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EDITORIAL

Dragii mei,

A
m încheiat cu bine încă un an de activitate. 
Revista împlineşte cu această ocazie 6 ani de 
apariții trimestriale, cu articole pe cele mai 
diverse teme din domeniul evaluării. Sperăm că, 
în acest interval de timp, nu foarte îndelungat, 

ne-am atins obiectivul de a face cunoscută profesia 
publicului larg, autorităților şi, în special, utilizatorilor de 
rapoarte de evaluare.

În ediția aceasta am păstrat tradiția interviurilor cu 
preşedintele care şi-a încheiat mandatul la final de an 2019: 
Dana Ababei şi cu cel care a preluat conducerea Asociației: 
Sorin Petre, despre proiectele mandatului din perioada 
2018-2019 şi, respectiv, planurile, strategia şi imaginea 
ANEVAR pentru următorii doi ani.

De asemenea, printre recomandările noastre se află şi 
articolul semnat de Adrian Vascu: „Comunicarea dintre 
verificator şi evaluator”. 

Am transcris pentru dvs. şi un fragment din discursul 
invitatului nostru, Radu Paraschivescu, despre noțiunea 
de Valoare, de la Sinaia, din 7 decembrie, la Întâlnirea 
Membrilor Corporativi. Acesta poate fi citit în paginile 
54-57.

Am fost prezenți la Adunările Generale ale Filialelor 
cu un chestionar ale cărui rezultate au fost prelucrate şi 
transpuse în grafice. Acestea pot fi consultate în paginile: 
32-33.

Mulțumim membrilor din Filala Sud-Est care au trimis 
la redacție articole şi aşteptăm cu mare interes ca membrii 
Filialei Centru să se implice cel puțin la fel de mult. Pentru 
că următorul număr al revistei le este dedicat.

Raportul trimestrial din BIG vă stă la dispoziție cu 
ultimele statistici, pentru Q3 2019, în pag 18-25. 

De asemenea, feedbackul vostru ne este de mare ajutor 
şi îl aşteptăm pe adresa redacției: valoarea@anevar.ro!

 Mult succes în anul 2020!

 Ű RALUCA ȘLICARU,  
Editor coordonator
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Interviu cu Dana Ababei,  
Președinte ANEVAR 2018-2019

„Este greu să lucrezi cu persoane cu 
caractere foarte diferite, dar am aflat că este 
un lucru benefic pentru toți, pentru că din idei 

foarte diferite se nasc proiecte inedite.”

Interviu de Raluca Șlicaru

Doi ani de mandat oferă timp suficient 
unui candidat la președinția Asociației 
să își ducă la bun sfârșit proiectele?

Da, cu siguranță! Nu cred că un preşedinte ar trebui 
să vină pe această poziție pentru proiecte personale,  ci 
pentru proiectele asociației. Faptul că acestea necesită 
mai mult timp nu poate să împiedice cu nimic realizarea 
lor,  pentru că modul de conducere al ANEVAR se bazea-
ză pe continuitate, pe echipă. 

Care este cea mai mare reușită a celor 
doi ani de mandat, în opinia dvs.?

Faptul că am văzut tineri în sălile de conferință, faptul 
că am văzut tineri la întrunirile şi serile dansante. Fap-
tul că o parte din membrii asociației au sesizat că numai 
cunoscându-ne între noi putem forma echipe şi grupuri 
de lucru în interiorul asociației, dar şi în afara acesteia, 
pentru proiectele individuale de afaceri pe care fiecare le 
avem. E adevărat că la prima vedere pare că suntem toți în 
competiție, dar promovarea unui comportament corect în 
afaceri nu poate fi decât benefic pentru profesie. Degeaba 
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cerem celor de la conducerea asocia-
ției să facă „ceva” împotriva tarifelor 
mici, dacă fiecare dintre noi nu face 
nimic în acest sens, acolo unde acti-
vează, în cadrul propriilor firme.

O direcție din Strategia pe 20 
de ani este atragerea tinerilor, dar 
nu este suficient să atragem tinerii 
din facultăți, dacă după ce ajung în 
interiorul asociației nu îi băgăm în 
seamă. Sunt de părere că este foarte 
important să ştim cine sunt cei care 
ne vor fi urmaşi şi să îi implicăm în 
activitățile curente. Nu putem avea, 
peste câțiva ani, pretenții, dacă acum 
îi neglijăm. Un coleg îmi spunea 
că este de acord cu teoria mea, dar 
că ar fi bine ca tinerii să stea câțiva 
ani prin comisii şi grupuri de lucru. 
Avea parțial dreptate, trebuie im-
plicați în comisii, grupuri de lucru, 
proiecte, dar, dacă se implică atunci 
să nu stea, să facă ceva! Pentru că de 
cei care stau şi nu fac suntem sătui!

Aşa cum am mai spus de nenumărate ori, eu sunt 
mândră că fac parte din această asociație. Mi-am dorit ca 
şi alții să fie mândri că fac parte din ANEVAR, să nu fie 
o povară, să conştientizeze că numai uniți putem deveni 
mai buni şi putem câştiga respectul pe care ni-l dorim 
cu toții.

Cum am putea să facem asta?  Alegând în diverse 
funcții persoane cărora le pasă! Le pasă de cine? De ce? 
Le pasă de profesie, le pasă de semeni, le pasă de ima-
ginea asociației mai mult decât de imaginea personală.  
Persoane care ştiu să împartă atunci când este cazul, per-
soane care ştiu să discearnă între a apăra un coleg ce a 
greşit față de situația în care apără ceilalți peste 4.100 de 
colegi ce nu au greşit. 

 Treaba unui lider este să se uite în viitor şi să vadă or-
ganizația nu aşa cum este, ci cum ar trebui să fie!

Cum a contribuit funcția de 
președinte la evoluția dvs. pe 
plan profesional, dar și personal?

Funcția de preşedinte m-a făcut să înțeleg mai bine 
ce este important pentru mine. M-a făcut să îmi întăresc 
convingerea că evoluția unei organizații aşa mari şi pu-
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ternice cum este ANEVAR nu trebu-
ie şi nu se poate baza pe munca unui 
singur om. Profesia poate evolua nu-
mai dacă există o sinergie între cei 
aleşi şi cei angajați, fiecare înțelegân-
du-şi locul şi rolul fără a diminua cu 
nimic importanța vreunei părți. An-
gajații cunosc foarte bine ce au de fă-
cut, fiind un factor foarte important 
al continuității, cei aleşi trebuie să 
îşi înțeleagă rolul şi proiectul în care 
sunt implicați pentru că ei sunt aleşi 
pentru perioade relativ scurte.

Am fost norocoasă să lucrez cu o 
echipă foarte bună! Nu m-am născut 
cu lingurița de argint în gură, ci am 
muncit mult pentru a putea spune că 
sunt norocoasă, pentru a conştienti-
za cât sunt de norocoasă.  

Am avut şansa să lucrez în Con-
siliul director cu oameni foarte dife-
riți, de la care am învățat că lucrurile 
pot fi văzute în mai multe moduri. 

Am avut şedințe furtunoase până 
ne-am adaptat şi am înțeles toți că 
cearta nu ne poate duce la realiza-
rea proiectelor. Am înțeles toți, cred 
eu, că interesul public primează, am 

înțeles că rezolvarea problemelor înseamnă găsirea unei 
soluții comune. 

Este greu să lucrezi cu persoane cu caractere foarte 
diferite, dar am aflat că este un lucru benefic pentru toți, 
pentru că din idei foarte diferite se nasc proiecte inedite. 

Dacă la începutul mandatului mă enervam foarte 
uşor, din te miri ce, pe parcurs am înțeles cum funcți-
onează lucrurile, am înțeles ce este important şi ce este 
urgent, am înțeles că încrederea în noi şi în ceilalți este 
liantul. Acum sunt puține momentele în care îmi pierd 
răbdarea şi îmi place să cred că în momentele de tensiune 
am reuşit să dezamorsez situații deosebite.

Cum vedeți continuitatea aportului dvs. 
la activitatea Asociației în următorii doi 
ani și cât de important este rolul dvs. 
în cadrul Consiliului director în viitor?

Sigur că activitatea mea nu s-a oprit odată cu finaliza-
rea mandatului de preşedinte. Faptul că am fost aproape 
şi am contribuit la realizarea de proiecte diverse înce-
pând din anul 1997 şi mult mai târziu am început să fac 
parte din comisii şi grupuri de lucru, dovedeşte faptul că 
există „chimie” şi e clar că relația nu se încheie aici. Rolul 
meu în viitorul asociației va fi un rol secundar, pentru că 
acum e timpul să îi lăsăm pe cei care vor veni să îşi pună 
în aplicare proiectele şi să îi ajutăm atunci când ni se so-
licită ajutorul.  
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Care apreciați că a fost 
cea mai dificilă sarcină 
căreia a trebuit să îi faceți 
față în ultimii doi ani?

Nu pot spune că a existat o sarci-
nă foarte dificilă.  

Greu a fost să explic unor colegi 
şi instituții că ANEVAR este o aso-
ciație profesională şi nu poate oferi 
consultanță în realizarea rapoartelor 
de evaluare, nu poate interveni în re-
lațiile de afaceri dintre părți. 

Greu a fost să găsesc o cale prin 
care să explic angajaților că fac bine 
ceea ce fac, să detensionez situații 
care nu ar fi trebuit să fie tensionate. 
Sigur că activitatea poate fi perfecțio-
nată şi îmbunătățită, dar trebuie avu-
te în vedere resursele şi rezultatele.

Greu a fost să răspund în regim 
„de spital de urgență” unor solicitări 
care aveau ca izvor documente anali-
zate luni întregi sau chiar ani. Faptul 
că eram întrebată când îmi iau con-
cediu, dar solicitările veneau perma-
nent (dintre care unele foarte impor-

tante în perioadele de Crăciun, Paşte, lunile iulie-august) 
nu a fost chiar uşor. 

Greu a fost că diverşi colegi care declară senin că nu 
au timp să se implice fac reproşuri celor care s-au impli-
cat, în loc să pună umărul să ajute şi să înțeleagă ce se 
poate face şi ce nu.

Cu ce mesaj ați încuraja membrii 
ANEVAR să se implice în voluntariatul 
pe care îl presupune activitatea 
în cadrul Consiliului director?

Dacă doriți să vă fie rezolvate problemele, impli-
cați-vă! Nu aşteptați că alții să rezolve probleme pe care 
nu le au. Nu aşteptați că alții să îşi piardă timpul pentru 
dvs., ci investiți timpul vostru pentru a rezolva ce se poa-
te rezolva.

E uşor să fii microbist şi să ai impresia că ştii să joci 
fotbal. De dovedit se poate dovedi numai în teren. 

Vă invit în teren.

Doriți să transmiteți un 
mesaj membrilor ANEVAR?

Le doresc tuturor colegilor mei ca 2020 şi anii ce vin 
să le aducă: 

Multă sănătate, Mulți clienți mulțumiți şi  
Spor în toate! 
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„Asociația deține toate «ingredientele» necesare pentru ca activitatea 
să se desfășoare cu un profesionalism desăvârșit, optimizat, 

imparțial, transparent și în concordanță cu cele mai înalte standarde“

Interviu cu Sorin Petre,  
Președinte ANEVAR 2020 - 2021

Numiți trei aspecte 
legate de activitatea 
Asociației pe care le 
considerați prioritare în 
strategia dvs. imediată.

Un prim aspect de care mă voi 
preocupa în mod deosebit este 
acela de a continua şi de a conso-
lida relația bună cu autoritățile, în 
eforturile noastre de a promova 
profesia. Ne vom concentra pe în-
tâlniri de lucru cu reprezentanții 
autorităților relevante: Ministerul 
Finanțelor Publice, MDRAP, ad-
ministrații locale, Ministerul de 
Justiție etc. Am în plan înființa-
rea unui grup de lucru în care voi 
invita evaluatori cu experiență în 
domeniul expertizelor efectuate 
în sistemul judiciar. Doresc să 
inițiez acest demers în contextul 
în care tot mai mulți avocați, ju-
decători şi procurori au ajuns la 
concluzia că în cazul litigiilor 
pentru soluționarea cărora este 

necesară estimarea unei va-
lori este indicat să numeas-

că un expert cu dublă ca-
litate: evaluator şi expert 
tehnic judiciar. Ideal ar fi 

Interviu de Raluca Șlicaru
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ca o expertiză tehnică judiciară care implică o opinie 
asupra valorii să fie dublată de un raport de evaluare. 

Un al doilea aspect pe care l-am menționat în ultima 
perioadă şi în cadrul Adunărilor Generale ale ANEVAR, 
este atragerea tinerilor în profesie. Pe lângă protocoalele 
existente cu 16 universități din întreaga țară, o idee bună 
este şi aceea de a participa la deschiderile de an univer-
sitar şi de a prezenta în mod succint şi atrăgător pentru 
studenți, principalele beneficii ale profesiei de evaluator: 
ce presupune ea, faptul că este o profesie de viitor şi alte 
avantaje ale activității de evaluare. 

Iar un al treilea obiectiv, pe care îl voi urmări îndea-
proape, este continuarea implicării noastre pe plan euro-
pean şi mondial în activitatea asociațiilor profesionale de 
profil. Suntem deja reprezentați în board-ul unora dintre 
acestea şi în diverse comisii de lucru ale celor mai impor-
tante asociații, iar ANEVAR este o asociație bine cunos-
cută şi respectată la nivel internațional. Consider că a fi la 
zi cu cele mai noi tendințe din sistemul de pregătire pro-
fesională, legislație şi alte activități ce se desfăşoară la nivel 
mondial, este extrem de important pentru membrii noş-
tri. La această dată suntem membri ai următoarelor asoci-
ații: TEGoVA (The European Group of Valuers‘ Associati-
ons), IVSC (International Valuation Standards Council), 
WAVO (World Association of Valuation Organisations),  
şi iiBV (International Institute of Business Valuers) Cana-
da şi International Ethics Standards Coalition. În plus față 
de colaborarea strânsă cu organizațiile menționate ante-
rior, avem semnate mai multe acorduri de colaborare, pe 
care le consider la fel de importante, cu: AI (Appraisal In-
stitute) SUA, ASA (American Society of Appraisers) SUA, 
The Chamber of Independent Appraisers din Bulgaria, 
RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) Marea 
Britanie, SEI RM (Asociația Obştească Societatea Evalu-
atorilor Independenți din Republica Moldova), Chamber 
of Professional Valuers (CPV) Bulgaria,  şi Independent 
Valuers Society of Georgia, . FECOVAL (Federacion de 
Colegios de Valuadores A.C.) Mexic, Association of Inde-
pendent Valuers din Macedonia şi IACVS (International 
Association of Certified Valuation Specialist). 

 La ce nivel considerați că este 
percepută imaginea Asociației 
la final de an 2019 și, respectiv, 
la debutul mandatului dvs.?

Din punctul de vedere al organizării, al standar-
delor pe care le elaborăm, Codului de etică, pregătirii 
profesionale, monitorizării etc., consider că Asociația 
deține toate „ingredientele” necesare pentru ca activi-
tatea să se desfăşoare cu un profesionalism desăvârşit, 

optimizat, imparțial, transparent 
şi în concordanță cu cele mai în-
alte standarde. Ne aflăm într-un 
punct în care alte organizații din 
țări vecine studiază şi urmează 
modelul nostru de organizare, iar 
noi suntem onorați să le acordăm 
sprijin şi să le punem la dispozi-
ție întreaga experiență şi profesi-
onalismul rezultat din aceasta, în 
cei peste 25 de ani de existență a 
noastră. ANEVAR este preocupa-
tă în permanență ca utilizatorii de 
rapoarte de evaluare să beneficie-
ze de o înaltă calitate a serviciilor 
oferite de membrii săi. Întotdeau-
na va fi de lucru însă la maximiza-
rea încrederii acestora în rezulta-
tele livrate de membrii noştri. 

La ce nivel ați dori 
să ajungă imaginea 
Asociației în următorii 
ani și prin ce metode?

Aşa cum spuneam, urmăresc 
cele mai înalte standarde în activi-
tatea viitoare a ANEVAR. Pentru 
a reuşi însă, cred că trebuie să fim 
proactivi, în sensul de a fi pregătiți 
din punct de vedere profesional să 
venim în întâmpinarea cerințelor 
utilizatorilor serviciilor de evalua-
re. Să fim, de asemenea, în pas cu 
evoluția tehnologiei şi să urmărim 
cele mai noi tendințe de dezvol-
tare ale sectoarelor economice ce 
au tangență cu profesia. Pentru 
că există discuții şi temeri printre 
toți practicanții de profesii liberale 
cu privire la pericolul ca tehnolo-
gia să înlocuiască serviciile oferite 
de aceştia, le transmit tuturor că 
atunci când discutăm de estimări 
şi judecată profesională, excludem 
roboții sau „boții”, care nu dețin 
aceste calități, ei efectuând doar 
activități mecanice şi repetitive. 
Aceştia nu îşi pot asuma, de exem-
plu, nici răspunderea aprecierii şi 
livrării opiniei asupra unei valori. 
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Cât de importantă 
este pentru dvs. 
continuitatea în 
strategia de conducere 
a Asociației în raport 
cu proiectele și 
ideile noi sau cu 
inițiativele în premieră?

Continuitatea este extrem de 
importantă. Modul în care suntem 
organizați acordă, în fapt, unui 
preşedinte, o perioadă de şase ani 
în care este prezent în Consiliul 
director al Asociației: cei doi ani 
de mandat cu atribuții depline de 
preşedinte, reprezentând un inter-
val de timp destul de restrâns, sunt 
precedați de alți doi ani în care 
ocupă funcția de Prim-vicepreşe-
dinte şi face parte din Consiliul 
director, iar perioada de mandat 
este  urmată de alți doi ani în care 
este implicat în board din poziția 
de fost preşedinte. Acest „rulaj” 
al viitorilor, actualilor şi foştilor 
preşedinți, prevăzut în organiza-
rea conducerii, reprezintă garanția 
continuității. 

Pot să afirm că sunt deschis 
ideilor noi atât timp cât acestea se 
încadrează în strategia Asociației. 
Orice idee ce are perspectivă de a 
adăuga plus valoare profesiei este 
binevenită. Am spus anterior că 
doresc implicarea tinerilor în ac-
tivitatea de evaluare: aceştia vin 
întotdeauna cu un suflu proaspăt, 
dorință de a învăța, de a se impli-
ca şi cu entuziasmul începutului.  

Cei doi ani pe care 
îi veți petrece 
la conducerea 
organizației, îi 
considerați ca fiind 
suficienți pentru a 
putea pune în practică 
tot ce v-ați propus?
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Având în vedere că timp de mai 
mulți ani am ocupat funcțiile de Vi-
cepreşedinte şi Prim-vicepreşedinte în 
Consiliul director, am avut timp să îmi 
fac o idee despre câte oportunități se 
deschid şi de unde trebuie să încep. Voi 
oferi întregul meu suport, la timpul po-
trivit, viitorului preşedinte şi voi urmări 
evoluția proiectelor demarate în timpul 
mandatului meu.  

Cum vedeți viitorul 
profesiei de evaluator?

Estimarea valorii este şi va rămâne o 
necesitate în mediul de business. Orice 
schimbare din economie, vânzări-cum-
părări, fuziuni, achiziții etc., înseamnă 
preț, evaluare, rezonabilitate, aprecie-
re, depreciere. Părerea unui specialist, 
în astfel de situații complexe, este utilă, 
dacă nu chiar indispensabilă. 

Există directive europene, dar şi in-
terne, care urmăresc realizarea unei sta-
bilități economice, iar stabilitatea poate 
fi conferită şi de o evaluare, realizată cu 
profesionalism, a potențialului econo-
mic al societății. Participanții la piață 
întotdeauna vor avea păreri şi viziuni 
diferite, dar un evaluator poate aprecia 
o valoare în mod independent şi poa-
te astfel oferi o imagine mai clară asu-
pra tranzacției sau asupra planului de 
afaceri. 

Doriți să transmiteți un 
mesaj membrilor ANEVAR?

Votul oferit în cadrul Conferinței 
naționale în care am fost ales Prim-vi-
cepreşedinte reprezintă pentru mine o 
mare responsabilitate. Îmi propun ca 
până la finalul celor doi ani de mandat la 
conducerea organizației să pot transfor-
ma încrederea acordată atunci în fapte 
concrete, proiecte duse la bun sfârşit şi 
să dovedesc că implicarea mea a contri-
buit la dezvoltarea Asociației.
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Comunicarea dintre 
verificator și evaluator

Activitatea de verificare a evaluării s-a lansat și diversificat după apa-
riția standardului SEV 400 Verificarea evaluării și a fost evidențiată 
o serie de aspecte care necesită o rafinare superioară la nivel de cea 
mai bună practică și prin clarificări suplimentare în standardul SEV 
400, începute deja în proiectul amplu de actualizare a standardelor de 
evaluare, aflat în derulare. Unul dintre aceste aspecte se referă la co-
municarea dintre verificator și evaluator.

Întrebarea de bază este:  
Trebuie să comunice verificatorul cu evaluatorul? 

Răspunsul meu ferm este DA. Regula generală trebuie să fie ca întotdeauna când un 
raport de evaluare este supus verificării, evaluatorul să cunoască acest lucru. Întotdeau-
na este posibil să apară şi excepțiile. 

Haideți să trecem mai întâi în revistă care sunt situațiile în care activitatea de verifi-
care s-a materializat până în prezent:

 Ű Verificări realizate de către bănci

 Ű Verificări realizate de către auditorii financiari

Adrian Vascu, 

Președinte ANEVAR 

2008-2009 și 

2014-2015, Senior 

Partner Veridio
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 Ű Verificări contractate de către autori-
tățile locale

 Ű Verificări individuale realizate pentru 
clienți diverşi (privați sau instituții ale 
statului)

 Ű Verificări în masă de rapoarte de 
evaluare, solicitate de instituții ale 
statului

 Ű Verificări sau operațiuni care au in-
clus analiza unor rapoarte de evalu-
are solicitate de parchete sau instanțe 
judecătoreşti

 Ű Operațiuni de verificare realizate din 
postura de expert parte

 Ű Alte situații punctuale

Rolul verificării evaluării este acela 
de a sprijini atât evaluatorii, cât şi clienții 
şi utilizatorii desemnați în a înțelege şi a 
avea încredere în rezultatele activității de 
evaluare. Fiind o activitate la început de 
drum, sunt extrem de necesare „clarifi-
cările de etapă” pentru ca scopul inițial al 
verificării să fie atins.

Referitor la comunicarea cu evaluato-
rul, dacă analizăm situațiile cel mai frec-
vent întâlnite dintre cele de mai sus, con-
statăm următoarele:

 Ű În cazul verificărilor realizate de către 
bănci este general cunoscut faptul că 
în majoritatea situațiilor rapoartele de 
evaluare sunt verificate de către evalua-
tori interni ai instituțiilor de credit. Nu 
întotdeauna, din păcate, aceştia dețin şi 
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specializarea VE, o condiție extrem de 
importantă în consolidarea încrederii 
în însuşi procesul de verificare. Privind 
comunicarea cu evaluatorul, în multe 
dintre situații nu există un dialog între 
verificator şi evaluatori, neexistând o 
procedură de întrebări-răspuns obli-
gatorie. Astfel, în cazul rapoartelor de 
evaluare conforme, evaluatorii pot pre-
supune că rapoartele lor au fost în regu-
lă pentru că nu au fost înştiințați că nu 
este aşa. Există şi situații în care valori-
le de piață sunt ajustate de către bănci 
fără ca evaluatorii să fie înştiințați de 
acest lucru şi fără ca această ajustare să 
aibă un efect asupra evaluatorului. Ca-
zurile în instituțiile de credit sunt deci 
variate în ceea ce priveşte comunicarea 
verificatorului cu evaluatorii şi nu în-
totdeauna sunt clarificate prin termenii 
de referință din contractele încheiate 
între evaluator şi bănci. 

 Ű În cadrul verificărilor realizate în pro-
cesul de audit financiar situația este 
diferită, pentru că între auditorul fi-
nanciar, respectiv departamentul său 
specializat în evaluare, şi evaluator, nu 
există o legătură contractuală directă. 
Atât evaluatorul, cât şi auditorul au 
contract încheiat distinct cu clientul. 
Este cunoscut şi în acest caz că un ra-

port de evaluare având ca scop rapor-
tarea financiară este foarte probabil 
să fie supus verificării, dacă clientul 
evaluatorului este auditat. Din aceas-
tă perspectivă, evaluatorul ar trebui să 
clarifice aspectele legate de comuni-
carea cu verificatorul, dacă aceasta va 
avea loc, încă de la începutul misiunii 
de evaluare. De la stabilirea termenilor 
de referință ai evaluării. Și în cazul au-
ditorilor financiari reamintesc că veri-
ficările care nu sunt utilizate exclusiv 
în scop intern trebuie să fie realizate de 
către evaluatori care dețin specializa-
rea VE. Diferit față de bănci, în cazul 
auditorului financiar există de cele mai 
multe ori proceduri care impun exis-
tența unui dialog scris (întrebare - răs-
puns) pe baza raportului de evaluare.

 Ű În cazul autorităților locale, verificarea 
evaluării este prevăzută de normele la 
Codul fiscal, fiind o operațiune delica-
tă dat fiind faptul că se realizează, de 
regulă, după ce rapoartele de evalua-
re au produs efecte. Verificatorii sunt 
contractați direct de către autoritățile 
locale şi sunt supuse verificării rapoar-
te care au avut ca utilizatori desemnați 
primăriile. Aici intervine suplimentar 
şi rolul contribuabilului care, în opinia 
mea, ar trebui să fie înştiințat că rapor-
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tul de evaluare pe care l-a contractat 
şi plătit este supus verificării. În acest 
caz, comunicarea cu evaluatorul ar tre-
bui să aibă loc fără excepție.

 Ű În cazul verificărilor în contextul jus-
tiției, tema este destul de neclară, 
pentru că există rapoarte de expertiză 
care fac referiri la rapoarte de evalua-
re aflate în cauză, rapoarte de experti-
ză care nu respectă regulile verificării. 
În acest caz, există o mare nevoie de 
clarificare a locului şi rolului verifică-
rii evaluării în justiție. Până atunci, în 
ceea ce priveşte relația verificatorului 
cu evaluatorii, ea ar trebui să exis-
te întotdeauna cu excepția situațiilor 
în care prevederi legale referitoare la 
confidențialitatea unor proceduri ju-
diciare, restricționează comunicarea 
în anumite faze procesuale.   

În celelalte cazuri referitoare la verifi-
cări în care verificatorii au fost contractați 
de către client cu misiuni clare de verifica-
re a unui raport sau a mai multor rapoarte 
de evaluare, dacă nu există o prevedere le-
gală de interzicere, verificatorul va trebui 
să facă toate diligențele necesare să con-
tacteze evaluatorul. De la faza de stabilire 
a termenilor contractului cu clientul, în 
care să prevadă acest lucru, până la con-
tactarea efectivă.

Pornind de la cele de mai sus, 
aș spune următoarele:

Relația de comunicare între evaluator 
şi verificator este obligatorie cu excepția 
situațiilor legale în care este interzis ex-
pres acest lucru.

Maniera de comunicare va trebui sta-
bilită prin termenii de referință ai verifi-
cării/evaluării. Inițiativa ar trebui să por-
nească de la verificatori, care, încheind 
contractul cu clienții, în această calitate, 

vor include un capitol în termenii de refe-
rință numit Comunicarea cu evaluatorul. 
În acest capitol se vor clarifica toate aspec-
tele legate de comunicarea cu evaluatorul 
în sensul modului de realizare. Nu se vor 
face excepții de la operațiunea de comuni-
care decât în cazuri strict interzise de lege.

În cazul evaluărilor realizate în scopul 
garantării împrumuturilor sau în cazul 
raportării financiare clauza privitoare la 
comunicarea cu verificatorul va trebui 
propusă de către evaluator (este posibil 
ca în unele contracte cadru ale băncilor 
să existe o asemenea clauză sau dacă nu, 
ar fi benefic să existe). Propunând clauza 
în termenii de referință ai evaluării, eva-
luatorul se va asigura că maniera de veri-
ficare este una transparentă şi cunoscută.

În concluzie, (1) Comunicarea verifi-
catorului cu evaluatorul este o temă obli-
gatorie pentru verificator, care trebuie să 
o clarifice prin termenii de referință ai 
verificării. Verificatorul trebuie să ştie că 
regula de bază este că trebuie să comunice 
cu evaluatorul; (2) Excepțiile pot proveni 
doar din restricții legale; (3) Evaluatorii 
ar trebui să îşi ia precauțiile necesare prin 
termenii de referință din contractele lor, 
ca în cazul unei verificări a raportului să 
fie înştiințați, dacă prin contractul respec-
tiv nu se prevede altfel.

Maniera de comunicare, modul de co-
municare şi situațiile de imposibilitate a co-
municării (deces) sau a refuzului comunică-
rii de către evaluator, trebuie, de asemenea, 
avute în vedere de către verificator pentru 
că, după cum ştim, „socoteala de acasă nu 
se potriveşte întotdeauna cu cea din târg”.

Să nu ne fie frică să comunicăm. Rolul 
verificării nu e de a-i pricinui evaluatoru-
lui un rău. Nici de a plăti polițe. Rolul ve-
rificării trebuie să fie unul pozitiv, corect 
şi ferm. 
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Raport de analiză statistică  
a Bazei Imobiliare de Garanții (BIG)

A. STATISTICI GENERALE PE TIPURI ȘI SUBTIPURI  
DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

Q3 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 2.151,52 32,41 2.016 7,01

Rezidențială 1.862,92 28,07 22.372 77,81

Industrială 1.423,65 21,45 1.548 5,38

Teren 577,87 8,71 2.340 8,14

Agricolă 283,32 4,27 224 0,78

Mixtă 183,61 2,77 204 0,71

Alte tipuri 154,87 2,33 49 0,17

Total 6.637,77 100,00 28.753 100,00

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 1.117,02 59,96 16.948 75,76

Casă cu teren 554,39 29,76 4.672 20,88

Bloc de apartamente 88,19 4,73 43 0,19

Apartament în casă 62,43 3,35 691 3,09

Ansamblu rezidențial 40,90 2,20 18 0,08

Total 1.862,92 100,00 22.372 100,00

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 1.127,66 52,41 773 38,34

Spațiu de birouri - clădire 
independentă 516,85 24,02 242 12,00

Unitate cazare 307,12 14,27 161 7,99

Spațiu comercial - parte dintr-o 
clădire

164,82 7,66 722 35,81

Spațiu de birouri - parte dintr-o 
clădire 29,93 1,39 115 5,70

Spațiu de agrement 5,14 0,24 3 0,15

Total 2.151,52 100,00 2.016 100,00
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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 producție 748,91 52,60 778 50,26

Spațiu de depozitare și logistică 674,74 47,40 770 49,74

Total 1.423,65 100,00 1.548 100,00

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) 121,30 66,06 127 62,25

Spațiu de producție și depozitare 33,10 18,02 30 14,71

Bloc apartamente cu spații comerciale (retail) 10,85 5,91 8 3,92

Spațiu de birouri cu spații comerciale (retail) 9,84 5,36 14 6,86

Spațiu comercial și de birouri 8,53 4,64 25 12,25

Total 183,61 100,00 204 100,00

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

Agricolă

Siloz 82,47 29,11 51 22,77

Fermă zootehnică 64,90 22,91 76 33,93

Fermă avicolă 51,71 18,25 32 14,29

Fermă agricolă de cultură 34,25 12,09 39 17,41

FNC 19,59 6,91 6 2,68

Cramă/ Centru de vinificație 17,95 6,34 7 3,13

Moară 4,52 1,59 5 2,23

Fermă piscicolă 4,12 1,45 1 0,45

Livadă 2,05 0,72 4 1,79

Seră legumicolă / floricolă 1,33 0,47 2 0,89

Abator 0,43 0,15 1 0,45

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

Total 283,32 100,00 224 100,00

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 360,56 62,39 1.155 49,36

Extravilan 93,49 16,18 534 22,82

Cu destinație agricolă 70,20 12,15 347 14,83

Intravilan arabil 49,82 8,62 294 12,56

Cu destinație specială 2,89 0,50 7 0,30

Cu destinație forestieră 0,65 0,11 2 0,09

Aflat permanent sub ape 0,26 0,05 1 0,04

Total 577,87 100,00 2.340 100,00

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 117,93 76,15 13 26,53

Stație distribuție carburanți 17,33 11,19 32 65,31

Centrală hidroelectrică 11,00 7,10 3 6,12

Centrală electrică eoliană 8,61 5,56 1 2,04

Total 154,87 100,00 49 100,00

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

B. INDICATORI STATISTICI PE TIPURI DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

a. Proprietăți de tip rezidențial

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

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

Alba Iulia Apartament în bloc 914

Alexandria Apartament în bloc 621

Arad
Apartament în bloc 891

Casă cu teren 806

Bacău Apartament în bloc 809

Baia Mare
Apartament în bloc 827

Casă cu teren 750

Bârlad Apartament în bloc 693

Bistriţa Apartament în bloc 752

Botoșani Apartament în bloc 819

Brașov
Apartament în bloc 1.089

Casă cu teren 895

Brăila Apartament în bloc 770

București
Apartament în bloc 1.206

Apartament în casă 1.286

Buzău Apartament în bloc 912

Călărași Apartament în bloc 656

Cluj-Napoca

Apartament în bloc 1.480

Casă cu teren 1.291

Apartament în casă 1.466

Constanţa
Apartament în bloc 1.126

Casă cu teren 1.049

Craiova Apartament în bloc 1.074

Dej Apartament în bloc 652

Deva Apartament în bloc 788

Drobeta-Turnu Severin Apartament în bloc 705

Focșani Apartament în bloc 705

Galaţi Apartament în bloc 878

Giurgiu Apartament în bloc 571

Iași
Apartament în bloc 1.065

Casă cu teren 901

Mangalia Apartament în bloc 861

Mediaș Apartament în bloc 550

Oradea
Apartament în bloc 993

Casă cu teren 814

Piatra-Neamţ Apartament în bloc 756

Pitești
Apartament în bloc 986

Casă cu teren 844

Ploiești
Apartament în bloc 876

Casă cu teren 766

Râmnicu Vâlcea Apartament în bloc 830

Reșiţa Apartament în bloc 619

Satu Mare
Apartament în bloc 636

Casă cu teren 542
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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 1.480

2 Bucureşti 1.206

3 Timişoara 1.181

4 Constanţa 1.126

5 Braşov 1.089

6 Craiova 1.074

7 Iaşi 1.065

8 Oradea 993

9 Târgu Jiu 992

10 Piteşti 986

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 1.291

2 Timişoara 1.087

3 Constanţa 1.049

4 Sibiu 951

5 Iaşi 901

6 Braşov 895

7 Piteşti 844

8 Oradea 814

9 Arad 806

10 Ploieşti 766

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

1 Cluj-Napoca 1.466

2 Bucureşti 1.286

3 Sibiu 934

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

Sfântu Gheorghe Apartament în bloc 747

Sibiu

Apartament în bloc 972

Casă cu teren 951

Apartament în casă 934

Slatina Apartament în bloc 891

Slobozia Apartament în bloc 739

Suceava Apartament în bloc 863

Târgoviște Apartament în bloc 718

Târgu Jiu Apartament în bloc 992

Târgu Mureș Apartament în bloc 962

Timișoara
Apartament în bloc 1.181

Casă cu teren 1.087

Tulcea Apartament în bloc 940

Vaslui Apartament în bloc 779

Zalău Apartament în bloc 636

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 1.587

2 Sector 3 1.238

3 Sector 2 1.229

4 Sector 6 1.205

5 Sector 4 1.113

6 Sector 5 1.057

Valoare de piață/ mp - Casă cu teren

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

Sector 1

Apartament în bloc 1.587

Apartament în casă 1.593

Casă cu teren 1.495

Sector 2 Apartament în bloc 1.229

Sector 3
Apartament în bloc 1.238

Casă cu teren 1.004

Sector 4 Apartament în bloc 1.113

Sector 5 Apartament în bloc 1.057

Sector 6 Apartament în bloc 1.205
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Valoare de piață/ mp - Apartament în bloc

Extravilan

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

1 Brăila 0,85

2 Ialomiţa 0,75

3 Constanţa 0,68

4 Călăraşi 0,67

Valori de piață (€/ mp) – Județe

c. Teren 

Cu destinație agricolă

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

1 Ialomița 0,64

2 Călăraşi 0,62

3 Constanţa 0,60

4 Tulcea 0,46

Valori de piață (€/ mp) – Județe

b. Proprietăți de tip industrial 

Spațiu de producție

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

1 Braşov 289
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EBM la orizont,  
o nouă oportunitate  
de dezvoltare!

A
m parcurs cursul de pre-
gătire alături de colegi 
din toată zona de S-E a 
țării. Mi-am făcut noi 
prieteni alături de care 
a fost mai uşor să îmi 
dezvolt spiritul critic în 

evaluarea bunurilor mobile. Această nouă 
specializare mi-a adus şi satisfacții şi pro-
vocări pe care doresc să le transmit altor 
colegi evaluatori. Există câteva criterii 
de care trebuie să țineți cont şi care sunt 
esențiale atunci când doriți să faceți o ex-
tensie în viața profesională:

După încă un an în domeniul evaluărilor m-am hotărât să îmi extind 
domeniul de competență și, în această toamnă, să adaug specializa-
rea EBM - Evaluări de Bunuri Mobile, pentru anul 2020.

Dr. Ing. Ionuț 

Cristian Scurtu, 

Membru ANEVAR 

Filiala Sud-Est
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success

1 Cântărește bine  
necesitatea noii specializări
Trebuie să iei în seamă întregul con-

text şi să iei o decizie înțeleaptă, sigură şi 
asumată. Trebuie să poți face față solici-
tărilor familiale şi profesionale deja exis-
tente. O să faci față, o să fie mult mai uşor 
atunci când decizia îți aparține. O nouă 
specializare necesită timp şi dedicare şi 
este cu siguranță o nouă oportunitate de 
dezvoltare.

2 Evaluează  
îndemânarea ta în EBM

Este posibil ca o nouă specializare să 
nu respecte întocmai profilul tău şi să 
nu poți realiza o evaluare într-un anumit 
domeniu din lipsa cunoştințelor tehnice 
sau de specialitate necesare. Eu am fă-
cut această analiză şi domeniul EBM este 
unul apropiat studiilor mele inginereşti şi 

experienței mele în lucrul cu diverse in-
stalații. Asta va cântări foarte mult în de-
favoarea celor fără experiență. Sfatul meu 
este să te concentrezi pe acele tipuri de 
specializări care ți se potrivesc.

La această nouă specializare, EBM, 
am observat diferențele față de speciali-
zarea EPI alături de lectorii de curs prin 
folosirea de aplicații şi exemple concrete. 
Cursurile şi modulele s-au înlănțuit firesc 
în cadrul programului de formare EBM. 
Acestea au îmbinat noțiuni teoretice ce 
țin de: clasificarea maşinilor, de contabili-
tate, de drepturi de proprietate, de deter-
minarea costurilor şi deprecierilor speci-
fice EBM. 

Mă bucur nespus că am format un 
grup foarte strâns alături de participanții 
cursului de formare în specializarea EBM.  
Le urez tuturor colegilor care au o nouă 
specializare la orizont să primească since-
rele mele gânduri de bine.
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Măsurare și estimare  
privind valoarea reevaluată

U
rmare a modificărilor de substanță introdu-
se de legislație, reevaluările efectuate după 
01.01.2004 au primit caracterul unor reeva-
luări libere. Decalajul dintre reglementarea 
contabilă şi cea fiscală s-a făcut resimțit la 
nivelul recunoaşterii fiscale a diferențelor 

din reevaluarea activelor corporale. Inițial, reevaluările 
impuse prin acte normative erau necesare pentru reflec-
tarea creşterii valorii juste a imobilizărilor (generată, mai 
întâi, de inflație şi, mai apoi, de dezvoltarea sectorului 
imobiliar). Odată cu primele semne de armonizare la di-
rectivele europene şi internaționale, se constată că regle-
mentările naționale preiau şi diferențele din reevaluare 
negative, în timp ce legislația fiscală manifestă o anumită 
reticență cu privire la recunoaşterea fiscală a reevaluări-
lor în general şi a celor negative, în special.

Principala bază de evaluare în scopul înregistrării în 
situațiile financiare o reprezintă costul istoric. Pentru a re-
flecta realitatea economică, este permisă reevaluarea acti-
velor imobilizate la valoarea justă. Tratamentul alternativ 

 Ű IONICA ONCIOIU,  
Membru ANEVAR, Filiala Sud-Est

 Ű TRAIAN-OVIDIU CALOTĂ,  
S.C. OMEGA CONSULTING & MANAGEMENT S.R.L.
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prevăzut de IAS 16 „Imobilizări corporale”, dar şi de IAS 38 
„Active necorporale” vizează reevaluarea acestor categorii 
de active. Aşadar, reevaluarea activelor corporale reprezintă 
tratamentul contabil alternativ bazat pe măsurarea şi rapor-
tarea activelor imobilizate la valoarea lor justă, ca derogare 
de la principiul costului istoric. 

Ca urmare, măsurarea ulterioară recunoaşterii inițiale a 
imobilizărilor necorporale şi corporale se poate face în con-
formitate cu unul dintre următoarele tratamente contabile: 
 Ű conform tratamentului de bază, la costul istoric, mai 

puțin amortizarea cumulată şi orice pierderi cumu-
late din depreciere sau

 Ű conform tratamentului alterna-
tiv, la valoarea reevaluată, care 
reprezintă valoarea justă la data 
reevaluării, mai puțin amortiza-
rea cumulată şi orice pierderi ul-
terioare cumulate din depreciere.
Obiectivul principal ar trebui să-l 

reprezinte recunoaşterea activelor cor-
porale în bilanț la valoarea lor justă 
(valoarea de piață). Întrucât demersul 
nostru vizează clarificarea principale-
lor aspecte legate atât de terminologia 
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specifică reevaluării, cât şi de momen-
tele şi consecințele aplicării sale asupra 
situațiilor financiare anuale, prezenta-
rea noastră este realizată prin interme-
diul răspunsurilor formulate la câteva 
întrebări menite să permită înțelegerea 
şi stăpânirea fenomenului: 
a. Care este scopul reevaluării ac-

tivelor imobilizate? Scopul ree-
valuării este legat de necesitatea 
recunoaşterii activelor imobilizate 
în situațiile financiare anuale la o 
valoare care să țină cont de evoluția 
prețurilor de piață. Apelul la reeva-
luare poate avea rațiuni diverse, de 
la îmbunătățirea structurii finan-
ciare, prin majorarea capitalurilor 
proprii, până la rațiuni de ordin fis-
cal (reducerea impozitului pe clă-
diri, de exemplu, prin reevaluările 
periodice ale construcțiilor). 

b. Când se efectuează reevaluarea 
și cine estimează noua valoare? 
Articolul 8, alin. (2) din legea con-
tabilității 82/1991, cu modificări-
le ulterioare, stabileşte fără echi-
voc că „reevaluarea imobilizărilor 
corporale se face la valoarea justă, 
în conformitate cu prevederile re-
glementărilor contabile aplicabile”. 

Potrivit pct. 99 alin. (1) din OMFP 1802/2014, reevalua-
rea imobilizărilor corporale, ca regulă alternativă de eva-
luare, se face la valoarea justă, cu reflectarea rezultatului 
acestei reevaluări în situațiile financiare întocmite pen-
tru acel exercițiu. Reevaluarea imobilizărilor corporale 
se face la valoarea justă de la data bilanțului, valoare esti-
mată de evaluatori autorizați, potrivit legii, conform pct. 
102 din OMFP 1802/2014. Reevaluările se pot realiza la 
sfârşitul exercițiului financiar, afirmație întărită şi de pct. 
99 alin. (2) din OMFP 1802/2014: „amortizarea calculată 
pentru imobilizările corporale astfel reevaluate se înre-
gistrează în contabilitate începând cu exercițiul financiar  
următor celui pentru care s-a efectuat reevaluarea”.

c. Cum se estimează valoarea justă și cine o estimează? 
Valoarea justă a imobilizărilor corporale şi necorpo-
rale se estimează, de cele mai multe ori, pe baza unor 
evaluări realizate de evaluatori autorizați, potrivit le-
gii. Spre exemplu, clădirile pot fi evaluate aplicând me-
todele înscrise în cele trei abordări ale evaluării: piață, 
venit şi cost. În situația în care nu există o piață activă 
pentru respectivul tip de imobilizări sau tranzacțiile 
cu acestea sunt foarte rare, valoarea justă se poate esti-
ma pornind de la costul de înlocuire. Mai mult, „dacă 
valoarea justă a imobilizărilor corporale nu poate fi 
determinată, valoarea activului prezentată în bilanț 
trebuie să fie valoarea sa reevaluată la data ultimei ree-
valuări, din care se scad ajustările cumulate de valoa-
re” (pct. 106 alin. (4) din ordinul menționat anterior). 

d. Reevaluarea activelor corporale se face selectiv și de-
finitiv? În spiritul IAS 16 „Imobilizări corporale” schim-
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barea bazei de evaluare pentru un 
activ atrage după sine schimbarea 
bazei de evaluare pentru toate ac-
tivele din aceeaşi clasă, asigurân-
du-se în acest mod comparabili-
tatea informațiilor raportate prin 
situațiile financiare. De aceea, ele-
mentele dintr-o categorie se reeva-
luează simultan, toate activele din 
aceeaşi categorie trebuind reeva-
luate, aşa cum reiese din cuprinsul 
pct. 105 alin. (1) şi (2) al Ordinului 
1802/2014. Motivele reevaluării si-
multane țin de evitarea reevaluării 
selective, respectiv raportarea în 
situațiile financiare anuale a unor 
valori care sunt o combinație de 
costuri şi valori calculate la date 
diferite. De aceea, reglementările 
contabile precizează că reevaluările 
trebuie făcute cu suficientă regula-
ritate în aşa fel încât valoarea conta-
bilă să nu difere semnificativ de va-
loarea reevaluată, reprezentată, de 
regulă, de valoarea justă. De altfel, 
IAS 16 „Imobilizări corporale” pre-
cizează că „frecvența reevaluărilor 
depinde de modificările valorilor 
juste ale imobilizărilor corporale 
reevaluate”. Pentru imobilizările 
care suferă modificări „semnifica-
tive şi fluctuante ale valorii juste”, 
se recomandă reevaluări anuale, 
iar pentru celelalte imobilizări se 
consideră  că  reevaluările făcute 
la 3-5 ani pot fi mai adecvate. Res-
pectarea acestor prevederi asigură 
permanentizarea valorii juste ca 
bază de evaluare în contabilitate 
pentru imobilizările în cauză, de-
oarece orice variație semnificativă 
a valorii lor de piață este încorpo-
rată în situațiile  financiare prin in-
termediul reevaluărilor. 

e. Ce nu reprezintă reevaluare? 
Conform pct. 101 din Ordinul 
1802/2014, „evaluările efectuate 
cu ocazia reorganizărilor de în-
treprinderi (fuziuni, divizări) nu 
constituie reevaluare în sensul 
prezentelor reglementări contabi-

le, aceste evaluări efectuându-se în scopul stabilirii ra-
portului de schimb, pentru toate elementele de bilanț”.

f. Cum se determină diferențele din reevaluare? Reeva-
luarea activelor corporale se realizează la data bilanțu-
lui, dată la care se scade din valoarea justă, estimată de 
evaluatori autorizați, valoarea netă contabilă existentă 
la acea dată, diferența rezultată se interpretează astfel:

 Ű în cazul aprecierii activelor corporale, dată de valoarea 
justă superioară valorii nete contabile, vorbim de o di-
ferență pozitivă din reevaluare;

 Ű în situația în care are loc o descreştere a valorii nete con-
tabile la 31 decembrie, adică valoarea justă este inferioa-
ră acesteia, atunci diferența din reevaluare este negativă.

g. Există mai multe tehnici contabile de înregistrare a 
reevaluării activelor corporale amortizabile? Răspun-
sul ne este oferit de pct. 103 din OMFP 1802/2014. Astfel, 
la reevaluarea unei imobilizări corporale, amortizarea 
cumulată existentă la data reevaluării este tratată astfel:

 Ű recalculată proporțional cu schimbarea valorii conta-
bile brute a activului, astfel încât valoarea contabilă a 
activului, după reevaluare, să fie egală cu valoarea sa 
reevaluată;

 Ű eliminată din valoarea contabilă brută a activului şi 
valoarea netă, determinată în urma corectării cu ajus-
tările de valoare, este recalculată la valoarea reevaluată 
a activului justă.

h. Care este tratamentul contabil al diferențelor din 
reevaluare? Plecând de la tratamentul indicat de pct. 
111 al Ordinului 1802/2014, considerăm că răspunsul 
trebuie nuanțat în funcție de existența sau nonexisten-
ța unor reevaluări anterioare astfel:

 Ű dacă rezultatul reevaluării este o creştere față de va-
loarea contabilă netă, atunci aceasta se tratează fie ca 
o creştere a rezervei din reevaluare prezentată în ca-
drul elementului „Capital şi rezerve“, dacă nu a existat 
o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială 
aferentă acelui activ, fie ca un venit care să compen-
seze cheltuiala cu descreşterea recunoscută anterior 
la acel activ, 

 Ű dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii 
contabile nete, aceasta se tratează ca o cheltuială cu 
întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva 
din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare 
la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scădere a 
rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementu-
lui „Capital şi rezerve”.
În cazul reevaluărilor efectuate în exercițiul curent, 

care urmează unei reevaluări realizate în exercițiile prece-
dente, sumele reprezentând diferențe de natura veniturilor 
şi cheltuielilor rezultate din reevaluare trebuie prezentate 
separat în contul de profit şi pierdere. 
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Vă prezentăm în acest material concluziile analizei răspunsurilor la Chestiona-
rul cu privire la activitățile ANEVAR, distribuit membrilor Asociației cu ocazia 
Adunărilor generale ale filialelor, care au avut loc în perioada octombrie - no-

iembrie 2019. Chestionarele au inclus o serie de 6 întrebări pe care respondenții le-au 
putut completa sub anonimat.

Chestionar

Chestionar cu privire la activitățile ANEVAR
Filiale ANEVAR - 2019

0.522727273 

0.398989899 

0.058080808 
0.01010101 0.01010101 

207
Mai multe surse de

informare

158
Site

23
Newsletter

4
Social Media

4                                       
Altele (e-mail, revista 
Valoarea, evenimene, 
seminare, discuții cu 

colegii/angajații filialei) 

Principalele surse de informare despre activitatea curentă a ANEVAR 

80% 

1% 
19% 

0% 

Lecturarea Newsletter-ului transmis lunar de ANEVAR 

a. Da (317 răspunsuri)

b. Nu (2 răspunsuri)

c. Ocazional (76 răspunsuri)

d. NA (1 răspuns)

32 VALOAREA



Chestionar

0% 

10% 

65% 

25% 

0% 

Gradul de satisfacție cu privire la relevanța și calitatea conținutului site-ului 
ANEVAR 

a. Slab (1 răspuns)

b. Acceptabil (40 răspunsuri)

c. Bun (255 răspunsuri)

d. Foarte bun (99 răspunsuri)

e. NA (1 răspuns)

82% 

9% 

9% 

Considerarea utilității informațiilor regăsite în paginile oficiale de Facebook, LinkedIn, 
Twitter sau Instagram ale ANEVAR  

a. Da (326 răspunsuri)

b. Nu (34 răspunsuri)

c. NA (36 răspunsuri)

49% 

30% 

15% 

2% 4% 

195
Print

119
PDF - pe site-ul ANEVAR

58
Mai multe variante de

răspuns

9                                           
Din aplicația REVISTA 

VALOAREA pentru iOS și 
ANDROID 

15
NA

Formatul preferat pentru lecturarea revistei „Valoarea, oriunde este ea” 
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Chestionar
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0% 
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5% 
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3% 

74% 
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Gradul de mulțumire față de activitatea curentă a Consiliilor filialelor 
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Chestionar

0 5 10 15 20 25

Abordarea prin piață în EPI 

Estimarea ratei de actualizare

Verificarea la zi ... a evaluării

Evaluarea stocurilor

Evaluarea întreprinderii

Abordarea prin cost

Evaluarea pentru garantarea împrumuturilor

Evaluarea activelor necorporale

Expertiza tehnică judiciară

Deprecierea activelor

Prezentarea standardelor de evaluare 2020

Evaluarea pentru raportare financiară

Evaluarea PGA

Evaluarea MEI

Evaluarea pentru impozitare

Evaluarea proprietăților agricole 

Evaluarea proprietății imobiliare istorice 

Evaluarea terenurilor

Evaluarea în procedura insolvenței 

Abordarea prin venit (studii de caz)

Cele mai solicitate seminare din domeniul evaluării 
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„Niciodată nu am acceptat,  
în viață, să mi se traseze limite”

Interviu cu Anca Vasilică, Membru ANEVAR

Cum se numește 
tabloul pe care l-ați 
creat special pentru 
prima ediție a Balului 
Evaluatorilor care a avut 
loc în mai, anul acesta?

Spirit Tânăr. A pornit de la o idee 
de-a mea de a folosi cele patru ele-
mente: apa, aerul, focul şi pământul, 
într-o singură imagine. Și este lucrat 
în acrylic. 

Cât ați lucrat la el?

Trei seri cu totul. 

Știți cine l-a achiziționat?

Fetița unui domn l-a văzut în cata-
logul cu obiecte donate şi pentru că i-a 
plăcut fetei foarte mult, tatăl ei a licitat 
pentru el până la dublul valorii pe care 
o stabilisem eu şi i l-a făcut cadou.

Când a început pasiunea 
dvs. pentru pictură?

Nu pot să spun că este ceva ce 
fac în mod constant. Majoritatea 
lucrărilor au pornit de la o temati-
că cerută sau prestabilită de mine şi 

Interviu de Raluca Șlicaru
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aproape toate au fost dăruite. Am şi 
vândut câteva. Nu am păstrat mare 
lucru. Iar primul tablou nu a fost 
un tablou. Aveam 10 ani şi am pic-
tat un peisaj pe perete, în acuarelă. 
A ieşit chiar bine, iar ai mei au fost 
încântați. 

Pentru cine 
ați mai pictat?

O firmă de construcții a dorit la 
un moment dat să îşi decoreze biro-
urile şi au comandat 5 lucrări. Fiind 
firmă de costrucții, m-am gândit 
mult ce să le pictez pentru că nu s-ar 
fi potrivit ceva colorat, macarale 
sau alte imagini clasice. Și mi-a 
venit ideea să schițez nişte clă-
diri pe care le-am colorat doar 
cu cafea, apă şi zahăr. Hârtia 
părea foarte veche, iar nuanțele 
de maro-cafeniu erau de mare 
efect. 

Tehnica era una 
învățată sau 
inventată de dvs.?

Am vrut neapărat să fie ceva ori-
ginal şi a fost o idee de moment. Nu 
mai pictasem până atunci cu cafea! 
Nu pot să îți descriu cât de frumos 
miroseau! Geamurile clădirilor erau 
colorate doar cu apă şi zahăr şi în lu-
mină luceau, păreau de sticlă, reale. 

Vă amintiți o altă 
lucrare specială?

Da, un prieten m-a rugat să mă 
gândesc la un tablou pentru un doc-
tor care îşi dorea de fapt o caricatură. 
Doar că, în momentul în care am vă-
zut fortografia lui, mi-am dat seama 
că nu avea cum să iasă o caricatură 
pentru că personajul avea multe tră-
sături speciale care nu puteau fi evi-
dențiate şi mai mult. Și atunci i-am 
făcut un portret, care a fost, de altfel, 
foarte apreciat.
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Care este background-ul  
dvs. profesional? Aveți 
studii în domeniul 
artistic?

Nu chiar… Am terminat arhi-
tectura. Dar am făcut-o în paralel 
cu ASE-ul. Mă gândesc chiar ca de 
anul viitor să încep o colaborare cu 
o firmă de arhitectură, pe partea de 
proiectare pentru că mă fascinează 
în mod deosebit structurile. 

Cum ați devenit 
evaluator?

Cred că am aflat de profesie prin 
anul 2008, când piața era foarte sus. 
În perioada aceea firmele de evaluare 
angajau pe bandă rulantă. M-am an-
gajat inițial pe un post de secretară la 
una dintre firmele de evaluare, pen-
tru o perioadă de două luni. Atunci 
am ajutat ca stivele de rapoarte de 
evaluare să fie legate şi trimise către 
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clienți. Când s-a încheiat perioada discutată inițial, am 
plecat, mi-am dat licența şi, în urma unui telefon din par-
tea directorului firmei, m-am întors la ei. Numai că jobul 
era în domeniul evaluării de data aceasta. La câteva luni 
după ce m-am angajat a izbucnit şi celebra criză. Și din-
tr-odată totul a devenit sumbru. Nu mai aveam comenzi, 
au început să plece colegii mei. Dintre toți juniorii, am 
fost singura care a rămas în firmă. Am avut o teamă că 
m-au păstrat pentru că sora mea lucra acolo şi, pentru că 
nu mi s-a părut corect, am decis să le spun că nu vreau 
să fiu favorizată în vreun fel. Răspunsul a fost că dintre 
toți juniorii doar eu îmi realizasem targetul şi ceva pes-
te, acesta fiind motivul pentru care au hotărât să rămân. 

Când ați intrat efectiv  
în rândul evaluatorilor?

În 2014 mi-am luat inima în dinți 
şi am dat examenul. A obține ştampi-
la şi a fi membru ANEVAR cu drep-
turi şi obligații depline mi se părea 
ceva greu de atins, pentru că în jurul 
meu, colegii tot dădeau exmene şi tot 
picau. Mi se părea că este extrem de 
dificil să accezi în profesie. Dar nu a 
fost aşa de dificil în cele din urmă.

Ce specializări 
dețineți acum?

EPI şi EBM.

Găsiți timp 
pentru pictură?

Vara am timp, când plec din Bu-
cureşti câte o săptămână şi mă mut 
undeva la țară, pe malul Dunării. 
Acolo suntem doar eu, pădurea şi 
multe văcuțe. Și liniştea. 

Vă este mai ușor să 
exprimați prin desen o 
idee care vă aparține 
sau una pe care o primiți 
sub formă de comandă?

Niciodată nu mi-a plăcut în viață 
să mi se traseze limite şi atunci, clar, 
ideile proprii sunt cele care sunt mai 
uşor de transformat în tablouri. 

Găsiți vreo asemănare 
între evaluare și pictură?

Se aseamănă şi se exclud. Asemă-
narea provine din atenția la detalii. Și 
în evaluare detaliile fac diferența. Iar 
când spun că se exclud, de fapt mă 
gândesc la momentele în care vreau 
să mă detaşez de munca de evaluator 
şi să mă destind, să lucrez fără cifre şi 
proiecte în minte, să petrec momen-
te în care mă gândesc doar la mine. 
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Raport de activitate

Indicatori Persoane fizice Firme

Număr total persoane fizice/firme raportoare 1.801 490

Număr total lucrări de evaluare 66.749 143.451

Total lucrări de evaluare 210.200

Cifră de afaceri (LEI) 52.410.241 143.273.007

Cifră de afaceri (EURO*) 11.025.379 30.139.895

Total cifră de afaceri (LEI) 195.683.248

Total cifră de afaceri (EURO*) 41.165.274

A. Statistici generale pe țară

B. Statistici generale pe județe și București
Persoane fizice – TOP 10 CIFRĂ AFACERI - București și județe 

* Cursul valutar aplicat în calcule: 1 Euro = 4.7536 lei – curs BNR din 14.10.2019

Nr. crt. București/ 
Județ

Cifră de afaceri     
(LEI)

Cifră de afaceri 
(EURO)

Cifră de afaceri 
(%)

Nr. persoane 
fizice

Număr lucrări 
evaluare

Pondere lucrări 
(%)

1 București 7.702.443 1.620.339 14,7% 236 9.007 13,5%

2 Constanța 3.300.281 694.270 6,3% 92 4.522 6,8%

3 Timiș 2.595.181 545.940 5,0% 85 3.490 5,2%

4 Brașov 2.237.288 470.651 4,3% 88 2.812 4,2%

5 Cluj 2.162.999 455.023 4,1% 93 2.980 4,5%

6 Prahova 2.148.143 451.898 4,1% 62 1.953 2,9%

7 Dolj 1.909.614 401.720 3,6% 69 2.559 3,8%

8 Bihor 1.773.882 373.166 3,4% 53 1.786 2,7%

9 Iași 1.596.509 335.853 3,0% 69 1.890 2,8%

10 Arad 1.454.151 305.905 2,8% 41 1.335 2,0%

Total 26.880.491 5.654.765 51,3% 888 32.334 48,4%

Raport de activitate  
persoane fizice și firme aferent 2018

Continuăm să publicăm raportul privind activitatea de evaluare desfăşurată de 
membrii ANEVAR, persoane fizice şi juridice. Acesta conține informații referi-
toare la: cifra de afaceri realizată pe parcursul anului 2018, ponderea lucrărilor 

de evaluare în funcție de specializare şi de scopul evaluării, precum şi cifra de afaceri în 
funcție de specializare şi în funcție de scopul evaluării.
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Raport de activitate

Persoane fizice – TOP CIFRĂ AFACERI – Sectoare București 

Firme – TOP 10 CIFRĂ AFACERI - București și județe

* din total cifră de afaceri/număr lucrări (pe țară)

Nr. crt. București/ 
Județ

Cifră de afaceri 
(LEI)

Cifră de afaceri 
(EURO)

Cifră de afaceri 
* (%) Nr. firme Număr lucrări 

evaluare
Pondere lucrări 

* (%)

1 București 74.074.417 15.582.804 51,7% 149 69.882 48,7%

2 Cluj 31.245.085 6.572.931 21,8% 24 23.470 16,4%

3 Timiș 4.511.320 949.032 3,1% 28 5.876 4,1%

4 Constanța 3.691.774 776.627 2,6% 22 5.496 3,8%

5 Dolj 2.618.773 550.903 1,8% 22 4.757 3,3%

6 Brașov 2.433.814 511.994 1,7% 20 3.008 2,1%

7 Vaslui 2.223.008 467.647 1,6% 7 1.704 1,2%

8 Iași 1.920.217 403.950 1,3% 22 2.883 2,0%

9 Tulcea 1.863.139 391.943 1,3% 8 2.830 2,0%

10 Sibiu 1.790.977 376.762 1,3% 11 1.574 1,1%

Total 126.372.524 26.584.594 88,2% 313 121.480 84,7%

Sectoare 
București

Cifră de afaceri LEI) Cifră de afaceri (EURO)
Cifră de afaceri 

(%)
Nr. persoane 

fizice
Număr lucrări 

evaluare
Pondere lucrări 

(%)

Sector 1 1.444.336 303.840 18,8% 35 2.392 26,6%

Sector 2 1.907.919 401.363 24,8% 57 1.726 19,2%

Sector 3 1.575.251 331.381 20,5% 52 2.172 24,1%

Sector 4 617.957 129.998 8,0% 39 586 6,5%

Sector 5 597.142 125.619 7,8% 19 1.052 11,7%

Sector 6 1.559.838 328.138 20,3% 34 1.079 12,0%

Total 7.702.443 1.620.339 100,0% 236 9.007 100,0%
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Raport de activitate

Sectoare 
București

Cifră de afaceri  (LEI) Cifră de afaceri (EURO) Cifră de afaceri * (%) Nr. firme 
Număr lucrări 

evaluare
Pondere lucrări 

* (%)

Sector 1 30.399.955 6.395.144 41,0% 49 16.424 23,5%

Sector 2 17.393.452 3.659.006 23,5% 36 28.195 40,3%

Sector 6 13.738.826 2.890.194 18,5% 11 14.871 21,3%

Sector 3 6.981.651 1.468.708 9,4% 30 7.409 10,6%

Sector 4 3.004.722 632.094 4,1% 13 1.480 2,1%

Sector 5 2.555.811 537.658 3,5% 10 1.503 2,2%

Total 74.074.417 15.582.804 100,0% 149 69.882 100,0%

Firme – TOP CIFRĂ AFACERI – Sectoare București

* din total cifră de afaceri/număr lucrări (pe țară)

Notă:
EPI – evaluarea proprietății imobiliare
EI – evaluarea întreprinderii
EBM – evaluarea bunurilor mobile
EIF – evaluarea instrumentelor financiare
VE – verificarea evaluării

Specializare
Persoane Fizice Firme

Ponderea lucrărilor (%) Număr lucrări de evaluare Ponderea lucrărilor (%) Număr lucrări de evaluare

EPI 91,4% 61.013 90,1% 129.249

EI 0,4% 284 1,0% 1.395

EBM 7,8% 5.224 8,0% 11.413

EIF 0,3% 187 0,05% 69

VE 0,1% 41 0,9% 1.325

Total 100,0% 66.749 100% 143.451

C. Ponderea lucrărilor de evaluare în funcție de specializare 

D. Cifra de afaceri în funcție de specializare 

Specializare
Persoane Fizice Firme 

Cifra de afaceri 
(%)

Cifra de afaceri 
(LEI)

Cifra de afaceri 
(EURO)

Cifra de afaceri 
(%)

Cifra de afaceri 
(LEI)

Cifra de afaceri 
(EURO)

EPI 89,0% 46.632.435 9.809.920 76,6% 109.738.687 23.085.385

EI 1,5% 779.965 164.079 12,0% 17.185.002 3.615.155

EBM 8,9% 4.647.600 977.701 10,0% 14.321.412 3.012.751

EIF 0,3% 132.090 27.787 0,2% 221.977 46.697

VE 0,4% 218.150 45.892 1,3% 1.805.929 379.908

Total 100% 52.410.241 11.025.379 100% 143.273.007 30.139.895
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Raport de activitate

Scopul evaluării
PERSOANE FIZICE FIRME  

Ponderea lucrărilor (%)
Număr lucrări de 

evaluare
Ponderea lucrărilor (%)

Număr lucrări de 
evaluare

Raportare financiară 7,4% 4.942 67,3% 96.516

Garantarea împrumuturilor 20,6% 13.737 5,8% 8.343

Pentru instanțe judecătorești 6,2% 4.156 0,8% 1.082

Fuziuni, achiziții, delistare 0,2% 107 0,1% 195

Impozitare 41,3% 27.543 11,8% 16.928

Stabilirea despăgubirilor în caz 
de expropriere

0,3% 220 2,4% 3.369

Proceduri de insolvență  
sau faliment

3,1% 2.093 1,7% 2.419

Pentru autorități publice 7,5% 5.026 2,9% 4.079

Garantarea și reeșalonarea 
datoriilor către stat 2,2% 1.493 1,1% 1.515

Verificarea evaluărilor 0,03% 19 2,3% 3.334

Alte scopuri 11,1% 7.413 4,0% 5.669

Total 100,0 66.749 100,0% 143.451

E. Ponderea lucrărilor de evaluare în funcție de scopul evaluării 

F. Cifra de afaceri în funcție de scopul evaluării 

Scopul evaluării

Persoane fizice Firme

Cifră de afaceri 
(%)

Cifră de afaceri 
(lei)

Cifră de afaceri 
(Euro)

Cifră de afaceri 
(%)

Cifră de afaceri 
(lei)

Cifră de afaceri 
(Euro)

Raportare 
financiară 10,1% 5.276.778 1.110.059 40,6% 58.123.711 12.227.304

Garantarea 
împrumuturilor 12,9% 6.739.855 1.417.842 17,4% 24.912.311 5.240.725

Pentru instanțe 
judecătorești 9,9% 5.210.969 1.096.215 8,6% 12.236.286 2.574.109

Fuziuni, achiziții, 
delistare

0,4% 226.057 47.555 0,4% 521.810 109.772

Impozitare 37,9% 19.839.035 4.173.476 12,1% 17.308.002 3.641.030

Stabilirea 
despăgubirilor în 

caz de expropriere
0,5% 245.665 51.680 1,9% 2.773.812 583.518

Pentru proceduri 
de insolvență sau 

faliment
6,0% 3.127.821 657.990 4,6% 6.593.482 1.387.050

Pentru autorități 
publice 8,3% 4.355.042 916.157 3,4% 4.851.214 1.020.535

Garantarea și 
reeșalonarea 

datoriilor către 
stat

2,5% 1.289.328 271.232 1,0% 1.481.240 311.604

Verificarea 
evaluărilor 0,1% 68.151 14.337 1,3% 1.819.977 382.863

Alte scopuri 11,5% 6.031.541 1.268.836 8,8% 12.651.163 2.661.386

Total 100,0% 52.410.241 11.025.379 100,0% 143.273.007 30.139.895
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Concurs

Povestiri din viața profesională  
a membrilor ANEVAR

Ediția aceasta găzduieşte o nouă rubrică dedicată în-
tâmplărilor inedite din viața profesională a mem-
brilor noştri, povestite chiar de ei. Dana Ababei, 

Preşedinte ANEVAR 2018-2019, a lansat in luna noiem-
brie 2019 un concurs cu această temă. Ne bucurăm să 
anunțăm că am primit un număr mare de povestiri. Din-
tre acestea, am premiat următorii autori: 
Premiul 1: Nicu Postole, Dragoş Bala-
nişcu, Cristina Cimpoi şi Florin Muscă 
- Participarea la un eveniment (confe-
rință/seminar/bal/întâlnirea firmelor) 
organizat de ANEVAR în anul 2020 

(asigurăm taxa de participare, trans-
portul şi cazarea)
Premiul 2: Alecu Corfu şi Zifceac 
Iaroslav - Participarea la un eveniment  
(conferință/seminar/bal/întâlnirea fir-

melor) organizat de ANEVAR în anul 
2020 (asigurăm taxa de participare)
Premiul 3: Ruxandra Enescu şi Pre-
descu Valentina Elena - Participarea 
la o conferință organizată de ANEVAR 
în anul 2020 (asigurăm taxa de parti-
cipare)
În continuare, vă invităm să vă amu-
zați şi, nu în ultimul rând, să învățați 
din istorisirile celor care au primit pre-
miul 1! 
Toate povestirile premiate se regăsesc 
şi pe site-ul nostru, în pagina dedicată 
revistei. 

Nicu Postole, Membru ANEVAR 

 Cu nasul turtit, lipit de geamul 
ferestrei mari, privesc jocul întâm-
plător al fulgilor de nea. Mii, sute de 
mii, milioane de steluțe albe, crista-
line, coboară din cerul nevăzut, apoi 
se aşază lin pe pământ, copaci, case... 
Doi brazi înalți străjuiesc fereastra 
şi sunt acoperiți cu o mantie albă, 
semn al distincției şi serenității. Nu 
ştiu de ce, dar iarna îmi readuce în 
minte universul copilăriei, al inocen-
ței şi purității…

- Țrrr! – sună telefonul ...
- Da! Vă rog!... valoare justă?... 

raportare financiară?... o construc-
ție a Azilului de bătrâni cu probleme 
psihice?...

- Da, ştiu unde se află... Astăzi? O 
clipă, da, la 12.30 la dvs....

- Mulțumesc! Bună ziua!
Am lăsat telefonul şi o clipă am 

mai rămas captiv în gânduri... Am 
pregătit documentele, aaa! să nu uit 

aparatul de fotografiat, bine, şi am 
ieşit. Un drum de 30 de km mă aş-
tepta. Azilul este situat undeva în 
munți, într-o zonă retrasă, liniştită. 
Mergeam încet cu maşina admirând 
pădurea peste care căzuse neaua. O 
veveriță traversează şoseaua... oare 
ce caută? 

Gândurile mă răscolesc deo-
dată... dacă este o construcție mai 
nouă, oare ce abordări să aplic? Care 
ar fi cea mai bună utilizare? Mă gân-
desc la abordarea prin venit... va-
loarea de piață este punctul de in-
tersecție a cererii cu oferta... este un 
echilibru, pe când valoarea justă... de 
ce îi spune justă?... pentru că e amor-
tizabilă, deci aJUSTabilă? Probabil...

Deodată drumul face o curbă 
mare din care se desprinde calea de 
acces către Azil. După 10 minute in-
trăm în micuța parcare a Azilului. 
Construcția este relativ nouă, un 
P+4, proprietar privat. În spatele clă-
dirii, un parc amenajat pentru plim-

bări şi odihnă îmi atrase privirea. 
Am intrat pe uşa metalică şi m-am 
prezentat la oficiul de primire.

- Sigur, doamna manager vă aş-
teptă la etajul 1, camera 7... luați, vă 
rog, acest halat pe dumneavoastră...

Am urcat treptele spre camera 7, 
am bătut la uşă şi, o doamnă între 2 
vârste, cu ochi iscoditori, mă privi...

- Bună ziua! Bine ați venit la noi...
- Mă bucur că vă cunosc! Este 

foarte frumos acest loc – am spus eu.
- Da! Credeți-mă că nici nu mai 

văd natura, locurile... m-am angajat 
într-o afacere destul de grea, sunt 
multe probleme de rezolvat şi...

Doamna îmi povesti apoi toa-
te greutățile prin care a trecut, de la 
sursele de finanțare până la proble-
mele de personal, medicale etc. Toate 
erau relatate cu un anume umor, cu 
o anumită veselie, cu un anume tâlc 
pe care încercam să-l descifrez. După 
câteva minute, un domn cu musta-
ță intră să prezinte un document. 

Poveste de iarnă
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Concurs

Cristina Cimpoi,  
Membru ANEVAR 

Datorită meseriei practicate - 
evaluator autorizat proprietăți imo-
biliare, noi, ca evaluatori, suntem 
nevoiți să mergem şi să „explorăm” 
diferite şi minunate zone ale țării, în 
funcție de locația unde este amplasa-
tă proprietatea subiect.

Îmi amintesc şi acum cu „drag” 
dar şi cu bucurie de o inspecție pe 
care am realizat-o în urmă cu apro-
ximativ 2 ani, împreună cu o colegă.

Era o frumoasă zi de octombrie şi 
urma să mergem pe ale patriei câm-
pii: zis  şi făcut! Ne pregătim cu o zi 
înainte cu toate cele necesare: două 
aparate foto pregătite, delegații, pli-
nul la maşină (aşa e indicat când 
pleci la drum lung!), planul proprie-
tății, fişa de inspecție, listă întrebări 
de lămurit, extrase de carte funciară 
… tot tacâmul, ca la carte!

A doua zi, dis de dimineață, ne 
trezim şi pornim la drum urmând să 
inspectăm 4 locații diferite şi aproxi-
mativ 30 ha de amplasament.

Până la destinația efectivă, totul 

era perfect: soare, plimbare, mu-
zică şi voie bună! După vreo 3 ore 
de condus (aprox. 220 km de Bu-
cureşti), ajungem la destinație. Su-
perrrr!!! Totul se desfăşura conform 
planului, cu o mică excepție: când 
am oprit motorul, maşina era încon-
jurată de aproximativ 15 câini care 
mai de care cu un lătrat mai fioros! 
Undeva, la câțiva paşi în spate, se au-
zea pe fundal dna. Popescu care era 
persoana noastră de contact:

- Haideți, coborâți, vă aşteptam! 
Bine ați venit!

Noi zâmbeam îngrozite uitân-
du-ne una la cealaltă! Clar, nu era 
râsul nostru! Ce ne rămânea de fă-
cut?!?!! Să coborâm, normal! Dar pe 
unde???

- Veniți dvs. la noi! Bine v-am 
găsit!

La insistențele dnei. Popescu, cu 
greu ne-am lăsat convinse să cobo-
râm din maşină dar ... până la urmă 
nu prea aveam de ales!

Toți câinii lătrau lângă noi, mai-
mai să ne înhațe, de parcă eram mi-
cul dejun pe care-l aşteptau şi, noroc 
că am intrat rapid la adăpost, cât să 

ne organizăm pentru inspecție şi să 
ne facem curaj. Dna. Popescu ne-a 
asigurat că mulțimea de câini este 
paşnică, tocmai fuseseră hraniți în 
ziua respectivă, dar fiind un ampla-
sament atât de mare, au şi ei rolul 
lor acolo.

Cu inima strânsă, cu planul în 
mână, cât mai aproape una de alta 
(ne păzeam cumva reciproc), am de-
marat inspecția! Pe tot parcursul vizi-
tei, dna Popescu care avea o nuieluşă 
firavă în mână, se tot auzea pe fundal:

- Negruța, taci!!! Bobiță, pleacă 
de aici!! Las-o în pace!!!

Și, cu sufletul la gură, cu bifat 
pe plan tot ce vedeam, cu toți câinii 
după noi, am făcut „echipă” cu cole-
ga mea (în timp ce una scria sau fă-
cea poze, cealaltă o păzea  de câini) şi 
uite aşa, uşor uşor am terminat una 
dintre cele 4 locații (cea mai dificilă 
şi din fericire, singura care avea şi 
câini!!!).

A trecut… s-a terminat, respirăm 
uşurate! Nu ne-a muşcat niciunul! 
Perfect!

Mai încercăm şi data viitoare, 
poate mai cresc şi câinii pînă atunci! 

O inspecție de neuitat!

M-am ridicat şi i-am spus doamnei 
că o aştept la parter pentru inspecție. 
Am coborât scările la parter şi m-am 
îndreptat spre încăperea în care se 
vedeau printre uşi mulți pacienți. 
Era sala de mese şi ora prânzului. Nu 
apuc să mă retrag, când o doamnă cu 
obrajii roşii apăru în uşă:

- Dumneata cine eşti?
- Eu sunt evaluatorul – răspund 

zâmbind.
- Ioane, Vasile veniți repe-

de aici, că unul de-ai noştri se dă 
EVALUATOR.

În secunda următoare, doi oameni 
tineri, vânjoşi, au apărut după uşă, 
m-au înşfăcat pe după brațe şi, mai 
mult pe sus, m-au introdus în sala de 

mese, unde m-au aşezat la o masă de 4 
persoane, eu fiind a patra. Nu apuca-
sem nici măcar să spun „Au”! 

Trezit față în față cu trei persoane 
ce îngurgitau ciorba de prânz, le-am 
spus politicos: „Poftă mare!” „Mul-
țumim!”, au răspuns ei. „Serviți, nu 
vă jenați, e reuşită ciorba astăzi.” Mă 
uitam când la ciorbă, când la uriaşii 
din spatele meu, când la ochii isco-
ditori ai celor de la masă. Într-un 
târziu, parcă trecuse un an, apare 
doamna manager în uşă şi o întreabă 
pe doamna cu obrajii roşii:

- L-ați văzut cumva pe domnul 
evaluator?

- Aici! am strigat eu, ridicân-
du-mă instantaneu din scaun.

- O, domnul evaluator, de ce nu 
mi-ați spus că vă este foame? Vă adu-
ceam masa la mine în birou. 

Am simțit atunci cum culoarea 
doamnei cu obrajii roşii mă năpă-
deşte şi pe mine. Interveni, în sfârşit, 
dânsa şi îi transmise că mă confun-
dase cu un pacient, cu care semănam 
mult şi, forțat, m-a adus aici. Și-au 
cerut scuze, pe care cu entuziasm le-
am acceptat.

Pe drumul de întoarcere gân-
deam: Fiecare om are sosia lui. A 
mea era la... Azil.

Concluzie: „Umorul nu este o 
stare de spirit, ci un fel de a privi lu-
mea.” – Ludvig Wittgenstein 
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Au mai rămas 3 amplasamente de 
văzut, printre care unul, clar, fără câini:

Nimic nu mai contează… soarele 
străluceşte, vântul adie uşor, iar noi 
ne vedem de drum!

P.S. Am uitat să precizez că atât 
eu, cât şi colega mea iubim animalele 
doar că ne e cam frică de câini! După 
această inspecție, când mergem în 
alte locații unde întâlnim doar 2-3 

câini ni se pare parfum! Avem meto-
da comparației directe!

Dragoș Balanișcu,  
Membru ANEVAR 

Vreau să vă povestesc o întâm-
plare din care am învățat, pe pro-
pria sănătate, cum se face inspecția 
:). Zâmbesc şi acum, ca şi atunci, 
de pățanie. Am avut o urmă de fu-
rie față de client, dar până la urmă 
m-am gândit la ceea ce pot învăța 
din această întâmplare şi am acceptat 
că vina este a mea.

Prin urmare, am fost contactat 

pentru a face o inspecție la o casă în 
zona Otopeni, în vederea vânzării 
acesteia. Eu, de obicei, nu stabilesc 
prețuri sau închei contracte fără a şti 
exact despre ce e vorba. 

Ajuns la proprietate, am constatat 
că nu a venit clientul cu care am dis-
cutat, ci că trimisese unul dintre oa-
menii lui. Casa era la gri, aşa că am 
inspectat-o, făcându-mi loc printre 
materialele de construcții, cutii, du-
lapuri şi multe alte lucruri. 

După ce am înțeles cum arată 

parterul, am ales să urcăm la etaj pe 
o scară nefinalizată şi fără balustra-
de. Ajuns la etaj, am început să mă 
plimb prin interior, îndreptându-mă 
spre zona vitrată pentru a analiza 
vederea, zona etc. De reținut că to-
tul era la gri şi chiar de culoare gri. 
Când eram la 1,5 m de zona vitrată, 
care se întindea pe toată lățimea ca-
sei (cca 30 ml), am auzit un strigăt 
din direcția domnului care mă în-
soțea: „NU, nu pe acolo!“. În acest 
timp am reuşit să mă întorc spre el, 

O poveste inedită

Era un fel de șef pe acolo Pregătirea de inspecție!

Concurs
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Florin Muscă,  
Membru ANEVAR 

Undeva la începutul anilor 2000, 
în mijlocul verii, clientul meu, Dom-
nul A., un moşulică hâtru, inginer 
zootehnist, urma să achiziționeze 
vreo 20 de vite din import. Îmi era 
tare drag omul şi, în timp, ajunsesem 
să ne cunoaştem şi să ne apreciem 
reciproc. Garanția propusă: o garso-
nieră la parter de bloc comunist, plin 
de pensionari. Treizeci de garsoniere 
pe nivel asezate de-a stânga şi de-a 
dreapta unui hol lung şi întunecos. 
Cum treci de uşa de acces în holul 
garsonierei, în stânga era o baie, apoi 
o chicinetă, iar drept în față camera. 
Clientul nu locuia acolo; o cumpăra-
se pentru un nepot care fusese stu-
dent dar de vreo câțiva ani nu mai 
stătea nimeni acolo.

La inspecție participam eu – an-
gajat al băncii, domnul A. şi inspec-
toarea de credit, o tipă frumuşică 
foc la vreo treizeci de primăveri, 

îmbrăcată ca pentru luna iulie cu o 
fustă vaporoasă uşor sub genunchi 
şi o cămaşă din mătase. Intrăm toți 
trei din lumina orbitoare de afară în 
holul blocului întunecos, continu-
ând discuția. Clientul bagă cheia în 
uşă, intrăm în garsonieră, intrăm în 
cameră, când... din baie, din spate-
le nostru, iese o arătare  îmbrăcată 
doar într-un prosop de culoare ne-
definită, dar cu un batic pe cap, şi o 
ia la fugă pe holul blocului țipând în 
gura mare: „ Ajutooooorrr!!!!!! Aju-
tooor!!!!! Hoțiiii!!!!!! Vioooollll!!!!!” 
Rămânem toți trei blocați. Clientul 
se dezmeticeşte primul şi iese pe hol 
să se uite la numărul apartamentu-
lui. Evident, nu era niciun număr pe 
uşă. În timpul acesta, pe hol se adu-
nase, alarmata de țipetele arătării, un 
soi de poteră locală – câteva doamne 
în vârstă curajoase, în spatele conso-
rților, înarmați cu ce găsise fiecare la 
îndemână – care cu mătura, care cu 
un ciocan. Arătarea stătea undeva la 
capătul holului, încetase să mai țipe, 

interesată de ce se întâmpla dar fără 
să se apropie. Norocul nostru a fost 
că organizatorul poterei era chiar 
şeful de bloc care îl cunoştea pe cli-
ent. Lucrurile s-au lămurit – moşu-
lică greşise uşa, iar cheia s-a potrivit 
(probabil era o Yala veche la care se 
potrivea orice cheie). Se calmează 
toată lumea, noi ne cerem scuze şi 
intrăm în garsoniera corectă. Încă 
nu ne dezmeticisem şi nu ştiam dacă 
să ne amuzăm sau nu de întâmplare, 
când uşa se izbeşte de perete şi apare 
„victima”, de data asta îmbrăcată în-
tr-un fel de capot – furou dar tot cu 
părul legat în batic, țipând agresiv: 
„ Unde e bărbată -miu, că numai el 
v-a dat cheia de la apartament să ve-
niți cu paceaura asta aici!!!! Să vina 
animalu’ ca îi scot ochii!!!!!” . Femeia 
încă nu procesase că totul nu era de-
cât o banală confuzie.

Morala: Verificați cu atenție adre-
sa apartamentului garanție, chiar 
dacă acest lucru pare banal.

dar răul era deja făcut. Am trecut 
prin podeaua etajului 1; prietenii 
îmi spun, glumind, că mi-am făcut 
ieşirea ca Michael Jackson. M-am 
lovit cu coastele de colțul unui dulap 
metalic de la parter, după care am 
aterizat pe podeaua parterului. Nu 
puteam să mai respir, dar m-am aşe-
zat încet pe un scăunel şi uşor-uşor 
respirația mi-a revenit. 

Am decis să finalizez ce am înce-
put, adică să termin inspecția etaju-
lui şi a subsolului. Nu prea îmi dă-
deam seama dacă am ceva pentru că 
îmi crescuse nivelul de adrenalină.

Ajuns la maşină, mi-am dat sea-
ma că nu prea mai puteam să con-
duc.  În cele din urmă, m-am depla-
sat la spital, soția a condus pentru 
că salvarea nu mai venea. Rezultatul 

final, obținut cu greu (aveam teama 
unei hemoragii interne) e că aveam 
trei coaste rupte. O lună de zile am 
stat oarecum imobilizat, mă mişcam 
foarte greu, abia am dormit 3 nopți 
şi 3 zile.

Clientul nu a mai vrut nici evalu-
area, pentru că le-am reproşat faptul 
că în loc să toarne un planşeu întreg, 
îl acoperiseră cu rigips (culoarea gri 
era şi la beton şi la rigips, se identifi-
ca greu o zonă diferită) şi în plus, mi 
s-a părut că vor să ascundă ceva. Nu 
puteam face evaluarea cu planuri di-
ferite şi fără expertize. Nu am înțeles 
ce au vrut să facă, nu am încasat nici 
banii, am avut şi trei coaste rupte de 
nu am mai putut lucra o lună şi nici 
nu i-am acționat în judecată pentru 
că nu aveam acte care să-mi dove-

dească prezența acolo (am precizat 
că nu semnam contractele înainte de 
inspecție). Resimt şi acum durerea 
la schimbările de temperatură şi la 
oboseală.

Ce am decis şi am aplicat a fost 
că de atunci nu am mai mers la ni-
cio inspecție de capul meu, i-am 
ghidat pe clienți în ce direcție vreau 
să merg, însă să meargă în fața mea 
pentru a prezenta bunul. Sunt mult 
mai atent pe unde păşesc şi sper ca 
această povestioară va ajuta şi alți 
evaluatori să evite neplăcerile.

Într-un fel, vreau să cred că am 
descoperit un viciu ascuns pe care 
îl precizam în ipotezele unui raport 
de evaluare. Vreau să cred că această 
experiență şi măsurile pe care le-am 
luat m-au păzit de alte neplăceri.

O zi din viața de evaluator

Concurs
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Conferinţa „Evaluarea proprietăţilor din agricultură  
și alte subiecte de interes în evaluare”

26 octombrie 2019, Craiova

Conferinţa „Evaluarea pro-
prietăţilor din agricultură și 
alte subiecte de interes în 
evaluare”, a avut loc în data 
de 26 octombrie 2019, la 
Hotel Ramada din Craiova - 
sala Constantin Brâncuși.

Anul acesta, în cadrul con-
ferinţei, au fost dezbătute atât 
o serie de probleme teoretice 
şi practice legate de evalua-
rea proprietăţilor din agricul-
tură şi industria alimentară, 
cât şi alte teme actuale şi de 
interes în practica internaţio-
nală a evaluării şi în Standar-
dele de evaluare.

Speakerii conferinţei au 
fost:

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

• Radu TIMBUȘ – Membru în 
Comisia de Etică şi Discipli-
nă ANEVAR | Director EVAL 
TRANSILVANIA S.R.L.

• Veaceslav REVEŢCHI – 
Societatea Evaluatorilor In-
dependenţi din Republica 
Moldova – SEI RM

• Adrian VASCU – Preşedin-
te ANEVAR 2008-2009 şi 
2014-2015 | Senior Partner 
VERIDIO S.R.L.

• Andrei BOTIȘ – Partener 
Fondator NAI România

• Dan IVĂNESCU – Membru în 
Comisia de Etică şi Disciplină 

ANEVAR | Expert evaluator 
PricewaterhouseCoopers
Temele abordate în cadrul 

conferinţei:
• Despre valoarea impozabilă 

a clădirilor. Statistici BIF
• Consideraţii privind terenul 

în exces şi surplus
• Provocări în evaluarea silo-

zurilor agricole
• Particularităţi privind apli-

carea abordării prin cost 
în evaluarea proprietăţilor 
agricole

• Piaţa agricolă: evoluţie şi 
perspective
Piaţa terenurilor agricole în 

ţările europene, inclusiv în Re-
publica Moldova
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Veaceslav Revețchi 

Sorin Petre

Radu Timbuș

Dana Ababei Dan Invănescu

Cristian Demetrescu

Andrei Botiș

Adrian Vascu
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Întâlnirea anuală a membrilor corporativi ANEVAR
7 decembrie 2019, Sinaia

Întâlnirea anuală a membrilor corporativi ANEVAR a avut loc sâmbătă, 7 decembrie 2019, 
la Casino-ul din Sinaia.

Temele prezentărilor au fost legate de viitorul profesiilor liberale, standardele ANEVAR 2020, 
erori întâlnite în rapoartele de evaluare, rezultatele sesiunii de acreditare/reacreditare, precum şi 
lista firmelor ce urmează a fi monitorizate anul viitor.

Speakerii evenimentului au fost:
• Radu PARASCHIVESCU - scriitor
• Dana ABABEI - Preşedinte ANEVAR
• Daniel MANAŢE – Preşedinte ANEVAR 2016-2017
• Ion ANGHEL – Preşedinte ANEVAR 2006-2007
• Gheorghe VÎŢĂ – Preşedinte Comisia de Etică şi Disciplină ANEVAR
• Dan Dumitriu DUMITRU - Inspector coordonator Departament Monitorizare ANEVAR
• Vlad POENARU - Managing Partner CONADI VALUATION SRL

Gheorghe Vîță - Președinte Comisia de Etică și DisciplinăDaniel Manațe - Președinte 2016-2017

Sorin Petre - Președinte ANEVAR 2020-2021 Dana Ababei - Președinte ANEVAR 2018-2019
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Radu Paraschivescu - scriitorIon Anghel - Președinte ANEVAR 2006-2007

Vlad Poenaru - Managing Partner CONADI VALUATION SRL Dan Dumitru Dumitriu - Inspector coordonator Dep. Monitorizare ANEVAR

Radu Paraschivescu
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Sinaia, 7 decembrie 2019

Acordarea certificatelor de Membru Acreditat ANEVAR (MAA)

În cadrul Întâlnirii anuale a membrilor corporativi ANEVAR de la Sinaia, din 7 decembrie, 
au fost invitați pe scenă şi le-au fost acordate certificatele tuturor celor care au absolvit exame-
nul de acordare a calității de Membru Acreditat ANEVAR (MAA), dar şi pe cel de reacreditare. Ion 
Anghel, Preşedinte ANEVAR 2006-2007, a coordonat această sesiune a examenului şi tot el a 
înmânat diplomele. Iar Dana Ababei, Preşedinte ANEVAR, i-a felicitat pe toți pentru decizia de a 
accesa un nivel superior de competență profesională, devenind membri acreditați ai Asociației.

Îi felicităm şi noi pe toți şi îi încurajăm pe cei care doresc să le urmeze exemplul!
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La Fontaine: Cunosc foarte 
mulți oameni care de departe 
par ceva, iar de aproape, nimic

În data de 7 decembrie, la Sinaia, am avut onoarea de a-l asculta pe 
Radu Paraschivescu, invitat în cadrul unuia dintre evenimentele noas-
tre profesionale: Întâlnirea membrilor corporativi. Acesta ne-a vorbit 
despre noțiunea de Valoare într-un mod diferit față de ceea ce știam 
noi. Discursul său a fost apreciat de cei prezenți și am ales să reluăm 
un fragment și să îl publicăm aici, pentru toți cititorii noștri.
Lectură plăcută!

R
adu Paraschivescu: Există 
mai multe feluri de a defini 
Valoarea. Confucius spunea 
că este foarte important să de-
finim corect lucrurile. Pentru 
că dacă nu le definim corect, 

firul se deşiră, totul intră în vrie, totul in-
tră în impas, soluțiile şi pedepsele nu mai 
pot fi corecte, artele nu mai sunt inter-
pretate aşa cum ar trebui, felul de a intra 
în lume pe care îl au unii şi alții, nu mai 
este corespunzător. Uitându-mă, deci, în 
dicționar, pentru că sunt un om care se 
ocupă de limba română şi am încredere 
în dicționar, citesc la cuvântul Valoare: 
suma calităților care dau preț unui obiect, 
unei ființe, unui fenomen etc. Și iată cum 
dicționarul poate provoca unele confuzii! 
Suma calităților care dau preț. Valoarea 
este definită prin preț, lucrurile acestea 
nefiind sinonime. De foarte multe ori se 
face această confuzie şi la muzee şi la lici-
tații, ea se face cam peste tot unde inter-
vine judecata noastră de valoare. Este o 
judecată de tip normativ.  

Pentru Valoare există un tip de defi-
niție prin raportarea la sine, la propria 
persoană, la felul cum percepi valoarea în 
funcție de ce faci şi ceea ce simți. Thomas 
Edison, de pildă, spune aşa: Valoarea ta 
stă în ceea ce ești, nu în ceea ce ai. Este o 
definire raportată la potențialul tău fruc-
tificat. Pentru că degeaba ai un potențial 
dacă nu îl laşi să se exprime sau dacă el 
este cenzurat.

Există o vorbă frumoasă a lui Pierre 
Corneille: Când știi cât valorezi, nu te opri 
până nu obții ce ți se cuvine. Aceasta este 
o definiție manifest şi poate fi şi o notă de 
campanie electorală dacă politicienii noş-
tri l-ar descoperi pe Corneille. Tot el mai 
are o vorbă: Valoarea nu așteaptă numărul 
anilor. Este o replică din Corneille, care 
este preluată din înțelepciunea arabă, care 
ne spune că vârsta nu poate fi nici merit, 
nici vinovăție. Ne spune că există o mulți-
me de tineri excepționali sau idioți, şi oa-
meni de vârsta a doua sau a treia, care pot 
fi strălucitori sau submediocri. (…)

EVENIMENTE
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Mai există o vorbă care sună aşa: Ci-
mitirele sunt pline de oameni de neînlo-
cuit. I-a fost atribuită marelui gânditor 
iluminist Dumitru Dragomir. Ei bine, nu. 
A existat gândire chiar şi înainte de Du-
mitru Dragomir, chiar dacă pare straniu 
ce spun. Napoleon este cel care a lansat 
această vorbă inspirată tot din înțelepciu-
nea arabă. Iar Georges Clemenceau a pre-
luat această zicală de la Napoleon. 

O definiție scurtă este: Valorezi atât 
cât te apreciezi. Ea aparține lui François 
Rabelais. El a fost contestat în epocă pen-
tru Gargantua și Pantagruel şi pentru 
ce este scris pe Abația thelemiților din 
acelaşi roman: Fă ceea ce dorești. Aceas-
ta nu era o invitație la haos, ci un tip 
de cumpănire a ceea ce poți şi a ceea ce 
nu se cuvine să faci. Era o invitație la 
discernământ.

EVENIMENTE
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Apoi, avem definiția franco-română 
a lui Emil Cioran: A te mândri cu relații-
le tale înseamnă a recunoaște cât valorezi 
fără ele. Este subtilă şi un exemplu de ju-
decată rafinată a celui care a fost premiat 
de Academia Franceză pentru contribuția 
la dezvoltarea limbii franceze. I se spunea 
„scepticul nemântuit”, „de serviciu”, în 
cercurile filosofice…

Iată şi o definiție a cărei paternitate nu 
este clară. Există doi oameni: Tudor Mu-
şatescu şi alții îl numesc pe Tudor Vianu 
ca sursă. Numai după invidia altora îți dai 
seama de propria ta valoare. În momen-
tul în care lumea te detestă suficient îți 

dai seama că există un motiv al detestării, 
mai ales dacă nu le-ai făcut nimic acelor 
oameni, înseamnă că te detestă pentru 
că nu au ajuns la nivelul tău, înseamnă 
că te detestă pentru zestrea ta care le este 
superioară, pentru pozițiile pe care le-ai 
avut într-o împrejurare civică, socială sau 
culturală. 

Și, în fine, iată şi o definiție a unei scri-
itoare din Australia, Sarah Miles Franklin: 
Este un semn al propriei tale valori câteo-
dată dacă ești urât de cine trebuie. E rudă 
bună, definiția aceasta, cu cea de mai îna-
inte… Aceasta a fost forma de definire a 
Valorii prin raportare la sine. 
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O altă definire a Valorii este cea prin 
raportarea la alții, la ceea ce te înconjoară. 
O primă definiție îi aparține lui Socrate: 
Oamenii de rând trăiesc doar să mănân-
ce și să bea. Oamenii de valoare mănâncă 
și beau doar ca să trăiască. Nu poți folosi 
această definiție la o petrecere care ține 
până în zori, desigur.

O definiție a lui Thomas Mann: Valoarea 
unui lucru crește proporțional cu dificultatea 
de a-l dobândi. Asta este şi povestea cu vul-
pea şi strugurii. Cu cât îți fixezi o ştachetă 
mai ridicată, iar cu cât eforturile sunt mai 
consistente pentru a ajunge la ea, cu atât 
atingerea țintei este mai răsplătitoare. 

C. S. Lewis este o persoană absolut 
stranie, unul dintre marii gânditori ai 
secolului trecut, în acelaşi timp un scrii-
tor senzațional al poveştilor pentru copii 
(Narnia): Unele lucruri sunt iubite pentru 
că au valoare. Altele au valoare pentru că 
sunt iubite. Interesant cum se trece de la 
un pol la altul, pentru că asta presupune o 
interdependență între prețuire şi valoare. 
Între popularitate şi Valoare. 

Voltaire: Valoarea omului se măsoa-
ră după greutățile pe care le învinge. Un 
dicton latin spune: Prin căi nebătătorite 
și complicate putem ajunge la lucrurile cu 
adevărat superioare. Vorbele lui Voltaire 
îmi par o reinterpretare a acestui dicton. 

Einstein spune: Valoarea unui om re-
zidă în ce dă el, nu în ce este capabil să 
primească. Este vorba unui om care a avut 
foarte mult de dăruit şi foarte mult de pă-
timit. Foarte multe lucruri l-au înălțat şi 
foarte multe l-au coborât. A fost, poate, 
cea mai interesantă minte a ultimelor se-
cole, un om de cultură, versat în muzică, 
în filosofie, în marii moralişti, trecut pe 
liste de nazişti şi amenințat cu extinc-
ția, un mare făcător de daruri. Dăruia de 
plăcere, fără niciun interes: asigura burse 
pentru studenții de la conservator. 

George Bernard Show: Oamenii exa-
gerează întotdeauna valoarea lucrului pe 
care nu îl au. Este adevărat că atunci când 
îți doreşti foarte mult un lucru îl hiperbo-
lizezi, îi faci un cu totul alt portret decât 
portretul lui obişnuit, iar când intri în po-
sesia lui îți dai seama că nu e de fapt mare 
brânză, că poți trăi la fel de bine şi fără el, 
că e de fapt o formă de gâdilare a propriu-
lui tău orgoliu. 

Definiția cu care închei acest capitol 
este cea a lui La Fontaine: Cunosc foarte 
mulți oameni care de departe par ceva, iar 
de aproape, nimic. 
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Conferința Națională
14 decembrie 2019

Sâmbătă, 14 decembrie, la Bucureşti, a avut loc Conferința Națională ANEVAR.  
Lucrările s-au desfăşurat conform programului stabilit prin ordinea de zi. 

Noua componență a Consiliului Director pentru perioada 2020-2021:

Președinte Sorin Adrian Petre

Prim-vicepreședinte Radu Călin Timbuș

Fost președinte Dana Ababei

Trezorier Gheorghe Mihai Sîrb

Vicepreședinte - președinte al Comisiei  
de calificare și atestare profesională Adrian Ioan Popa Bochiș

Vicepreședinte - președinte  
al Comisiei știinţifice și de standarde Adrian Aurel Nicolescu

Vicepreședinte - președinte  
al Comisiei de evidenţă a membrilor Bogdan Ruse Ruse

Vicepreședinte - președinte  
al Comisiei de verificare și monitorizare Rodica Hășmășan

Vicepreședinte - președinte  
al Comisiei de relaţii interne și internaţionale George Dogărescu

Vicepreședinte - președinte al Comisiei juridice Ioan Bercu

Secretar general Dumitriu Cristian Dumitru

Acordarea diplomelor  
de Membru de Onoare ANEVAR

În cadrul Conferinței Naționale  
din 14 decembrie 2019 Dana Ababei, 
Preşedinte ANEVAR, a acordat 
diplome care atestă calitatea de 
Membru de Onoare al Asociației, 
următorilor membri: Corneliu Șchiopu, 
Sorin V. Stan şi Iulian Ștefănescu. 

Le mulțumim pentru aportul adus la 
dezvoltarea profesiei!
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C
ontinuăm să prezentăm şi 
în acest număr al revistei 
„Valoarea, oriunde este ea“ 
setul de informaţii de piaţă 
utile atât evaluatorilor, cât 
şi utilizatorilor rapoartelor 

de evaluare. Prezentarea are două 
părți. Prima parte este legată de in-
formații corelate cu evaluarea propri-
etăților imobiliare iar partea a doua 
este legată de informații corelate cu 
evaluarea întreprinderii.
Vor fi prezentate sursele de informa-
ții în fiecare caz în parte, astfel încât 
evaluatorii care vor utiliza aceste in-
formații să citeze concret în raportul 
de evaluare sursa pe care au utilizat-o. 
Facem precizarea că aceste informații 
sunt asumate de către furnizorii aces-
tora, singurii care pot fi citați în rapoar-
tele de evaluare. Altfel spus, sursa de 
informații care trebuie citată nu este 
revista „Valoarea, oriunde este ea”, ci 
sursa este furnizorul informației. 
Găsiți mai jos premisele avute în 
vedere la prezentarea informațiilor 
privind spațiile de birouri, centrele 
comerciale şi spațiile industriale. In-
formațiile din tabelele anexate tre-
buie interpretate strict în corelație cu 
aceste premise.
În cazul informațiilor referitoare la 
piața imobiliară, pentru localitățile la 
care nu se fac referiri în conținutul 
tabelelor anexate, unde foarte pro-
babil volumul tranzacțiilor imobiliare 
este mai redus, evaluatorii vor avea 
în vedere informațiile locale şi le vor 
corela cu datele din tabelele de mai 
jos. De exemplu, nivelul ratelor de 
capitalizare nu poate fi mai mic decât 
valorile minime ale ratelor prezentate 
în aceste tabele, cel mai probabil si-
tuându-se în jurul nivelului superior al 
intervalelor referitoare la aceste rate.

Capitolul 1: Premise și Definiții

1. BIROURI

 Ű Colliers: Pentru piața din Bucureşti, informațiile 
se bazează pe clădirile de birouri de Clasa A din 
punctul de vedere al calității clădirii, indiferent de 
locație şi care au mai mult de 3.000 mp închiriabili. 

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

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

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

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

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

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

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

 Ű Colliers, Knight Frank, JLL, 
DTZ, Darian: Chiriile raporta-
te sunt de tip contractual, astfel 
nu se iau în considerare facilită-
țile acordate de către proprietar 
(luni de chirie gratuită, contri-
buția proprietarului la amenaja-
rea spațiului). 

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

 Ű Pentru piața de birouri din Bu-
cureşti, intervalele de chirii au 
fost estimate astfel: 

Ratele de capitalizare raportate 
se referă la produse primare, respec-
tiv la cel mai bun randament (cea 

mai mică rată) estimat a fi obtenabil 
pentru o proprietate de tip birouri 
de cea mai bună calitate, în cea mai 
bună locație din piață, închiriată la 
nivelul chiriei de piață, cu chiriaşi 
de primă clasă. 

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

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

 Ű Rata de capitalizare este estima-
tă ca fiind raportul dintre Ve-
nitul Net din Exploatare (după 
deducerea din Venitul Brut 
Potențial a cheltuielilor de ex-
ploatare şi a pierderilor cauzate 
de gradul de neocupare) şi pre-
țul de tranzacționare/prețuri 
negociate. 

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

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

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

2. CENTRE COMERCIALE

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

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

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

 Ű DTZ: Pentru Bucureşti şi oraşe-
le principale din ţară s-au luat 
în considerare doar produsele 
moderne (minim 5.000 de mp 
suprafaţa închiriabilă, unde su-
prafaţa supermarketului/hiper-
marketului nu depăşeşte supra-
faţa galeriei comerciale).

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

Locație central Piața Victoriei

semicentral
Floreasca, Barbu Văcărescu,  

Piața Presei, Politehnica, Lujerului

periferic Băneasa, Păcii, Pipera
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Nota bene: cheltuielile de capital 
rămân în sarcina proprietarului. 

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

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

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

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

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

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

şi prețul de tranzacționare/
prețuri negociate. 

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

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

3. SPAȚII INDUSTRIALE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Urmează tabele cu date la Q3 2019:
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INFORMAŢII DIN PIAŢĂ Q3 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 (%) 9.3%

Iași: 5,8% 
Cluj Napoca: 8,0% 

Brașov 6,3% 
Timișoara: 6,7%

5.5%-7.5%

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)

4,0 pentru suprafețe  
< 10.000 mp 3,10 - 3,70  

pentru suprafețe > 10.000 mp

3,20 - 4,0  
în funcție de suprafață

2,60 - 3,50  
în funcție de suprafață

Rata medie de neocupare (%) 8,0% 4,6% 3,9%

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 10.50%

Timișoara, Iași

9% 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 7.0%

Brașov 5%

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 

semicentral: 12 - 15

Iași: 9 - 15 
Cluj Napoca: 14 - 16 

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

Sibiu: 7 - 11
Craiova: 8 - 13

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: 9,5 - 10.5%

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%

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: 2 - 4 .75

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% 10.5% - 11.5%

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
12 - 14.5 9 - 11

Rata medie de neocupare (%) 9.6%

Iași: 3% 
Cluj Napoca: 6% 

Brașov 4% 
Timișoara: 9%

n/a

Rata de capitalizare (%) 7.00% 8.25 - 8.75% 9.25%

Centre comerciale

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

(eur/mp/lună)
75 - 85 40 - 45 25 - 30

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

Industrial

Chirie medie clasa  
A (eur/mp/lună)

> 4 pentru suprafețe  
< 5,000 mp; 

3.75 - 4 pentru suprafețe  
> 5,000 mp

3.75 - 4  
în funcție de suprafață

3.4 - 3.95  
în funcție de suprafață

Rata medie de neocupare (%) 7% 4% n/a

Rata de capitalizare (%) 8.50% 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: 7 - 12
11 – 14.5 9 - 11

Rata medie de neocupare (%) 8.2%

Cluj: 7%  
Iași: 6%

Brașov 6%
Timișoara: 6%
Constanta: n/a

n/a

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

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% 8.00 – 9.00% 9.00 – 10.00%

Industrial 

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

3.6 – 4.15 (suprafețe 
< 10,000) 3.4 - 3.75 
(suprafețe > 10,000)

3.3 – 4.1 în funcție  
de suprafață

3.3 – 4.1 în funcție  
de suprafață

Rata medie de neocupare 6.00% 5-6% 5-6%

Rata de capitalizare 7.75% (pentru contracte de 
închiriere >7 ani)

8.0% (pentru contracte  
de închiriere >7 ani)

9.5 – 10.5%
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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 9.7% 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)
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)

3.3-4.2 3-4 2.5-3.5

Rata medie de neocupare (%), 
media pe piaţă 5% 5% n.a.

Rata de capitalizare (%), 
produse primare

7.75% 8%-8.50% 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 şi alte prime de 
risc pe care evaluatorul le consideră 
ca fiind adecvate şi le ia în conside-
rare în calculul acestei rate.

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

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

publice credibile şi sunt valabile la 
data de 10 decembrie 2019.

Randamentul la scadență al obliga-
țiunilor de stat germane emise în Euro 
şi cu maturitate 10 ani (YTM GER, 
10y, EUR), precum şi randamentul 
la scadență al obligațiunilor de stat 
americane emise în USD şi 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 româneşti 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 româneşti emise în Euro 
şi 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 şi pen-
tru USD sunt furnizate de Comisia 
Europeană. 

Capitolul 2:

Informații de piață utile pentru estimarea ratei de actualizare

YTM RO, 10y, RON 4.12%

Ri 2019, RON 3.80%

YTM RO, 9y, EUR 1.35%

Ri 2019, EUR 1.59%

YTM RO, 25y, USD 4.29%

Ri 2019, USD 2.00%

YTM GER,10y, EUR -0.30%

YTM USA,10y, USD 1.84%

Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat germane și americane
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