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EDITORIAL

Dragii mei,

F
inalul lunii mai a fost, pentru Asociație, un semnal clar 
și fără urmă de ezitare al solidarității membrilor săi, prin 
participarea însemnată a membrilor corporativi și titulari 
deopotrivă, la cel mai mare eveniment al începutului de an: 
Prima Ediție a Balului Evaluatorilor. Activitatea Fundației 

„Apreciază Viața!”, organism înființat în anul 2014 de ANEVAR, cu 
scopul de a interveni în cazul unor împrejurări mai puțin fericite 
din viața membrilor și a familiilor lor și pentru a-și oferi suportul în 
astfel de situații, a luat avânt odată cu organizarea acestui eveniment 
caritabil. Ne dorim ca Balul Evaluatorilor să devină tradiție, iar 
toți cei care au contribuit anul acesta cu fonduri și donații ale unor 
obiecte, să revină la fiecare ediție, cu aceeași bucurie și aceeași 
generozitate: anul acesta ne-am bucurat de sprijinul a nu mai puțin 
de 35 de firme de evaluare. Le mulțumim tuturor pentru implicare 
și pentru că au dovedit că împreună suntem mai puternici și mai 
aproape de idealul de unitate a unei bresle! Veți regăsi în paginile 
ediției de față o serie de imagini care au surprins  momentele cheie 
ce au marcat desfășurarea acestui eveniment important din viața 
Asociației. Vă recomand să citiți, de asemenea, interviul pe care 
Adrian Vascu, Președintele Fundației „Apreciază Viața!”, a avut 
amabilitatea să ni-l acorde după încheierea evenimentului din 31 
mai. 

În continuare,  revista noastră vă oferă o paletă de teme de 
larg interes pentru dumneavoastră, precum: Etica, Pregătirea 
profesională continuă, Organismele internaționale de profil și 
colaborarea ANEVAR cu acestea, Noutăți legislative și propuneri de 
îmbunătățire a acestora etc.

Dana Ababei, Președinte ANEVAR, a ales să dezvolte un subiect 
strâns legat de Codul de etică al evaluatorului. Citiți articolul său la 
pagina 6.

Adrian Vascu, Președinte ANEVAR 2008-2009 și 2014-2015, 
și-a intitulat articolul: O nouă reglementare imprecisă. Vă invităm 
să urmăriți analiza acestor Norme privind reevaluarea bunurilor 
culturale mobile deținute de instituții publice de drept public, 
din aprilie 2019, și propunerile autorului pentru îmbunătățirea 
conținutului acestora.

Raportul trimestrial din BIG vă stă la dispoziție cu ultimele 
statistici, pentru Q1 2019 în pag. 38. 

Evenimentele acestui trimestru sunt disponibile, cu imagini, în 
paginile 54-61.

Vă doresc succes în lunile următoare și nu uitați că ne puteți scrie 
pe adresa redacției: valoarea@anevar.ro!

 Cu bine!

 Ű RALUCA ȘLICARU,  
Editor coordonator
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Este încasarea avansului 
un prim pas către 
independența evaluatorului?

Dana Ababei, 

Președinte ANEVAR, 

Director executiv 

CMF Consulting

Este încasarea avansului un prim pas către independența evaluatoru-
lui sau doar un moft menit să îngreuneze negocierea și încheierea unui 
contract?

D
acă ar fi să reanalizăm serios 
codul de etică al profesiei de 
evaluator autorizat, care pre-
cizează că evaluatorul auto-
rizat are obligația de a fi im-
parțial, independent și onest, 

atunci ne-ar atrage atenția un paragraf 
corespunzător primului principiu funda-
mental, INTEGRITATEA:

2.1.d Onorariul perceput de evaluato-
rul autorizat pentru activitatea desfășu-
rată, nu trebuie să fie exprimat ca procent 
din valoarea estimată și nici nu trebuie să 
fie condiționat de mărimea valorii pro-
puse sau de nivelul unor impozite și taxe 
legate de valoarea propusă. De asemenea, 
onorariul nu trebuie să depindă nici de 
realizarea unui eveniment sau beneficiu 
viitor.

Toți cei care au măcar o vagă idee des-
pre profesia noastră înțeleg pe deplin pri-
ma parte a enunțului anterior, chiar dacă, 
datorită înrudirii cu alte profesii, încă mai 
există pe piață colegi care au tendința de 
a estima tariful evaluării în funcție de va-
loarea exprimată și apoi să se simtă jig-
niți atunci când li se atrage atenția asupra 
conflictului de interese.

Însă legat de încasarea onorariului men-
ționat în ultima parte a enunțului apar une-
le probleme. De ce? Pentru că primim la se-
diul Asociației solicitări de a face demersuri 
pentru recuperarea de către unii membri ai 
Asociației a sumelor pe care ei consideră că 
le merită conform unui contract de prestări 
servicii. Chiar dacă  activitatea de recupe-
rare creanțe nu este înscrisă în obiectul de 
activitate al Asociației, ANEVAR fiind prin 
definiție o asociație profesională, consider 
că trebuie să trag un semnal de alarmă cu 
privire la clauzele contractuale pe care noi, 
evaluatorii, le acceptăm sau nu.

Chiar dacă în cazul evaluărilor pen-
tru lichidare/reorganizare/executare silită 
numărul lucrărilor de evaluare și ponde-
rea totală în cifra de afaceri agregată este 
redus (sub 10%), cred că într-o parte din-
tre contractele corespunzătoare acestor 
lucrări se acceptă clauze care sunt neglija-
te, sub euforia de moment, datorată faptu-
lui că oferta a fost declarată câștigătoare, 
și pot fi considerate ca o încălcare a codu-
lui de etică. Și anume: Plata se va face în 
30 zile de la vânzarea activului. Nu repre-
zintă această clauză o presiune asupra in-
dependenței evaluatorului? Nu reprezintă 
o presiune pentru a realiza o evaluare la 
valoarea solicitată de client? 

6 VALOAREA



 Ű Ce se întâmplă dacă activul nu se 
vinde deloc, din motive ce nu au nici 
o legătură cu evaluatorul ?      - spre 
exemplu – 

• lipsa marketingului adecvat acti-
vului subiect al evaluării, pentru 
că și marketingul este foarte com-
plex și este foarte diferit în funcție 
de ce ai de vânzare – folosești un 
tip de marketing atunci când vinzi 
apartamente de 2 camere situate în 
cartiere muncitorești și alt tip de 
marketing dacă vinzi apartamente 
de 2 camere tip penthouse situate 
în Controceni și cu totul alt mar-
keting dacă vinzi sute de hectare 
de teren arabil în Câmpia Română;

• Existența unui litigiu referitor la 
activul evaluat;

• Existența unui interes al părților 
implicate.

 Ű Ce se întâmplă dacă activul se vinde 
la 3 ani de la realizarea raportului de 
evaluare? Se actualizează tariful din 
contract? Dacă da, cum? Dacă între 
timp a mai fost realizat un raport de 
evaluare? Care dintre ele se achită? 
De ce nu amândouă? Dacă valoarea la 
care se vinde este cu totul alta decât 
cea de la care se pornește din moti-
ve neimputabile evaluatorului – spre 
exemplu dezmembrarea cadastrală a 
unui lot de teren?
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 Ű De unde află evaluatorul că activul a 
fost vândut? Stă la pândă? Se bazează 
pe buna colaborare cu clientul care nu 
a avut inițial încredere în evaluator să 
îi plătească un avans modic pentru a 
cointeresa toate părțile implicate să-și 
dea silința pentru a pune la dispoziție 

toate datele existente, necesare pentru 
realizarea lucrării în timpul cel mai 
scurt posibil?

 Ű Care este responsabilitatea evaluato-
rului pentru o lucrare neachitată, dar 
care poate fi achitată în următorii 3 
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Sunt de părere că 

profesia noastră nu 

este o profesie a 

riscului, ci o profesie 

a argumentării logice, 

o profesie în care 

munca prestată 

trebuie plătită și 

independența 

menținută cu 

orice preț!

ani – când proprietarii vor găsi de cu-
viință să scoată la vânzare bunul re-
spectiv? De multe ori este aceeași ca 
și în cazul unui raport achitat integral 
în avans. 

 Ű Ce se întâmplă dacă se schimbă lichi-
datorul entității pentru care se face 
evaluarea?

Până unde poate merge indiferența 
noastră, a evaluatorilor, în acceptarea tu-
turor clauzelor doar pentru că sperăm că 
„mie nu o să mi se întâmple pentru că 
am încredere în clientul care mi-a dat lu-
crarea!”? Nu este ciudat că clientul nu are 
încredere în noi atunci când ne solicită să 
lucrăm fără avans? Nu caută clientul, de 
fapt, un evaluator care să își pună ștampi-
la, imaginea și reputația la mezat pentru o 
valoare în care nu crede? Ce riscă clientul 
atunci când nu a achitat nimic și primeș-
te draftul unei lucrări realizate în propor-
ție de 90%, dar a cărei valoare estimată îl 
nemulțumește? NIMIC. A pierdut câteva 
zile și probabil timpul cu câteva convorbiri 
telefonice în încercarea de a ne reaminti 
că nu înțelege de ce să plătească pentru o 
valoare care nu-i place, ca și când la resta-
urant plătești numai ce îți place și la medic 
numai pentru diagnosticul dorit. 

Există, de asemenea, în piață, o prac-
tică periculoasă pentru cei ce folosesc: re-
turnarea sumelor încasate ca avans pentru 
cei cărora nu le place valoarea (motivând 
că nu au suma necesară pentru acoperi-
rea creditului etc). Această practică pare 
că aduce liniștea imediată a celor ce re-
turnează suma sperând că așa se aplane-
ază un potențial conflict, dar este foarte 
înșelătoare pentru că poate să însemne și 
recunoașterea unei greșeli. 

Trebuie să fim toți de acord că avan-
sul reprezintă un prim pas al încrederii 
ce se cere construită între cele două părți  

implicate în contract, un semn al inte-
resului ambelor părți pentru realizarea 
unei lucrări bune ce poate fi verificată de 
oricine, oricând. Este totodată un semn 
că clientul nu caută să facă presiuni cu 
privire la valoare și este mulțumit de ale-
gerea făcută.

Nu cred că există evaluator care să nu 
cunoască riscurile realizării de lucrări 
fără avans. Principalul risc este realizarea 
unei lucrări fără a încasa contravaloarea 
acesteia. Ar fi bine, dacă ar exista numai 
acest risc, dar există un alt risc (în func-
ție de clauzele contractuale semnate), cel 
al asumării responsabilității integrale și 
pe termen nelimitat a lucrării realizate. 
Ce înseamnă asumarea responsabilității? 
Uneori mai mult decât ne putem închi-
pui! Uneori, cei care nu au avut timp să 
citească sau să solicite consultanță de spe-
cialitate, atunci când nu au înțeles niște 
clauze trebuie să angajeze apărători din 
banii personali în cauze care au la bază 
rapoarte de evaluare neachitate. 

Important este ca suma solicitată ca 
avans să acopere cel puțin o parte din 
costurile ocazionate de realizarea lucrării, 
dacă nu este posibil ca să acopere intregral 
aceste costuri. Acoperirea cheltuielilor mă-
rește gradul de independență a evaluatoru-
lui, care atunci când i se solicită estimarea 
unor valori în care nu crede poate cu mai 
multă ușurință să găsească argumentele, 
nefiind stresat de plata salariaților/colabo-
ratorilor care au lucrat la proiect. 

Cunosc zicala Cine nu riscă nu câști-
gă!, dar sunt de părere că riscul trebuie să 
fie un risc cunoscut și asumat de la înce-
put până la sfârșit și, de asemenea, sunt de 
părere că profesia noastră nu este o profe-
sie a riscului, ci o profesie a argumentării 
logice, o profesie în care munca prestată 
trebuie plătită și independența menținută 
cu orice preț! 
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O nouă reglementare imprecisă. 
Reevaluarea bunurilor culturale mobile

Î
n luna aprilie 2019 au apărut Normele privind reeva-
luarea bunurilor culturale mobile deținute de institu-
ții publice de drept public în vederea asigurării unei 
juste reflectări a acestora în contabilitate.

Diferit față de conținutul normelor, titlul pare destul de 
clar. S-a intenționat reglementarea modului în care patri-
moniul muzeelor este reflectat în situațiile financiare.

De fapt, întreaga poveste a pornit de la unele controale 
ale unor instituții de stat (Curtea de Conturi sau ANAF) 
care s-au finalizat prin instrucțiuni scrise adresate instituții-
lor controlate, de a-și reevalua, adică a-și crește valorile din 
contabilitate pentru bunurile din patrimoniu. Nivelul valo-
rii este ridicol, întâlnindu-se frecvent sume de 0,0001 lei. De 
unde au apărut? Din aplicarea deficitară a unei alte reguli 
anterioare legate de denominarea leului (când toate cifrele 
s-au împărțit la 10.000).

În loc să se repare efectul aplicării incorecte a denomi-

nării, de câțiva ani, instițutiile vizate 
caută soluții de reevaluare, iar Ministe-
rul Culturii se străduie să reglemente-
ze ceva în acest sens. Și a reglementat. 

 Ű ADRIAN VASCU, 
Președinte ANEVAR 2014-2015 
Senior Partner Veridio
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Găsiți la finalul articolului, textul inte-
gral al Normelor.

Din analiza profesională a acestora 
rezultă și concluzia din titlu privitoare 
la imprecizia reglementării. 

Înainte de a extrage două idei pe 
care le consider esențiale în a înțelege 
cum ar putea fi aplicate aceste norme, 
amintesc că legiuitorul a presupus că 
reevaluarea se va realiza de o echipă 
compusa dintr-un expert atestat de Mi-
nisterul Culturii și un evaluator autori-
zat membru ANEVAR. În conținutul 
normelor s-au mai prezentat și niște cri-
terii de evaluare la articolul 4, din care 
cel mai ieșit din comun și bineînțeles 
nefuncțional este „valoarea de piață“!

Vă invit să citiți actul normativ, din 
care voi extrage aici două idei, care mi 
se par definitorii.

1. Articolul 1 precizează: „Prezen-
tele norme reglementează mo-
dalitatea de reevaluare a bunuri-
lor culturale mobile, cu excepţia 
bunurilor culturale mobile care 
nu pot fi reevaluate potrivit stan-
dardelor internaţionale de evalu-
are, deţinute în proprietate sau 
în administrare, de către insti-
tuţiile publice, cu scopul deter-
minării valorii juste a acestora în 
contabilitate”.

Comentariu
Așa cum este scris, rezultă foarte 

probabil că niciun bun cultural mobil 
nu poate fi reevaluat conform standar-
delor internaționale de evaluare, prin 
urmare majoritatea masei de reevalu-
at face parte din excepție. Și aceasta 
pentru că nu se precizează despre ce 
standarde internaționale este vorba. 
Pentru că sunt mai multe asemenea 
standarde, iar trimiterea din acest re-
gulament este cu articol hotarât, ceea 
ce presupune că ar trebui să fie respec-
tate toate standardele internaționale. 
Cred că legiuitorul a vrut să se refere 
la standardele IVSC dar și în acest caz 
referința ar fi fost greșită având în ve-

2. Dacă echipa care va realiza ac-
tualizarea indicială va fi aceeași 
prevăzută ca și componență la 
articolul 3, adică un cuplu for-
mat din experţi acreditaţi de că-
tre Ministerul Culturii și Iden-
tităţii Naţionale și evaluatori 
autorizaţi de către A.N.E.V.A.R.

3. Să fie modificate erori ca (re-
zultatul final să fie consemnat 
printr-o cifră rotunjită, cifrele 
fiind de la 1-9) sau acele criterii 
de evaluare care includ elemen-
te care nu își au locul acolo (cum 
este valoarea de piață).

În concluzie, ceva se va putea apli-
ca, având în vedere că obiectivul nu 
este nivelul rezultatului, ci declanșa-
rea și finalizarea unui proces de ree-
valuare aplicând, din nou, păcătoasa 
vorbă românească „e bine și așa rău 
cum e” care ne ține în aceeași stare, 
des întâlnită, de superficialitate.

Și pentru a nu critica doar, dacă ar 
fi să dau și o soluție, Norma ar trebui 
să clarifice la Art. 1 că este vorba de 
standardele de evaluare în vigoare, să 
fie mai riguroasă la Art. 4 și să exclu-
dă „valoarea de piață” din criteriile 
avute în vedere la evaluare (pentru 
a nu se realiza o referință circulară) 
și la ultimul articol, să înlocuiască 
„valoarea actualizată cu indicele de 
inflație” cu o formulare de genul „va-
loarea rezultată din indexarea cu in-
dici de actualizare adecvați fiecărui 
tip de bun reevaluat”.

NORME din 9 aprilie 2019 privind 
reevaluarea bunurilor culturale mobile 
deţinute de instituţii publice de drept 
public, în vederea asigurării unei jus-
te reflectări a acestora în contabilitate:

EMITENT: Ministerul Culturii și 
Identităţii Naţionale 

PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 
307 din 19 aprilie 2019

dere că, în conformitate cu legile din 
România, evaluatorii autorizați trebuie 
să respecte standardele de evaluare în 
vigoare, care sunt standarde naționale 
și nu toate standardele internaționale.

2. La penultimul alineat din ultimul 
articol se precizează „Bunurile cul-
turale mobile pentru care, din mo-
tive obiective, expertul acreditat 
sau evaluatorul autorizat consta-
tă că nu se poate stabili o valoare 
justă sau care nu pot fi reevaluate 
conform standardelor internaţio-
nale de evaluare vor fi evidenţiate 
în continuare în contabilitate cu 
valoarea de intrare actualizată cu 
indicele de inflaţie”.

Comentariu
Cu alte cuvinte, excepțiile de la 

articolul 1 se pot rezolva printr-o ree-
valuare administrativă, respectiv actu-
alizând valoarea de intrare cu indicele 
de inflație. Desigur că nu este clar cum 
se aplică acest indice (și care dintre 
ei!) având în vedere diversitatea foarte 
mare a înregistrărilor din evidențele 
contabile ale muzeelor, dar este dată 
totuși o direcție. 

Astfel, evitându-se subiectivismul 
aprecierii unor bunuri cu o diversi-
tate enormă, și ținând seama că sco-
pul este doar reflectarea contabilă, 
care să satisfacă cerințele autorităților 
de control, cel mai probabil metoda 
principală de reevaluare va rămâne 
actualizarea indicială.

Pentru buna aplicare a acestor 
Norme, cred că ele ar trebui modifi-
cate de către Ministerul Culturii pen-
tru a nu rămâne în istorie ca un act de 
profundă incultură în materia evaluă-
rii bunurilor.

Vor trebui clarificate cel puțin două 
lucruri pentru a putea măcar fi realiza-
tă evaluarea indicială:

1. Cine și cum certifică faptul că 
nu pot fi aplicate standardele in-
ternaționale de evaluare!
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Aprobate prin ORDINUL nr. 2.239 din 9 aprilie 2019, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
307 din 19 aprilie 2019.

ART. 1
Prezentele norme reglementează modalitatea de reeva-

luare a bunurilor culturale mobile, cu excepţia bunurilor 
culturale mobile care nu pot fi reevaluate potrivit standar-
delor internaţionale de evaluare, deţinute în proprietate 
sau în administrare, de către instituţiile publice, cu scopul 
determinării valorii juste a acestora în contabilitate.

ART. 2

(1) Reevaluarea bunurilor culturale mobile se realizează 
în mod individual sau pe colecţii, în funcţie de speci-
ficul diverselor categorii de bunuri culturale mobile, 
acceptându-se ca principii generale următoarele:

a) utilizarea preţurilor practicate în comerţ, pe piaţa de 
artă și antichităţi internă sau internaţională, pentru 
unele produse comparabile sau asimilabile ca rari-
tate, calitate artistică, vechime, valoare culturală și 
încadrarea acestora în limite minimale-maximale; 
pentru bunurile culturale mobile care nu au cores-
pondenţă în comerţ se va stabili un preţ de pornire ce 
va ţine seama de timpul necesar obţinerii obiectului, 
material, tehnică, stare de conservare, raritate etc.;

b) în toate cazurile de reevaluare, 
la calcularea valorii juste se va 
lua în considerare ca rezultatul 
final să fie consemnat printr-o 
cifră rotunjită;

c) în cazul bunurilor culturale mo-
bile care au ca referinţă valori de 
pe piaţa internaţională, expri-
mate în altă monedă decât cea 
naţională, la stabilirea valorii se 
va proceda la conversia acesteia 
în moneda naţională la rata de 
schimb valutar a Băncii Naţio-
nale a României;

d) valoarea justă a bunului cultu-
ral mobil/a colecţiei reflectă un 
preţ de bază căruia i s-au adău-
gat sau i s-au scăzut, prin siste-
mul procentual, valori diferenţi-
ate conform calităţilor utilizate 
pe piaţă.

(2) Reevaluarea patrimoniului cul-
tural naţional se va realiza eșalo-
nat, în conformitate cu prevede-
rile art. 2 alin. (3) din Ordonanţa 
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Guvernului nr. 81/2003 privind 
reevaluarea și amortizarea ac-
tivelor fixe aflate în patrimo-
niul instituţiilor publice, apro-
bată prin Legea nr. 493/2003, 
cu modificările și completările 
ulterioare, sau pornind de la bu-
nurile culturale mobile clasate 
în categoria juridică Tezaur a 
patrimoniului cultural naţional 
și continuând cu cele clasate în 
categoria juridică Fond a patri-
moniului cultural naţional.

(3) Reevaluarea patrimoniului cul-
tural naţional deţinut de către 
instituţiile publice se face, de re-
gulă, la fiecare etapă de 10 ani 
sau, după caz, ori de câte ori este 
necesar.

ART. 3

(1) Reevaluarea bunurilor cultura-
le mobile se realizează conform 
dispoziţiilor Ordonanţei Guver-
nului nr. 81/2003, aprobată prin 
Legea nr. 493/2003, cu modifi-
cările și completările ulterioa-
re, de către experţi acreditaţi 
de către Ministerul Culturii și 
Identităţii Naţionale în domeni-
ile bunurilor culturale din patri-
moniul cultural naţional mobil, 
conform Ordinului ministrului 
culturii și cultelor nr. 2.009/2001 
privind Normele de acredita-
re a experţilor, cu modificări-
le și completările ulterioare, și 
de către evaluatori autorizaţi de 
Asociaţia Naţională a Evalua-
torilor Autorizaţi din România 
(A.N.E.V.A.R.).

(2) În vederea realizării reevaluării 
prevăzute la alin. (1), instituţii-
le deţinătoare pot utiliza experţi 
acreditaţi de către Ministerul 
Culturii și Identităţii Naţionale 
și evaluatori autorizaţi de către 
A.N.E.V.A.R. din aparatul pro-

priu sau pe bază de contract de 
prestări servicii, încheiat con-
form legii.

(3) Reevaluarea prevăzută la alin. 
(1) poate fi realizată de o singu-
ră persoană, în situaţia în care 
aceasta este acreditată ca expert 
de către Ministerul Culturii și 
Identităţii Naţionale și este au-
torizată ca evaluator de către 
A.N.E.V.A.R.

ART. 4

(1) Reevaluarea bunurilor cultura-
le mobile se realizează pe baza 
următoarelor criterii, după caz:

a) valoarea culturală: istorică, ar-
heologică, documentară, memo-
rialistică, artistică, religioasă, 
etnografică, monumentală, ști-
inţifică și tehnică;

b) vechimea;

c) frecvenţa (raritatea);

d) originea, autorul sau școala;

e) materialul – tehnica;

f) starea de conservare (dacă bunul 
cultural a fost sau nu restaurat);

g) apartenenţa la un fond sau o co-
lecţie constituită;

h) autenticitatea;

i) calitatea formală;

j) apartenenţa bunului cultural 
la patrimoniul cultural naţio-
nal mobil clasat sau, după caz, 
susceptibilitatea de a face parte 
din patrimoniul cultural naţio-
nal mobil clasat;

k) valoarea de piaţă;

l) cotele din cataloagele recunoscu-
te internaţional, la bunurile cul-
turale mobile pentru care există 
astfel de lucrări.

(2) Criteriile de reevaluare prevăzu-
te la alin. (1) sunt generale, în ca-
drul fiecărei categorii de bunuri 
culturale mobile expertul acre-
ditat și evaluatorul autorizat vor 
stabili ponderea fiecărui criteriu.

(3) La criteriile prevăzute la alin. 
(1), experţii acreditaţi și evalua-
torii autorizaţi pot adăuga crite-
rii specifice în funcţie de dome-
niu/subdomeniu și de specificul 
bunului cultural mobil.

ART. 5

(1) Rezultatele reevaluării se con-
semnează în contabilitatea insti-
tuţiei publice, potrivit legislaţiei 
în vigoare.

(2) În cazul bunurilor culturale mo-
bile pentru care se declanșează 
procedura de clasare, valoarea 
din documentaţia de clasare se 
va înscrie în contabilitatea insti-
tuţiei publice.

(3) Bunurile culturale mobile pen-
tru care, din motive obiective, 
expertul acreditat sau evaluato-
rul autorizat constată că nu se 
poate stabili o valoare justă sau 
care nu pot fi reevaluate con-
form standardelor internaţiona-
le de evaluare vor fi evidenţiate 
în continuare în contabilitate cu 
valoarea de intrare actualizată 
cu indicele de inflaţie.

(4) Pentru a proteja bunurile cultu-
rale mobile împotriva tentativei 
de furt, valorile de inventar vor 
avea un caracter confidenţial și 
vor putea fi făcute publice doar 
în condiţiile legii. 
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Profesia de evaluator – o privire  
globală în contextul noilor alianțe  

și interese internaționale

U
ltimii ani au fost martorii unei creșteri fără 
precedent a recunoașterii importanței pro-
fesiei de evaluator la nivel global. Să ne în-
țelegem, aceasta este în mod obiectiv una 
valoroasă, dar, cumva, era mereu evitată de 
luminile reflectoarelor. Abia după seria de 

dușuri reci începută cu Enron și spargerea bulei dot.
com1, ulterior culminată prin criza creditelor sub-prime2, 
lumea financiară a început să se trezească și să dea Ceza-
rului ceea ce i se cuvine, adică validarea internațională.

Elementul comun al acestor trei evenimente nefaste 
pentru patrimoniul a milioane de investitori, sau chiar 
cauzatoare de crize economice nu doar financiare, a fost 
supraevaluarea instrumentelor financiare: ex. valoarea 
de piață a firmelor internet (dotcom bubble), respectiv a 
unei firme de energie cu operațiuni internaționale (EN-
RON) sau în ratingul și valoarea justă a unor ipoteci se-
curitizate, împachetate și vândute investitorilor din toată 
lumea (criza creditelor sub-prime). 

Importanța standardizării în evaluare este una pri-
mordială, acestea fiind de fapt panaceul capabil să aducă 
consistență, transparență și încredere în evaluările reali-
zate oriunde pe glob. Din partea investitorilor, bancheri-
lor, autorităților, mass-media sau publicului, în general. 

Reprezentând cele mai bune practici, conformarea la 
un set de standarde recunoscute reprezintă o garanție a 
corectitudinii demersului de evaluare.

Nu în ultimul rând, standardele reprezintă numito-

rul comun care permite compararea 
evaluărilor între ele, în timp și în 
spațiu, indiferent de autor. Aspect 
esențial în diverse situații, cum ar fi, 
de exemplu, cele litigioase.  

Graficul următor prezintă mo-
mentele de formare și, respectiv, de 
spargere ale bulei caselor în SUA, 
eveniment care a stat la baza crizei 
creditelor subprime.

Case Schiller Home Price Index
Principalele grupuri de interese 

în evaluare sunt reprezentate de aso-
ciații profesionale acționând inde-
pendent la nivel național (ex. ANE-
VAR, NACVA) ori internațional (ex. 

 Ű DANIEL MANAȚE,  
Președinte ANEVAR 2016-2017 
MAA, MRICS, REV

Standardele de evaluare și actorii principali pe piața globală a evaluării

„Calitatea de membru este asul din mâneca ta atunci când publicul caută să angajeze un evaluator. În-
seamnă recunoașterea instantanee că membrii au fost pregătiți, testați și au dobândit pe merit autori-
zarea într-o anumită specializare.“ Corinne Cain, ASA 

14 VALOAREA



ASA, RICS) sau organizate în grupuri de asociații profe-
sionale cu interese și activități profesionale și de imagine 
comune (ex. TEGoVA, UPAV, AVA, WAVO). Printre ast-
fel de evenimente se numără conferințe, work-shopuri, 
cursuri, seminare, publicații etc.  

Fără îndoială, cea mai importantă organizație în do-
meniul evaluării este Consiliul Standardelor Internați-
onale de Evaluare (International Valuation Standards 
Council - IVSC).  

IVSC este „o organizație non-profit care acționează ca 
un emitent global de standarde pentru profesia de evalua-
tor, care deservește interesul public. Are ca obiectiv princi-
pal dezvoltarea unor standarde internaționale de evalua-
re (IVS) de calitate, cu scopul final de a asigura coerența, 
transparența și încrederea în evaluările din întreaga lume”.

Membrii IVSC includ cele mai importante organiza-
ții profesionale de evaluare, furnizori de servicii de eva-
luare, instituții academice, organisme de reglementare 

și organisme de standardizare din 
întreaga lume. Există mai mult de 
130 de organizații membre ale IVSC, 
care operează în peste 150 de țări din 
întreaga lume.

Asociația Mondială a Organizați-
ilor de Evaluare (World Association 
of Valuation Organisations - WAVO) 
este „un organism care reunește orga-
nizații profesionale de evaluare a pro-
prietății, care reprezintă evaluatori 
și consultanți imobiliari asociați în 
practica privată, în afaceri și indus-
trie, sectorul public și în educație, pre-
cum și anumite grupuri specializate 
care interferează frecvent cu profesia”.

Membrii WAVO sunt localizați 
în 10 țări: din Asia de Sud-Est (Sin-
gapore), Asia (,Coreea și China), 
Australia (Australia și Noua Zeelan-
dă), până în Europa (România, Ger-
mania,) și Mexic. 

Grupul European al Asociațiilor 
de Evaluatori (The European Group 
of Valuers Associations - TEGoVA) 
este „o asociație paneuropeană de 
organisme profesionale care lucrează 
pentru standarde, etică și calitate pe 
piața evaluării imobilelor. TEGoVA 
se ocupă de elaborarea și promovarea 
standardelor europene de evaluare 

Case Schiller Home Price Index
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(EVS), adoptarea acestora în Europa 
și recomandarea unei abordări stan-
dard a metodologiilor de evaluare”.

Membrii TEGoVA sunt 72 de or-
ganisme profesionale reprezentând 
interese ale evaluatorilor calificați 
din 37 de țări.

Uniunea Pan-Americană a aso-
ciațiilor de Evaluatori (Union Pan 
Americana de Asociaciones de Va-
luation – UPAV) fondată în 1949 
are misiunea fundamentală de a di-
semina cunoștințele tehnice și de a 
stimula dezvoltarea profesioniștilor 
care lucrează în domeniul evaluării 
bunurilor pe întreg continentul ame-
rican. Membrii UPAV sunt Organi-
zații ale evaluatorilor din 18 țări din 
America. UPAV a adoptat standar-
dele internationale IVS.

Asociația Evaluatorilor din Asia 
– AVA are ca membri asociațiile de 
evaluatori din 8 țări din Asia de sud-
est. AVA a adoptat standardele inter-
naționale IVS.

 Asociația Regală a Evaluatori-
lor Imobiliari (Royal Institution of 
Chartered Surveyors - RICS) este 
„un corp profesional britanic cu aco-
perire internațională care promovea-
ză și impune standarde în domeniile 
teren, real estate, construcții și in-
frastructură. Reunește și reprezintă 
interesele mai multor profesii legate 
de proprietatea imobiliară și între-
prindere (ex. controlul și suprave-
gherea construcțiilor, management de 
proiect, evaluare imobile sau evaluare 
de afaceri și necorporale)”.

RICS reunește aproape 8.400 
de profesioniști calificați numai în 
Europa. 

Institutul Internațional al Eva-
luatorilor de Afaceri (International 
Institute of Business Valuers - iiBV) 
este „o organizație care reunește aso-
ciații profesionale proeminente de 
evaluare a afacerilor și, care, împreu-
nă cu membrii săi, furnizează  opor-
tunități educaționale și promovează 
consecvent etica și standardele profe-

sau Japonia. 
HypZert (HZ) este „o organizație 

națională (Germania) lider pentru 
evaluatorii care realizează analize și 
evaluări pe piața imobiliară și pentru 
industria financiar–bancară, având 
parteneri internaționali. HypZert are 
un rol de expert recunoscut în dome-
niul evaluărilor de real estate.”

Acționarii HZ sunt instituții fi-
nanciare (bănci) de top din Germa-
nia, cu acoperire internațională pe 
piața creditului și investițiilor imo-
biliare. HZ certifică evaluatori de 
bunuri imobile pentru garantare în 
baza unor criterii recunoscute inter-
național ISO/IEC 17024.

Fundația de Evaluare (Apprai-
sal Foundation - AF) este „autorita-
tea principală a națiunii (americane) 
în profesia de evaluator. Organizația 
stabilește standardele și calificările 
autorizate de Congres, pentru evalu-
atorii imobiliari și oferă orientări vo-
luntare privind metodele și tehnicile 
de evaluare recunoscute pentru toți 
profesioniștii în domeniul evaluării. 
Prin munca sa, sprijină profesia, asi-
gurându-se că evaluările sunt inde-
pendente, consistente și obiective”.

AF beneficiază de un vast sistem 
de sponsorizare și consiliere din care 
fac parte asociații profesionale na-
ționale sau internaționale, instituții 
financiare sau instituții din industrii 
apropiate de real estate (ex. hoteluri 
sau agenții imobiliare). 

Alianțe în zăngănit  
de Standarde

„Alianțele și parteneriatele gene-
rează stabilitate atunci când reflectă 
realitățile și interesele tuturor părților.”

Stephen Kinzer, jurnalist american
Toate bune și frumoase până aici, 

însă piața globală a evaluării nu este 
deloc un plai dulce mioritic, unde se 
revarsă laptele și mierea cunoștin-
țelor profesionale, iar acreditările și 
recunoașterile reciproce sunt frec-
vente, facile și lipsite de probleme.  

sionale, facilitând schimbul de infor-
mații și idei și încurajând colaborarea 
internațională”.

iiBV reunește 8 asociații profesi-
onale de evaluatori de afaceri din 6 
țări (SUA, Canada, China, România, 
Serbia, Regatul Arabiei Saudite), o 
asociație internațională de evaluatori 
de afaceri (International Association 
of Certified Valuation Specialists - 
IACVS) și un provider recunoscut 
de informații și educație pentru eva-
luarea afacerilor (Business Valuation 
Resources - BVR). 

Institutul de Evaluare (Appraisal 
Institute - AI) este „cea mai mare or-
ganizație profesională de evaluatori 
imobiliari (din SUA), având o istorie 
de peste 85 de ani. Prin programele 
sale de acreditare și ofertele educați-
onale, prin eforturile de promovare 
și editare de publicații, AI menține o 
poziție de lider în evaluările din real 
estate și continuă să fie unul din lide-
rii globali ai profesiei de evaluator”.

Printre publicațiile cele mai cele-
bre ale AI se numără The Appraisal 
of Real Estate, o adevărată „biblie” 
a evaluărilor imobiliare, sursă de 
cunoștințe și preluări sau traduceri 
pentru nenumărate asociații profesi-
onale de evaluatori imobiliari. 

Asociația Evaluatorilor Ame-
ricani (American Society of Ap-
praisers - ASA) este „o organizație 
profesională internațională multidis-
ciplinară și non-profit, reprezentând 
toate disciplinele de evaluare (verifi-
care, întreprinderi, bunuri personale, 
mașini și echipamente, imobiliare). 
Misiunea asumată este de a stimula 
încrederea publicului în membrii aso-
ciației și în profesia de evaluator prin 
conformare la cele mai înalte niveluri 
de standarde etice și profesionale”.

Deși este o organizație fondată 
în SUA, are importante valențe glo-
bale fiind organizată pe capitole care 
cuprind și o serie de locații exter-
ne SUA, cum sunt Europa, Canada, 
China, Hong Kong, Australia, Mexic 
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Dimpotrivă, este mai degrabă teatrul unor confruntări 
profesionale pe toate planurile: de la litigii și tranzacții, 
până la garantarea împrumutului sau lichidare.

Și ce stindard mai bun sub care să se adune grupele 
de interese decât cel al standardelor, acest must-have al 
oricărei profesii, fie ea de evaluator, contabil sau auditor. 
Din acest punct de vedere, IVSC este cu trei lungimi de 
cal înaintea celorlalți. Pare imposibil de ajuns. Oricum, 
oferă un set de standarde solide și adecvate adoptării 
largi, mondiale, deoarece acoperă toate specializările di-
recte de evaluare3 (EI, EPI, EBM, EIF). Sunt atât de pu-
ternici și de folositori profesiei de evaluator, încât și mari 
jucători independenți, cum e RICS, au adoptat IVS ca și 
coloană vertebrală a propriilor standarde (Red Book). 

WAVO, pare o actriță de dimensiuni mici, în realitate 
fiind una de greutate, având în vedere că reprezintă che-
ia de acces pe gigantica piață asiatică (ex. China, Coreea 
de Sud, Hong Kong sau Japonia) dar și de penetrare a 
unor regiuni îndepărtate și exotice pentru europeni sau 
nord-americani, cum sunt Australia și Noua Zeelandă. 
WAVO este o promotoare activă a IVS.

HypZert este unul dintre cele mai bune exemple ale 
„noilor alianțe în zăngănit de standarde”. După ce a pă-
răsit intempestiv TEGoVA, unde a avut reprezentanți 
foarte apreciați în bord timp de multe mandate, HZ și-a 
aruncat privirile pe piețe noi, atractive, respectiv Asia. A 
inițiat astfel o alianță cu WAVO și IVSC, alături de care 
a început să organizeze evenimente pentru activitatea 
de evaluare. Nu în ultimul rând, HZ folosește relația cu 

IVSC și WAVO ca să promoveze ti-
puri speciale de valoare – valoarea 
sustenabilă pe termen lung (L-TSV4) 
sau ca să promoveze și să asigure 
training și sprijin pentru acreditarea 
proprie în evaluări imobiliare – CIS 
HypZert. HZ promovează IVS.  

iiBV este într-o continuă căuta-
re de alianțe și parteneri cu scopul 
de a oferi educație în toată lumea în 
domeniul evaluării de afaceri și ne-
corporale. În acest scop, iiBV este 
un activ colaborator al unor asociații 
profesionale cum sunt IVSC, ASA, 
ANEVAR, NACVA, WAVO etc. iiBV 
promovează IVS. 

Despre puține organizații pro-
fesionale care includ și evaluatori 
se poate spune că se află în atât de 
multe poziții din care profesia poate 
fi influențată cum este cazul RICS. 
RICS este un sponsor activ al IVSC 
sau AF, două instituții cruciale pen-
tru profesia de evaluator, având însă 
și calitatea de participant activ în 
comisiile de lucru sau de conduce-
re a acestor organizații. Sistemul de 
alianțe al RICS este unul complex și 
elaborat, implicând organizații cum 
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este ASA sau AICPA sau iiBV, urmărind lărgirea sferei 
de acreditări, de la cea clasică de evaluator imobiliar, la 
una nouă, de evaluator de întreprinderi și necorporale 
(CEIVTM). Această din urmă alianță merită detaliată. Este 
vorba de calificarea denumită Certified in entity and in-
tangible valuationsTM, oferită internațional de un triunghi 
instituțional format de ASA, AICPA și RICS cu scopul de 
a forma și impune o elită în evaluările pentru raportarea 
financiară (valoarea justă) la entități listate pe piețe orga-
nizate de capital (burse de valori). 

Appraisal Institute caută activ lărgirea zonelor sale 
de influență, de la Canada, unde organizația soră (Ap-
praisal Institute of Canada) face majoritatea jocurilor 
pe piața evaluărilor imobiliare, până în Asia, Australia și 
Noua Zeelandă.  

ASA desfășoară o activitate internațională intensă, 
în zone ca: Europa (ASA Chapter fiind localizat la Pra-
ga, Cehia), Japonia, Mexic, Canada, Australia sau China. 
Dincolo de materialele suport de curs pentru afaceri sau 
echipamente (cu o largă recunoaștere internațională), 
ASA organizează și cursuri de pregătire în diverse speci-
alizări ale evaluării, determinând evaluatori din diverse 
zone ale lumii să obțină acreditare ASA. Pe plan intern, 
ASA se numără printre fondatorii și finanțatorii Apprai-
sal Foundation, instituție cheie în standardizarea legată 
de evaluări. 

O voce aparte în corul autorităților profesiei este 
TEGoVA. Respectându-și propriul crez într-o Europă 
unită, puternică și independentă, TEGoVA a promovat 
constant propriul set de standarde europene de evaluare 
(EVS), reușind ca să adauge EVS consacratelor IVS în lis-
ta de recomandări ale directivelor europene care se refe-
ră, între altele, și la evaluarea bunurilor.  Cu toate acestea, 
sfera de adoptare și utilizare a EVS nu este atât de mare 
cât ar fi putut să fie, deoarece  standardele europene sunt 
limitate la evaluarea proprietăților imobiliare. În ciuda 
limitării la real estate, TEGoVA a reușit însă să promo-

veze propriile acreditări – Recogni-
sed European Valuer (REV) și TE-
GoVA Residential Valuer (TRV), în 
rândul multor asociații profesionale 
europene. Conducerea TEGoVA este 
însă una ancorată în realitate, astfel 
că la ultima adunare generală a fost 
aprobată realizarea unor standarde 
europene de evaluare de afaceri, o 
recunoaștere a nevoii de diversifi-
care cerută adeseori de unii dintre 
membrii săi. 

Poziția și rolul ANEVAR 
în contextul alianțelor 
profesionale globale

„Prin standarde înalte țintim 
excelența.

Prin comportament etic câștigăm 
respectul partenerilor.

Prin calitate construim încrederea 
în profesia de evaluator autorizat.”
 Extras din Viziunea ANEVAR

Pe bună dreptate, acum este mo-
mentul să ne întrebăm: în acest con-
text dinamic, marcat de interese pro-
prii ale unor instituții furnizoare de 
standarde, training sau informații 
pentru evaluări, ale unor asociații 
profesionale mai largi sau mai re-
strânse, ce face ANEVAR? Cum se 
raportează la continua schimbare de 
politici și alianțe? Suntem sau nu pe 
val? Ce urmărim în viitor?

O să vă rog să priviți figura de jos. 
Este emblematică și descrie complet 
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situația de față, prefigurând totodată și raportarea noas-
tră la cei ce contează în profesie la nivel internațional: 

IVSC: ANEVAR promovează IVS; standardele ANE-
VAR includ IVS; ANEVAR are în prezent un reprezen-
tant într-unul  din cele două comitete de conducere  ale 
IVSC și participă activ la ședințele de strategie ale IVS de 
stabilire a modalităților de extindere a sferei de cuprinde-
re și aplicare a IVS. În trecut, ANEVAR a avut un mem-
bru în Comitetul de conducere IVSC care a avut și poziția 
de vicepreședinte în perioada 2005-2008.

TEGoVA: Standardele ANEVAR includ o serie de 
standarde europene care nu sunt acoperite de IVS. ANE-
VAR susține activ TEGoVA, a avut mulți ani reprezentant 
în bordul TEGoVA și are în prezent trei reprezentanți ac-
tivi în trei comisii de lucru TEGoVA. O serie de membri 
ANEVAR au marca REV.

WAVO: ANEVAR participă activ la evenimentele 
WAVO, organizând chiar două dintre congresele mondi-
ale ale evaluatorilor sub egida WAVO (2008 și 2018). Un 
evaluator român este membru în bordul WAVO iar câțiva 
evaluatori români au calitatea de experți WAVO.  

RICS: o serie de evaluatori membri ANEVAR au și 
calitatea de membri RICS, și trei membri ANEVAR au 
poziția superioară de FRICS. Între cele două organizații 
există un protocol de colaborare prin care membrii acre-
ditați ANEVAR pot avea direct calitatea MRICS 

ASA: ANEVAR are legături strânse cu ASA; una din 
acțiunile comune cele mai apreciate este susținerea cur-
sului de mașini și echipamente de către lectorii ASA în 
România și pregătirea unei echipe locale de lectori în 
evaluarea bunurilor mobile, alături de dobândirea drep-
turilor de traducere a cărții ASA de evaluare a mașinilor 
și echipamentelor. În mod curent, ASA oferă spre publi-
care ANEVAR articole de înaltă ținută privind evaluarea 
afacerilor, în special.

 AI: ANEVAR are legături strân-
se cu AI; una din acțiunile comune 
cele mai apreciate este dobândirea 
drepturilor de traducere a cărții AI 
de evaluare a proprietăților imobi-
liare. În mod curent, AI oferă spre 
publicare ANEVAR articole de înaltă 
ținută privind evaluarea imobilelor. 
Totodată, ANEVAR și AI organizea-
ză, în baza unui protocol de colabo-
rare, evenimente comune, cum este 
conferința internațională din sep-
tembrie din România și fac schimb 
de speakeri la conferințele proprii.  

HypZert: ANEVAR are legături 
strânse cu HZ; colaborarea s-a con-
cretizat printr-o serie de acțiuni care 
au vizat dezvoltarea unui suport 
pentru implementare a valorii ipo-
tecare în standardele ANEVAR sau 
prin participarea speakerilor Hyp-
Zert la evenimentele internaționale 
ale ANEVAR.

iiBV: ANEVAR are legături strân-
se cu iiBV; președintele ANEVAR 
este membru în boardul iiBV. Spea-
kerii iiBV sunt prezenți la evenimen-
tele internaționale ale ANEVAR În 
prioada următoare iiBV va susține 
două seminare de pregătire, în coo-
perare cu ANEVAR. 

Ce-ar mai fi de spus: după cum 
se vede acționăm activ și responsabil 
pentru a implementa viziunea aso-
ciației noastre, respectiv de a fi un 
lider recunoscut și respectat pe plan 
regional și european, și, de ce nu, pe 
plan internațional.

Mult succes, ANEVAR!

1 Dotcom (Internet) Bubble burst a cauzat prăbușirea indicelui 
NASDAQ cu 76,8% între martie 2000 și octombrie 2002. Fali-
mentul ENRON a avut loc în 2001 după un lung șir de informa-
ții contabile triumfaliste care prezentau investiții falimentare 
ca fiind extrem de valoroase.
2 Subprime Mortgage Crisis, 2007 – 2010 s-a declanșat în SUA, 
având la origine supraevaluarea proprietăților rezidențiale ipo-
tecate. Securitizarea ipotecilor, împachetarea lor în instrumen-
te financiare complexe, cvasi-imposibil de evaluat și vânzarea 
lor în toată lumea a condus la exportul crizei și internaționali-
zarea acesteia. 
3 Mai puțin pe cea indirectă, de verificare a evaluării – VE. 
4 În acest sens a lansat dezbaterea privind includerea L-TSA în-
tre tipurile de valoare promovate de IVAC!
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Cristina Grigorescu,

Vicepreședinte 

ANEVAR

Motto: 
Cel mai trist aspect al vieții actuale este că știința acumulează cunoș-
tințe mai repede decât acumulează societatea înțelepciune. 
 – Isaac Asimov

Zece lucruri  
inevitabile

A
m terminat de recitit de cu-
rând „Omul Pozitronic” un 
roman științifico-fantastic 
scris de Isaac Asimov (de fapt 
povestirea Omul Bicentenar) 
și Robert Silverberg în 1993 

(care a dezvoltat povestea după moartea 
lui Asimov) și care reprezintă călătoria 
unei entități de la o mașină (robot casnic 
și dădacă) la condiția de om. Oficial. Adi-
că în intenția declarată a autorului. Dar ca 
orice bucată de literatură SF, analogiile cu 
societatea și cu moravurile epocii în care 
a fost scris romanul, precum și referințele 
istorice, sunt inevitabile. Niciun autor nu 
se poate desprinde complet de propria ex-
periență astfel încât să scrie ceva cu totul 
nou… și nici să uite „rețetele” care asigură 
succesul la public. Deși lumea imaginată 
de Asimov este plasată (cu înțelepciune 
aș zice) într-un viitor peste câteva sute de 
ani fără să nominalizeze (să ne amintim 
de Odiseea Spațială 2001 a lui Arthur C. 
Clarke al cărei „deadline” a trecut de mult 
fără ca cele descrise în carte - la momentul 
1968 - să se fi întâmplat), ceea ce transfor-
mă cartea într-una nemuritoare. 

Căci este Foarte Posibil ca cele descri-
se în carte să se întâmple mai curând decât 

au visat cei doi autori: robotul Umanoid 
SOPHIA există; oamenii deja sunt „com-
plexați” de multe dintre cele ce le utilizea-
ză zi de zi, de la mașină de spălat rufe, la 
telefonul inteligent și casele inteligente, iar 
aversiunea față de o tehnologie ce avansea-
ză mai rapid decât poate înțelege un om 
obișnuit există deja, înlocuirea  lucrători-
lor reali cu cei virtuali sau „pozitronici” în 
domenii în care interacțiunea umană părea 
de neînlocuit – medicina de diagnostic, de 
exemplu, duce anxietatea la un alt nivel.

Și, deci, după 25-26 de ani avem: roboți 
umanoizi care pot fi utilizați la treburile 
casnice, există aversiune față de multele ga-
dget-uri și tehnologii noi – de fapt nu față de 
ele, ci față de viteza cu care se petrec schim-
bările, dezorientarea și aversiunea față de 
modificarea rapidă a modului de viață și a 
standardelor sociale. Nu e nevoie să aștep-
tăm sutele de ani din carte pentru asta…

Însă sunt inevitabile în condițiile în 
care multe alte lucruri ajung la îndemână, 
cu prețul unei bucăți de independență (e 
adevărat) pentru că orice opțiune pentru 
a ușura accesul cuiva la informații/ servi-
cii/ bunuri are drept revers „înrolarea” în 
marea masă a unei baze de date. De obi-
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ceiuri, opinii, preferințe, alegeri, interese 
etc. Și devine mult mai ușor a înrola fie-
care individ în șabloane care fac reacțiile 
lui previzibile și determinabile.

Și, în aceste condiții, nu e de mirare că 
și în micul nostru univers de evaluatori 
au apărut lucruri care generează cel puțin 
aprehensiune, dacă nu teamă de-a dreptul.

1.  AVM  
(Automated Valuation Model)
Pentru cei nefamiliari cu conceptul 

acesta, este vorba de un software care anali-

zează și agregă informații despre tranzacții 
și oferte imobiliare, atribuind valoare unei 
proprietăți. În prezent se utilizează în speci-
al pentru proprietăți imobiliare rezidențiale 
din piețe active, care pot genera suficiente 
informații pentru a obține o populație rele-
vantă din punct de vedere statistic. Tendin-
ța este de a utiliza acest instrument pentru 
a estima valoarea proprietăților în scopul 
finanțării achiziției acestora, da-da – chiar 
pentru garantarea creditelor.

Sunt multe discuții pro și contra (de la 
a proba existența proprietății, a dotărilor 
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acesteia și până la acuratețea informațiilor 
utilizate ca input pentru modelul respec-
tiv și a faptului că modelul în sine este 
perceput ca un soi de cutie neagră), însă 
este doar o problemă de timp până când 
AVM va putea fi învățat să:

 Ű Distingă între anunțurile repetitive 
sau neadevărate și cele reale pentru a 
își construi baza de date;

 Ű Să transforme documentele proprietă-
ții în informații utile pentru evaluare 
sub formă de baze de date;

 Ű Să localizeze proprietatea pe baza 
adresei pe care a citit-o mai sus;

 Ű Să „citească” singur informațiile din 
fotografiile furnizate, să spunem pe 
Google Earth, pentru a estima starea 
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Va mai trece însă 

destul de mult timp 

până când AVM 

va putea fi utilizat 

pentru proprietăți 

mai complexe, deși 

cred că șansele 

sunt minime, din 

simplul motiv că 

tranzacțiile cu 

asemenea proprietăți  

nu sunt suficient 

de numeroase.

clădirii (măcar la exterior) – pixeli 
transformați în descriere a clădirii;

 Ű Să facă automat analiza pe perechi 
de date și să furnizeze influența ele-
mentelor de comparație în valoare;

 Ű Să determine un indice imobiliar în 
microzona aferentă amplasării pro-
prietății imobiliare.

Asta având ca punct de pornire sca-
narea documentelor de proprietate și a 
documentației cadastrale.

Și dacă pentru garantare se va soli-
cita Mortgage Lending Value ca rezultat 
al AVM, valoare care, prin excelență, 
este o valoare care are drept caracteris-
tică stabilitatea în timp pentru atenu-
area volatilității valorii proprietăților 
pentru finanțările pe termen lung, ră-
mâne întrebarea cât de importantă este 
starea interioară a clădirii, în condițiile 
în care, de regulă, cumpărătorii de pe 
piața secundară fac întotdeauna investi-
ții în anumite dotări ale apartamentului 
(cel mai adesea, obiectele sanitare și bu-
cătăria), atunci AVM va furniza valori 
cu o precizie suficient de mare pentru 
scopul propus: de garantare a creditelor.

Va mai trece însă destul de mult 
timp până când AVM va putea fi uti-
lizat pentru proprietăți mai complexe, 
deși cred că șansele sunt minime, din 
simplul motiv că tranzacțiile cu ase-
menea proprietăți  nu sunt suficient de 
numeroase.

Dar, chiar și pentru proprietățile 
rezidențiale standard, deocamdată ra-
ționamentele de evaluare nu pot fi ușor 
învățate de AVM.

AVM există deja și se vor dezvolta 
în continuare, dintr-un motiv foarte 

simplu: optimizează utilizarea resurselor, 
principiu care stă la baza a tot ceea ce ne 
înconjoară, inclusiv la baza funcționării 
corpului uman.

2.  Platforme de brokeraj 
pentru lucrări/ comenzi de 
evaluare

Hai să vedem:

 Ű Se folosesc pentru servicii de taxi

 Ű Se folosesc pentru servicii juridice

 Ű Se folosesc pentru servicii medicale

 Ű Se folosesc pentru servicii turistice

Până la urmă aceste platforme țin loc 
de rubrica „Mica Publicitate” din ziarele 
pe hârtie și au avantajul că furnizorul de 
servicii va fi evaluat la rândul său de către 
client. Și pentru cel care caută servicii e 
mai simplu: în loc să caute pe zeci de si-
te-uri, consultă unul sau două sau câteva 
site-uri de brokeraj… și, uite așa, apare o 
platforma de tip TRIVAGO care compa-
ră prețuri de pe mai multe platforme de 
brokeraj servicii de turism… căci și 10 
site-uri devin prea multe….

Iar dacă ANEVAR nu se poate angaja 
într-o activitate comercială de acest gen, 
oare se poate opune?

3.  Inspecția proprietăților 
imobiliare cu drone
Iarăși este o problemă de timp. Este o 

problemă de timp până când dronele nu 
vor mai fi ghidate de om, se vor intro-
duce coordonatele locului unde trebuie 
să ajungă. Nu ar fi o premieră, că doar 
s-au folosit sute de ani porumbei pentru 
transmiterea mesajelor, iar locul unde 
trebuiau să ajungă era „fixat” în mintea 
porumbelului drept „acasă”.
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Însă, dacă la 

acordarea creditului 

se acceptă o 

marjă de eroare, 

de ce nu și la re-

evaluarea statistică? 

Viitorul poate aduce 

probabil extinderea 

sistemului și la alte 

tipuri de proprietăți 

„standardizabile” 

în anumite limite.

Iar drona fotografiază pe drum toate 
împrejurimile și odată ajunsă la destina-
ție - exteriorul clădirii. Iar inspecția la 
interior rămâne doar o problemă de des-
chis fereastra sau ușa și de ferit de pereți 
și mobile. Dar ați auzit de ecolocație, nu? 
Încă de la lilieci… La interior și exterior, 
drona poate face o „cartografiere” a pe-
reților, podelelor, tavanelor și dotărilor 
construcției.

Și nu rămâne decât ca pixelii să fie in-
terpretați de un AVM care a beneficiat de 
cursuri de „machine learning” (vă lan-
sez provocarea să căutați voi ce înseam-
nă asta) și iată: poze și diagnoză finisaje 
și stare construcție. Credeți că e greu să 
înveți o mașină ce înseamnă un anumit 
tip de crăpătură la fundație și iată uzu-
ra observată? Credeți că e greu ca, odată 
evaluate „ridurile” și necesarul de repa-
rații pentru o construcție, un software 
să determine cheltuielile necesare pentru 
remedieri?

4.  Re-evaluarea statistică  
a garanțiilor imobiliare
Aceasta este o noutate, mai veche, de 

fapt. Dar am inclus-o pe listă pentru că 
are încă destui contestatari și sunt sufi-
cienți aceia care nu știu ce să facă cu re-
zultatele și nu înțeleg/ acceptă marja de 
eroare inevitabilă.

Însă, dacă la acordarea creditului se ac-
ceptă o marjă de eroare, de ce nu și la 
re-evaluarea statistică? Viitorul poate aduce 
probabil extinderea sistemului și la alte ti-
puri de proprietăți „standardizabile” în anu-
mite limite. De exemplu, acele proprietăți 
standard din parcurile rezidențiale, aproape 
identice, de ar trebui să pui fir roșu la poarta 
ca să știi unde locuiești, ca la valize – să le 
recunoști pe banda de bagaje.

Deci așteptarea este ca abordarea să 
se extindă.

5.  Transferul de informații 
automat în bazele de 
date (Optical Character 
Recognition - OCR și 
robotics)

Asta e simplu, din moment ce activi-
tatea este învățată de copii încă din clasa 
pregătitoare: a citi un text (OCR), iar apoi 
a introduce anumite informații în anumi-
te rubrici de tabel (robotics).

Numai că de această dată este vorba 
de un software care, în prezent, a trecut 
de granița cuvântului tipărit și poate găsi 
informații și în texte nestandardizate sau 
scrise de mână. Și de alt software care 
introduce informațiile în bazele de date, 
simulând operațiunile manuale ale unui 
utilizator uman. Numai că softul nu ia 
pauză de țigară și lucrează cel mai bine 
noaptea, când utilizatorii umani ai plat-
formelor de baze de date dorm, în loc să 
încarce sistemul prin utilizări simultane.

Și dacă în aceeași bază de date există 
și unele texte preformate, iată că apăsând 
pe câteva butoane ale scanerului și se-
lectând câteva opțiuni, poți genera par-
tea descriptivă a raportului de evaluare. 
Odată pus la punct sistemul, cât poate să 
dureze? Am asistat săptămâna trecută la 
o demonstrație de „alcătuire” automată a 
unui raport de evaluare și a durat cam 15 
minute. Sigur, fără condiții limitative și 
ipoteze speciale și așa mai departe.

Discutam cu un furnizor de astfel de 
servicii care a avut un proiect la o ban-
că mare din România, pentru popularea 
unei baze de date utilizând ca surse cel 
puțin 3:

 Ű Raportul de evaluare,

 Ű Documentul de proprietate,
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 Ű Documentația cadastrală.

Unica intervenție umană și provo-
carea a fost gestionarea conflictelor: in-
formații diferite din cele 3 surse pentru 
aceeași categorie (de exemplu, suprafața 
utilă) și cineva trebuia să decidă care este 
cea corectă. Până și acest proces poate fi 
automatizat, dacă decizi care este sursa de 
adevăr (sursa cea mai credibilă) pentru 
fiecare tip de informație (ce părere aveți: 
pentru suprafața utilă sursa primară ar 
fi documentația cadastrală sau actul de 
proprietate?)

Și mai renunțăm la o parte dintre ope-
rațiunile manuale și ne eficientizăm mun-
ca. Sau o simplificăm.

6.  Împărțirea informațiilor  
și cooperarea
Scriam, nu de mult, despre unirea ca 

stare și mărturisesc că am ezitat înainte 
de a accepta invitația de a scrie. Pe de-o 
parte pentru că momentul Centenarului 
era deja compromis la acea dată de mi-
cismele și miticismele (de la „ Mitică” al 
lui Caragiale) ale unor persoane publi-
ce fără viziune și, pe de alta, pentru că  
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Având drept obiect 

al evaluării aceeași 

proprietate industrială, 

să zicem, un raport 

de evaluare foarte 

bun, semnat alături de 

o echipă de evaluatori 

este un semn de 

profesionalism mai 

bun decât un raport 

defectuos, semnat 

de unul singur, nu?

momentul chiar a fost important și so-
lemn. Dar fondul rămâne: orice proiect, 
de la un proiect de națiune cum a fost 
Unirea și până la evaluările mai deosebi-
te pe care avem șansa să le realizăm, are 
drept cheie de succes schimbul de infor-
mații și colaborarea.

Cooperarea există ca temă pe această 
listă pentru că în societatea actuală par-
că lumea se teme de asta și pare că fieca-
re nu își vede decât curtea lui și propriul 
interes, iar o eventuală deschidere către 
altcineva este percepută ca o slăbiciune, o 
scădere a prestigiului și, mai rău, o lipsă 
de profesionalism.

Oare? Având drept obiect al evaluării 
aceeași proprietate industrială, să zicem, 
un raport de evaluare foarte bun, semnat 
alături de o echipă de evaluatori este un 
semn de profesionalism mai bun decât 
un raport defectuos, semnat de unul sin-
gur, nu?

A-ți recunoaște limitele este semn de 
putere, nu de slăbiciune, așa cum și a ți 
le depăși cu ajutorul cuiva, sau a ajuta pe 
cineva să își depășească limitele și să pro-
greseze este tot semn de putere, inteligen-
ță și generozitate.

7.  Adaptabilitatea  
și acceptarea schimbării
Schimbările dese, caracteristice vie-

ții de astăzi, pot genera anxietate, cum 
spuneam mai devreme. Dar acestea sunt 
vremurile, iar noile generații percep asta 
ca pe un fapt normal, la care trebuie să 
te adaptezi. Și atât. Nu există alternativă 
pentru un om activ, chiar dacă înseam-
nă ieșirea constantă din zona de confort, 
ceea ce puțini dintre noi acceptă cu ușu-
rință. Asta ni se trage tot de la modul de 
funcționare a corpului uman care acțio-
nează în sensul optimizării utilizării re-
surselor, sub formă de experiență, care 

până la ultima instanță înseamnă o colec-
ție din ce în ce mai impresionantă de situ-
ații cunoscute și reacții-reflex.

Deci, să rămânem deschiși către 
schimbare și să ne adaptăm.

8.  Forma de prezentare  
a informațiilor
Atenție: nu este vorba de conținut! 

Pare trivial și lipsit de substanță, nu e așa? 
Pare superficial, dar:

 Ű Un raport de evaluare făcut neglijent 
cu forme de litere diferite, prost pagi-
nat, tipărit pe o imprimantă cu „pete”, 
nu face impresie bună;

 Ű Presupunând că paginația și forma li-
terelor sunt în regulă, una este să po-
vestiți în cuvinte și alta este ca aceleași 
informații să fie furnizate prin ima-
gini/ grafice/ simboluri. Și aici, am 
un singur exemplu: emoticoane - :)))) 
Un raport de piață sau de evaluare cu 
multe imagini sugestive va face o im-
presie mai bună decât unul care spune 
același lucru doar prin tabele. Pentru 
că nu degeaba ne sunt telefoanele in-
teligente pline de pictograme!

 Ű Trecând și de asta, credeți că dacă 
aveți o siglă și o denumire recognos-
cibilă este suficient? Aflați că pentru 
a păstra atenția vie și nivelul de reco-
gnoscibilitate a siglei utilizate trebuie 
ca, periodic, să faceți o schimbare. 
Exemplele sunt nenumărate și iată trei 
dintre cele mai comune: siglele postu-
rilor TV, siglele de pe autoturisme – să 
zicem Renault și cele ale produselor cu 
notorietate - Pepsi Cola. Modificările 
pot fi subtile (o formă de literă apropi-
ată dar totuși ușor diferită și un font 
o idee mai mare) sau mai radicale. De 
exemplu Renault a renunțat să scrie pe 
autoturisme numele în clar și a mărit 
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Tarifele neargumentate 

vor rămâne mici, 

pentru că regulile de 

achiziție în corporații 

sunt clare, iar lipsa 

de susținere a 

tarifului cerut duce 

automat la tariful cel 

mai mic. Căci toți 

cei ce participă la 

licitație sunt experți 

evaluatori și, în 

lipsa altor informații, 

așteptarea este către 

aceeași calitate.

dimensiunea siglei și toată lumea, cu 
minim interes automobilistic, recu-
noaște de la distanță marca…

Ideea de bază e să aveți un standard 
de întocmire a rapoartelor de evaluare (ca 
formă) și să modernizați periodic acest 
standard, păstrând totuși acele elemente 
care fac lucrarea recognoscibilă de la dis-
tanță. Sper să nu cădem în extrema ce se 
manifestă în unele țări dezvoltate unde 
conținutul a devenit mai puțin important 
decât forma.

9. Tarifele mici 
Este o problemă spinoasă și pusă pe 

seama diferențelor de putere de negociere 
între evaluatori și marile corporații. Sigur 
e așa? A obține un anume tarif pentru 
evaluare constă de fapt în a-l convinge pe 
cumpărătorul serviciului de evaluare că 
cererea este justificată și că rezultatul ser-
viciului „merită banii”. Haideți să începem 
prin a ne  uita în propria curte – pentru că 
de fapt dezechilibrul de forțe de negociere 
nu vine din mărimea părților neapărat ci, 
cred eu, din inabilitatea uneia dintre părți 
de a convinge că tariful cerut e corect:

 Ű Cel mai adesea se discută de tarif pe 
raport de evaluare și nu de tarif orar. 
Este denumirea de „raport de evalu-
are” o măsură a efortului depus și a 
competențelor necesare pentru întoc-
mirea lui? Din exterior, toate sunt „ra-
poarte de evaluare”.

 Ű Descrierea competențelor necesare în 
procesul de evaluare - gradul de seni-
oritate corelat cu experiența specifică 
în număr de lucrări similare executate 
de persoanele din echipa de  evaluatori 
sunt argumente înțelese de cei pentru 
care calificativul de „expert” chiar în-
seamnă un standard de calitate, care, 
atenție, trebuie „satisfăcut”, altfel nu 
mai crede nimeni că sunteți experți.

 Ű Relațiile de lungă durată cu clienți 
similari cu cel cu care se negociază, 
ceea ce reflectă constanță, predictibi-
litate și seriozitate, care pot adăuga un 
plus la tariful cerut.

 Ű Explicarea clară a impactului unui tarif 
mic. Calitatea serviciului prestat nu tre-
buie impactată, ci conținutul acestuia. 
De exemplu, se poate argumenta că un 
tarif mai mic înseamnă lipsa inspecției 
proprietății, ceea ce influențează negativ 
gradul de încredere în valoare și nu în 
calitatea aplicării metodologiei. Poate că 
marja de eroare sporită este acceptabilă 
pentru client sau poate înțelege implicați-
ile și este de acord să plătească mai mult.

 Ű Nu în ultimul rând, curajul de a spune 
„nu” dacă anumite condiții ale cola-
borării chiar nu sunt acceptabile. Dar 
aici nu îmi permit să spun mai mult 
din poziția (văzută drept comodă) de 
„corporatist” în care mă aflu, deși în 
viața profesională am spus de multe 
ori „nu”, dar, se pare, în așa fel încât a 
fost acceptat ca justificat.

Tarifele neargumentate vor rămâne 
mici, pentru că regulile de achiziție în cor-
porații sunt clare, iar lipsa de susținere a ta-
rifului cerut duce automat la tariful cel mai 
mic. Căci toți cei ce participă la licitație sunt 
experți evaluatori și, în lipsa altor informa-
ții, așteptarea este către aceeași calitate. 

10. Trecerea timpului
Și la final, lucrul cel mai greu de accep-

tat, dar cu adevărat inevitabil: „Fugit irrepa-
rabile tempus” (Vergiliu). Aici nu avem altă 
soluție decât acceptarea, de la primul rid, la 
primul nepot, prima zi de pensie și așa mai 
departe. Totul, cu zâmbetul pe buze!

Nu îmi rămâne decât să sper că par-
cursul lungului meu expozeu să fie timp 
petrecut cu folos pentru tine, cititorule! 
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Sigur vă întrebați: De ce să particip?
Un răspuns foarte simplu ar fi, după logica feminină, „de ce nu?”.

Anuța Stan, 

Vicepreședinte 

ANEVAR, Director 

FAIRVALUE Consulting

Încep înscrierile  
la Examenul  
de Acreditare 2019!

A
m primit și eu întrebarea 
aceasta și am răspuns gândin-
du-mă la ce m-a determinat 
pe mine să dau acest examen, 
în 2004. Principalul motiv a 
fost atunci verificarea cunoș-

tințelor acumulate până la acel moment.
Știam deja că este un examen „greu”, dar 

asta nu m-a împiedicat să încerc.
Da, este greu, este un examen serios, dar 

ce este ușor în viață?
Aș pune, ca principal motiv de a partici-

pa la acest examen, verificarea cunoștințelor.
Un alt motiv: dacă vă uitați pe site-ul 

ANEVAR, la rubrica Tabloul Asociației, gă-
siți (la această dată) 4.069 de membri titu-
lari, 118 membri care dețin specializarea VE 
– Verificarea evaluării și doar 109 membri 
acreditați.

De aici rezultă, în aceeași logică fe-
minină, că nu este ușor să devii membru 
acreditat. Faptul că mai puțin de 3% dintre 
membrii titulari sunt acreditați înseamnă 
că, într-adevar, este un examen serios, și că 
trebuie să muncești mult pentru a promova. 
Dar, după ce ai promovat, te poți număra 
printre cei sub 3% care au reușit și care astfel 
au parte de recunoșterea eforturilor depuse.

Știați că, începând cu 2009, un număr 
de 61 membri acreditați ANEVAR au de-

venit Recognised European Valuer? După 
promovarea acestui examen, cei care doresc 
pot să obțină această recunoaștere a nivelu-
lui ridicat al cunoștințelor de către TEGoVA 
(The European Group of Valuers‘ Associati-
ons). Și așa apare un alt motiv – posibilita-
tea de a deveni REV (Recognised European 
Valuer).

Iată că am ajuns la cel de-al patrulea 
motiv - actualizarea cunoștințelor. Știind 
că este un examen serios, fiecare dintre cei 
care am participat ne-am apucat să citim și 
să recitim materialele de curs și de seminar 
sau cărți de specialitate. Câți dintre noi nu 
ne-am dori mai mult timp pentru studiu? 
De cele mai multe ori ne pierdem în rutina 
zilnică și nu ne mai facem timp pentru un 
studiu „mai aprofundat” al materialelor noi 
apărute în domeniu.

Este o profesie care se adaptează în per-
manență la necesitățile pieței și pentru a 
ține pasul cu cerințele tot mai exigente ale 
clienților și utilizatorilor, trebuie să fim în 
permanență la curent cu tot ce se modifi-
că în domeniu. Apar materiale noi în mod 
regulat, seminare noi la care ne-am dori 
să participăm, dar fără un „pretext” serios 
suntem tentați să amânăm. După ce vă veți 
decide să participați la examenul de acredi-
tare, sunt convinsă că veți citi mai mult și 
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Calendarul unei 

astfel de sesiuni și 

regulamentul sunt 

disponibile pe site-ul 

ANEVAR, iar întrebările 

legate de aceste 

examene le așteptăm 

la adresa de e-mail: 

valoarea@anevar.ro

veți participa la seminarele cu teme pe mar-
ginea cărora simțiți nevoia să mai lămuriți 
câte ceva. 

Un alt motiv, al cincilea: una dintre pro-
bele examenului este verificarea unui raport 
de evaluare, deci clar veți citi cu atenție stan-
dardul despre Verificare și, ca să vă antre-
nați, veți face cel puțin câteva verificări de 
rapoarte de evaluare. Puteți începe cu pro-
priul raport pe care îl utilizați, ocazie cu care 
veți lua standardele de evaluare a bunurilor 
ANEVAR și veți face o proprie Verificare, 
punctual și amănunțit. Astfel, este posibil 
să mai găsiți câte ceva de îmbunătățit, câte 
ceva ce poate ar fi bine să fie completat în 
rapoarte, și astfel ați câștigat deja prin creș-
terea calității rapoartelor de evaluare pe 
care le întocmiți.

Al șaselea motiv: prima dintre probe 
constă în prezentarea unui număr de ra-
poarte de evaluare reprezentative, pe care 
le va verifica comisia de acrediatare. Ce 
ocazie mai bună decât aceasta ca rapoartele 
depuse la dosar să fie analizate de către doi 
lectori cu experiență, care să confirme (sau 
nu) că rapoartele sunt complete și că res-
pectă cerințele standardelor de evaluare în 

vigoare? În caz că acestea prezintă necon-
formități, lucrul acesta vă va fi comunicat 
și aveți posibilitatea să remediați eventuale 
probleme.

Al șaptelea motiv, dar nu ultimul: ne pu-
nem „mintea la treabă”, iar acesta este un 
lucru care ne va ține activi și, de ce nu, ne 
demonstrăm nouă înșine că se poate.

Am enumerat doar 7 motive pentru care 
eu consider că este foarte important să vă în-
scrieți la acest examen. Mai sunt, cu siguran-
ță, și altele, dar vă las să le identificați singuri.

Calendarul unei astfel de sesiuni și 
regulamentul sunt disponibile pe site-ul 
ANEVAR, iar întrebările legate de aceste 
examene le așteptăm la adresa de e-mail: 
valoarea@anevar.ro.

În încheiere, am ales și un citat pe care îl 
consider foarte potrivit:

„Oricine renunţă să înveţe este bătrân, 
chiar dacă are 20 sau 80 de ani. Oricine 
continuă să înveţe rămâne tânăr. Cel mai 
important lucru în viaţă este să-ţi păstrezi 
propria minte tânără.” — Henry Ford

Vă așteptăm să participați la examenul 
de anul acesta pentru atribuirea calității de 
Membru Acreditat, și vă urăm succes! 

Stiați că?
Promovând examenul de acreditare:
•  Puteți deveni evaluatori recunoscuți la nivel european – REV, recunoaştere oferită 

prin intermediul ANEVAR de către The European Group of Valuer Associations 
(TEGoVA), grup de asociații de evaluatori ce include 71 de asociații din 37 de țări.

•  Puteți deveni membri ai Royal Institute of Chartered Surveyors – MRICS. RICS este 
organismul profesional global care promovează şi aplică standarde internaționale 
în evaluarea, gestionarea şi dezvoltarea terenurilor, imobilelor, construcțiilor şi 
infrastructurii şi are membri în 148 de țări.

•  Puteți obține, în conformitate cu hotărârea Consiliului Director al ANEVAR din data 
de 15 iulie 2019, un voucher pentru a achita echivalentul a 20 de ore de pregătire 
continuă în anul 2020.

•  Veți primi un premiu oferit de Preşedintele ANEVAR, doamna Dana Ababei, 
constând în participarea la conferința şi evenimentul dedicat membrilor corporativi, 
ce vor avea loc la Sinaia, în 6 decembrie 2019.

VALOAREA  |  Q2 2019 29



Știm să... numărăm?...

„…

 Ű Joe, va trebui să înveți să numeri!

 Ű Dar, doamnă Jewls, eu deja știu să număr.

 Ű Atunci, numără până la 10!

 Ű Șase, opt, doisprezece, unu, cinci, doi, șapte, unspre-
zece, trei, zece.

 Ű Nu, Joe, ai greșit!

 Ű Nu-i adevărat, am numărat până am ajuns la 10.

 Ű Dar ai greșit! O să-ți arăt! Zise doamna Jewls punând 
cinci creioane pe catedră; câte creioane sunt, poți să 
le numeri?

 Ű Da: patru, șase, unu, nouă, cinci; sunt cinci creioane, 
doamnă!

 Ű Ai greșit!

 Ű Păi câte creioane sunt, doamnă?

 Ű Cinci!

 Ű Așa am zis și eu!

…”

Și cum, la vremea aceea, verifi-
cam o temă de casă de la unul din 
cursurile noastre de formare profe-
sională, a apărut o... revelație...: ase-
menea copilului din poveste (dar la 
altă scară), și noi, evaluatorii, uneori, 
avem o percepție „corectă” legată de 
valoarea bunului pe care îl evaluăm, 
percepție care își are rădăcinile as-
cunse în experiența de viață și pro-
fesională, într-un echilibru interior 
natural pe care l-am dobândit prin 
multiple acumulări...

„patru, șase, unu, nouă, 
cinci”... valoarea e „bună” 
(adică e conformă cu 
așteptările) dar modul în 
care am ajuns la ea...?

Cred că mulți ne-am regăsit, mă-
car o dată, într-o astfel de situație: 
am fost convinși că am lucrat corect 
dar, după ce munca noastră a fost 
revizuită de altcineva (sau chiar de 

În urmă cu ceva timp, fiul meu de opt 
ani citea o carte1 și se amuza foarte 
tare… Ne-a împărtășit și nouă, părin-

ților, bucuria lui citindu-ne câteva pasaje:

 Ű DUMITRU  
DUMITRIU-CRISTIAN,  
Președinte Filiala Nord-Est
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noi înșine, după o vreme) am consta-
tat cu nemulțumire că una sau mai 
multe erori (mai ales dacă ele s-au 
compensat cumva) au deviat trase-
ul rezonabil către concluzie și, chiar 
dacă am ajuns „în zona” valorii, ne-
conformitățile strecurate îi pot ame-
nința credibilitatea.

Și atunci ne întrebăm: de ce? cum 
a fost posibil? oare cum de nu mi-am 
dat seama? Resentimentele și deza-
probarea pe care le experimentăm 
nu reprezintă, însă, nici răspuns și 
nici soluție la această problemă. Si-
gur, dacă ar fi să căutăm cauzele po-
sibile, putem întocmi o listă cu multe 
poziții... dar, în spatele oricărui mo-
tiv aparent, totul se reduce la timp!

Adesea în grabă, între inspecții și 
predări de rapoarte la termen, aler-
găm să ne câștigăm existența cu cea-
sul în mână. Asta ne scade vigilența 
și focalizarea și ne mută viața din 
prezent într-un viitor aflat sub sem-
nul scadențelor la facturi și rate...

Timp... dar de unde...?

Suntem covârșiți de multitudi-
nea sarcinilor și suntem, mai mereu, 
sub presiunea termenelor de pre-
dare; adeseori, la întâlnirile pe care 
le avem cu colegi din Asociație, ne 
plângem unii altora dar foarte rar 
sau deloc, mergem până la a con-
știentiza că trebuie să facem ceva. 
Și că acel ceva nu va veni niciodată 
din afară! La fel ca atunci când con-
ducem autoturismul, nu vine nimeni 
din exterior să apese pedala de frână 
și nici pe cea de accelerație... doar 
noi suntem cei care luăm deciziile! 
Nimeni altcineva. Echilibrul dintre 
accelerație și frână e specific fiecă-
ruia dintre noi și perioadei din viață 
pe care o parcurgem, dar cred că e 
util ca, din când în când, să reducem 
motoarele; putem astfel constata că, 
micșorând cumva cantitatea, putem 
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câștiga timp pentru calitate: să citim cărți de specialitate, 
să participăm la conferințe și seminare de pregătire nu 
doar pentru ore, ci pentru informația de acolo...

Zilele trecute participam, ca lector, la un astfel de se-
minar; câțiva colegi au venit, înainte de a începe, să mă 
întrebe: „la ce oră dăm testul?”; și cred că s-ar fi bucurat 
dacă răspunsul ar fi fost: „acum, și după aceea puteți ple-
ca”... cu toții păreau oameni serioși, la locul lor și, dacă 
ar fi fost să-i caracterizezi cu un singur cuvânt, acela nu 
ar fi fost nicicum superficialitate! Oamenii aceia au alo-
cat timp din viața lor respectivului seminar; au cheltuit 
și niște resurse bănești a căror procurare a mai însemnat 
niște timp; și totuși păreau dispuși să irosească această 
bucată de viață pentru a câștiga... timp...!...?...

Oare nu este un nonsens?... unde se fracturează ra-
țiunea în virtutea căreia acționăm? Unde lăsăm lucruri-
le importante pentru a ne ocupa mai mult de celelalte? 
Oare nu ne aflăm sub presiune doar pentru că o accep-
tăm? Oare nu depinde de noi să ne evaluăm corect bucă-
țile de viață pe care „le vindem”? Dacă, în loc să vindem 
mult și ieftin, am șlefui mai bine produsul, adăugându-i 
valoare și vânzându-l la un preț mai bun, nu am câștiga 
și noi și cei din jurul nostru?

Oare nu a venit vremea, ca în multe alte domenii ale 
vieții, să înlocuim fast (valuation) cu slow (valuation)? 
Nu de mâine, dar într-un viitor (cât mai) apropiat, să 
schimbăm „parametrii” și, ca să pornim de la două repe-
re „simbolice” – durata minimă de 3 zile pentru elabo-
rarea unui raport de evaluare  și cei 400 de lei, onorariul 
pentru evaluarea2 unui apartament – să mai adăugăm o zi 
și 100 de lei? (sigur, retoric nu stricto sensu).

Ce-i de făcut?

Sunt multe răspunsuri care ne vin în minte, putem 
argumenta pentru fiecare dintre ele dar, dacă ne gândim 
bine, la fel ca mai sus, și aici totul se reduce la... timp!

Să ne facem timp! să căutăm, măcar câteodată, mă-
car la lucrările „mai sensibile”, să punem lucrurile pe 
slow-motion ca să avem timp să le privim; să le analizăm; 
poate să mai căutăm/verificăm o informație-două în pia-
ță; poate să mai aplicăm o metodă dintr-o altă abordare; 
poate...

Mai mult decât atât: ce-ar fi dacă ne-am acorda timp 
să recitim mai atent rapoartele înainte de a le tipări sau, 
de ce nu, să le dăm altora să le citească, știut fiind că 

adesea putem trece de mai multe ori 
peste o eroare și să nu o sesizăm... 

Suntem singuri în această 
bătălie? Ceilalți sunt cu 
noi sau împotriva noastră?

Aceeași realitate poate fi privită 
din mai multe unghiuri; acționând 
pe o piață limitată, sigur că tendința 
ar fi să rupem o bucată cât mai mare 
din ea, uneori chiar știind că poate e 
mai mare decât putem duce în mod 
rezonabil; și nu m-aș ramifica să dis-
cut din ce cauză procedăm astfel, nu 
asta mi-am propus.

Adevărul este că, de mult prea 
multe ori, ne simțim singuri împo-
triva celorlalți (de fapt ei împotriva 
noastră...); ne-am obișnuit atât de 
mult cu competiția încât nici nu o 
mai sesizăm; luptăm într-un firesc 
care ne îndepărtează de colegii noș-
tri, uitând că putem fi ajutați de aceș-
tia și, mai ales, că îi putem ajuta.

„Dă mai departe”

Asociația noastră are două resur-
se profesionale importante, respec-
tiv: un corp de aproximativ 80 de 
lectori și unul de aproximativ 120 de 
membri cu specializarea VE; sigur, 
cele două categorii se suprapun în 
oarecare măsură, fiind colegi care se 
regăsesc în ambele.

Dacă o parte (cât mai mare) din-
tre lectori și verificatori, dar și alți 
membri ai Asociației cu o experiență 
și cunoaștere mai amplă (și nu sunt 
puțini!) ne-am oferi să primim de 
la ceilalți colegi lucrări pe care să le 
citim și să dăm un feedback autori-
lor subliniind deopotrivă și părțile 
bune dar și pe cele mai puțin bune, 
așa cum le-am perceput noi, în mod 
detașat și binevoitor? Și, ca să nu des-
chidem o „linie (obligatorie) de bu-
siness”, dacă am face asta pro bono?! 

 Ű Dacă, în loc 
să vindem 
mult și ieftin, 
am șlefui mai 
bine produsul, 
adăugându-i 
valoare și 
vânzându-l la un 
preț mai bun, 
nu am câștiga 
și noi și cei din 
jurul nostru?
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Mai mult decât atât: dacă toate 
acestea s-ar derula sub anonimat? 
Asta ar presupune, pe de o parte, 
ca rapoartele de evaluare trimise să 
fie 100% depersonalizate și, pe de 
alta, atât autorul, cât și verificato-
rul, să nu fie puși în contact direct, 
totul derulându-se printr-un terț 
care să asigure anonimatul (mă ofer 
voluntar...).

Ce ar câștiga colegii „verificați” 
dintr-o astfel de acțiune? Cred că 
mai multe: ar avea un feedback pe 
conținutul rapoartelor, calitatea și 
credibilitatea acestora; ar constata 
care sunt tipurile de evaluări la care 
sunt deficitari, abordările pe care se 
simt mai puțin stăpâni; ar vedea care 
sunt cunoștințele teoretice care le 
lipsesc sau care nu sunt corect/com-
plet înțelese; pe scurt, ar putea ve-
dea ce le lipsește pentru a fi complet 
competenți! Și, nu în ultimul rând, 
s-ar „expune” unei „verificări soft”, 
înaintea uneia „hard” (monitoriza-
rea, de exemplu...).

Acțiunea ar putea fi utilă și în co-
relație cu programul seminarelor pro-
pus de ANEVAR, în sensul că fiecare 
participant ar putea constata care 
seminare îi sunt utile și să le solicite 
atunci când, periodic, sunt lansate 
chestionarele de opinie; dacă subiec-
tele utile nu se regăsesc în program, 
am avea și sugestii referitoare la te-
matica unor noi seminare.

Închei, deci, cu această provoca-
re: cine se înscrie atât ca verificator, 
cât și ca verificat? Aștept reacțiile 
dumneavoastră pe adresa de e-mail 
a redacției (valoarea@anevar.ro), cu 
subiectul „știm să... numărăm?...” 

1 Louis Sachar, Povești piezișe de la Școala-n 
Dungă, editura Artur

2 GEV 520 Evaluarea pentru garantarea împru-
mutului, para. 16.
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Număr de rapoarte de evaluare și număr  
de clădiri introduse în BIF – Baza de Informații Fiscale

Statistici generale la 31 martie 2019

1. Număr clădiri și număr rapoarte de evaluare – Distribuție pe județe și București

În intervalul 1 ianuarie – 31 martie al anului 2019 trendul numărului de rapoarte pentru impozitare înregistrate în BIF 
și al numărului de clădiri evaluate în cadrul acestora a fost aproximativ constant faţă de anul anterior: cu doar 3% mai mul-
te clădiri - 163.229 față de 158.983 evaluate în 2018, și cu 4% mai puține rapoarte de evaluare față de anul anterior - 54.071 
înregistrate anul acesta, respectiv 56.295 în 2018.

Județ/ 
Bucureşti

Număr clădiri
Număr 

rapoarte

Procentaj din 
total număr 
clădiri (%)

Procentaj din 
total număr 
rapoarte (%)

Alba 3.178 1.043 1,9 1,9

Arad 3.360 1.027 2,1 1,9

Argeş 4.340 1.517 2,7 2,8

Bacău 5.995 1.609 3,7 3,0

Bihor 5.749 1.905 3,5 3,5

Bistriţa-Năsăud 1.700 776 1,0 1,4

Botoşani 1.914 750 1,2 1,4

Brăila 2.080 730 1,3 1,4

Braşov 5.561 1.979 3,4 3,7

Bucuresti 18.459 6.279 11,3 11,6

Buzău 3.248 1.035 2,0 1,9

Călăraşi 2.591 740 1,6 1,4

Caraş-Severin 1.994 756 1,2 1,4

Cluj 5.868 2.338 3,6 4,3

Constanţa 8.702 2.357 5,3 4,4

Covasna 1.461 549 0,9 1,0

Dâmboviţa 2.875 928 1,8 1,7

Dolj 3.322 1.272 2,0 2,4

Galaţi 3.486 1.143 2,1 2,1

Giurgiu 1.640 479 1,0 0,9

Gorj 3.366 760 2,1 1,4

Harghita 3.187 1.179 2,0 2,2

Județ/ 
Bucureşti

Număr clădiri
Număr 

rapoarte

Procentaj din 
total număr 
clădiri (%)

Procentaj din 
total număr 
rapoarte (%)

Hunedoara 3.690 1.254 2,3 2,3

Ialomiţa 2.491 755 1,5 1,4

Iaşi 5.591 1.755 3,4 3,2

Ilfov 6.047 1.654 3,7 3,1

Maramureş 2.836 1.187 1,7 2,2

Mehedinţi 1.544 506 0,9 0,9

Mureş 4.480 1.648 2,7 3,0

Neamţ 3.812 938 2,3 1,7

Olt 1.767 688 1,1 1,3

Prahova 6.119 1.546 3,7 2,9

Sălaj 1.495 652 0,9 1,2

Satu Mare 2.355 961 1,4 1,8

Sibiu 3.761 1.388 2,3 2,6

Suceava 4.907 1.933 3,0 3,6

Teleorman 2.026 586 1,2 1,1

Timiş 6.259 1.894 3,8 3,5

Tulcea 2.196 621 1,3 1,1

Vâlcea 2.729 996 1,7 1,8

Vaslui 2.611 889 1,6 1,6

Vrancea 2.437 1.072 1,5 2,0

TOTAL  163.229  54.074 100 % 100 %
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2. Număr clădiri și număr rapoarte de evaluare – Distribuție pe sectoare București

Sector Bucureşti Număr clădiri Număr rapoarte
Procentaj din total  
număr clădiri (%)

Procentaj din total  
număr rapoarte (%)

Număr clădiri/ raport

Sector 1  5.287  1.997 28,6 31,8 2,6

Sector 2  3.138  1.134 17,0 18,0 2,8

Sector 3  3.864  1.167 20,9 18,6 3,3

Sector 4  2.381  710 12,9 11,3 3,4

Sector 5  1.425  573 7,7 9,1 2,5

Sector 6  2.364  702 12,8 11,2 3,4

TOTAL  18.459  6.283 100 % 100 % 2,9
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București

Tip contribuabil Sector Bucureşti Număr clădiri Număr rapoarte
Procentaj din total 
număr clădiri (%)

Procentaj din total 
număr rapoarte (%)

Număr clădiri/ raport

Persoană fizică

Sector 1 668 540 34,0 33,7 1,2

Sector 2 354 283 18,0 17,7 1,3

Sector 3 316 263 16,1 16,4 1,2

Sector 4 193 162 9,8 10,1 1,2

Sector 5 233 196 11,8 12,2 1,2

Sector 6 203 159 10,3 9,9 1,3

Total 1.967 1.603 100 % 100 % 1,2

Persoană juridică

Sector 1 4.619 1.457 28,0 31,1 3,2

Sector 2 2.784 851 16,9 18,2 3,3

Sector 3 3.548 904 21,5 19,3 3,9

Sector 4 2.188 548 13,3 11,7 4,0

Sector 5 1.192 377 7,2 8,1 3,2

Sector 6 2.161 543 13,1 11,6 4,0

Total 16.492 4.680 100 % 100 % 3,5

TOTAL  18.459  6.283 - - 2,9

3. Număr clădiri și număr rapoarte de evaluare – Distribuție pe tip contribuabil (PF, PJ)
Țară

Tip contribuabil Număr clădiri Număr rapoarte
Procentaj din total  
număr clădiri (%)

Procentaj din total  
număr rapoarte (%)

Număr clădiri/ raport

Persoana fizică 12.609 9.556 7,7 17,7 1,3

Persoana juridică 150.620 44.515 92,3 82,3 3,4

TOTAL 163.229 54.071 100 % 100 % 3,0
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4. Număr clădiri și număr rapoarte de evaluare  
– Distribuție pe categorii de utilizare a clădirilor (R, N, M)

Situație comparativă PF vs. PJ. Număr clădiri, număr rapoarte (%)

Categorie utilizare Număr clădiri Număr rapoarte
Procentaj din total număr 

clădiri (%)
Procentaj din total număr 

rapoarte (%)
Număr clădiri/ raport

Rezidențială 21.256 7.410 13,0 12,9 2,9

Nerezidențială 137.763 46.426 84,4 80,6 3,0

Mixtă 4.210 3.759 2,6 6,5 1,1

 TOTAL  163.229  57.595 100 % 100 % 2,8
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Raport de analiză statistică  
a Bazei Imobiliare de Garanții (BIG)

A. STATISTICI GENERALE PE TIPURI ȘI SUBTIPURI  
DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

Q1 2019

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 2.653,85 40,72 2.401 9,93

Rezidențială 1.487,44 22,82 16.982 70,22

Industrială 1.345,37 20,64 1.827 7,55

Teren 529,02 8,12 2.475 10,23

Agricolă 250,84 3,85 218 0,90

Alte tipuri 131,62 2,02 55 0,23

Mixtă 119,71 1,84 226 0,93

Total 6.517,86 100,00 24.184 100,00

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 763,30 51,32 12.453 73,33

Casă cu teren 491,21 33,02 3.875 22,82

Ansamblu rezidențial 99,30 6,68 25 0,15

Bloc de apartamente 80,69 5,43 42 0,25

Apartament în casă 52,94 3,56 587 3,46

Total 1.487,44 100,00 16.982 100,00

Sumă valori de piață (milioane €) 
– Proprietăți rezidențiale

Sumă valori de piață (milioane €) 
– Proprietăți comerciale

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

Procentaj  
valoric (%)

Număr  
rapoarte

Procentaj  
cantitativ (%)

Comercială

Spațiu comercial - clădire 
independentă 1.436,95 54,15 922 38,40

Spațiu de birouri - clădire 
independentă 613,63 23,12 296 12,33

Unitate cazare 394,67 14,87 206 8,58

Spațiu comercial - parte dintr-o 
clădire

147,87 5,57 828 34,49

Spațiu de birouri - parte dintr-o 
clădire 49,03 1,85 140 5,83

Spațiu de agrement 11,71 0,44 9 0,37

Total 2.653,85 100,00 2.401 100,00
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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 depozitare și logistică 710,22 52,79 938 51,34

Spațiu de producție 635,15 47,21 889 48,66

Total 1.345,37 100,00 1.827 100,00

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) 57,54 48,07 117 51,77

Spațiu de producție și depozitare 33,74 28,19 48 21,24

Spațiu comercial și de birouri 22,59 18,87 44 19,47

Spațiu de birouri cu spații comerciale (retail) 4,29 3,59 12 5,31

Bloc apartamente cu spații comerciale (retail) 1,53 1,28 5 2,21

Total 119,71 100,00 226 100,00

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

Agricolă

Fermă zootehnică 84,56 33,71 91 41,74

Siloz 78,39 31,25 36 16,51

Fermă avicolă 49,32 19,66 52 23,85

Fermă agricolă de cultură 26,77 10,67 29 13,30

Abator 6,66 2,65 2 0,92

Seră legumicolă / floricolă 2,66 1,06 4 1,83

FNC 1,89 0,76 1 0,46

Fermă piscicolă 0,41 0,16 1 0,46

Moară 0,13 0,05 1 0,46

Cramă/ Centru de vinificație 0,05 0,02 1 0,46

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

Livadă 0,00 0,00 0 0,00

Total 250,84 100,00 218 100,00

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 326,34 61,69 1.192 48,16

Cu destinație agricolă 79,30 14,99 435 17,58

Extravilan 65,30 12,34 485 19,60

Intravilan arabil 54,94 10,38 352 14,22

Cu destinație specială 2,19 0,41 8 0,32

Cu destinație forestieră 0,95 0,18 3 0,12

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

Total 529,02 100,00 2.475 100,00

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 74,34 56,48 8 14,55

Centrală hidroelectrică 37,58 28,55 6 10,91

Stație distribuție carburanți 12,55 9,54 40 72,73

Centrală electrică eoliană 7,14 5,43 1 1,82

Total 131,62 100,00 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
Casă cu teren 755

Apartament în bloc 798

Alexandria Apartament în bloc 555

Arad
Casă cu teren 816

Apartament în bloc 857

Bacău Apartament în bloc 792

Baia Mare Apartament în bloc 837

Bârlad Apartament în bloc 643

Bistriţa Apartament în bloc 726

Botoșani Apartament în bloc 752

Brașov
Casă cu teren 829

Apartament în bloc 1.062

Brăila Apartament în bloc 717

București
Apartament în bloc 1.190

Apartament în casă 1.113

Buzău Apartament în bloc 844

Călărași Apartament în bloc 666

Cluj-Napoca
Casă cu teren 1.290

Apartament în bloc 1.441

Constanţa
Casă cu teren 1.008

Apartament în bloc 1.111

Craiova
Casă cu teren 828

Apartament în bloc 1.089

Deva Apartament în bloc 755

Drobeta-Turnu Severin Apartament în bloc 635

Focșani Apartament în bloc 728

Galaţi Apartament în bloc 842

Hunedoara Apartament în bloc 512

Iași
Casă cu teren 791

Apartament în bloc 1.032

Oradea
Casă cu teren 761

Apartament în bloc 922

Piatra-Neamţ Apartament în bloc 699

Pitești Apartament în bloc 965

Ploiești Apartament în bloc 872

Râmnicu Vâlcea Apartament în bloc 814

Satu Mare
Casă cu teren 641

Apartament în bloc 687

Sfântu Gheorghe Apartament în bloc 670
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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 1.441

2 Bucureşti 1.190

3 Timişoara 1.174

4 Constanţa 1.111

5 Craiova 1.089

6 Braşov 1.062

7 Iaşi 1.032

8 Piteşti 965

9 Sibiu 959

10 Târgu Mureş 957

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 1.290

2 Constanţa 1.008

3 Timişoara 978

4 Braşov 829

5 Craiova 828

6 Arad 816

7 Iaşi 791

8 Oradea 761

9 Alba Iulia 755

10 Târgu Mureş 682

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

1 Bucureşti 1.113

2 Timişoara 986

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

Sibiu Apartament în bloc 959

Slatina Apartament în bloc 900

Slobozia Apartament în bloc 720

Suceava Apartament în bloc 821

Târgoviște Apartament în bloc 636

Târgu Jiu Apartament în bloc 907

Târgu Mureș
Casă cu teren 682

Apartament în bloc 957

Timișoara

Casă cu teren 978

Apartament în casă 986

Apartament în bloc 1.174

Tulcea Apartament în bloc 877

Vaslui Apartament în bloc 721

Zalău Apartament în bloc 657

În cazul proprietăților imobiliare de tip casă cu teren se prezintă în tabelul de mai sus valoarea de piață unitară  
a proprietății (teren+casă) calculată în €/mp de suprafață utilă a casei.
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Apartament în bloc – Top valoare de piață/ mp

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

1 Sector 1 1.505

2 Sector 2 1.245

3 Sector 3 1.213

4 Sector 6 1.200

5 Sector 4 1.101

6 Sector 5 1.034

Valori de piață (€/ mp) – Sectoare București

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

Sector 1 Apartament în bloc 1.505

Sector 2 Apartament în bloc 1.245

Sector 3 Apartament în bloc 1.213

Sector 4 Apartament în bloc 1.101

Sector 5 Apartament în bloc 1.034

Sector 6 Apartament în bloc 1.200

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

Valori de piață (€/ mp) – Județe

D. Teren 

Extravilan Cu destinație agricolă

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

1 Călăraşi 0,61

2 Constanţa 0,61

3 Ialomiţa 0,62

4 Tulcea 0,56

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

1 Brăila 0,56

2 Călăraşi 0,58

3 Constanţa 0,58

4 Ialomiţa 0,57

5 Timiş 0,63

Valori de piață (€/ mp) – Județe

c. Proprietăți de tip industrial  

Spațiu de depozitare și logistică Spațiu de producție

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

1 Cluj 329

2 Ilfov 385

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

1 Braşov 296

2 Prahova 254

Valori de piață (€/ mp) – Municipii/orașe
b. Proprietăți de tip comercial   

Spațiu comercial parte dintr-o clădire

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

1 Iaşi 1.088
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Despre etică  
la evaluatorii români

Câteva clarificări
Etica a fost și va fi întotdeauna un subiect sensibil de 

discutat, motivat de faptul că aceasta presupune aspecte 
calitative dificil de evaluat și… lucrul cu propriul compor-
tament. În general, etica este asociată în mare măsură cu 
responsabilitatea socială, dovadă fiind în acest sens lucră-
rile publicate în domeniu pe acest subiect. Spre exemplu, 
într-o sinteză critică realizată de Monica Heintz, care în 
2006 publica la editura Curtea Veche cartea Etica muncii 
la românii de azi, se insistă pe ideea că românii muncesc 
destul de mult, că sunt harnici dar ineficienți și că nu sunt 
responsabili față de muncă, consecința directă a faptului 
că îi interesează mai mult părerea șefilor lor. În particular, 
etica muncii membrilor din profesiile liberale, inclusiv a 
experților evaluatori, se încadrează la categoria etica aface-
rilor. Pentru cei interesați, o sursă importantă de rezultate 
științifice cu referire la etica în afaceri o reprezintă Business 
Review: A European Review. Însă pentru discuția noastră 
considerăm oportună definița simplă a eticii din Dicționa-
rul explicativ al limbii române (DEX 2009), care ne spune 
că aceasta reprezintă un „ansamblu de norme în raport cu 
care un grup uman își reglează comportamentul pentru a 
deosebi ce este legitim și acceptabil în realizarea scopurilor”.

Etica - un subiect tabu pentru evaluatori
Pentru profesioniștii evaluatori munca lor se referă în 

principiu la ansamblul de activități în legătură cu realizarea 
raportului de evaluare ca rezultat livrabil al activității de eva-
luare. Astfel, din perspectivă instituțională, în ultima decadă 
constatăm un interes destul de mare pentru subiectul eticii 
cu referire la munca evaluatorilor din România. Oare acest 
interes se manifestă și din partea evaluatorilor sau a benefici-
arilor muncii acestora? Iată o întrebare la care societatea este 
interesată să găsească un răspuns pertinent. Însă, o impresie 
pe subiectul eticii apare atunci când discutăm teoretic despre 

etică, caz în care constatăm că toată lu-
mea se pricepe (aproape ca la fotbal!) 
și în care toată lumea are o abordare 
destul de prudentă. Să fie oare așa? Sau 
este o reacție normală la prea multe 
teoretizări, în condiții de experiment 
fără o manifestare concretă a mercan-
tilismului. Să fie adevărată această per-
spectivă? În aceste condiţii, pentru eva-
luatorul român este suficient un simplu 
cod de etică, cu câteva dispoziții ge-
nerale și finale, la care să adăugăm o 
prezentare tot generală (a se citi seacă) 
despre principiile fundamentale de eti-
că pentru a înțelege și a trece la un nivel 
de cultură adecvat al eticii în munca de 
evaluator. Este suficient de cunoscut 
acest cod de etică între membrii profe-
siei pentru a putea fi respectat? 

 Ű PROF. UNIV. DR. 
ALEXANDRU ȚUGUI,  
Membru ANEVAR, EI

 Ű PROF. UNIV. DR.  
DANIELA AGHEORGHIESIEI
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În practică, a vorbi despre etică, pare a fi un lucru relativ 
simplu. Însă, dificulatatea pare a se instala atunci când noi 
trebuie să ne comportăm tot timpul în mod etic. Pentru toți 
aceia dintre noi care am auzit despre etică înainte de 1989, 
când cu toții ne pricepeam, cel puţin teoretic, la a vorbi des-
pre etică și echitate – binomul esenţial pe rol de pilon de bază 
al societăţii socialiste, putem constata că în practică i se acor-
dă o atenţie superficială din diferite considerente, mai mult 
sau mai puţin îndreptăţite. Însă, pentru colegii noștri mai ti-
neri, care nu au fost la fel de traumatizaţi de teoria fără conţi-
nut a limbajului de lemn, subiectul eticii cum este perceput? 
Acesta este motivul pentru care la întrebarea firească ce este 
etica și care este nivelul de înţelegere și de aplicare a acestui 
concept în practica evaluării de către profesionistul evaluator, 
ne-a determinat să procedăm în a obţine răspunsuri directe 
de la evaluatorii activi printr-o cercetare empirică, folosid 
ca instrument de lucru chestionarul. Chestionarele au fost 
aplicate la interval de 3 ani, astfel încât din primul derulat 
în martie-aprilie 2016 să obținem o percepție a evaluatorilor 
despre etică la acel moment, iar al doilea s-a derulat pe par-
cursul lunii mai 2019 cu scopul clar de a vedea ce s-a întâm-
plat în ultimii trei ani pe acest subiect. 

Percepția asupra eticii în 2016
Demersul nostru de a ne ocupa de un subiect destul 

de sensibil a fost marcat de două motivații simple. Pri-
ma a constat în faptul că în activitatea noastră de evalu-

are am avut o experiență neplăcută 
într-un dosar penal, care a presupus 
și activități de evaluare, doi dintre 
colegii experți au avut un comporta-
ment care atingea atât disciplina, cât 
și etica. Motivat de faptul că datele 
din dosar nu puteau fi făcute public 
atunci, dar nici acum, doar cu apro-
barea procurorului de caz (care nu ar 
fi dat-o oricum), am considerat ne-
cesar, în calitate de vice-președinte al 
Filialei Nord-Est, să acționez pe latu-
ra creșterii culturii etice a membrilor 
evaluatori, ceea ce a determinat pro-
punerea primei conferințe din țară 
pe acest topic. Astfel, în 26 martie 
2016, la Iași, s-a organizat Conferința 
ANEVAR „Etica și verificarea evaluă-
rii”, conferinţă pentru care am gesti-
onat un chestionar aplicabil tuturor 
membrilor activi la acea dată și cu 
adresă de e-mail validă, adică la 3.743 
de membri, dintre care au deschis 
email-ul doar 1.994 de membri. Ast-
fel, numărul răspunsurilor valide a 
fost de 554, ceea ce pe total a condus 
la o rată a răspunsurilor de 27,78%. 
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Rezultatele cercetării noastre din 
martie 2016 evidenţiau urmatoarele 
aspecte importante pe subiectul eti-
cii la evaluatorii din România. 

Un număr de 504 respondenţi, 
adică 90,97%, considerau într-o mă-
sură mare și foarte mare ca fiind ne-
cesară acordarea unei atenţii sporite 
subiectului eticii în evaluare.

Doar 77 de respondenţi (adi-
că 15,89%) considerau că la nivelul 
Asociaţiei standardele și normele în 
domeniul eticii nu sunt suficient de 
clare pentru a se asigura cadrul ne-
cesar derulării unei activităţi de eva-
luare în condiţii etice rezonabile, în 
condiţiile în care 63,35% (adica 351 
de respondenţi) considerau că nicio-
dată nu se va putea asigura un com-
portament total etic în activiatea de 
evaluare.

Pe primul loc al aspectelor care influenţează în mod 
negativ comportamentul etic al membrilor ANEVAR în 
activitatea de evaluare, cu 26,9% dintre respondenți s-au 
situat „practicile membrilor de natura acceptării compro-
misurilor, conflictelor de interese, practici coruptive și su-
perficialitate”, în timp ce pe locul al doilea, cu 16,6% s-a 
situat chiar „nivelul scăzut de etică al evalutorilor”.

Un aspect deosebit de important evidenţiat de un nu-
măr de 325 de colegi evaluatori (adică 58,66% dintre res-
podenţi) îl constituie aprecierea conform căreia la nivel 
societal în România nu există o cultură etică puternică, 
ceea ce are drept consecinţă o influenţă negativă cores-
punzătoare asupra comportamentului etic al membrilor 
ANEVAR.

Despre etică…  
3 ani mai târziu

În mai 2019, trei ani mai târziu de la prima noastră 
cercetare, curiozitatea noastră a constat în a vedea cum a 
progresat „nivelul” de manifestare a eticii în rândul cole-
gilor noștri, membri ANEVAR. Astfel, pe parcursul lunii 
mai 2019 am aplicat același chestionar din 2016 tuturor 
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membrilor activi la acea dată și cu 
adresă de e-mail validă, adică la 3.531 
membri. Dintre aceștia au deschis 
email-ul doar 2.246 de membri. Ast-
fel, numărul răspunsurilor valide a 
fost de 466, ceea ce per total a condus 
la o rată a răspunsurilor de 20,75%. 

Astfel, un număr de 435 respon-
denţi, adică 93,34%, considerau în-
tr-o măsură mare și foarte mare ca 
fiind necesară acordarea unei atenţii 
sporite subiectului eticii în evaluare.

Doar 31 de respondenţi (adică 
6,65%) considerau că la nivelul Aso-
ciaţiei standardele și normele în do-
meniul eticii nu sunt suficient de cla-
re pentru a se asigura cadrul necesar 
derulării unei activităţi de evaluare 
în condiţii etice rezonabile. 

Practicile membrilor de natura 
acceptării compromisurilor, conflic-
telor de interese, practici coruptive și 
superficialitate se menţin pe primul 

loc în topul aspectelor care influenţează comportamentul 
etic al evaluatorilor cu un procent de 28,5% dintre res-

pondenţi, în timp ce pe locul al doilea se situează unele 
presiuni din partea clienților.

În ceea ce privește cultura etică la români, 
constatăm că 283 de colegi evaluatori (adică 
60,72%) consideră că nu există un nivel pu-
ternic la nivel societal, ceea ce influenţează în 
mod negativ comportamentul etic al mem-
brilor ANEVAR.

Câteva idei despre etica la… 
evaluatori
Din analiza percepţiei aspectelor etice prezentate 

pe scurt mai sus, constatăm ca fiind deosebit de impor-
tant pentru profesia de evaluator următoarele trei idei 
centrale: 

Contextul societal constă în faptul că majoritatea 
respondenţilor (aprox. 60%) consideră că nivelul scăzut 
al culturii eticii la nivel societal reprezintă o ameninţare 
generală asupra comportamentului etic al evaluatorilor, 
ceea ce conduce implicit la conștientizarea necesităţii de 
acordare a unei atenţii sporite aspectelor etice în activita-
tea de evaluare la peste 90% dintre respondenţi.

Contextul asociativ se referă la percepţia conform că-
reia peste 90% dintre respondenţi consideră că la nivelul 
asociaţiei există standarde și norme clare pentru derula-
rea de activităţi de evaluare în condiţii etice rezonabile.

Contextul personal evidențiază faptul că peste 25% 
dintre respondenți plasează practicile individuale ale 
membrilor de acceptare a compromisurilor, a conflicte-
lor de interese, a practicilor coruptive și a superficialității 
în topul aspectelor negative cu influenţă majoră asupra 
comportamentului etic. Pe următoarele două poziţii au 
fost evidenţiate aspectele ce ţin de nivelul scăzut de etică 
la nivel individual și presiunile din partea clienţilor ra-
poartelor de evaluare.

Concluzia noastră, ca analiști atenţi ai aspectelor de 
etică pe parcursul a peste 3 ani în rândul profesioniștilor 
evaluatori, constă în faptul că este necesar ca acel context 
asociativ să ofere cadrul necesar al îmbunătățirii practici-
lor la nivel personal. Acesta este motivul pentru care am 
propus deja ANEVAR proiectul intitulat „Etică pe pâine... 
la evaluatori” prin care dorim să popularizăm experiențe 
personale și să extragem aspecte care să îmbunătățească 
cadrul asociativ la nivel de standare și norme. 
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Interviu cu Sorin Huidu, Membru ANEVAR

„Încerc să văd oamenii prin prisma 
potențialului lor și la cea mai bună intenție a lor.”

varianta în care îți finanțezi singur 
un proiect de acest gen, dar nu sunt 
sigur că sunt pregătit să le public.

Premiul acordat de dna 
Dana Ababei, președinte 
ANEVAR, pentru poezia 
„Evaluatorul”, poate fi 
considerat o încurajare 
și o recunoaștere 
a talentului dvs.?

Cu siguranță reprezintă o încu-
rajare, mai ales judecând după re-
acțiile prietenilor care au văzut poe-
zia publicată. Recunoaștere, nu cred, 
pentru că nu am făcut nimic sau cel 
puțin nu am arătat.

Poezia pe care ați premiat-o, am 
scris-o în tren, pe drum spre Azuga, 
la începutul acestui an. Andrei a fost 
cel care a lansat întrebarea dacă pot 
scrie ceva legat de profesie. Am com-
pus-o într-o oră și jumătate, după 
care i-am trimis-o. „Viața” acestei 
poezii, pe care am intitulat-o „Eva-
luatorul”, este una scurtă dar intensă. 

Vă lansez o provocare: 
să compuneți o 
poezie despre un 
interviu. O acceptați?

Da, aș putea scrie ceva, eventu-
al să creez o situație cu un personaj 

 Ű Un interviu de Raluca Șlicaru 

Când ați început 
să scrieți poezii?

Acum foarte mulți ani, în pe-
rioada liceului. Pregătirea mea este 
în domeniul economic, am terminat 
ASE-ul. Background-ul este însă mai 
tumultuos, în sensul că am practicat 
și sporturi de performanță. La șapte 
ani făceam tenis de masă, apoi am 
continuat cu fotbalul. Am fost arbitru 
și după ce am absolvit facultatea, dar 
am renunțat pentru că nu mai aveam 
timp pentru antrenamente. Pot spune 
că m-am format într-un mediu aus-
ter, cu restricții mari și multă muncă. 

De când sunteți 
membru ANEVAR?

În 2004 am absolvit cursul de EI, 
când am susținut examenul cu dl. 
Gheorghe Bădescu și dl. Ion Anghel. 
Ulterior nu am profesat, am urmat altă 

direcție pentru un timp. Iar când am 
considerat că am atins vârful carierei 
în acel domeniu, am schimbat maca-
zul și am intrat în sectorul de real esta-
te, când am început să lucrez pentru 
CBRE. În 2011 l-am întâlnit pe Andrei 
Botiș și am început să punem bazele 
unui proiect care cu timpul a crescut și 
acum se numește NAI România. Din 
trei oameni, câți eram la început,  ne-
am dezvoltat și acum avem o echipă de 
câteva zeci de profesioniști.

Câte poezii ați scris 
de-a lungul vremii?

Câteva zeci. Sunt suficiente pen-
tru un volum, dar nu vreau să le pu-
blic. Nu încă. 

Ați identificat perioade 
în care inspirația 
este mai intensă?

Poate fi oricând, uneori scriu 
noaptea. Mă trezesc cu o idee și încep 
să scriu. Nu vreau să se risipească. Au 
fost perioade în care am scris și câte 
două poezii pe zi și altele în care dacă 
am scris câte una într-un an întreg.

De ce nu le-ați dat și 
altora să le citească?

Nu știu dacă vreau să aflu per-
cepția publicului. Prefer să le păstrez 
pentru mine. Iar editurile nu sunt in-
teresate, în general, de poezie. Există 
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care este sub presiune și stresat, la 
un interviu pentru un job. Deja am 
o idee și promit ca în scurt timp să 
vă trimit o poezie despre această si-
tuație de viață.

Care ar fi asemănările 
dintre poezie și evaluare?

Un aspect major ar fi faptul că 
pentru ambele ai nevoie de imagi-
nație. Apoi, deși pare ciudat, exis-
tă o gândire primară, o abordare în 
tratarea unei teme poetice și, nu în 
ultimul rând, există și matematică 
în poezie. 

Interviul
Ce situaţie jenantă în care pot să fiu

Când palmele-mi alunecă şi-mi ştiu durerea 
De parcă delirez şi-mi fuge-n sus privirea 
Cu fruntea asudată, când sunt la interviu.

Când m-aţi chemat odat` ziceam că-i treabă 
Că mă vedeţi doar ca să mă felicitaţi
Că place stilul meu şi ochii minunaţi 
Dar înteleg acum de ce atâta grabă.

Şi-n sala mare când m-aţi invitat 
Credeaţi uşor că mă impresionaţi. 
Dar jilţ şi masă în mijloc încadraţi 

Că vreţi din mine să scoateţi vinovat.

Şi-n faţa mea un tânăr cam neştiutor 
Ce-şi flutura din titluri şi din academie

Măreţe vorbe din filozofie
Şi aşteaptă apoi răspuns bănuitor

Ce zâmbet rece cu dispreţ, ce lungă-osândă 
M-ameninţi relaxat cu degete lăsate

Mă-nfrunţi intenţionat cu scaunul pe spate 
Şi-mi dai atâtea zâmbete. Aştepţi dobândă?

De ce mă-ntrebi de viaţa mea? Eu caut despre tine? 
De planuri, de ce-ai mai făcut, de alţii, de copii? 

Dar până unde atâta grijă, tu nu te poţi opri?
Eu vin timid în faţa ta şi tu bagi furca-n mine.

Ce drepturi ai? Hai, spune! Eu ce ţi-am făcut? 
Sau altul, când ai fost ca mine, de te-a osândit 

Şi-acuma ştii tortura ce ai dobândit?
În plasa ta de machiavelic am căzut.

Eu înţeleg acum, tu-ţi faci doar treaba 
Şi poate nu-i uşor să faci aşa păcat

Ca dintr-un om onest să faci unul stricat 
Când îl sufoci cu-atâtea întrebări pe oră.

Gata? S-a terminat? Nu pot să cred acuma… 
Hai dă-mi odată drumul, nu mă călca-n picioare 

Nu înţeleg… ce întâlnire, ce data viitoare?
Să văd şi un alt şef? Asta e chiar o glumă!

Ce vă inspiră 
atunci când scrieți?

Muze sunt peste tot. Fiecare po-
ezie a fost inspirată de o situație, o 
privire etc. Ca exemplu, pot să vă po-
vestesc cum s-a născut poezia „Ac-
trița”: eram în parc, acum doi ani, la 
Festivalul Internațional de Statui Vi-
vante. Acolo am zărit o actriță mim 
care m-a impresionat extraordinar 
de mult. Personajul acela a fost muza 
mea pentru poezia în care o actriță 
este într-un teatru ambulant, pe o 
stradă și își vede iubitul trecând la 
braț cu o altă femeie. Poezia este des-

pre trăirea ei interioară, atunci când 
nu poate să exteriorizeze tristețea și 
dezamăgirea pentru că nu poate să 
iasă din rolul pe care îl joacă. Toți po-
eții lumii sunt inspirați de sentimen-
te, de iubirea și drama pe care le tră-
im cu toții în anumite momente ale 
vieții. Totul este să transmiți mesajul, 
să ajungi la sufletul celuilalt. Atunci 
poți spune că ce ai scris are valoare.

Faptul că sunteți autor 
de poezii vă ajută în 
comunicarea cu ceilalți?

Poate faptul că văd lumea și oa-
menii ușor diferit mă ajută în re-
laționare. Dintotdeauna mi-am dat 
seama de adevăratele caractere ale 
celor cu care am luat contact. Și ni-
ciodată nu m-am înșelat. Iar poezia 
este, poate, un efect al acestui aspect. 

Oricum, încerc să văd oamenii 
prin prisma potențialului lor și la cea 
mai bună intenție a lor. Dacă toți am 
încerca să ne privim în ochi cu aceste 
„ipoteze” cu siguranță relațiile dintre 
oameni ar fi mult mai bune. 

Cavalerul
Am obosit să-mi lustruiesc armura 

Ce pavăză mi-a fost atât timp 
Eroul celor mulţi, m-a osândit natura 

Zeul căzut din muntele Olimp. 

Sunt luptător retras din câmpul luptei 
Un cavaler fără de cal şi arme 

Barbarul nemilos cu ochi scântei 
Ce a rămas fregata în mări calme. 

Din pinteni şi din armele măreţe 
Doar crezul a rămas nemărginit 

Un umblător ascet pe piscuri semeţe 
De camarazi lăsat prea priponit. 

Ca Prometeu înlănţuit de soartă 
Un decăzut uitat de zei 

Învingător fără o luptă câştigată 
Învinsul cu salvatoare idei.
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„Am dovedit că în momentele 
în care este nevoie să strângem 

rândurile, o putem face.”

Interviu cu Adrian Vascu,  
Președinte al Fundației „Apreciază Viața!”

Cum ați descrie 
atmosfera evenimentului 
caritabil din 31 mai 
2019, Prima ediție a 
Balului Evaluatorilor? 

Specială. Așa aș descrie atmosfera 
de la prima ediție a Balului. A fost un 
prim eveniment în care cei care au 
participat au avut ceva de dăruit și nu 
au venit pentru a primi ceva (ore de 
pregătire continuă, de exemplu). Am 
simțit o solidaritate și un sentiment 

35 de companii, reprezintă, însumat, 
cca 50% din piața evaluării din anul 
2018. Accentul însă, nu a fost pe su-
mele de bani donate, ci a fost pe a ne 
dovedi că în momente în care este ne-
voie să strângem rândurile, o putem 
face. Și primul pas consider că a fost 
unul reușit. Sunt convins că în edițiile 
viitoare numărul celor care vor fi par-
te din acest proiect va fi din ce în ce 
mai mare. Sunt sigur că cei care nu au 
participat acum nu au cunoscut sau 
înțeles semnificația gestului de solida-
ritate reușit în 31 mai. Comunicarea 
transparentă a demersurilor ce vor fi 
realizate și a rezultatelor lor va fi be-
nefică pentru a-i determina pe cât mai 
mulți dintre noi să susținem acest tip 
de acțiune. O facem, de fapt, pentru 
fiecare dintre noi.

Cum apreciați că s-a 
desfășurat momentul 
dedicat bucuriei de a 
dărui și cât de mare a fost 
implicarea celor care au 
oferit obiecte personale 
pentru reușita acestuia?

Schimbul de obiecte a fost un 
moment inedit și extrem de reușit. 
Mi-a plăcut faptul că obiectele trans-
mise au fost selectate cu grijă și că 

care mi-au arătat că ne aflăm cu to-
ții pe aceeași frecvență, sentiment pe 
care nu l-am simțit de multe ori până 
acum. Sunt convins că aceeași frec-
vență au simţit-o și mulți dintre cole-
gii noștri care nu au participat fizic la 
eveniment. Nu cred că modul în care 
am prezentat evenimentul înainte de 
realizarea acestuia a reușit să trans-
mită pe deplin aceste lucruri, de ace-
ea poate pentru mulți dintre colegi nu 
a părut că e interesantă participarea. 

Prezența a fost numeroasă și re-
prezentativă. Firmele de evaluare care 
au decis să fie partenerele acestui de-
mers (vezi spider-ul evenimentului), 

 Ű Un interviu de Raluca Șlicaru 

52 VALOAREA

Interviu



cei care au participat la acest schimb 
(cca. 70 de donatori) au tratat cu 
mare seriozitate acest demers. Su-
mele rezultate din aceste schimburi 
și surplusul din susținerile partene-
rilor au însumat aproximativ 15.500 
de euro, sumă care a fost direcționa-
tă către Fundația „Apreciază Viața!”.

Ce activități viitoare aveți 
în plan pentru Fundația 
„Apreciază Viața!”?

În primul rând să stabilim regu-
lile de lucru și să răspundem la ur-
mătoarele întrebări: În ce situații se 
poate apela la sprijinul Fundației? În 
ce constă documentația? Cum se iau 
deciziile? Care sunt acțiunile pe care 
le vom desfășura? Și alte întrebări 
care să clarifice în mod transparent 
ce avem de făcut. Ne propunem să 
organizăm anual Balul Evaluatorilor 
și să avem în vedere și alte Eveni-
mente, punctuale, pentru cazuri spe-
cifice. Reamintesc că rolul Fundației 
este de a sprijini evaluatorii în situa-
ții nedorite de viață, situaţii în care, 
în funcție de posibilitățile financiare 
ale Fundației sau în funcție de capa-
citatea acesteia de a strânge fonduri, 
să ne dovedim solidaritatea.

Ce mesaj doriți să 
transmiteți membrilor 
ANEVAR din poziția de 
Președinte al Fundației?

Președinția Fundației este o poziție 
din care, în perioada mandatului, va 
transmite transparent dacă și ce activi-
tăți se vor desfășura. Consiliul Direc-
tor al Fundației este compus din foștii 
președinți ai ANEVAR, iar atmosfera 
de lucru este una extrem de serioasă 
și pozitivă. Membrilor ANEVAR le 
doresc în primul rând sănătate și să 
nu aibă nevoie de sprijinul Fundației. 
Și le lansez provocarea să urmărească 
demersurile noastre și să li se alăture 
dacă vor simți că îi reprezintă. 
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Balul Evaluatorilor
Prima ediție – 31 mai 2019

La inițiativa dnei Președinte Dana Ababei, în seara zilei de 31 
mai 2019, a avut loc primul Bal al Evaluatorilor, un eveniment de-
dicat bucuriei de a dărui, un eveniment menit a ne aminti tuturor 
că în viață suntem trecători și că vin momente în care trebuie să 
ne gândim la viitorul nostru ca persoane, dar și la viitorul comuni-
tății din care facem parte.

Atunci când o comunitate se 
adună în jurul unei cauze, când 
oamenii devin conștienți de 
puterea lor de a ajuta alți oa-
meni, se întâmplă un lucru mi-
nunat, așa cum a fost seara de 
vineri, 31 mai. Balul Evaluato-
rilor este un eveniment unic în 
istoria Asociației, prin eleganță 
și scopul filantropic declarat. 
Sub semnul solidarității, eva-
luatorii, membri ANEVAR, per-
soane fizice și firme, au sărbă-
torit bucuria de a dărui. Peste 
70 de obiecte cu povești minu-
nate, oferite de invitații noștri, 
au contribuit la strângerea de 
fonduri în beneficiul Fundației 
„Apreciază Viața!”, înființată de 
ANEVAR în anul 2014. Suntem 
recunoscători partenerilor care 
ne-au susținut și le mulțumim 
pentru entuziasmul și genero-
zitatea cu care au răspuns in-
vitației noastre!

Dana Ababei, președinte  
ANEVAR și Adrian Vascu, 
președinte al Fundației „Apre-
ciază Viața!”, au subliniat în 
discursurile din deschiderea 
evenimentului, încântarea în 
fața unei implicări fără prece-
dent a membrilor ANEVAR în 
demersul caritabil organizat de 
Asociație. Seara a continuat 
cu un moment artistic deose-
bit al maestrului Ion Carami-
tru și cu concertul trupei TVA: 
Adrian Vascu, Vlady Cnejevici 

și Teo Boar. La finalul momen-
tului dedicat bucuriei de a dă-
rui, când toate obiectele oferite 
au fost adjudecate de invitații 
noștri, Dana Ababei a premiat 
cea mai elegantă ținută și pe 
cei mai buni dansatori.

Am beneficiat de susținerea 
oferită de 35 de parteneri și de 
participarea a peste 200 de in-
vitați. Le mulțumim tuturor, iar 
la anul sperăm să ne strângem 
și mai mulți și să petrecem cel 
puțin la fel de bine!

Firmele care au susţinut or-
ganizarea evenimentului carita-
bil, prezentate în ordine alfabe-
tică, sunt: Adeval Consulting, 
APWIN, CBRE, CMF Consul-
ting, Colliers International Ro-
mânia, CW Echinox, DARIAN 
DRS, Deloitte, Elf Expert, Euro-
eval, Eusim, Eval Transilvania, 
EY, Experţilor Tehnici Mureș, 
Fenco, GCT Eval, Geco Mec 
2003, Inco Consulting, JLL, 
KPMG, Maestro Business Con-

sulting, MAPPS, NAI Româ-
nia, Napoca Business, NEO-
CONSULT, Property Partners, 
PWC, Romcontrol, Tehnocon-
cept Expert, Terraval, TNP Glo-
bal & Partners, Value Manage-
ment Consult și Veridio.

Cei care au dăruit achizi-
ționând obiectele oferite de 
invitații noștri și de membrii 
ANEVAR, au fost: Dana Aba-
bei, Adrian Vascu, Mihail Bo-
jincă, Sorin Petre, Elena Apos-
tolescu, Gheorghe Bădescu, 
Horiana Istodor, Ioana Mitrea, 
Rodica Hășmășan, Adrian Po-
pa-Bochiș, Anca Bândea, Șer-
ban Ionescu, Vlad Griz, Daniel 
Manațe, Estella Enache, Radu 
Stoica, George Dogărescu, 
Andrei Botiș, Alina Cojocaru, 
Bogdan Rada, Raluca Săn- 
dica, Ileana Guțu, Speranța 
Munteanu, Monica Vușcan, 
Stela Georgescu, Gina Matei, 
Anca Vasilica, Burada Cristi-
an, Cecilia Dan, Raluca Țițirigă, 
Alexandru Dima, Florin Hirsch, 
Cristian Gavrilă, Bogdan Ruse, 
Georgiana Nichitoi, Sfârlea Ali-
na, Camelia Griz, Mihai Pană, 
Cristian Paul, Raluca Bu-
ciuc, Cristian Flavius, Cristina 
Ghișoiu.
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Conferinţa „Teme actuale în evaluare”
Deva - 8 iunie 2019

ANEVAR a organizat, la Deva, conferinţa intitulată „Teme 
actuale în evaluare”. Conferinţa a avut loc sâmbătă, 8 iunie 
2019, la sediul Inspectoratului Școlar Judeţean Hunedoara.

Speakerii conferinţei au fost:
• Sorin PETRE, Prim-vicepre-

ședinte ANEVAR | Partner 
PricewaterhouseCoopers;

• Adrian VASCU, Președinte 
ANEVAR 2014-2015 | Senior 
Partner VERIDIO;

• Daniel MANAŢE, Președin-
te ANEVAR 2016-2017;

• Mihail BOJINCĂ, Preșe-
dinte ANEVAR 2004-2005 | 
Membru în Comisia de Etică 

și Disciplină ANEVAR;
• Filip STOICA, Președinte 

ANEVAR 2010-2011 | Direc-
tor ELF EXPERT;

• Radu TIMBUȘ, Direc-
tor EVAL TRANSILVANIA | 
Membru în Comisia de Etică 
și Disciplină ANEVAR.

Printre temele prezenta-
te în cadrul conferinţei s-au 
numărat:

• Noutăţi privind reevaluarea 
bunurilor culturale mobile

• Etica în evaluare sau 
oportunitatea de a gestiona 
adecvat riscurile profesiei

• Evaluarea afacerii în 
România

• Evaluarea de la garantare 
la lichidare. Studiu de caz 
bunuri mobile

• Probleme frecvente în etică
• Evaluarea în cadrul 

procesului de insolvență 
– Standarde de evaluare 
ANEVAR relevante
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Sorin PETRE, Prim-vicepreședinte ANEVAR,  
Partner PricewaterhouseCoopers

Radu TIMBUȘ, Director EVAL TRANSILVANIA,  
Membru în Comisia de Etică și Disciplină ANEVAR

Mihail BOJINCĂ, Președinte ANEVAR 2004-2005,  
Membru în Comisia de Etică și Disciplină ANEVARFilip STOICA, Președinte ANEVAR 2010-2011, Director ELF EXPERT SRL

Daniel MANAŢE, Președinte ANEVAR 2016-2017

Adrian VASCU, Președinte ANEVAR 2014-2015, Senior Partner VERIDIO
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Conferinţa „Evaluarea pentru piaţa  
de capital din România”

Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din Româ-
nia a organizat cea de-a 17-a ediţie a conferinţei „Evaluarea 
pentru piaţa de capital din România”, în colaborare cu Aca-
demia de Studii Economice Bucureşti. Evenimentul a avut 
loc marţi, 25 iunie 2019, în Aula Magna.

Speakerii acestui  
eveniment au fost:
• Gheorghe BĂDESCU – 

Președinte ANEVAR 1992-
2001 | FRICS, REV | Fonda-
tor CMF Consulting

• Ileana GUŢU - Se-
nior Manager Depar-
tamentul de Evalua-

re și Analiză Economică 
PricewaterhouseCoopers

• Raluca Stoica - Manager 
Departamentul de Evalu-
are și Analiză Economică 
PricewaterhouseCoopers

• Daniel MANAŢE - Preșe-
dinte ANEVAR 2016-2017

• Andrei RĂDULESCU - Di-

rector Analiză Macroecono-
mică Banca Transilvania

• Mihai CĂRUNTU - Senior 
Analyst Corporate Finance 
BRD

• Sorin PETRE - 
Prim-vicepreședin-
te ANEVAR | Partner 
PricewaterhouseCoopers

• Ion ANGHEL - Președin-
te ANEVAR 2006-2007 | 
Prof. univ. dr. ASE Bucu-
rești, Director Departa-
ment Analiză și Evaluare 
Economico-Financiară.

ASE București – 25 iunie 2019

Gheorghe BĂDESCU  
– Președinte ANEVAR 1992-2001,  
FRICS, REV,  Fondator CMF ConsultingDaniel MANAŢE - Președinte ANEVAR 2016-2017Dana ABABEI - Președinte ANEVAR
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Ileana GUŢU - Senior Manager Departamentul 
de Evaluare și Analiză Economică PwC

Raluca Stoica - Manager Departamentul de 
Evaluare și Analiză Economică PwC

Masă rotundăSorin PETRE - Prim-vicepreședinte ANEVAR, Partner PwC

Andrei RĂDULESCU - Director Analiză 
Macroeconomică Banca Transilvania

VALOAREA  |  Q2 2019 61

EVENIMENTE



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

de evaluare. Prezentarea are două 
părți. Prima parte este legată de 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 și 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 și 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 București, informațiile 
se bazează pe clădirile de birouri de Clasa A din 
punctul de vedere al calității clădirii, indiferent de 
locație și care au mai mult de 3.000 mp închiriabili. 

 Ű DTZ: Pentru piaţa de birouri, atât din București, 
cât și 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 București, infor-
mațiile se bazează pe clădirile de birouri de Clasa 
A din punctul de vedere al calității clădirii, indi-
ferent de locație și 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 și 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 orașelor primare, informațiile se bazea-
ză pe clădirile de birouri moderne din fiecare 
oraș, indiferent de locație. În timp ce Timișoara, 
Cluj-Napoca, Iași și Brașov oferă și clădiri moder-
ne de birouri, în Constanța, oferta de clădiri de 
birouri este compusă din spații de calitate slabă. 

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

Informaţii corelate cu evaluarea proprietăţilor 
imobiliare și 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 chiriaș 
(impozitele, utilitățile și repara-
țiile sau cheltuielile aferente spa-
țiilor comune și alte cheltuieli 
necesare pentru menținerea și 
exploatarea proprietății închiria-
te). Acestea pot fi plătite de către 
proprietar, dar sunt refacturate 
chiriașilor 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” și totalul facilităților 
(luni fără chirie, contribuția 
proprietarului la amenajarea 
spațiului). 

 Ű Pentru piața de birouri din Bu-
curești, 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 chiriași 
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 și 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 și a pierderilor cauzate 
de gradul de neocupare) și pre-
țul de tranzacționare/prețuri 
negociate. 

 Ű În cazul orașelor primare, doar 
clădirile moderne sunt atractive 
pentru investitori. Rata de capi-
talizare pentru aceste produse a 
fost estimată având în vedere aș-
teptările investitorilor care ar fi 
interesați de achiziția unor astfel 
de proprietăți în orașele analiza-
te, precum și tranzacțiile înre-
gistrate în ultimii ani. 

 Ű În cazul orașelor 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 și rate 
de capitalizare, au fost luate în 
considerare centrele comerciale 
care oferă o galerie comercială 
de cel puțin 5.000 mp și o anco-
ră alimentară (supermarket sau 
hipermarket). 

 Ű Colliers: Atât pentru București, 
cât și pentru orașele principale 
din țară, centrele comerciale au 
fost împărțite în două categorii 
(produse primare și secunda-
re) în funcție de performanța 
acestora. 

 Ű JLL: Atât pentru București, cât 
și pentru orașele principale din 
țară, s-au luat în considerare 
doar produsele primare. 

 Ű DTZ: Pentru București și orașe-
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 depășește supra-
faţa galeriei comerciale).

 Ű Chiriile estimate sunt de tip 
triplu net - toate cheltuielile 
sunt suportate de către chiriaș 
(impozitele, utilitățile și repa-
rațiile sau cheltuielile aferente 
spațiilor comune și alte cheltu-
ieli cerute pentru menținerea și 
exploatarea proprietății închi-
riate). Acestea pot fi plătite de 
către proprietar, dar sunt refac-
turate chiriașilor 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 oraș la 
oraș în funcție de: puterea de 
cumpărare existentă, competiția 
și 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 chiriași 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 și a pierderilor 
cauzate de gradul de neocupare) 

și prețul de tranzacționare/
prețuri negociate. 

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

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

3. SPAȚII INDUSTRIALE 

 Ű Au fost luate în calcul doar 
spațiile logistice de calitate 
din București și din orașele 
menționate. 

 Ű Chiriile estimate sunt de tip 
triplu net - toate cheltuielile 
sunt suportate de către 
chiriaș (impozitele, utilitățile 
și reparațiile sau cheltuielile 
aferente spațiilor comune și 
alte cheltuieli cerute pentru 
menținerea și exploatarea 
proprietății închiriate). 
Acestea pot fi plătite de către 
proprietar, dar sunt refacturate 
chiriașilor 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 
chiriași 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 București, cât și 
pentru orașele din țară, ratele 
de capitalizare au fost estimate 
ținând cont de așteptările 
vânzătorilor și ale investitorilor 
care ar fi interesați să 
achiziționeze asemenea produse, 
precum și de tranzacțiile din 
regiune (Europa Centrală și de 
Est), în orașe 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 și a pierderilor 
cauzate de gradul de neocupare) 
și prețul de tranzacționare/
prețuri negociate. 

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

Urmează tabele cu date la Q1 2019:
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INFORMAŢII DIN PIAŢĂ Q1 2019

 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: 14-17,5 

semicentral: 12,5-15 
periferie: 8-10

11 - 14 7 - 10

Rata medie de neocupare (%) 7.8%

Iași: 3% 
Cluj Napoca: 5% 

Brașov: 7,5% 
Timișoara: 3%

5%-7%

Rata de capitalizare (%) * 7.00% 8% - 8,5% 9%-9,5%

Centre comerciale

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

(eur/mp/lună)
80 35 - 40 20 - 25

Rata de capitalizare (%) * 6.50% 7,5%-8,00% 8,50%-9,50%

Industrial

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

4,1 pentru suprafeţe  
< 10.000 mp 

3,10 - 3,70 pentru suprafeţe > 
10.000 mp

3 - 4 în funcție  
de suprafață

2,60 - 3,50  
în funcție  

de suprafață

Rata medie de neocupare (%) 5.00% 5.50% 6.00%

Rata de capitalizare (%) * 7.75% 8,25% - 9,25% 8,75% - 10,75%

* 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 - 15 8 - 12Semicentral 14 - 16

Periferic 8 - 13

Rata medie de 
neocupare (%) medie piaţă 10.75%

Timișoara, Iași

8.50% Sibiu & Târgu 
Mureș n.a.Cluj Napoca

Brașov

Rata  
de capitalizare (%)

produse 
primare 7.00 - 7.50%

produse 
primare în Iași, 
Cluj Napoca, 

Timișoara

8% - 9%

interes foarte 
limitat din partea 
investitorilor și 
transparență 

redusă a 
tranzacțiilor

n.a.

produse 
secundare

8.00 
- 9.50%

Centre 
comerciale

Chirie contractuală 
pentru un spaţiu de 
100 mp la parter, 

moda (eur/mp/lună)

produse 
primare 65 - 75 produse 

primare 35 - 45
media pe 

centrele din țară 15 - 30
produse 

secundare 45 - 55 produse 
secundare 15 - 20

Rata  
de capitalizare (%)

produse 
primare

6.50 
- 7.25% produse 

primare
7.50% 

- 8.00%
media pe 

centrele din țară
8.50-

10.00%produse 
secundare 8.00-9.50%

Spaţii 
industriale

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

< 3,000 mp 4.15-4.25

Brașov, 
Timișoara, 

Ploiești, Arad, 
Pitești

3.5 - 4.0
Sibiu, Craiova, 
Târgu Mureș 3.75 - 4.00

> 3,000 mp 4.15-4.25 Constanţa, Iași, 
Cluj Napoca 3.5 - 4.0

Rata medie  
de neocupare (%) medie piaţă 5.0%

Brașov 3%

Sibiu, Craiova, 
Târgu Mureș n.a.

Cluj Napoca, 
Timișoara 9%

Iași, Constanţa n.a.

Rata  
de capitalizare (%)

medie piaţă
8.25%-
8.75%

produse 
primare

8.50-9.00%
Sibiu, Craiova, 
Târgu Mureș

9.50-
10.50%
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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 - 19 
Central: 14 - 17 

Semi-central: 12 - 15

Iași: 9 - 15 
Cluj Napoca: 14 - 16 

Brașov: 9 - 15 
Timișoara: 12 - 16 
Constanţa: 8 - 13

Sibiu: 7 - 11                                                                                    
Craiova: 8 - 12                                                                         

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

Rata medie  
de neocupare (%) 10%

Iași: 10% 
Cluj Napoca: 10% 

Brașov: 10% 
Timișoara: 5% 

Constanţa: 10%

Sibiu: 10%                                                                                    
Craiova: 10%                                                                          

Târgu Mureș: 15%                                                                  
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 - 55                                                                          
Central: 20 - 40                                                                          

Median si periferic: 15 - 25

Iași: 12 - 25 
Cluj Napoca: 15 - 40 

Brașov: 15 - 30 
Timișoara: 15 - 30 
Constanţa: 12 - 25

Sibiu: 12 - 25                                                                                    
Craiova: 15 - 25                                                                         

Târgu Mureș: 7 - 14                                                                                                       
Ploiești: 10 - 20                                                                 
Pitești: 10 - 20                                                             
Arad: 10 - 15

Rata de capitalizare (%)

Artere comerciale principale: 
7 - 8.50%

Artere comerciale principale:  
8.00 - 9.00%

Artere comerciale principale:  
8.50 - 9.50%

Artere comerciale secundare: 
8 - 9%

Artere comerciale secundare:  
9.00 - 10.00%

Artere comerciale secundare: 
9.00 - 10.00%

Industrial

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună) 3.5 - 5

Iași: 3 - 4.5 
Cluj Napoca: 3 - 4.5 

Brașov: 3 - 4.5 
Timișoara: 3 - 4.5 
Constanţa: 3 - 4.5

Sibiu: 2.5 - 4                                                                                    
Craiova: 3 - 4                                                                          

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

Arad: 2.5 - 3.5

Rata medie  
de neocupare (%) 10%

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

Timișoara: 10 - 15% 
Constanţa: 10 - 15%

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

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

Arad: 10 - 15%

Rata de capitalizare (%) 8.50 - 9.50% 9.5% - 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 - 19 
Semicentral: 12 - 15 

Periferie: 8 - 11
11 - 14.5 9 - 11

Rata medie de neocupare (%) 8.4%

Iași: 10% 
Cluj Napoca: 5% 

Brașov: 6% 
Timișoara: 9%

n/a

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

Centre comerciale

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

(eur/mp/lună)
70 - 80 35 - 40 25 - 30

Rata de capitalizare (%) 6.75% 7.75% 8.00%

Industrial

Chirie medie clasa  
A (eur/mp/lună)

> 4.1 pentru suprafeţe   
< 5,000 mp; 

3.85 - 4.1 pentru suprafeţe  
> 5,000 mp

3.75 - 4 în funcție  
de suprafață

3.4 - 3.95 în funcție  
de suprafață

Rata medie de neocupare (%) 3% 4% n/a

Rata de capitalizare (%) 8.75% 8.75 - 9% 9.5 - 9.75%
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 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 (%) 8.1%

Cluj: 5 – 6% 
Iași: 5 – 6% 

Brașov: 6 – 7% 
Timișoara: 5 – 6% 

Constanţa: n/a

n/a

Rata de capitalizare 7.25% 8.00 – 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 7.00% 7.75 – 8.50% 8.50 – 9.50%

Industrial 

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

3.5 – 4.1 (suprafeţe  
< 10,000) 3 - 3.5 

(suprafeţe > 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 8.25% 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)

Prime headline: 18.5 
Central: 15.5-17.5 
Semicentral: 13-15 

Periferic: 8-11

11-14.5 8-11.5

Rata medie de neocupare (%), 
media pe piaţă 9.5% 4-9% n.a.

Rata de capitalizare (%), 
produse primare 7.25% 8.25-8.75% 9.25-10.25%

Centre comerciale

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

moda (eur/mp/lună)
65-70 30-40 15-20

Rata de capitalizare (%), 
produse primare 7.00% 7.25%-7.75% 8.25%-9.25%

Spaţii industriale

Chirie contractuală clasa A 
(eur/mp/lună)

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

3.75-4.0 (suprafeţe intre 3.000 
si 10.000 mp); 

3.3-3.75 (suprafeţe mai mari  
de 10.000 mp)

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

3.5-3.8 (suprafeţe intre 3.000  
si 10.000 mp); 

3-3.5 (suprafeţe mai mari  
de 10.000 mp)

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

3-3.3 (suprafeţe intre 3.000  
si 10.000 mp); 

3-3.5(suprafeţe mai mari  
de 10.000 mp)

Rata medie de neocupare (%), 
media pe piaţă

5% 8% n.a.

Rata de capitalizare (%), 
produse primare 7.75% 7.75%-8.75% 8.75%-10.25%
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Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat românești și rata inflației estimată pentru anul 2019

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 și alte prime de 
risc pe care evaluatorul le consideră 
ca fiind adecvate și le ia în conside-
rare în calculul acestei rate.

Cel mai adesea, referinţa privind 
nivelul ratei fără risc este reprezen-
tată de randamentul oferit de obli-
gaţiunile de stat cu rating AAA și cu 
scadență 10 ani emise în moneda în 
care au fost previzionate fluxurile de 
numerar. Randamentul oferit de obli-
gațiunile de stat românești ce au un 
rating BB+ compensează investitorii 
atât pentru valoarea timp a banilor la 
nivelul corespunzător ratei fără risc, 
cât și pentru riscul de neplată la ni-
velul 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 românești, nu se 
recomandă luarea în considerare și a 
unei prime de risc de țară. Marja de 
risc de credit aferentă obligațiunilor 
de stat românești poate fi o referință 
privind nivelul primei de risc de țară. 
Nivelul marjei de risc de credit poate 
fi aproximat prin luarea ca referinţă 
cotaţiilor CDS (Credit Default Swap 
– instrumente derivate pentru tran-
sferul riscului de credit) pentru inves-
tiţiile în euroobligaţiunile de stat ro-
mânești sau diferența existentă între 
randamentele obligațiunilor cu rating 
AAA și randamentele obligațiunilor 
românești emise în aceeași monedă și 
având aceeași maturitate.

Pentru a avea o referință privind 
nivelul acestor indicatori vă prezen-
tăm datele privind nivelul randamen-
telor la scadență ale obligațiunilor de 
stat românești, germane și americane 
și rata inflației previzionate pentru 
anul 2019 pentru RON, Euro și USD 
ce au fost colectate din surse de date 

publice credibile și sunt valabile la 
data de 10 iunie 2019.

Randamentul la scadență al obliga-
țiunilor de stat germane emise în Euro 
și cu maturitate 10 ani (YTM GER, 
10y, EUR), precum și randamentul 
la scadență al obligațiunilor de stat 
americane emise în USD și cu matu-
ritate 10 ani (YTM SUA, 10y, USD) au 
fost preluate de pe site-ul Bloomberg. 
Randamentul la scadență al obligațiu-
nilor de stat românești emise în RON 
cu maturitate rămasă 10 ani (YTM 
RO, 10y, RON) a fost preluat de pe si-
te-ul Băncii Centrale Europene. Ran-
damentele la scadență ale obligațiu-
nilor de stat românești emise în Euro 
și în USD cu maturitate rămasă 9 ani 
(YTM RO, 9y, EUR), respectiv 25 ani 
(YTM RO, 25y, USD) au fost preluate 
de pe site-ul Bursei din Frankfurt.

Previziunile privind rata inflației 
(Ri) pentru anul 2019 pentru lei sunt 
furnizate de Banca Națională a Ro-
mâniei (BNR), pentru Euro și pen-
tru USD sunt furnizate de Comisia 
Europeană. 

Capitolul 2:

Informații de piață utile pentru estimarea ratei de actualizare

YTM RO, 9y, RON 4.91%

Ri 2019, RON 4.20%

YTM RO, 10y, EUR 2.04%

Ri 2019, EUR 1.59%

YTM RO, 25y, USD 4.60%

Ri 2019, USD 2.00%

YTM GER,10y, EUR -0.22%

YTM USA,10y, USD 2.12%

Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat germane și americane
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