
Îmi propun să ajung şi la instituţiile 
care nu au auzit de noi, dar şi la cele 
care ne ignoră, pentru iniţierea unor 
consultări reciproce şi dezvoltarea 
unor proiecte comune.

Dar de către utilizatorii 
rapoartelor de evaluare?

Dezvoltăm proiecte comune cu 
majoritatea utilizatorilor de rapoar-
te de evaluare: 
 Ű cu Asociaţia Romană a Băncilor 

am dezvoltat ghidul de evaluare 
pentru garantarea împrumutu-
lui  şi Baza Imobiliară de Garan-
ţii (BIG);

 Ű cu Direcţiile de Taxe şi Impozite 
şi Ministerul Finanţelor Publice 
am avut nenumărate întâlniri le-
gate de aplicarea noului cod fis-
cal şi valoarea impozabilă;

 Ű cu Uniunea Practicienilor în In-
solvență am demarat realizarea 
unui standard de evaluare pen-
tru insolvență şi am dezvoltat un 
program de conferinţe şi întâl-
niri comune;

 Ű cu Asociaţia Auditorilor Finan-
ciari am avut diverse întâlniri 
pentru lămurirea unor aspecte 
cu privire la evaluările pe care 
auditorii le verifică în calitate de 
consultanți ai clienţilor. 
Nu de puţine ori, utilizatorii ra-

poartelor de evaluare ni s-au adre-
sat pentru emiterea unor puncte de 
vedere cu privire la diverse aspecte, 
cu privire la rapoarte de evaluare 
realizate de unii colegi de ai noştri, 
ceea ce denotă încrederea în Asoci-
aţia noastră.

 Ű Îmi propun 
să ajung şi la 
instituţiile care 
nu au auzit de 
noi, dar şi la 
cele care ne 
ignoră, pentru 
iniţierea unor 
consultări 
reciproce şi 
dezvoltarea 
unor proiecte 
comune.
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Dar de către proprii membri?

Există cel puţin două categorii de membri – cei care se 
implică, sunt interesaţi de mersul lucrurilor în Asociaţie 
şi cei care nu se implică, nu au timp, nu sunt interesaţi şi 
aşteaptă ca alţii să le rezolve problemele.

Prima categorie are mereu posibilitate de a se exprima 
direct în cadrul întrunirilor şi a avut posibilitatea de a răs-
punde la un chestionar cu privire la activitatea Asociaţiei 
distribuit la Adunările generale din această toamnă. Rezul-
tatele sunt în curs de analiză la momentul acordării acestui 
interviu şi vor fi expuse cu ocazia Conferinței naționale din 
data de 8 decembrie, dar pot să dezvălui că cei care sunt im-
plicați sunt mulțumiți, pentru că îşi dau seama ce se poate 
face şi ce nu, ce este realizabil, realist şi ce nu.

De la cea de-a doua categorie nu prea am primit decât 
cereri punctuale, atunci când se confruntă cu vreo pro-
blemă şi sunt nemulţumiţi că nu se rezolvă de la sine, ca 
şi când toţi ne confruntăm cu aceleaşi probleme.

Aveţi în gând o strategie pentru întărirea 
imaginii Asociaţiei sau poate chiar pen-
tru a o conduce către un nivel superior?

Întărirea imaginii ANEVAR se face, în primul rând,  
zilnic, de către fiecare dintre noi. Nu există campanie 
care să întărească imaginea dacă noi, evaluatorii, nu fa-
cem nimic în acest sens. 

Cum putem face acest lucru? Simplu:
 Ű prin creşterea şi adaptarea continuă a cunoştinţelor 

profesionale la realităţile economice, 
 Ű prin adoptarea unui comportament etic adecvat fie-

cărei misiuni de evaluare,
 Ű prin conştientizarea faptului că responsabilitatea 

pentru un raport de evaluare nu este în limita tarifu-
lui perceput pentru realizarea raportului.  

Cum vedeţi colaborarea cu organis-
mele internaţionale de profil? Aveţi 
în plan o dezvoltare a acesteia?

La nivel internaţional, după cum ştiţi, suntem membri 
activi ai organizaţiilor de evaluatori importante din lume. 
Suntem invitaţi să ţinem prelegeri în diverse ţări ale lumii, 
suntem respectaţi ca profesionişti şi suntem daţi ca exem-
plu de dezvoltarea sănătoasă a unei asociaţii. Mai mult, 
suntem invitaţi să ţinem cursuri în ţările vecine şi să acor-
dăm consultanţă pentru dezvoltarea profesiei.

Da, am în plan continuarea şi dezvoltarea colaboră-
rii cu instituţiile internaționale pentru că numai aşa pu-
tem ţine pasul cu progresul profesiei şi putem anticipa 

schimbările pieţei, numai aşa putem 
înţelege nevoile viitoare ale profesiei. 

Dar parteneriatul  
cu organizaţiile altor 
profesii din România?

Avem parteneriate cu organizaţii 
ale altor profesii, suntem membri ac-
tivi ai Uniunii Profesiilor Liberale din 
România şi suntem deschişi să dezvol-
tăm parteneriate şi cu alte organizaţii. 
Legătura cu organizațiile profesionale 
autohtone este de asemenea extrem de 
importantă pentru noi, cei care repre-
zentăm evaluatorii din România. 

Consideraţi nivelul 
actual de pregătire 
profesională a membrilor 
ca fiind performant și 
în armonie cu cerinţele 
mediul economic în 
care își desfășoară 
aceștia activitatea?

Da, nivelul actual de pregătire 
profesională al majorităţii membri-
lor este performant şi în armonie cu 
cerinţele mediului economic. Nu-
mai cei ce nu vreau şi nu conştien-
tizează pericolul rămânerii în urmă 
nu fac nimic în acest sens. La nivel 
de asociaţie ne străduim să aducem 
la cunoştinţa colegilor tot ceea ce 
este mai nou în profesie prin inter-
mediul conferinţelor, seminarelor, 
cărţilor şi revistelor publicate.

Aveţi un mesaj  
pentru membrii  
ANEVAR?

Eu sunt consecventă şi dacă tot 
timpul în cadrul întâlnirilor noastre 
spun: „veniţi, implicaţi-vă”, acum de 
ce aş spune altceva?

Mie îmi pasă! 
Dacă şi vouă vă pasă în ce mediu vă 
desfăşuraţi activitatea, implicaţi-vă! 

 Ű Întărirea 
imaginii 
ANEVAR se 
face, în primul 
rând,  zilnic 
de către 
fiecare dintre 
noi. Nu există 
campanie care 
să întărească 
imaginea dacă 
noi, evaluatorii, 
nu facem nimic 
în acest sens.
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După 22 de ani în ANEVAR și după 16 ani de 
implicare în funcții de conducere în Consiliul 
Director, astăzi, la sfârșitul anului 2017, știu 
următoarele:

25 de gânduri la  
de ani de ANEVAR

 Îi doresc acestei 
profesii să 
beneficieze de 
încredere şi 
respect, atât din 
partea publicului 
cât şi a membrilor.

2

 Atât profesia, cât şi fiecare dintre 
noi trebuie să educăm publicul prin 
acțiunile proprii. Cu cât acestea sunt 
contrare atitudinii fireşti, cu atât se 
amână momentul recunoaşterii şi 
respectului public.

3

 Un indiciu al respectului față de 
noi şi față de profesie va fi acela 
când evaluatorii vor fi toți de partea 
profesiei şi niciun nespecialist nu va 
contesta vreun rezultat. Îl va respecta.

4

 Standardele de evaluare sunt  
o necunoscută pentru public.

5

 Standardele de 
evaluare sunt în 
continuă modificare 
atât în lume, cât 
şi în România. 
Trebuie adaptate 
continuu la realități.

6

 Ű ADRIAN VASCU,  
Preşedinte ANEVAR 2014-2015,  
Senior Partner Veridio Profesia de 

evaluator este una 
foarte tânără. Nu 
a parcurs încă 
adolescența.

1
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 Nu există nimeni altcineva în 
afara reprezentanţilor profesiei de 
evaluator care să aibă competența 
şi legitimitatea să comenteze şi să 
completeze standardele de evaluare.

7

 Din păcate foarte 
mulți neevaluatori 
se pricep la 
evaluări şi o parte 
dintre evaluatori nu 
se pricep.

8

  Un element 
definitoriu al 
maturității 
unei profesii 
îl reprezintă 
coeziunea 
membrilor. Nivelul 
actual de coeziune 
este foarte redus. 

9

 Lipsa actuală 
de coeziune 
se simte 
foarte acut 
atunci când 
profesia este 
„provocată“ din 
exterior. Trecem 
prin asemenea 
vremuri.

10

 Cât timp încă cel puțin unul dintre 
noi va fi de părere că opinia 
lui asupra unei valori poate să 
difere substanțial de a majorității 
celorlalți, nivelul de coeziune 
rămâne insuficient.

11

 Profesia are în față provocări 
serioase. În acelaşi timp, ar fi 
benefic să se ocupe de coeziune 
internă şi comunicare şi educare, 
externe.

12
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 Verificarea 
evaluării, 
realizată cu simț 
de răspundere, 
bun simț şi 
aplicarea 
deplină a 
regulilor, este o 
cale de creştere 
a încrederii şi a 
luării unor decizii 
corecte.

16

 Prejudiciile din 
evaluare sunt 
diferența dintre 
două rapoarte. 
Unul vechi şi 
unul nou. Se 
presupune că 
cel nou este cel 
bun. De ce?

17

 Activitatea de evaluare a devenit 
extrem de „periculoasă”. Nu 
pentru ce este de făcut, ci pentru 
cât de simplu este contestat orice 
rezultat.

15

 Câțiva oameni 
din interiorul 
profesiei au 
făcut un mare 
deserviciu 
profesiei prin 
acțiunile lor, 
cu voie sau 
fără voie, din 
punctele cheie 
în care se aflau.

18

 Cred că a apărut noțiunea de 
„terorism profesional“. Este 
practicată de către cei care şi-au 
căpătat autorizarea, şi nu pentru 
a respecta valorile profesiei, 
ci acţionează în interese strict 
personale, acționând de fapt 
împotriva profesiei. Din interior.

19

 Mulți evaluatori, în calitate de 
experți parte (sau experți consilieri), 
țin partea părții. Nu a profesiei.

14

 Evaluarea pentru justiţie va 
reprezenta un domeniu de mare 
interes pentru evaluatori şi pentru 
societate. Lipsa de coeziune, 
coroborată cu neclaritățile în 
domeniul practicii şi legislației 
expertizei judiciare de astăzi, au 
dat naştere însă la nişte monştri. 
Cred că s-a amânat lansarea 
acestui domeniu cu încă ceva ani.

13
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 Există un 
nivel atât de 
ridicat de 
necunoaştere, 
încât nu se 
înțelege că orice 
punct de vedere 
lămuritor, 
referitor la 
aplicarea 
standardelor de 
evaluare, este 
util întregului 
public.

21

 Evaluarea pentru bănci este încă 
primordială ca volum de lucrări 
şi interes al evaluatorilor. Lipsa 
de încredere în evaluatori şi de 
respect a condus la apariția 
„statutului de boier“ şi a „statutului 
de sclav“. Boierii, la rândul lor, fiind 
sclavi ai băncilor.

23
 Nu am 
reuşit încă 
performanța 
ca punând toți 
evaluatorii să 
evalueze acelaşi 
bun, rezultatul 
să difere cu 
până la 20%.

20

 Întotdeauna utilizarea exclusivă a 
ofertelor a reprezentat o activitate 
conformă cu standardele de 
evaluare.

22

 Tot aud că nu pot fi profesiile, 
sau justiția, sau guvernele, 
sau parlamentul, altfel decât 
societatea. Dar cum oare a 
ajuns societatea atât de jos încât 
orice derapaj să se ascundă sub 
această scuză?

24

 Suntem 
rezultatul 
gândurilor, 
vorbelor şi 
faptelor noastre. 
Stă în puterea 
noastră să 
schimbăm acest 
lucru atât la 
nivel individual, 
cât şi la nivel de 
grup.

25
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Mesaje

James L. Murrett, MAI, SRA, Președinte 
2018 al Appraisal Institute

Appraisal Institute îşi exprimă recunoştința pentru 
parteneriatul cu ANEVAR  

În numele Appraisal Institute şi al celor aproxi-
mativ 19.000 de membri ai săi din aproape 60 de țări, 
inclusiv România, adresez felicitări ANEVAR cu pri-
lejul celei de-a 25-a aniversări! 25 de ani reprezintă un 
reper important şi un omagiu adus liderilor din trecut 
şi din prezent ai organizației şi membrilor săi devotați. 

De peste 10 ani, din 2006, Appraisal Institute s-a 
bucurat de o relație fructuoasă şi reuşită cu ANEVAR, 
relație care s-a manifestat prin acorduri de cooperare, 
cărți, prezentări sau participare la conferințe. 

AI şi ANEVAR au semnat primul acord de co-
operare în 2013. Acordul a fost reînnoit în 2015, 
iar acum este în vigoare până la finele anului 2019. 
Acordul de cooperate presupune următoarele: 

 Ű AI şi ANEVAR conlucrează pentru a prezenta 
programele de formare ale AI membrilor şi per-
sonalului ANEVAR; 

 Ű AI şi ANEVAR invită reciproc în propriile țări 
un număr limitat din personalul şi membrii fie-
cărei organizații;

 Ű Intenționează să încheie acor-
duri viitoare privind proiecte 
comune care să promoveze 
importanța standardelor de 
evaluare; şi

 Ű Promovează reciproc acordul 
de cooperare în cadrul or-
ganizațiilor şi clienților din 
SUA, România şi de la nivel 
internațional.  
Unul dintre cele mai bune exem-

ple pentru a ilustra această relație 
profesională este semnarea unor 
acorduri internaționale de traduce-
re a publicațiilor AI, inclusiv: 

 Ű „Evaluarea proprietății imo-
biliare”, ediția a 13-a;

 Ű „Evaluarea clădirilor de birouri: 
o perspectivă contemporană”;

 Ű „Teoria şi tehnica capitalizării, 
Ghid de studiu”, ediția a 3-a; şi

 Ű „Evaluarea prin abordarea 
prin piață: analiza proprietă-
ții rezidențiale şi logica acestei 
analize”.

ANEVAR - 25 de ani  
Valoare în Evaluare 

1992 – 2017

Mesaje transmise Asociației de către 
organizații de profil din lume, cu prilejul 

aniversării a 25 de ani de la înființarea ANEVAR
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Pe lângă acordurile de traducere, începând cu 
2013, AI a avut plăcerea de a ține prezentări la 
conferințele anuale ale ANEVAR, unde organizația 
noastră a abordat subiecte cum ar fi: 

 Ű „Metodologia de evaluare pentru Capitolul 11”, 
prezentată de Scott Robinson, MAI, SRA, AI-
GRS, în calitate de preşedinte anterior al AI, în 
2017;

 Ű „AVM, BPO şi evaluarea: o comparație,” prezen-
tată de Scott Robinson, MAI, SRA, AI-GRS, în 
calitate de preşedinte în exercițiu al AI, în 2016;

 Ű „Utilizarea contractelor de evaluare în SUA,” 
prezentată de Jim Amorin, MAI, SRA, AI-GRS, 
în calitate de preşedinte ales al AI în 2016;

 Ű „Rolul evaluatorilor cu specializarea verificarea 
evaluării”, prezentată de M. Lance Coyle, MAI, 
SRA, în calitate de preşedinte anterior al AI în 
2015;  

 Ű „Paşii din procesul de verificare a evaluării,” 
prezentată de Scott Robinson, MAI, SRA, AI-
GRS, în calitate de preşedinte ales al AI în 2015;  

 Ű „Evaluarea clădirilor sustenabile”, prezentată de 
Scott Robinson, MAI, SRA, AI-GRS, în calitate 
de vicepreşedinte al AI în 2014; şi 

 Ű „Actualizarea informațiilor cu 
privire la evaluarea proprietă-
ții imobiliare la nivel global”, 
prezentată de Richard L. Bor-
ges II, MAI, SRA, AI-GRS, AI-
RRS, în calitate de preşedinte 
al AI în 2013. 
Dacă AI s-a bucurat de şansa 

de a contribui cu prezentări la 
conferințele anuale ale ANEVAR, 
ne-am bucurat la fel de mult de 
participarea liderilor ANEVAR la 
conferințele anuale ale AI înce-
pând cu 2014.  

Privind către viitor, AI doreşte 
să dezvolte acest excelent parte-
neriat cu ANEVAR. Organizația 
noastră urează ANEVAR cel pu-
țin alți 25 de ani de mari succese.

James L. Murrett, MAI, SRA, 
este președintele din 2018 al Ap-
praisal Institute, cea mai mare 
organizație profesională a evalua-
torilor cu specializarea evaluarea 
proprietății imobiliare din Statele 
Unite ale Americii. Având sediul 
la Chicago, Appraisal Institute are 
aproximativ 19.000 de membri 
din aproape 60 de țări.  

Krzysztof Grzesik, REV 
Președinte TEGoVA

Board-ul TEGoVA felicită 
ANEVAR cu ocazia aniversării ce-
lor 25 de ani.

Încă de la înființarea sa, ANE-
VAR a participat activ la lucrările 
TEGoVA. Contribuția sa la dez-
voltarea Standardelor Europene de 
Evaluare şi la distincția „Recogni-
sed European Valuer” – REV, a fost 
semnificativă. De-a lungul anilor, 
ANEVAR a fost reprezentată la 
nivelul board-ului TEGoVA, iar 
membrii săi au participat ca vo-
luntari la grupurile noastre de lu-
cru. ANEVAR a devenit un brand 
recunoscut şi respectat nu numai 
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în România, ci în întreaga lume, datorită implicării, 
dedicării şi a entuziasmului liderilor săi. În Europa, 
ANEVAR şi-a câştigat de asemenea reputația de a fi 
un furnizor de top în domeniul pregătirii profesio-
nală în evaluare. Și toate acestea în doar 25 de ani! 
Realizările Asociației dvs. pe piața din România 
sunt într-un număr prea mare pentru a fi mențio-
nate cu această ocazie, dar cu siguranță reprezintă 
motivul unei mândrii bine meritate.  

Președinte al SEIG, 
Besik Diakonidze, MRICS

În numele evaluatorilor din Georgia, dorim să 
felicităm Asociația Națională a Evaluatorilor Auto-
rizați din România (ANEVAR) cu prilejul aniversă-
rii a 25 de ani de la înființare. 

L-am întâlnit pe dl. Gheorghe Bădescu, unul 
dintre fondatorii asociației, în urmă cu 15 ani şi în-
tâlnirea noastră de atunci, cu caracter profesional, 
s-a transformat într-o caldă prietenie. 

Din relația şi cooperarea cu dl. Gheorghe Bă-
descu, suntem convinşi că în țara dumneavoastră 
prietenia reprezintă o relație foarte specială, mai 
ales dacă se bazează pe interese profesionale. 

După ce am participat la conferințele şi întâlnirile 
organizate de ANEVAR şi din relațiile strânse cu dl. 
Bădescu, am văzut că piețele din țările noastre (atât 
pentru activele corporale, cât şi pentru activele necor-
porale) sunt în multe privințe asemănătoare şi apre-
ciem foarte mult schimbul de experiență profesională 
cu ANEVAR.

În numele Societății Evaluatorilor Independenți 
din Georgia, aş vrea să-mi exprim mândria că vă 
suntem prieteni, mulțumită întâlnirii cu dl. Bădescu 
de acum mulți ani, întâlnire care a dat şansa ca două 
asociații profesionale din două țări diferite să devină 
organizații prietene.

Societatea noastră este o organizație tânără în com-
parație cu ANEVAR, însă membrii noştri au suficientă 
experiență pentru a lucra în acest domeniu, nu doar 
în țara noastră (cooperăm îndeaproape cu țările din 
fosta URSS). Aniversarea ANEVAR îmi dă ocazia să 
vă spun că puteți să ne considerați prietenii mai tineri 
din Georgia şi că vă stăm la dispoziție ori de câte ori 
aveți nevoie de sprijin. 

Vă mulțumim pentru prietenia şi pentru sprijinul 
pe care ni l-ați acordat, care reies din schimburile de 

experiență şi care sunt foarte va-
loroase pentru noi, dată fiind ase-
mănarea dintre piețele din țările 
noastre.

Încă o dată, vă felicit cu prilejul 
celei de-a 25-a aniversări, vă doresc 
succese profesionale şi sper că re-
lația dintre noi (profesională şi de 
prietenie) se va consolida şi că ne 
vom atinge obiectivele împreună. 

Reveţchi Veaceslav 
Președintele SEI RM
În numele „Societăţii Evaluatori-
lor Independenţi  din Republica 
Moldova” şi al meu personal vă 
adresăm cele mai sincere felicitări 
şi urări de bine cu prilejul împli-
nirii a 25 de ani de la crearea Aso-
ciaţiei Naţionale a Evaluatorilor 
Autorizaţi din România. 

Stimaţi colegi!
Scopul major al SEI RM vi-

zează instituţionalizarea treptată 
a unei asociaţii profesionale în 
calitate de regulator unic al ac-
tivităţii de evaluare în Republi-
ca Moldova. Împărtăşim ferma 
convingere că la etapa actuală de 
dezvoltare a economiei molda-
ve, anume pe această cale, vom 
obţine armonizarea interesului 
public, al beneficiarilor şi execu-
torilor lucrărilor de evaluare. 

Alături de un şir de alte ac-
tivităţi, menite să contribuie la 
realizarea scopului major enun-
ţat, SEI RM întreţine relaţii de 
colaborare cu organizaţii naţio-
nale, regionale şi internaţiona-
le ale evaluatorilor. Voi menţio-
na în context experienţa noastră 
de colaborare cu organizaţiile şi 
evaluatorii din Ucraina, Belarus, 
Georgia, Rusia etc.   

La 2 octombrie 2015 am de-
păşit restanţa la capitolul rapor-
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turilor de colaborare cu evaluatorii din România. 
Aici menţionăm aportul deosebit al dlor Adrian 
Vascu, Daniel Manaţe şi al dnei Dana Ababei, care, 
prin iniţiativa şi dedicaţia proprie, au contribuit la 
stabilirea acestor relaţii, acordând societăţii noastre 
un ajutor considerabil atât în plan metodologic şi 
informativ, cât şi în plan practic. Încheind Acordul 
de colaborare cu ANEVAR, membrii SEI RM au 
optat pentru familiarizarea cu experienţa dumnea-
voastră în calitate de organizaţie profesională de 
utilitate publică, care are drept scop organizarea, 
coordonarea şi autorizarea exercitării profesiei de 
evaluator în România şi asigură în practică inde-
pendenţa profesiei de evaluator autorizat cu res-
pectarea deontologiei profesionale şi a unui înalt 
nivel de calificare. 

Stimaţi prieteni!
În ultimii ani am avut mai multe ocazii să ne 

convingem de contribuţia deosebită a  ANEVAR la 
impulsionarea procesului de dezvoltare social-eco-
nomică a Statului Român, precum şi aportul semni-
ficativ al membrilor asociaţiei la afirmarea profesiei 
de evaluator atât la nivel naţional, cât şi la nivel in-
ternaţional. Noi, membrii „Societăţii Evaluatorilor 
Independenţi din Republica Moldova” (SEI RM), 
dăm expresie pe această cale a aprecierii înalte a 
activităţii ANEVAR, vă urăm succese şi împliniri în 
activitatea profesională, multă sănătate, bunăstare, 
fericire şi bucurie în familiile dumneavoastră!

Suntem siguri că şi în viitor membrii ANEVAR 
vor demonstra capacitatea lor de a face faţă provo-

cărilor profesiei, de a realiza pro-
grese şi reforme orientate spre 
lărgirea conţinutului activităţii 
de evaluare şi spre descoperirea 
de noi oportunităţi în activitatea 
cotidiană.

Personal, vă doresc să vă în-
conjoare întotdeauna dragostea 
apropiaţilor, respectul, fidelita-
tea colegilor şi recunoştinţa oa-
menilor. Vă urăm noi realizări 
în activitatea profesională, multe 
bucurii, fericire, putere pentru 
continuarea lucrului pe care-l fa-
ceţi cu dăruire.

Chamber of Professional 
Valuers (Camera Evaluato-
rilor din Bulgaria)
În numele Camerei Evaluatorilor 
din Bulgaria (Chamber of Pro-
fessional Valuers), vă transmi-
tem cele mai sincere felicitări cu 
prilejul celei de-a 25-a aniversări. 
În regiunea noastră, ANEVAR 
a fost permanent un exemplu 
de promovare a celor mai înalte 
standarde profesionale şi de eti-
că, o organizație care a încurajat 
cooperarea între membri dar şi 
cu alte părți interesate. 

CPV se mândreşte cu faptul că 
anul acesta, la data de 17 noiem-
brie 2017, ANEVAR şi CPV au 
semnat un Memorandum bilate-
ral de cooperare privind formarea 
profesională, bunele practici, stan-
darde şi ghiduri, cercetarea ştiinți-
fică şi în domeniul eticii, precum 
şi alte activități de evaluare. 

Vă dorim mult succes mulți 
ani de acum înainte şi aşteptăm 
cu nerăbdare ca în viitor să ex-
tindem cooperarea dintre asoci-
ațiile noastre, în interesul mem-
brilor noştri şi al publicului larg 
din ambele țări!

La mulți ani!
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Luca Bertalot, Secretar General  
al European Mortgage Federation  
- European Covered Bond Council
Cea de-a 25-a aniversare a Asociației Naționale a 
Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR) 
este o dovadă a succesului său ca reprezentant al 
profesiei de evaluator în România. 

ANEVAR este membru cu statut de observator 
al EMF (European Mortgage Federation), un mem-
bru valoros care a contribuit la activitatea generală 
a EMF cu informații cheie din interior şi cunoaşte-
rea pieței şi a profesiei de evaluator în România. În 
strânsă cooperare cu ANEVAR, European Mortga-
ge Federation - European Covered Bond Council 
(EMF-ECBC) lucrează pentru a promova, repre-
zenta şi apăra interesele evaluatorilor din România 
pe plan european şi internațional. 

Înființată în 1967, EMF este vocea industriei 
ipotecare din Europa, reprezentând interesele in-
stituțiilor de credit şi ale emitenților de obligațiuni 
garantate din Europa. EMF oferă date şi informa-
ții cu privire la piețele ipotecare europene, care, 
la finele anului 2016, valorau 7,0 trilioane EUR. 
Începând din luna noiembrie 2017, EMF are 17 
membri din 14 state membre, precum şi mai mul-
ți membri cu statut de observator. În 2004, EMF a 
fondat ECBC, o platformă care reuneşte emitenții 
de obligațiuni garantate, analişti, bănci de investiții 
şi agenții de rating, precum şi a gamă largă de alte 
părți interesate. Începând cu luna noiembrie 2017, 
ECBC are 116 membri din peste 30 de jurisdicții 
active emitente de obligațiuni garante şi multe alte 
segmente de piață. Membrii ECBC reprezintă pes-
te 95% din obligațiunile în circulație, care la finele 
anului 2016, valorau 2,5 trilioane EUR. În 2014, 
EMF şi ECBC s-au reintegrat sub umbrela aceleiaşi 
organizații, cu intenția de a dezvolta în continuare 
sinergiile şi de a împărtăşi cele mai bune practici 
de piață, de a realiza convergența pe întreg lanțul 
funcțional şi, în acelaşi timp, de a acționa ca un ca-
talizator de piață al tehnicilor de generare a obliga-
țiunilor şi de finanțare. 

Pe acest fond şi pentru a apăra interesele in-
dustriei de evaluare, EMF a creat un Comitet de 
Evaluare specializat, în cadrul căruia ANEVAR are 
statutul de invitat, comitet care se concentrează pe 
evaluarea proprietății imobiliare în scopul credită-
rii şi pe schimbul de bune practici în acest dome-

niu. Aspectele esențiale discutate 
în Comitetul de Evaluare al EMF 
sunt Directiva privind creditele 
ipotecare, armonizarea obligați-
unilor garantate, tehnologia – in-
clusiv modelele AVM şi tehnolo-
gia blockchain – independența 
evaluatorului şi „valoarea verde”.   

EMF – ECBC se mândreşte că 
lucrează împreună cu ANEVAR 
în activitatea sa de zi cu zi. Spri-
jinul ANEVAR şi al membrilor 
săi reiese clar din succesul EMF 
– ECBC, succes care se bazează 
pe experiența profesională şi cu-
noştințele locale ale membrilor 
săi care pot reprezenta cel mai 
bine interesele industriei ipoteca-
re şi ale emitenților de obligațiuni 
garantate de la nivel european şi 
internațional. 

Felicităm ANEVAR cu ocazia 
aniversării a 25 de ani de exis-
tență şi ne bazăm pe continuarea 
cooperării noastre atât de reuşite 
şi în viitor. 

Tim Wilkinson MRICS, Pre-
ședinte RICS în România
Anna Orcsik, Manager 
Regional RICS CEE (excl. 
Polonia)
Devine aproape un clişeu, şi to-
tuşi este adevărat, că lumea noas-
tră se schimbă într-un mod ne-
maivăzut până acum şi că ritmul 
schimbării este din ce în ce mai 
rapid. Reprezentând una dintre 
cele mai mari organizații profe-
sionale din domeniul evaluării 
terenului, construcțiilor şi pro-
prietății imobiliare de la nivel 
global, RICS, care va sărbători în 
curând 150 de ani de existență, 
continuă să fie pionierul promo-
vării şi identificării soluțiilor în 
fața tuturor acestor schimbări, 
ceea ce, în cele din urmă, serveş-
te interesului public. 
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şi care vor să se implice alături 
de noi pentru a le oferi propriilor 
angajați oportunitatea de a fi mai 
bine pregătiți să facă față pro-
vocărilor globale şi locale. Vom 
promova, în rândul diferitelor or-
ganizații interesate, beneficiul pe 
care RICS îl aduce membrilor 
acestor organizații, printr-o cali-
ficare recunoscută internațional, 
de exemplu, şi printr-o gamă lar-
gă de oportunități de învățare şi 
de formare de rețele. 

În România, RICS va continua 
să rămână în prima linie a pro-
movării standardelor internațio-
nale la nivel local, mai ales atunci 
când este vorba de evaluarea şi 
măsurarea proprietății. Oportu-
nitățile profesionale comune de 
lucru în rețea precum şi accesul 
la o gamă largă de opțiuni de for-
mare online şi în format tradiți-
onal fac ca membrii noştri să-şi 
poată actualiza competențele şi 
să poată să le ofere clienților cel 
mai înalt nivel de servicii, într-un 
mod profesional şi etic. Statutul 
de membru al RICS este o marcă 
a asigurării calității, un paşaport 
global pentru lumea proprietății. 

Astfel, RICS se va concentra pe trei mari domenii, 
care sunt şi cele mai importante. Aceste domenii sunt: 
formarea parteneriatelor cu organizații profesionale 
care au aceeaşi viziune (precum ANEVAR, în Româ-
nia), reunirea planurilor şi strategiilor privind diver-
sificarea profesiei şi, în al treilea rând, identificarea şi 
dezvoltarea soluțiilor la provocările globale şi crearea 
unui leadership la nivel de gândire. 

Evaluatorii proprietății imobiliare vor continua 
să joace un rol fundamental în dezvoltarea încre-
derii în această parte a lumii. Aceasta reprezintă o 
oportunitate extraordinară, însă aduce şi un nivel 
imens de responsabilitate. RICS oferă o platformă 
globală pentru schimbul de cunoştințe şi de exem-
ple de bună practică, prin urmare, membrii RICS 
se pot bucura de accesul imediat la aceste resur-
se extrem de importante, ceea ce îi va ajuta să în-
corporeze tendințele globale în mediul local. Vom 
continua să lucrăm pentru a asigura cererea pentru 
standardele profesionale şi etice după care îşi con-
duc activitatea membrii RICS. Adoptarea acestor 
standarde profesionale creează încredere în piețele 
locale, aducând beneficii tuturor părților implicate. 

Va fi din ce în ce mai important să le oferim eva-
luatorilor tineri competențe şi cunoştințe adecva-
te secolului XXI, iar ANEVAR, cu cei 25 de ani ai 
săi de experiență şi excelență, se bucură de cea mai 
bună poziție în România pentru a oferi aceste com-
petențe suplimentare la nivel local. Ne dorim de 
asemenea să conlucrăm îndeaproape cu firmele care 
sunt conştiente de schimbările din sectorul nostru 
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 Ű Cu toții suntem 
rezultatul 
propriei viziuni 
despre lume, iar 
viziunea mea, 
bună sau rea, 
este modelată 
de interesul meu 
pentru evaluare.

 Ű ASWATH DAMODARAN,  
Prof. Stern School of Business - New York University

Reacții negative la Bitcoin: 
înapoi la masa de lucru?

U
ltima mea postare despre Bitcoin mi-a adus 
un val de critici, ceea ce mă bucură. Prefer să 
am cititori care să nu fie de acord cu mine, 
decât să nu mă citească nimeni. Mi s-a spus 
că ştiu foarte puține despre criptomonede 
şi că am multe de învățat şi sunt de acord. 

Punctul central de dezacord a fost însă faptul că am cla-
sificat Bitcoin ca monedă, nu ca activ sau marfă. Deoare-
ce această clasificare este fundamentală pentru diferența 
conceptuală dintre investiție şi comerț, valoare şi preț, şi 
trece dincolo de Bitcoin, m-am gândit să analizez mai în 
profunzime această clasificare şi să ofer şi mai multă mu-
niție celor care nu sunt de acord cu mine, pentru a-mi 
spune cât de mult greşesc.  

Clasificarea investițiilor: ce și de ce?  
Cu toții suntem rezultatul propriei viziuni despre 

lume, iar viziunea mea, bună sau rea, este modelată de 
interesul meu pentru evaluare. Tocmai această perspec-
tivă m-a făcut să clasific investițiile în active generatoa-

re de numerar, mărfuri, monede şi 
bunuri de valoare. Pentru a evalua 
o investiție, este nevoie ca această 
investiție să genereze fluxuri de nu-
merar viitoare (cel puțin conform 
aşteptărilor) şi tocmai acesta a fost 
motivul pentru care am separat ac-
tivele generatoare de numerar (care 
acoperă un spectru larg, de la obli-
gațiuni şi acțiuni până la o întreprin-
dere), de restul. 

Reacțiile negative pe care le-am 
primit nu m-au mirat, deoarece defi-
niția mea poate să fie în contradicție 
cu definițiile utilizate de alte entități. 
Contabilii, de exemplu, clasifică în 
categoria active, elemente care, după 
părerea mea, sunt simple ficțiuni, 
cum ar fi fondul comercial. Alții sus-
țin că orice investiție care aduce un 
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 Ű Unul dintre 
motivele pentru 
care oamenii 
ezită să traseze 
o linie între o 
monedă, o 
marfă şi un 
activ este faptul 
că, uneori, linia 
despărțitoare se 
poate schimba 
rapid.

venit este un activ, lărgind definiția astfel încât să includă 
aproape orice, de la abțibilduri cu jucători de baseball la 
obligațiuni de stat. De fapt, criptomonedele au fost sursa 
multora dintre aceste dezacorduri, ceea ce a făcut ca SEC 
(Security and Exchange Commission) să ia recent decizia 
de a trata ICO (Initial Coin Offering) ca titluri de valoare 
(prin urmare, ca active), iar banca națională a Coreei să 
considere Bitcoin o marfă. Deoarece hotărârile luate de 
aceste entități au consecințe la nivelul reglementărilor şi 
al regimului fiscal, sunt sigur că vor fi dezbătute, discu-
tate şi contrazise. 

De ce Bitcoin este o monedă  
și nu un activ... ? 

Unul dintre motivele pentru care oamenii ezită să tra-
seze o linie între o monedă, o marfă şi un activ este faptul 
că, uneori, linia despărțitoare se poate schimba rapid. Să 
luăm ca exemplu dolarul american. Scopul său primor-

dial este acela de a servi ca mijloc de 
schimb şi de stocare a valorii, carac-
teristici definitorii ale unei monede. 
Cu toate acestea, putem împrumuta 
unei întreprinderi sau unei persoa-
ne o sumă în dolari şi să generăm 
un venit din dobândă. Foarte just, 
însă aceasta nu înseamnă că moneda 
devine un activ, ci activul este credi-
tul sau titlul de valoare exprimat în 
dolari. Mergând mai departe, dacă 
creez o bancă care ia depozite în do-
lari (şi plăteşte dobândă în aceeaşi 
monedă) şi ofer credite în dolari, am 
o afacere, iar afacerea respectivă este 
un activ. Pot evalua un credit şi un ti-
tlu de valoare pe baza ratei dobânzii 
şi a riscului de intrare în incapacitate 
de plată, sau pot evalua întreaga ban-
că pe baza diferențialului dobânzii şi 
a riscului de intrare în incapacitate 
de plată pentru întreg portofoliul, 
însă nu pot evalua dolarul american. 

Pot construi investiții exprimate 
în Bitcoin sau orice altă criptomone-
dă care mi-ar aduce un drept sau un 
beneficiu? Bineînțeles, însă pot face 
acest lucru în orice monedă, ceea ce 
reprezintă de fapt una dintre funcțiile 
monedei. Aceasta nu transformă Bit-
coin într-un activ! Deja putem vedea 
că întrebarea dacă ICO corespund 
monedelor sau activelor devine mai 
înşelătoare, deoarece o ofertă inițială 
poate fi construită pentru a furniza o 
participațiune la o întreprindere (şi 
la fluxurile de numerar care provin 
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 Ű Esența unei 
monede constă 
în aceea că este 
utilizată mai 
ales ca mijloc 
de schimb sau 
ca mijloc de 
stocare a valorii. 
Caracteristica 
fundamentală 
pentru o marfă 
este că acesta 
este o intrare 
într-un proces 
care are o 
funcție utilitară.

din acea întreprindere), ceea ce aproprie o criptomonedă 
de active, nu de monedă (întărind astfel viziunea SEC cu 
privire la faptul că Bitcoin este un titlu de valoare). Totuşi, 
lipsa standardizării din structurile ICO ne împiedică să 
generalizăm, de vreme ce ICO pot avea orice structură, de 
la donație (cel puțin în viziunea lui Kathleen Breitman de 
la Tezos), la acțiuni comune (fără dreptul de vot). 

Unii dintre cititori au subliniat beneficiile efectului 
de rețea care ar putea crea valoare pentru Bitcoin, însă 
nu văd în acest efect o bază căreia să-i atribuim o valoa-
re. O rețea poate deveni un activ, însă numai atunci când 
aceasta ne aduce un venit. Pentru mine, ca investitor, va-
loarea Facebook nu este faptul că fac parte din rețeaua 
Facebook (şi nu sunt, de vreme ce nu am postat nimic 
pe Facebook de aproape trei ani), ci faptul că primesc o 
parte din banii generați din publicitatea vândută celor 
care fac parte din rețea. Dacă nu putem lega beneficiile 
patrimoniale de faptul că facem parte din rețeaua Bitco-
in, atunci faptul ca aparținem rețelei este lipsit de valoa-
re. (Visa şi MasterCard sunt active nu pentru că dispun 
de rețele largi şi sunt acceptate la nivel global, ci pentru 
că, de fiecare dată când sunt utilizate, câştigă 1-2% din 
valoarea tranzacției). Celor care argumentează că utiliza-
torii de Bitcoin pot câştiga odată cu extinderea rețelei le 
răspund că valoarea este legată de furnizarea unui servi-
ciu, nu de faptul de a deține Bitcoin.   

De ce Bitcoin este mai degrabă  
o monedă decât o marfă? 

Esența unei monede constă în aceea că este utilizată 
mai ales ca mijloc de schimb sau ca mijloc de stocare a 
valorii. Caracteristica fundamentală pentru o marfă este 
că aceasta este o intrare într-un proces care are o funcție 
utilitară. Petrolul şi cărbunele sunt în mod clar mărfuri, 
deoarece valoarea acestora este generată de faptul că pot 
fi utilizate la producerea energiei. Este adevărat că pu-
tem crea active pe baza unor mărfuri, la fel cum activele 
se pot crea şi pe baza unei monede. Deținerea unei părți 
dintr-un puț de extracție petrolieră reprezintă un activ 
nu pentru că ne place sau avem nevoie de petrol, ci pen-
tru că sperăm să vindem petrolul şi să generăm astfel un 
flux de numerar. De asemenea, este adevărat că aurul este 
o marfă, însă, aşa cum am observat într-o postare ante-
rioară, părerea mea este că aurul este mai degrabă o mo-
nedă decât o marfă, deoarece rezervele de aur care există 
pe Pământ depăşesc cu mult orice nevoi utilitare pentru 
acest metal. Aurul străluceşte, este un material durabil, 
poate fi transformat în bijuterii frumoase şi are şi utilizări 
industriale, însă dacă am evalua aurul numai conform 
acestor factori, ar valora mult mai puțin decât prețul la 
care se tranzacționează, iar cantitățile ar fi mult mai mici.  

Întrebarea care se pune în legă-
tură cu Bitcoin este dacă nu cumva 
ar putea deveni (sau poate chiar este 
deja) ca aurul. Vă propun un test. 
Dacă mâine întreaga omenire s-ar 
hotărî să renunțe la aur, ca mijloc 
de stocare a valorii, prețul aurului ar 
coborî la zero? Nu cred, deoarece are 
anumite utilizări şi, deşi prețul său va 
scădea, va fi un preț bazat pe aceste 
utilizări. Dacă aplicăm acelaşi test 
la Bitcoin, nu ştiu ce valoare să dau 
unei monede digitale dacă, până la 
urmă, nimeni nu o utilizează în tran-
zacții, nu are nicio valoare estetică şi 
nu produce nimic cu scop utilitar. 

Argumentul că 
criptomonedele  
(însă poate nu Bitcoin)  
sunt mărfuri 

Unii cititori au indicat faptul că 
Bitcoin este rar (respectă un plafon 
strict de generare) şi că producerea 
sa necesită un consum de timp şi de 
energie. Raritatea nu este o condi-
ție necesară şi nici măcar suficientă 
pentru ca ceva să fie o marfă. Nisi-
pul este o resursă rară, însă nu este 
o marfă, deoarece nu avem o utili-
zare pentru acesta; la fel şi gunoiul 
de grajd, însă vom discuta altă dată 
despre aşa ceva. Faptul că pentru 
producerea Bitcoin s-au consumat 
timp şi energie nu poate fi o justifi-
care a faptului că plătim pentru aces-
ta, dacă nu arătăm că este necesar 
pentru ceva care creează utilitate sau 
valoare. Dacă, aşa cum a argumentat 
cineva în comentariul la ultima mea 
postare, Bitcoin este o marfă sinteti-
că, pot înțelege că este sintetică, însă 
ce utilizare are pentru a fi considerat 
o marfă? Aici apare posibilitatea de a 
aduce argumente în sprijinul ideii de 
„criptomonedă ca marfă”, însă este o 
noțiune care se potriveşte mai bine 
unor criptomonede precum Ethe-
reum, decât Bitcoin şi necesită trei 
elemente fundamentale: 
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1. Block Chain (bazele de date partajate privind tran-
zacțiile) şi Smart Contracts (contractele inteligente) 
vor crea perturbări majore în lumea afacerilor: tre-
buie să credem că bazele de date partajate şi con-
tractele inteligente care vor rezulta din acestea vor 
înlocui contractele convenționale în multe afaceri şi 
că vor genera fluxuri de numerar pentru furnizori. 
Argumentele se pot baza fie pe aspectele economice 
(faptul că va scădea costul tranzacțiilor) sau pe cele 
de securitate (contractele vor fi mai sigure). 

2. Criptomonedele reprezintă sistemul de ungere al 
contractelor inteligente: discuțiile despre bazele de 
date partajate (block chains) şi criptomonede s-au 
contopit într-una singură, dar merită să reținem că 
bazele de date partajate se alimentează cu criptomo-
nede, însă pot funcționa şi cu monedele recunoscute 
oficial. Astfel, va trebui să argumentăm că criptomo-
nedele sunt un ingredient necesar pentru ca aceste 
contracte inteligente să funcționeze eficient şi că ce-
rerea pentru aceste monede va creşte odată cu extin-
derea contractelor inteligente.   

3. O anumită criptomonedă este câştigătoare: chiar dacă 
putem găsi argumente pentru primii doi paşi ai acestui 
raționament, acesta se referă la extinderea monedelor 
digitale sau a criptomonedelor în general, nu a uneia 
dintre ele. Pentru a fi convingători, trebuie să 
explicăm de ce o anumită criptomonedă 
(Bitcoin, Ethereum etc.) va câştiga sau cel 
puțin va fi printre câştigătorii cursei 
pentru contractele inteligente, poate 
pentru că se bazează pe „tehnolo-
gia cea mai adaptată” contractelor 
inteligente sau este preferată de ju-
cătorii instituționali din acest joc. 

Cred că primul pas din acest ra-
ționament este uşor de susținut, 
al doilea este ceva mai di-
ficil, iar al treilea va 
trebui să fie cel 
mai convin-
gător. 

Chiar dacă 
putem demonstra 

că avem „cea mai po-
trivită” monedă pentru con-

tractele inteligente, cum putem 
asigura barierele care să oprească o 

altă inovație sau tehnologie să-i ia locul? 

Concluzie

Suntem încă în etapa incipientă a 
acestei curse şi sunt multe lucruri pe 
care nu le ştim despre criptomone-
de. Sunt în continuare dispus să învăț 
atât de la cei care ştiu mai multe decât 
mine (şi sunt mulți), cât şi din eve-
nimentele de pe teren. Atunci când 
ascultați argumentele pro sau con-
tra criptomonedelor, singurul meu 
sfat este să vă întoarceți la elementele 
de bază privind necesitățile cărora le 
răspund şi să vă puneți întrebări des-
pre cât de mult vor rămâne la putere. 
Cred că a venit momentul ca mai de-
grabă să separăm argumentele despre 
bazele de date block chain/contractele 

inteligente, de argumentele despre 
criptomonede, decât să le apărăm sau 
să le abandonăm pe toate deopotri-
vă. Pentru mine, Bitcoin, Ethereum, 
Ripple şi  ICO sunt destul de diferite 
unele de altele, nu doar ca structură, 
ci şi ca durată de viață, încât trebuie 
să fie evaluate în mod independent. 
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Raport de analiză statistică  
a Bazei Imobiliare de Garanții (BIG)

A. STATISTICI GENERALE PE TIPURI ȘI SUBTIPURI  
DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

Q3 2017

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 (%)

Comercială 1.772,17 30,51 2.149 7,09

Rezidențială 1.719,52 29,61 23.880 78,78

Industrială 1.250,90 21,54 1.602 5,29

Teren 535,64 9,22 2.184 7,21

Mixtă 204,50 3,52 247 0,81

Agricolă 185,03 3,19 195 0,64

Alte tipuri 140,15 2,41 55 0,18

Total 5.807,91 100,00 30.312 100,00

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 957,29 55,67 17.636 73,85

Casă cu teren 575,74 33,48 5.394 22,59

Bloc de apartamente 64,20 3,73 35 0,15

Apartament în casă 63,46 3,69 788 3,30

Ansamblu rezidențial 58,82 3,42 27 0,11

Total 1.719,52 100,00 23.880 100,00

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

Procentaj 
valoric (%)

Număr 
rapoarte

Procentaj 
cantitativ (%)

Comercială

Spațiu comercial - clădire independentă 943,72 53,25 799 37,18

Spațiu de birouri - clădire independentă 373,46 21,07 283 13,17

Unitate cazare 252,07 14,22 152 7,07

Spațiu comercial - parte dintr-o clădire 154,13 8,70 798 37,13

Spațiu de birouri - parte dintr-o clădire 44,75 2,53 112 5,21

Spațiu de agrement 4,03 0,23 5 0,23

 Total 1.772,17 100,00 2.149 100,00

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 industriale

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

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

Industrială
Spațiu de producție 803,44 64,23 839 52,37

Spațiu de depozitare și logistică 447,45 35,77 763 47,63

 Total 1.250,90 100,00 1.602 100,00

e. Proprietăți de tip mixt

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

Procentaj 
valoric (%)

Număr 
rapoarte

Procentaj 
cantitativ (%)

Mixtă

Proprietate multifuncțională (mai mult de două utilizări) 122,34 59,82 128 51,82

Spațiu de producție și depozitare 44,92 21,97 60 24,29

Spațiu comercial și de birouri 19,19 9,39 39 15,79

Bloc apartamente cu spații comerciale (retail) 12,37 6,05 4 1,62

Spațiu de birouri cu spații de comerciale (retail) 5,69 2,78 16 6,48

 Total 204,50 100,00 247 100,00

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

Agricolă

Fermă zootehnică 71,50 38,64 87 44,62

Siloz 33,70 18,21 29 14,87

Fermă avicolă 29,21 15,79 30 15,38

Cramă/ Centru de vinificație 18,52 10,01 7 3,59

Fermă agricolă de cultură 16,37 8,85 28 14,36

FNC 6,12 3,31 3 1,54

Fermă piscicolă 4,10 2,22 3 1,54

Abator 2,94 1,59 1 0,51

Moară 1,84 0,99 5 2,56

Seră legumicolă / floricolă 0,74 0,40 2 1,03

Stațiune de cercetare 0 0,00 0 0,00

Livadă 0 0,00 0 0,00

 Total 185,03 100,00 195 100,00

Sumă valori de piață (milioane €) - Proprietăți agricole
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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 326,70 60,99 1.070 48,99

Cu destinație agricolă 85,17 15,90 305 13,97

Intravilan arabil 71,37 13,32 350 16,03

Extravilan 47,80 8,92 445 20,38

Cu destinație specială 3,64 0,68 10 0,46

Cu destinație forestieră 0,95 0,18 4 0,18

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

Total 535,64 100,00 2.184 100,00

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 98,37 70,19 9,00 16,36

Centrală hidroelectrică 16,03 11,44 5,00 9,09

Centrală electrică eoliană 14,89 10,62 4,00 7,27

Stație distribuție carburanți 10,87 7,75 37,00 67,27

Total 140,15 100,00 55 100,00

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

Pentru calculul valorii de piață/mp pe tip și subtip de proprietate, pe sectoare ale municipiului București, 
respectiv pe orașe sau pe județe, se utilizează mediana valorilor din seria de date analizată.

Municipiu/ oraș Subtip proprietate Valoare de piață (€/ mp)
Alba Iulia Apartament în bloc 797
Alexandria Apartament în bloc 560

Arad
Apartament în bloc 737

Casă cu teren 659
Bacău Apartament în bloc 733

Baia Mare Apartament în bloc 709
Bistriţa Apartament în bloc 664

Botoșani Apartament în bloc 685

Brașov
Apartament în bloc 946
Apartament în casă 955

Casă cu teren 824

Brăila
Apartament în bloc 626

Casă cu teren 590

București
Apartament în bloc 1.114
Apartament în casă 1.130

Buzău Apartament în bloc 754
Călărași Apartament în bloc 515

Cluj-Napoca
Apartament în bloc 1.272
Apartament în casă 1.307

Casă cu teren 1.161

Constanţa
Apartament în bloc 981

Casă cu teren 971
Craiova Apartament în bloc 957
Deva Apartament în bloc 688

Drobeta-Turnu Severin Apartament în bloc 538
Focșani Apartament în bloc 649
Galaţi Apartament în bloc 732

Giurgiu Apartament în bloc 496

Iași
Apartament în bloc 931

Casă cu teren 769
Miercurea-Ciuc Apartament în bloc 639

Oradea
Apartament în bloc 847
Apartament în casă 767

Casă cu teren 727
Piatra-Neamţ Apartament în bloc 674

Pitești Apartament în bloc 919

Ploiești
Apartament în bloc 791

Casă cu teren 819
Râmnicu Vâlcea Apartament în bloc 701

Reșiţa Apartament în bloc 517
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Apartament în bloc – Top 10 valoare de piață/ mp Valoare de piaţă/ mp - Apartament în bloc

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

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

1 Cluj-Napoca 1.272

2 Bucureşti 1.114

3 Timişoara 1.050

4 Constanţa 981

5 Craiova 957

6 Braşov 946

7 Iaşi 931

8 Piteşti 919

9 Târgu Mureş 877

10 Oradea 847

Casă cu teren – Top 10 valoare de piață/ mp Apartament în casă – Top valoare de piață/ mp

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

1 Cluj-Napoca 1.161

2 Timişoara 1.032

3 Constanţa 971

4 Braşov 824

5 Ploieşti 819

6 Sibiu 775

7 Iaşi 769

8 Oradea 727

9 Arad 659

10 Brăila 590

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

1 Cluj-Napoca 1.307

2 Bucureşti 1.130

3 Braşov 955

4 Timişoara 886

5 Sibiu 840

6 Oradea 767

Municipiu/ oraș Subtip proprietate Valoare de piață (€/ mp)
Satu Mare Apartament în bloc 571

Sfântu Gheorghe Apartament în bloc 537

Sibiu
Apartament în bloc 832
Apartament în casă 840

Casă cu teren 775
Slatina Apartament în bloc 693

Slobozia Apartament în bloc 600
Suceava Apartament în bloc 711

Târgoviște Apartament în bloc 603
Târgu Jiu Apartament în bloc 767

Târgu Mureș Apartament în bloc 877

Timișoara
Apartament în bloc 1.050
Apartament în casă 886

Casă cu teren 1.032
Tulcea Apartament în bloc 790
Vaslui Apartament în bloc 657
Zalău Apartament în bloc 546

VALOAREA  |  Q4 2017 33



Valori de piață (€/ mp) – Sectoare București

Apartament în bloc – Top valoare de piață/ mp Valoare de piață/ mp - Apartament în bloc

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

1 Sector 1 1.417

2 Sector 2 1.189

3 Sector 3 1.129

4 Sector 6 1.096

5 Sector 4 1.040

6 Sector 5 986

Valoare de piață/ mp - Casă cu teren Valoare de piață/ mp - Apartament în casă

Sector Bucureşti Subtip proprietate Valoare de piață (€/ mp)

Sector 1

Apartament în casă 1.482

Apartament în bloc 1.417

Sector 2 Apartament în bloc 1.189

Sector 3 Apartament în bloc 1.129

Sector 4 Apartament în bloc 1.040

Sector 5 Apartament în bloc 986

Sector 6 Apartament în bloc 1.096
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Valori de piață (€/ mp) – Municipii/ orașe
b. PROPRIETĂȚI DE TIP COMERCIAL 

Valori de piață (€/ mp) – Județe

c. PROPRIETĂȚI DE TIP INDUSTRIAL 

Spațiu de depozitare și logistică

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

1 Bucureşti 430

Valori de piață (€/ mp) – Județe
d. TEREN 

Extravilan

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

1 Călăraşi 0,55

2 Constanţa 0,51

Cu destinație agricolă

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

1 Constanţa 0,50

2 Ialomiţa 0,56

Spațiu comercial - parte dintr-o clădire

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

1 Cluj-Napoca 1.259
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„Să fie semnat şi să păstrezi un exem-
plar al contractului semnat, în dosarul de 
lucru”, aşa m-a sfătuit doamna avocat şi 
fost evaluator, Lindsay McMenamin, în 
urma discuției despre contractele de eva-
luare, pe care am avut-o în anul 2013, când 
mă pregăteam să scriu primul meu articol 
pe această temă pentru revista Valuation 
Magazine (vezi şi „Rules of Engagement”: 
http://bit.ly/2oxhF7q). 

După patru ani merită să reexaminăm 
subiectul. Profesia de evaluator s-a confrun-
tat cu noi provocări şi tactici juridice dife-
rite, prin urmare este nevoie să evolueze şi 
limbajul din contractele de evaluare. În acest 
articol voi prezenta trei noi prevederi pe care 
evaluatorii ar trebui să le aibă în vedere. Dar, 
mai întâi, să trecem în revistă elementele de 
bază ale contractului de evaluare. 

Elementele de bază
Evaluatorii nu au obligația să încheie 

un contract, neexistând nicio prevedere în 
acest sens nici în legea federală din SUA, 
nici în standardele uniforme de evaluare 
(Uniform Standards of Professional Ap-
praisal Pratice, USPAP) şi nici în Standar-
dele de Practică în evaluare (Standards of 
Valuation Practice) sau în Codul de etică 
profesională ale Appraisal Institute. To-

tuşi, evaluatorii şi avocații cu experiență 
sunt convinşi că un contract bine întocmit 
le poate fi util evaluatorilor, prin aceea că 
identifică elementele fundamentale de con-
formare cu standardele de evaluare, clari-
fică pentru client, dar şi pentru evaluator 
obiectul activității ce urmează să fie efec-
tuată,  facilitează încasarea onorariului şi 
îi ajută pe evaluatori să se apere în justiție. 

Un contract redactat corespunzător 
prezintă o imagine profesională puterni-
că şi ar trebui să stabilească în mod clar 
cel puțin: 

 Ű numele clientului

 Ű identificarea proprietății şi a tipului 
de proprietate

 Ű drepturile de proprietate care urmea-
ză să fie evaluate

 Ű utilizarea desemnată şi utilizatorii 
desemnați

 Ű tipul valorii şi data evaluării

 Ű cerințele specifice de evaluare, inclu-
zând cerințele prevăzute în USPAP 
sau în alte standarde relevante

Despre autor

Peter T. Christensen 

este consilier 

general la firma LIA 

Administrators & 

Insurance Services’. 

LIA gestionează 

programul de 

asigurare profesională 

a evaluatorilor avizat 

de Appraisal Institute.

Trei prevederi care nu sunt probabil prevăzute în contacte, dar care 
poate ar trebui să existe.

Contractele de evaluare, 
versiunea revizuită
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 Ű termenii de referință ai evaluării 
preconizați

 Ű data de predare a raportului de 
evaluare

 Ű valoarea serviciilor şi modalități de 
plată

 Ű orice serviciu prestat anterior în le-
gătură cu proprietatea subiect, dacă 
evaluarea se efectuează conform ce-
rințelor USPAP

Eu le-aş recomanda evaluatorilor să 
acorde mai multă atenție prezentării de-
taliate a termenilor de referință ai evaluă-
rii. În multe dintre contestațiile pe care le 
primim, constat că termenii de referință 
ai evaluării sunt formulați într-o manieră 
foarte generală, nu numai în contracte, ci 
şi în rapoartele de evaluare, chiar şi atunci 
când evaluarea are un grad ridicat de com-
plexitate. Deseori descrierea termenilor de 
referință nu este altceva decât fraza gene-

rică privind termenii de referință, copiată 
din formularul standard 1004 al Federației 
Naționale Ipotecare din SUA (Fannie Mae). 

Termenii de referință ai evaluării ar tre-
bui să prezinte detaliile precise ale evaluării 
care urmează să fie efectuată. De exemplu, 
într-un contact de verificare a evaluării, ar 
fi o dovadă de prudență ca termenii de re-
ferință contractuali să specifice în mod clar 
dacă verificarea va include o analiză inde-
pendentă a datelor de piață sau se va limi-
ta la informațiile prezentate în evaluarea 
supusă verificării. Atunci când evaluatorul 
nu face aceste precizări şi apare o contesta-
ție prin care se susține că verificarea eva-
luării nu a identificat neconformitățile din 
evaluare, existând de fapt proprietăți com-
parabile mai adecvate, reclamantul şi ex-
perții săi vor susține aproape sigur că eva-
luatorul care a efectuat verificarea evaluării 
ar fi trebuit să-şi facă propria documen-
tare. Redactată corespunzător, secțiunea 
din contract privind termenii de referin-
ță comunică clientului în termeni fără 
echivoc ce urmează să facă evaluatorul,  

Termenii de referință 

ai evaluării ar trebui 

să prezinte detaliile 

precise ale evaluării 

care urmează 

să fie efectuată.
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Cazurile recente în 

care s-a invocat în 

justiție răspunderea 

civilă a evaluatorilor 

au scos la lumină 

aspecte noi care 

ar putea să fie 

tratate cu mai mare 

atenție în contractele 

de evaluare 

utilizate în prezent.

ce cuprinde inspecția proprietății (sau dacă 
evaluatorul inspectează proprietatea), care 
este amploarea documentației preconizate 
şi nivelul de detaliere a rezultatelor prezen-
tate în raport. (Pentru mai multe informa-
ții, vezi, Scope of Work, ediția a doua, Se-
cond Appraisal Institute, 2016; http://bit.
ly/2pr1APO.)

Merită să repetăm sfatul doamnei Mc-
Menamin despre semnarea contractului de 
către client şi despre faptul că evaluatorul 
trebuie să păstreze un exemplar. Au existat 
multe situații în care evaluatorii sau firme-
le de evaluare au avut contracte foarte bine 

gândite, care i-ar fi ajutat să-şi construiască 
apărarea împotriva unor pretenții de dau-
ne, dar care au ajuns să nu le mai foloseas-
că la nimic pentru că nu erau semnate. Eu 
unul văd că istoria se repetă, chiar şi la fir-
me de evaluare mari, cu pretenții. 

Dincolo de elementele 
fundamentale

Cazurile recente în care s-a invocat în 
justiție răspunderea civilă a evaluatorilor 
au scos la lumină aspecte noi care ar putea 
să fie tratate cu mai mare atenție în con-
tractele de evaluare utilizate în prezent. 
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Iată trei clauze pe care evaluatorii ar tre-
bui să le aibă în vedere şi să le includă în 
contracte: 

1.  O clauză care 
leagă contractul de 
evaluare de raportul 
de evaluare și astfel 
crește eficacitatea 
condițiilor limitative. 
Dacă doriți să consfințiți valoarea juri-

dică a condițiilor limitative şi a altor con-
diții prezentate în raport, clientul trebuie 

să îşi asume în contract că evaluarea sau evaluările pe 
care le efectuați se supun unor clauze şi condiții limitati-
ve. De exemplu, dacă evaluatorii sunt învinuiți de faptul 
că nu au identificat o problemă legată de titlul de propri-
etate, de regulă, se pot apăra invocând o condiție limita-
tivă din raport conform căreia evaluatorul nu răspunde 
de determinarea aspectelor privind titlul de proprietate. 
Totuşi, dacă astfel de enunțuri şi clauze nu sunt cuprinse 
în contract, clientul ar putea să susțină că aceste condiții 
limitative nu făceau parte din contract, ceea ce ar îngre-
una soluționarea cauzei în favoarea evaluatorului în in-
stanța de fond – sau poate în orice instanță. 

Formularea de mai jos poate reprezenta o clauză uti-
lă pentru a lega contractul de evaluare de raportul de 
evaluare: 

Condiții și clauze generale de evaluare. Evaluarea 
efectuată conform acestui contract face obiectul tuturor 
clauzelor, ipotezelor, condițiilor limitative şi celorlalte con-
diții (denumite generic „Condiții generale de evaluare”) 
prezentate în raportul de evaluare. Clientul consimte că 
va revizui Condițiile generale de evaluare la primirea ra-
portului, iar utilizarea evaluării de către Client va constitui 
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Printre altele, clauzele 

și condițiile generale 

de evaluare sunt mai 

eficace dacă sunt 

mai ușor de pus în 

aplicare în disputele 

cu terțe părți, care, 

este posibil să fi 

primit un exemplar al 

raportului de evaluare 

și susțin că s-au 

bazat pe acesta cu 

un scop oarecare 

(fie că este „un scop 

desemnat sau nu”).

acceptul său privind Condițiile generale 
de evaluare. Condițiile generale de evalu-
are vor fi considerate ca fiind încorporate 
şi ca parte integrantă a prezentului Con-
tract şi se aplică evaluării care face obiec-
tul acestui Contract, precum şi serviciilor 
aferente acestei evaluări. [Gândiți-vă să 
adăugați: „Condițiile generale de evaluare 
pe care evaluatorul le preconizează în pre-
zent sunt anexate, încorporate şi formează 
o parte integrantă a acestui Contract. Pe 
parcursul elaborării evaluării pot să apară 
condiții suplimentare care vor fi prezentate 
în raport.”]

Printre altele, clauzele şi condițiile ge-
nerale de evaluare sunt mai eficace dacă 
sunt mai uşor de pus în aplicare în dispu-
tele cu terțe părți, care, este posibil să fi 
primit un exemplar al raportului de eva-
luare şi susțin că s-au bazat pe acesta cu 
un scop oarecare (fie că este „un scop de-
semnat sau nu”). Includeți chiar în raport 
o prevedere conform căreia orice parte 
care primeşte raportul şi îl utilizează sau 
se bazează pe acesta acceptă că utilizarea 
cade sub incidența tuturor prevederilor şi 
condițiilor enunțate în raport. 

O prevedere clară în acest scop ar pu-
tea să fie formulată în modul următor: 

Acceptarea clauzelor, condițiilor și 
ipotezelor. Dacă orice parte utilizează 
sau se bazează pe evaluare, indiferent 
dacă modul în care este folosită evaluarea 
este sau nu este autorizat de Evaluator sau 
cunoscut Evaluatorului, această utilizare 
reprezintă o formă de acceptare şi cade 
sub incidența clauzelor, condițiilor şi ipo-
tezelor din raportul de evaluare. 

2.  O clauză care  
să stabilească un 
termen maxim pentru  
a reclama daune civile. 

De multe ori evaluatorii sunt chemați 
să răspundă în instanță peste cinci, uneori 
chiar zece ani, de la data la care au pre-

dat raportul. Deseori evaluatorii află cu 
stupoare că termele de prescripție pentru 
atragerea răspunderii profesionale nu le 
sunt de mare ajutor. Motivul? Indiferent 
de perioada de prescripție (de obicei în-
tre doi şi patru ani), în cea mai mare parte 
a statelor federale, termenul se calculea-
ză conform „principiului descoperirii”, în-
semnând că timpul începe să curgă de la 
momentul la care reclamantul a descope-
rit sau ar fi trebuit să descopere presupusa 
eroare sau presupusele daune. Totuşi, în 
majoritatea statelor, evaluatorii au posibili-
tatea de a modifica prin contract perioada 
de prescripție aplicabilă. Deşi este posibil 
ca o astfel de limitare în timp să nu poată 
fi complet executorie în dreptul anumitor 
state federale, prezența unei limitări poate 
fi totuşi benefică pentru evaluator, având 
efect disuasiv asupra părților care ar recla-
ma orice lucru mărunt în justiție.  

Clauza de mai jos urmăreşte să stabi-
lească un interval de doi ani după predarea 
raportului în care pot fi înaintate acțiuni 
în justiție. Este recomandabil ca o astfel 
de prevedere să fie inclusă şi în contractul 
de evaluare şi în raport, pentru a soluționa 
astfel reclamațiile din partea terților: 

Perioada maximă pentru acțiuni în 
justiție. Cu excepția cazului în care in-
tervalul prevăzut prin lege este mai scurt, 
orice acțiune în justiție sau pretenții lega-
le față de evaluator sau serviciile prestate 
de evaluator vor fi depuse la registratura 
instanței (sau, dacă este cazul, la registra-
tura tribunalului de arbitraj, dacă părțile 
în litigiu pun în aplicare o clauză com-
promisorie) în termen de doi (2) ani de la 
data predării către Client a raportului de 
evaluare care face obiectul sau reprezintă 
motivul acțiunii în despăgubire, sau, în 
cazul  unor acțiuni sau acte de compor-
tament ulterioare predării raportului, doi 
(2) ani de la data presupuselor acțiuni sau 
acte de comportament. Termenul prevă-
zut în această clauză nu se va prelungi în 
niciun fel din motivul descoperirii cu în-

40 VALOAREA



Un mod de a vă 

apăra de astfel 

de litigii este să 

împiedicați băncile 

care vă sunt clienți 

să cedeze drepturile 

litigioase investitorilor

târziere sau a acumulării pretențiilor, mo-
tivelor sau daunelor formulate. Termenul 
prevăzut în această clauză se aplică tutu-
ror pretențiilor sau a motivelor de orice 
fel, de natură nepenală. 

3.  O prevedere care 
să acopere spectrul 
de litigii din partea 
firmelor care urmăresc 
profitul prin acțiunile în 
despăgubire
Fenomenul de masă al proceselor îm-

potriva evaluatorilor a început în 2014, 
când mai multe entități de investiții, au-
to-intitulate „recuperatori de daune”, au 
intentat peste 450 de plângeri pe cauze de 
răspundere profesională împotriva evalu-
atorilor de proprietăți rezidențiale. Planul 
de afaceri al acestor firme, cu nume ca 
„First Mutual Group” sau „Llano Finan-
cing Group”, conduse deseori de aceleaşi 
persoane, este să convingă băncile să le ce-
deze dreptul de a da în judecată evaluatorii 
pentru creditele care intră în incapacitate 
de plată. Acestea nu sunt primele entități 
care dau în judecată evaluatorii pentru a 
obține un profit, însă au fost până acum 
cele mai agresive şi cele mai prolifice. Din 
fericire, acestor firme de investiții nu le 
mai merge la fel de bine în prezent, însă 

par să se reinventeze continuu şi s-ar putea 
ca în viitor să fim martorii unor abordări 
asemănătoare şi în afara sferei de evaluare 
a proprietății rezidențiale. 

Un mod de a vă apăra de astfel de liti-
gii este să împiedicați băncile care vă sunt 
clienți să cedeze drepturile litigioase in-
vestitorilor. Următoarea clauză ar trebui 
inclusă în raport, pentru a se aplica şi al-
tor părți în afară de client: 

Interdicția  de a ceda drepturile liti-
gioase. Pretențiile sau motivele de acțiuni 
în instanță legate de evaluare nu pot fi ce-
date unei părți terțe, exceptând:

I. situațiile apărute ca urmare a unei 
fuziuni, consolidări, a achiziției sau 
vânzării unei societăți,

II. colectarea de bună credință a unei 
datorii existente aferente serviciilor, 
însă numai în măsura compensării 
complete a evaluării la care se adaugă 
o dobândă rezonabilă, sau

III. în situația unei evaluări efectuate pen-
tru acordarea unui credit ipotecar, 
ca parte a transferului sau vânzării 
ipotecii înainte de intrarea în incapa-
citate de plată sau la notificarea debi-
torului sau altă procedură legală echi-
valentă. 

Cele trei clauze pe care le recomand în acest articol fac subiectul 
unei activități intense în cadrul grupului de lucru al AI pentru actuali-
zarea materialelor existente cu privire la contractele de evaluare și ela-
borarea unui set de termeni și condiții care să poată face parte și din 
contractul de evaluare și din raport. 

Grupul de lucru din cadrul AI care are ca obiect de activitate con-
tractele de evaluare este condus de Președintele din 2015 al AI,  M. 
Lance Coyle, MAI, SRA, și îi are ca membri pe Paula K. Konikoff, JD, MAI, 
AI-GRS, Stephanie Coleman, MAI,SRA, AI-GRS, AI-RRS, pe consilierul ge-
neral al AI, Jeffrey E. Liskar, Esq, consilierul asociat al AI, Christina Mita-
kis, Esq și persoana autorului. Grupul de lucru speră ca materialele să 
fie disponibile în curând. 

Preluat / tradus  
cu permisiune. 

Acest text a fost publicat inițial în limba 
engleză. ANEVAR a tradus textul în limba 
română și este singurul responsabil pentru 
acuratețea acestei traduceri. 

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

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

Chestionar cu privire la activitățile ANEVAR

V
ă prezentăm în acest material con-
cluziile analizei răspunsurilor la 
Chestionarul cu privire la activi-
tățile ANEVAR în perioada urmă-

toare, distribuit membrilor Asociației cu 
ocazia Adunărilor generale ale filialelor, ce 
au avut loc în luna noiembrie 2017. Ches-
tionarele au conținut o serie de 16 între-
bări, dintre care 9 cu răspuns multiplu şi 
7 cu răspuns deschis, pe care respondenții 
le-au putut completa sub anonimat. 

Scopul acestui chestionar  
a fost acela de a releva:
 Ű cea mai accesată sursă de informa-
re a membrilor în privința activității 
Asociației,

Filiale ANEVAR - Noiembrie 2017

 Ű dacă Newsletter-ul lunar este citit,
 Ű gradul de satisfacție al membrilor vi-
zavi de conținutul site-ului ANEVAR, 
 Ű dacă paginile oficiale de Social Media 
sunt urmărite şi care este cea mai ac-
cesată pagină dintre acestea,
 Ű dacă revista „Valoarea, oriunde este 
ea” este citită şi în ce format,
 Ű gradul de satisfacție a membrilor în 
relație cu activitatea Consiliului fili-
alei şi a angajaților filialei respective,
 Ű temele/subiectele care ar putea fi 
abordate în cadrul conferințelor vi-
itoare ale Asociației, în următoarele 
numere ale revistei „Valoarea, oriun-
de este ea”, în seminarele programate 
în perioada următoare,

 Ű activitățile dorite a fi desfăşurate în 
cadrul filialei,
 Ű motivele nemulțumirii membrilor în 
relație cu activitatea desfăşurată de 
Consiliul filialei, respectiv de anga-
jații filialei,
 Ű propunerile şi observațiile membrilor.

În cazul întrebărilor cu răspuns mul-
tiplu, regăsiți în aceste pagini concluzii-
le prelucrării răspunsurilor furnizate de 
toți evaluatorii respondenți (524), parti-
cipanți la Adunările generale ale tuturor 
filialelor, ca procentaj din totalul evalua-
torilor respondenți, iar în cazul întrebă-
rilor cu răspuns deschis sunt prezentate 
concluziile pe fiecare filială, ca număr de 
răspunsuri furnizate pe întrebare. 

De unde vă 
informați cel mai 
des cu privire la 
activitatea 
Asociației?

01
Citiți Newsletter-
ul ANEVAR?

02
Care este gradul de 
satisfacție cu privire 
la relevanța și 
calitatea 
conținutului site-
ului ANEVAR?

03
Urmăriți paginile 
oficiale de 
Facebook, 
LinkedIn sau 
Twitter?

04

Dacă urmăriți 
doar o pagină 
oficială de Social 
Media, care este 
aceea?

05
Citiți revista 
„Valoarea, 
oriunde este 
ea?”

06
Dacă da, în ce 
format citiți 
revista „Valoarea, 
oriunde este 
ea?”

07
Sunteți mulțumit/ă 
de activitatea 
Consiliului filialei?

08
Sunteți mulțumit/ă 
de activitatea 
angajaților filialei de 
care aparțineți?

09

Întrebări  cu răspuns  
multiplu (TOTAL Filiale)
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Chestionar

Ce teme ați dori să fie 
abordate în cadrul 
conferințelor viitoare?

01
Căror subiecte ați dori 
să dedicăm 
următoarele numere 
ale revistei „Valoarea, 
oriunde este ea”?

02
Ce seminare ați dori 
să fie programate în 
perioada următoare 
în filiala de care 
aparțineți?

03
Dacă nu sunteți 
mulțumit/ă de 
activitatea Consilului 
filialei, vă rugăm să 
precizați care sunt 
motivele.

04
Ce activități ați dori să 
se desfășoare la 
nivelul filalei?

05
Dacă nu sunteți 
mulțumit/ă de 
activitatea angajaților 
filialei, vă rugăm să 
precizați care sunt 
motivele.

06
În cazul în care aveți 
alte propuneri/ 
observații, vă rugăm 
să le precizați.

07
Întrebări cu răspuns deschis/Filiale
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Chestionar

4. Dacă nu sunteți mulțumit/ă de activitatea 
Consiliului filialei, vă rugăm să precizați care sunt motivele. 

• Nu interacționează cu membrii.
5. În cazul în care aveți alte propuneri/ observații, 
vă rugăm să le precizați.
• Asigurarea profesională - și cu alți asigurători, în afară de cel actual.
• Promovarea profesiei în cadrul universităților.
• Răspunderea profesională - corelată cu tarifele.
• Pentru cei care introduc date în bazele de date – acces la informații.

Nord-Vest

Nord-Vest

Nord-Vest

Nord-Vest

44 VALOAREA



Chestionar

Sud-Vest

Nord-Vest

Sud-Vest

VALOAREA  |  Q4 2017 45



Chestionar

Sud-Vest

Sud-Vest

Sud-Vest
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Chestionar

Sud-Vest

Centru

Centru
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Chestionar

Centru

7. Dacă nu sunteți 
mulțumit/ă de 
activitatea angajaților 
filialei ANEVAR de care 
aparțineți, vă rugăm să 
precizați motivele.

Lipsa comunicării

Centru

Centru Centru
4. Dacă nu sunteți 
mulțumit/ă de activitatea 
Consiliului filialei, vă rugăm 
să precizați care sunt motivele. 

• Prezență scăzută 
la adunările generale.
• Lipsa activității.
• Întâlniri în scopul 

schimbului de experiență.

Centru
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Chestionar

Sud-Est

Sud-Est

Sud-Est

4. Dacă nu sunteți mulțumit/ ă de activitatea Consiliului filialei, vă rugăm să precizați care sunt motivele.

• Nu s-au mai organizat cursuri de EBM local de circa 5-6 ani.
• Activitate zero local – Buzău.

Sud-Est
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Chestionar

București

Sud-Est

Sud-Est
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Chestionar

București

4. Dacă nu sunteți mulțumit/ ă de activitatea Consiliului 
filialei, vă rugăm să precizați care sunt motivele.
• Temele seminarelor sunt prea puțin variate.
• Nu sunt urmărite unitatea și interesul comune.

5. În cazul în care aveți alte propuneri/ observații
, vă rugăm să le precizați.
• Transparență
• Mai mare preocupare pentru pregătirea profesională.
• Prea puține conferințe programate în perioada primăvară-vară.

București București

București

București
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Chestionar

Vest

Vest

Vest

4. Dacă nu sunteți mulțumit/ ă de 
activitatea Consiliului filialei, vă 
rugăm să precizați care sunt motivele.

• Nu interacționează cu membrii.
• Concentrare pe promovarea 

profesiei în rândul tinerilor care 
doresc să devină evaluatori.

Vest
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Chestionar

5. În cazul în care 
aveți alte propuneri/ 
observații, vă rugăm 
să le precizați.

Promovarea profesiei 
la nivel de instituții

4. Dacă nu sunteți mulțumit/ă de activitatea Consiliului 
filailei, vă rugăm să precizați care sunt motivele. 

• Nu interacționează cu membrii.
• Prea puține aplicații în cuprinsul materialelor.
• Taxe prea mari pentru seminare.

Sud

Vest Vest

Sud

Sud

5. Dacă nu sunteți 
mulțumit/ă de activitatea 
angajaților filialei, vă 
rugăm să precizați care 
sunt motivele. 

• Nu există comunicare

6. În cazul în care aveți alte propuneri/ observații, 
vă rugăm să le precizați.

• Detalierea modului de întocmire a rapoartelor de evaluare
• Grupuri de lucru la nivel de filială.
• Reprezentare juridică asigurată de asociație.
• NU există comunicare între Consiliul director și filiale.

Sud

5. Dacă nu sunteți 
mulțumit/ă de activitatea 
angajaților filialei, vă 
rugăm să precizați care 
sunt motivele. 

• Nu există comunicare

6. În cazul în care aveți alte propuneri/ observații, 
vă rugăm să le precizați.

• Detalierea modului de întocmire a rapoartelor de evaluare
• Grupuri de lucru la nivel de filială.
• Reprezentare juridică asigurată de asociație.
• NU există comunicare între Consiliul director și filiale.

Sud

Sud
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Chestionar

Nord-Est

Nord-Est

Sud
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Chestionar
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Centru Sud Vest Sud Est Nord
Vest

Vest Nord Est Sud Bucuresti

%r

%r

Nord-Est

4. Dacă nu sunteți mulțumit/ ă de 
activitatea Consiliului filialei, vă 
rugăm să precizați care sunt motivele.

• Sediul nu este funcțional.
• Lipsa interacțiunii cu membrii.

Nord-EstNord-Est

Nord-Est
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C
ontinuăm să prezentăm şi 
în acest număr al revistei 
„Valoarea, oriunde este ea“ 
setul de informaţii de piaţă 
utile atât evaluatorilor, cât 
şi utilizatorilor rapoartelor 

de evaluare. Prezentarea are două 
părți. Prima parte este legată de in-
formații corelate cu evaluarea propri-
etăților imobiliare iar partea a doua 
este legată de informații corelate cu 
evaluarea întreprinderii.
Vor fi prezentate sursele de informa-
ții în fiecare caz în parte, astfel încât 
evaluatorii care vor utiliza aceste in-
formații 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 
privind spațiile de birouri, centrele 
comerciale şi spațiile industriale. In-
formațiile din tabelele anexate tre-
buie interpretate strict în corelație cu 
aceste premise.
În cazul informațiilor referitoare la 
piața imobiliară, pentru localitățile la 
care nu se fac referiri în conținutul 
tabelelor anexate, unde foarte pro-
babil volumul tranzacțiilor imobiliare 
este mai redus, evaluatorii vor avea 
în vedere informațiile locale şi le vor 
corela cu datele din tabelele de mai 
jos. De exemplu, nivelul ratelor de 
capitalizare nu poate fi mai mic decât 
valorile minime ale ratelor prezentate 
în aceste tabele, cel mai probabil si-
tuându-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 ra-
portat cea mai mare chirie obtenabilă. 

 Ű Knight Frank: Pentru piața din Bucureşti, infor-
mațiile se bazează pe clădirile de birouri de Clasa 
A din punctul de vedere al calității clădirii, indi-
ferent 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 bazea-
ză pe clădirile de birouri moderne din fiecare 
oraş, indiferent de locație. În timp ce Timişoara, 
Cluj-Napoca, Iaşi şi Braşov oferă şi clădiri moder-
ne de birouri, în Constanța, oferta de clădiri de 
birouri este compusă din spații de calitate slabă. 

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

Informaţii corelate cu evaluarea proprietăţilor 
imobiliare şi cu evaluarea întreprinderii
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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 repara-
țiile sau cheltuielile aferente spa-
țiilor comune şi alte cheltuieli 
necesare pentru menținerea şi 
exploatarea proprietății închiria-
te). Acestea pot fi plătite de către 
proprietar, dar sunt refacturate 
chiriaşilor prin „service charge” 
(incluzând, dar fără a fi limita-
te la, categoriile listate mai sus). 
Nota bene: cheltuielile de capital 
rămân în sarcina proprietarului. 

 Ű Colliers, Knight Frank, JLL, 
DTZ, Darian: Chiriile raporta-
te sunt de tip contractual, astfel 
nu se iau în considerare facilită-
țile acordate de către proprietar 
(luni de chirie gratuită, contri-
buția proprietarului la amenaja-
rea 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 Bu-
cureşti, 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 
impozit 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 estima-
tă ca fiind raportul dintre Ve-
nitul Net din Exploatare (după 
deducerea din Venitul Brut 
Potențial a cheltuielilor de ex-
ploatare şi a pierderilor cauzate 
de gradul de neocupare) şi pre-
țul 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 înre-
gistrate în ultimii ani. 

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

transparente în ultimii ani,  
prin urmare este dificil de esti-
mat 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 anco-
ră alimentară (supermarket sau 
hipermarket). 

 Ű Colliers: Atât pentru Bucureşti, 
cât şi pentru oraşele principale 
din țară, centrele comerciale au 
fost împărțite în două categorii 
(produse primare şi secunda-
re) 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 oraşe-
le principale din ţară s-au luat 
în considerare doar produsele 
moderne (minim 5.000 de mp 
suprafaţa închiriabilă, unde su-
prafaţa supermarketului/hiper-
marketului nu depăşeşte supra-
faţa galeriei comerciale).

 Ű Chiriile estimate sunt de tip 
triplu net - toate cheltuielile 
sunt suportate de către chiriaş 
(impozitele, utilitățile şi repa-
rațiile sau cheltuielile aferente 
spațiilor comune şi alte cheltu-
ieli cerute pentru menținerea şi 
exploatarea proprietății închi-
riate). Acestea pot fi plătite de 
către proprietar, dar sunt refac-
turate 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
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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 Q3 2017:
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 Ű CBRE România

Segment de piaţă București
Orașe primare  

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

Orașe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, 

Ploiești, Pitești, Arad)

Spaţii de birouri

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

Prime rent: 18,5 
central: 14.5 -17 

semicentral: 13.5-16.5 
periferie: 9-12

11 - 14 8 - 12

Rata medie de neocupare (%) 11.0% 5 - 10% n/a

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

Centre comerciale

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

(eur/mp/lună)
60 35 - 40 20 - 25

Rata de capitalizare (%) * 7.00% 8,00% 9,00%

Industrial

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

4 -4.25 pentru suprafețe  
< 10.000 mp 

3,5 - 4 pentru suprafețe  
> 10.000 mp

3,3 - 4  
în funcție de suprafață

2,60 - 3,50  
în funcție de suprafață

Rata medie de neocupare (%) 2,0% 2 - 5% n/a

Rata de capitalizare (%) * 8,5% 8,5% - 9,5% 9,5 - 10,5%

* Rata de capitalizare pentru proprietăţi prime
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 Ű Colliers International

Segment 
de piaţă Indicatori București

Orașe primare  
(Iași, Cluj Napoca, Brașov, 

Timișoara, Constanţa)

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

Pitești, Arad)

Spaţii de 
birouri

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

central 16 - 18

12 - 14 8 - 12semicentral 14 - 16

periferic 8 - 13

Rata medie de 
neocupare (%) medie piaţă 9.25%

Timișoara, Iași

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

Brașov

Rata  
de capitalizare (%)

produse 
primare 7.25-7.5%

produse 
primare în Iași, 
Cluj Napoca, 

Timișoara

8% - 9%

interes foarte 
limitat din partea 
investitorilor și 
transparență 

redusă a 
tranzacțiilor

n.a.

produse 
secundare 8.5% - 9.5%

Centre 
comerciale

Chirie contractuală 
pentru un spaţiu de 
100 mp la parter, 

moda (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 6.5 - 7.25%

produse 
primare 7.5% - 8% media pe 

centrele din țară 8% - 9%
produse 

secundare 7.5 - 8%

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 <2%

Brașov 1%

Sibiu, Craiova, 
Târgu Mureș n.a.

Cluj Napoca, 
Timișoara 6-10%

Iași, Constanţa n.a.

Rata  
de capitalizare (%)

medie piaţă 8.75-9%
produse 
primare

9%-9.5%
Sibiu, Craiova, 
Târgu Mureș

9.5-10.5%
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 Ű Darian DRS

Segment de piaţă București
Orașe primare  

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

Orașe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, 

Ploiești, Pitești, Arad)

Spaţii de birouri

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

ultracentral: 15 - 18 
central: 14 - 17 

semicentral: 12 - 16

Iași: 8 - 13 
Cluj Napoca: 14 - 16 

Brașov: 10 - 14 
Timișoara: 12.5 - 16 

Constanța: 8 - 13

Sibiu: 7 - 11.5 
Craiova: 8 - 10.5 

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

Rata medie  
de neocupare (%) 14%

Iași: 10% 
Cluj Napoca: 10% 

Brașov: 8% 
Timișoara: 5% 

Constanța: 15%

Sibiu: 12% 
Craiova: 10% 

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

Rata de capitalizare (%)
clasa A: 7.00 - 8.00% clasa A: 8.00 - 9.00% clasa A: 8.50 - 9.50%

clasa B: 8.00 - 9.00% clasa B: 8.50 - 9.50% clasa B: 9 - 10.00%

Centre comerciale

Chirie cerută,  
pentru un spaţiu de 100 

mp la parter, moda  
(eur/mp/lună)

ultracentral: 30 - 60 
central: 25 - 40 

median si periferic: 15 - 23

Iași: 7 - 12 
Cluj Napoca: 15 - 30 

Brașov: 12 - 20 
Timișoara: 15 - 22 
Constanța: 10 - 15

Sibiu: 12 - 23 
Craiova: 12 - 20 

Târgu Mureș: 7 - 14 
Ploiești: 12 - 17 
Pitești: 6 - 12 
Arad: 6 - 11

Rata de capitalizare (%)

Artere comerciale principale: 
7.50 - 8.50%

Artere comerciale principale:  
8.00 - 9.00%

Artere comerciale principale: 
9.00 - 10.00%

Artere comerciale secundare: 
8.50 - 9.50%

Artere comerciale secundare:  
9.00 - 10.00%

Artere comerciale secundare: 
9.50 - 10.50%

Industrial

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

3 - 4.5

Iași: 2.5 - 3.5 
Cluj Napoca: 3 - 4.5 

Brașov: 3 - 4.5 
Timișoara: 3 - 4.5 
Constanța: 2 - 4.5

Sibiu: 2.5 - 3.5 
Craiova: 2.5 - 4 

Târgu Mureș: 2.5 - 3.5 
Ploiești: 3 - 4 
Pitești: 3 - 4 

Arad: 2.8 - 3.5

Rata medie  
de neocupare (%)

10%

Iași: 12 - 17% 
Cluj Napoca: 10% 
Brașov: 10 - 15% 

Timișoara: 10 - 15% 
Constanța: 12 - 17%

Sibiu: 12 - 15% 
Craiova: 10 - 15% 

Târgu Mureș: 12 - 15% 
Ploiești: 10% 
Pitești: 15% 

Arad: 15 - 20%

Rata de capitalizare (%) 8.50 - 10.00% 9.75% - 10.50% 10% - 11%

Nota: Ratele de capitalizare considerate în prezenta analiză sunt estimate la nivelul Veniturilor Nete Efective
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 Ű Cushman & Wakefield 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 (%) 8.2%

Iași: 4%
Cluj Napoca: 3%

Brașov: 9%
Timișoara: 1%

n/a

Rata de capitalizare (%) 7.25% 8 - 8.25% 9.25%

Centre comerciale

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

(eur/mp/lună)
70 - 80 32 - 35 22 - 27

Rata de capitalizare (%) 6.75% 7.25% 8.00%

Industrial

Chirie medie clasa  
A (eur/mp/lună)

> 4.25 pentru suprafețe  
< 5,000 mp; 

3.85 - 4.25 pentru suprafețe  
> 5,000 mp

3.65 - 4 în funcție  
de suprafață

3.4 - 3.95 în funcție  
de suprafață

Rata medie de neocupare (%) 2% 3% n/a

Rata de capitalizare (%) 8.75% 9.25% 9.5 - 9.75%
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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 (%) 9.2%

Cluj: 6 – 7% 
Iași: 7 – 8%

Brașov: 7 – 8%
Timișoara: 6 – 7%

Constanța: n/a

n/a

Rata de capitalizare 7.5% 8.25 – 9.25% 9.5 – 10.5%

Spaţii comerciale

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

(eur/mp/lună)
65 - 75 30- 35 20 -25

Rata de capitalizare 7.25% 7.75 – 8.50% 8.50 – 9.50%

Industrial 

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

3.5 – 4.1 (suprafețe  
< 10,000) 

3 - 3.5 (suprafețe  
> 10,000)

2.8 – 4.1 în funcție  
de suprafață

2.5 – 3.2 în funcție  
de suprafață

Rata medie de neocupare 5% 10% n/a

Rata de capitalizare 8.5% 9.00 – 10.0% 10.0 – 11.0%
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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: 16-19
semicentral: 13-16

periferic: 8-11
10-14 7-11

Rata medie de neocupare (%), 
media pe piaţă 14.8%

Iași: 4-6 
Cluj Napoca: 5-6 

Brașov: 11-13 
Timișoara: 12

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, 

moda (eur/mp/lună)
60-65 25-35 20-25

Rata de capitalizare (%), 
produse primare 7.25% 8.0%-8.5% 9.0%-10.0%

Spaţii industriale

Chirie contractuală clasa A 
(eur/mp/lună)

4-4.2 (suprafețe  
mai mici de 3.000 mp); 

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

3.3-3.75 (suprafețe  
mai mari de 10.000 mp)

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

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

3-3.5 (suprafețe  
mai mari de 10.000 mp)

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

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

3-3.5 (suprafețe  
mai mari de 10.000 mp)

Rata medie de neocupare (%), 
media pe piaţă

5% 10% n.a.

Rata de capitalizare (%), 
produse primare

8.50% 9.25-10.25% 9.75-10.75%
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Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat românești și rata inflației estimată pentru anul 2017

Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat germane și americane

Evaluarea întreprinderilor prin 
aplicarea metodei fluxurilor de nu-
merar actualizate implică funda-
mentarea ratei de actualizare cores-
punzătoare fluxurilor de numerar 
previzionate. În determinarea ratei 
de actualizare sunt necesare infor-
mații privind nivelul ratei fără risc, 
prima de risc de țară şi alte prime de 
risc pe care evaluatorul le consideră 
ca fiind adecvate şi le ia în conside-
rare în calculul acestei rate.

Cel mai adesea, referinţa privind 
nivelul ratei fără risc este reprezenta-
tă de randamentul oferit de obligaţi-
unile de stat cu rating AAA şi cu sca-
dență 10 ani emise în moneda în care 
au fost previzionate fluxurile de nu-
merar. Randamentul oferit de obli-
gațiunile de stat româneşti ce au un 
rating BB+ compensează investitorii 
atât pentru valoarea timp a banilor 
la nivelul corespunzător ratei fără 
risc, cât şi pentru riscul de neplată la 
nivelul marjei de risc de credit rezul-
tată din tranzacții. Ca urmare, dacă 
pentru calculul ratei de actualizare, 

se consideră că rata fără risc este re-
prezentată de randamentul 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 poa-
te fi aproximat prin luarea ca refe-
rinţă cotaţiilor CDS (Credit Default 
Swap – instrumente derivate pentru 
transferul riscului de credit) pentru 
investiţiile în euroobligaţiunile de 
stat româneşti sau diferența existentă 
între randamentele obligațiunilor cu 
rating AAA şi randamentele obliga-
țiunilor româneşti emise în aceeaşi 
monedă şi având aceeaşi maturitate.

Pentru a avea o referință privind 
nivelul acestor indicatori va prezen-
tăm datele privind nivelul randamen-
telor la scadență ale obligațiunilor de 
stat româneşti, germane şi americane 
şi rata inflației previzionate pentru 
anul 2017 pentru RON, Euro şi USD 
ce au fost colectate din surse de date 

publice credibile şi sunt valabile la 
data de 30 noiembrie 2017.

Randamentul la scadență al obli-
gațiunilor de stat germane emise în 
Euro şi cu maturitate 10 ani (YTM 
GER, 10y, EUR), precum şi randa-
mentul la scadență al obligațiunilor de 
stat americane emise în USD şi cu ma-
turitate 10 ani (YTM SUA, 10y, USD) 
au fost preluate de pe site-ul Blo-
omberg. Randamentul la scadență al 
obligațiunilor de stat româneşti emise 
în RON cu maturitate rămasă 9 ani 
(YTM RO, 9y, RON) a fost preluat de 
pe site-ul Băncii Centrale Europene. 
Randamentele la scadență ale obligați-
unilor de stat româneşti emise în Euro 
şi în USD cu maturitate rămasă 10 ani 
(YTM RO, 10y, EUR), respectiv 26 ani 
(YTM RO, 26y, USD) au fost preluate 
de pe site-ul Bursei din Frankfurt.

Previziunile privind rata inflației 
(Ri) pentru anul 2017 pentru lei sunt 
furnizate de Banca Națională a Ro-
mâniei (BNR), pentru Euro şi pen-
tru USD sunt furnizate de European 
Intelligence Unit (EIU). 

Capitolul 2:

Informații de piață utile pentru estimarea ratei de actualizare

YTM GER,10y, EUR YTM USA,10y, USD
Series1 0.33% 2.39%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

YTM RO, 9y, RON Ri 2017, RON YTM RO, 10y, EUR Ri 2017, EUR YTM RO, 26y, USD Ri 2017, USD
Series1 4.17% 2.70% 2.30% 1.80% 4.30% 2.10%

0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
4.50%
5.00%

YTM RO, 9y, RON 4.17%

Ri 2017, RON 2.70%

YTM RO, 10y, EUR 2.30%

Ri 2017, EUR 1.80%

YTM RO, 26y, USD 4.30%

Ri 2017, USD 2.10%

YTM GER,10y, EUR 0.33%

YTM USA,10y, USD 2.39%
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Conferinţa Agricultura  
și alte subiecte de interes în evaluare

Conferinţa Agricultura și alte 
subiecte de interes în evaluare  
a avut loc în data de 21 octom-
brie 2017, la Hotel Ramada Pla-
za din Craiova. Anul acesta, în 
cadrul conferinţei, au fost dez-
bătute atât o serie de proble-
me teoretice şi practice legate 
de evaluarea proprietăţilor din 
agricultură, silvicultură şi indus-
tria alimentară, cât şi alte teme 
actuale şi de interes în practica 
internaţională a evaluării şi în 
Standardele de evaluare, pre-
cum şi evaluarea pentru impo-
zitare 2018.

Speakerii conferinţei au fost:

• Daniel MANAŢE - 
Preşedinte ANEVAR

• Adrian VASCU - Preşedinte 

ANEVAR 2008-2009 şi 
2014-2015 | Senior Partner 
VERIDIO S.R.L

• Mihail BOJINCĂ - 
Preşedinte ANEVAR 2004-
2005 | Membru în Comisia 
de Etică şi Disciplină 
ANEVAR

• Cristian DEMETRESCU – 
Lector ANEVAR  |  Director 
ROMNIVAL S.R.L.

• Cristian GAVRILĂ 
– Fondator SINEVA 
EVALUARI ARTĂ S.R.L.

• Romulus PUIA - Executor 
Judecătoresc

Subiectele abordate în cadrul 
evenimentului au fost:

• Teme actuale în practica 
internaţională a evaluării şi 
în Standardele de evaluare

• Despre evaluarea pentru 
impozitarea clădirilor 2018

• Studiu de caz - 
Dezmembrămintele 
dreptului de proprietate

• Tehnici cantitativ - calitative 
de evaluare. Studiu de caz - 
teren arabil

• Evaluarea trofeelor de vânat

• Expertiza judiciară în 
procedura executării silite. 
Interacţiunea cu experţii 
evaluatori ANEVAR 

Craiova, 21 octombrie 2017

Daniel MANAŢE - Președinte ANEVAR
Adrian VASCU - Președinte ANEVAR 2008-2009 și 2014-2015 
Senior Partner VERIDIO
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Romulus PUIA - Executor Judecătoresc Mihail BOJINCĂ - Președinte ANEVAR 2004-2005

Cristian GAVRILĂ – Fondator SINEVA EVALUARI ARTĂ Cristian DEMETRESCU – Lector ANEVAR
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Întâlnirea membrilor corporativi ANEVAR
Sibiu, 16 decembrie 2017

Prezentările şi speakerii 
evenimentului organizat în 
acest an la Sibiu: 

Moderator: Dana ABABEI - 
Preşedinte ANEVAR 
• Alexandra CERNIAN – Trai-

ner & Senior Consultant Va-
loria Business Solutions, 3 
tehnici pentru manage-
mentul timpului 

• Lelia GRIGORE – Avocat 
şi Alexandra LUNGEANU 
– Economist la Dobrinescu 
Dobrev SCA - Taxe, Liti-
gii, Consultanță, Diferența 
dintre PFA-uri și SRL-uri – 
avantaje și dezavantaje 

• Oana Luisa DUMITRU – Șef 
Birou Relații Internaționa-

le Autoritatea Naţională de 
Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Perso-
nal, Noutăți aduse de re-
gulamentul general privind 
protecția datelor 

• Cristina GÎMBĂ – General 
Manager & PR Consultant 
Peitho PR, Managementul 
reputației 

• Adrian VASCU – Preşedin-
te ANEVAR 2008-2009 şi 
2014-2015 | Senior Part-
ner VERIDIO, Firmele de 
evaluare și activitatea și 
profesia de evaluator în 
România 

• Daniel MANAŢE – Preşedin-
te ANEVAR 2016-2017, Ma-

nagementul riscului în ac-
tivitatea de evaluare

• Dan Dumitriu DUMITRU – 
Coordonator Departament 
Monitorizare şi Verificare 
ANEVAR, Monitorizarea 
activității de evaluare 

• Radu DIMITRIU – Preşedin-
te Comisia de acreditare/ 
reacreditare, Sesiunea no-
iembrie 2017, Rezultate-
le sesiunii de acreditare/ 
reacreditare 

• Adrian POPA-BOCHIȘ – Se-
nior Partner DARIAN DRS 
SA, Prezentarea aplicați-
ei „DRS PRO EVALUARE 
ASISTATĂ”

Daniel MANAŢE

Alexandra CERNIAN 

Adrian VASCU

Adrian CRIVII
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Am hotarât ca anul acesta, anul în care asociația noastră 
împlineşte 25 de ani de activitate, să premiez pentru activita-
tea lor, grupul membrilor acreditați ANEVAR.

Premiul constă într-o invitație la una din conferințele  orga-
nizate de ANEVAR în anul 2018 şi include taxa de participare 
şi materialele corespunzătoare conferinței alese de premianți.

De asemenea, persoana care va promova cu cel mai bun 
rezultat examenul de acreditare din sesiunea toamnă 2018 va 
primi un premiu constând într-un loc în cadrul delegației care 
va participa la întrunirea TEGoVA din primăvara anului 2019.

Dana Ababei, Preşedinte ANEVAR Înmânarea certificatelor de Membri Acreditaţi ANEVAR (MAA)

Radu DIMITRIU Oana Luisa DUMITRULelia GRIGORE 

Dan Dumitriu DUMITRU

Cristina GÎMBĂ Alexandra LUNGEANU

Adrian POPA-BOCHIȘ
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Conferința Națională ANEVAR
București, 8-9 decembrie 2017

În zilele de 8 şi 9 decem-
brie, la Bucureşti, Hotel Rama-
da Parc, s-au desfăşurat lu-
crările Conferinţei Naţionale a 
Asociaţiei Naţionale a Evalu-
atorilor Autorizaţi din Româ-
nia (ANEVAR). Potrivit ordinii 
de zi, în cadrul conferinţei au 
fost supuse atenţiei şi aprobării 
participanţilor documente refe-
ritoare la  aprobarea modificării 
Regulamentului de organizare 
şi funcționare a filialelor ANE-
VAR, aprobarea Standardelor 
de evaluare a bunurilor, ediția 
ce va intra în vigoare cu data 
de 1 ianuarie 2018, stabilirea 
strategiei „ANEVAR peste 20 
de ani” – Viziunea Asociației 
şi desemnarea domnului Scott 
Robinson, Preşedinte Apprai-
sal Institute în anul 2016, ca 

membru de onoare al ANEVAR. 
Au urmat procedurile pentru 
alegerea Prim-vicepreşedin-
telui şi a membrilor Consilu-
lui director pentru perioada 
2018-2019.

Componența Consiliului 
director ANEVAR pentru 
2018-2019:
• Doamna Dana Ababei 

– preşedinte
• Domnul Daniel Manațe – 

fost preşedinte
• Domnul Sorin Adrian Petre 

- prim-vicepreşedinte
• Doamna Anuța Costinela 

Stan - vicepreşedinte - 
preşedinte al Comisiei 
de calificare şi atestare 
profesională; 

• Doamna Elena Apostolescu 
- vicepreşedinte - 

preşedinte al Comisiei 
ştiinţifice şi de standarde; 

• Doamna Delia Voichița 
Bratu - vicepreşedinte - 
preşedinte al Comisiei de 
evidenţă a membrilor; 

• Doamna Rodica Hăşmăşan 
- vicepreşedinte - 
preşedinte al Comisiei de 
verificare şi monitorizare; 

• Domnul George Dogărescu 
- vicepreşedinte - preşedin-
te al Comisiei de relaţii in-
terne şi internaţionale; 

• Doamna Cristina Grigorescu 
-  vicepreşedinte - preşedin-
te al Comisiei juridice; 

• Doamna Reta Achihai  
-  secretar general; 

• Domnul Mihai Gheorghe 
Sîrb - trezorier. 

Consiliul director ANEVAR 2018-2019
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Daniel Manațe, Președinte ANEVAR 2016-2017

Dana Ababei, Președinte ANEVAR 2018-2019

Dana Ababei, Daniel Manațe, Adrian Vascu

Adrian Vascu, Președinte ANEVAR 2008-2009 și 2014-2015

Adrian Crivii, Președinte ANEVAR 2002-2003
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Sorin Petre, Prim-vicepreședinte ANEVAR 2018-2019Mihail Bojincă, Președinte ANEVAR 2004-2005

Marian Petre, Președinte ANEVAR 2012-2013Ion Anghel, Președinte ANEVAR 2006-2007

Gheorghe Bădescu, Președinte fondator ANEVAR 1992-2001 Filip Stoica, Președinte ANEVAR 2010-2011

72 VALOAREA

EVENIMENTE






