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EDITORIAL

„Etica este supunerea faţă de ceea ce nu
poate fi constrâns.” John Fletcher Moulton

Dragii mei,

Ű RALUCA ȘLICARU,
Editor coordonator

T

ema centrală a acestui număr al revistei este
una specifică, și anume: Etica în Evaluare.
Am întrebat membri ai Comisiei de Etică
și Disciplină ANEVAR despre principalele
aspecte presupuse de deontologia profesională
și am încercat să adunăm mai multe articole care fac
referire la Codul de Etică la care toți profesioniștii din
evaluare trebuie să se raporteze cu precădere.
Având în vedere că la finalul acestui an au avut loc
alegeri care au desemnat noua conducere a Asociației,
am dorit să marcăm un final de mandat și debutul
unui nou mandat realizând două interviuri: Primul
este cu Sorin Petre, Președinte ANEVAR 2020-2021,
despre cum a fost perioada celor doi ani în care a
fost la conducere. Cel de al doilea este interviul cu
Președintele ANEVAR 2022-2023, Radu Călin Timbuș,
despre viitorul profesiei în contextul noii normalități.
Articolul intitulat Etica și regulamentul ei, la 10
ani, semnat de Adrian Vascu, președinte ANEVAR
2014-2015, se regăsește în pagina 6.
De asemenea, în cuprinsul acestui număr veți putea
citi și un extras din articolul Incertitudinea evaluării,
semnat de Joseph HO, articol ce va fi publicat integral
într-un număr viitor al Revistei de Evaluare/The
Valuation Journal, editată de IROVAL.
Vă punem la dispoziție și raportul pe care îl
publicăm periodic, respectiv: BIG – Q3 2021.
Așteptăm feedback și orice alte idei și propuneri
cu privire la temele și conținutul revistei, pe adresa de
e-mail valoarea@anevar.ro!


Numai bine, până la ediția viitoare!
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Etica
și regulamentul ei,
la 10 ani
Îmi amintesc cum acum aproape 10 ani se lucra la draftul noului
regulament de etică și disciplină, o provocare rezultată după
aprobarea OG 24/2011 și una dintre condițiile ca ordonanța să
își intre în drepturi. Regulamentul a apărut în anul 2012.

Adrian Vascu
Președinte ANEVAR
2014-2015, Senior
Partner Veridio
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F

ață de varianta anterioară reglementarii profesiei de evaluator
autorizat, în noul regulament au
apărut modificări semnificative.
În primul rând a apărut noul
mod de lucru, deci cele trei faze
ale unei cercetări disciplinare, respectiv:
Raportorul, Comisia de etică și Consiliul
director.

Rețin cum au existat voci care au susținut că referatele nu trebuie să fie atât de
elaborate, adică să nu fie prea „avocățești”,
ci să rămână la nivelul anterior, când
aveau 1-2 pagini.
Trăiam un moment de schimbare în
care exista foarte puțină experiență pentru a putea estima ce urma să se întâmple. Regulamentul s-a aprobat așadar, încercând să fie un instrument care să nu
lezeze evaluatorii, dar în același timp să
permită profesiei să aibă un punct de vedere ferm în cazurile în care se impunea
acordarea unei sancțiuni.
Orice comisie de etică într-o profesie este supusă la 2 presiuni în același
timp. Prima presiune este aceea de a nu
se transforma într-un organism care să
lucreze împotriva propriilor membri. A
doua presiune este de a nu se transforma
într-un organism care să apere în orice
condiții membrii proprii (chiar dacă au
greșit), astfel încât credibilitatea în rândul publicului atât asupra comisiei, cât și
asupra întregii profesii, să aibă de suferit.

Practica pe baza noului
regulament a arătat că:
1. Referatele, dar și rapoartele au devenit mai consistente și evaluatorii au
avut posibilitatea și chiar au participat la toate cele trei faze ale cercetării
disciplinare.

2. O parte dintre deciziile finale au fost
constestate în instanță, ceea ce a scos
în evidență faptul că toate documentele
elaborate pe parcursul cercetării disciplinare trebuie să respecte toate rigorile judiciare atât de formă, cât și de fond.

A apărut prin urmare,

A apărut prin urmare, o mare provocare generată de faptul că o discuție pe
teme strict de etică profesională, purtată
de către evaluatori atât de o parte, cât și de
cealaltă, se poate muta în zona judiciară
unde abordarea noii situații este preluată
de limbajul specific magistraților.

o mare provocare

Lucurile au mers înainte și a învățat
și „publicul” că a transmite o plângere la
Comisia de etică este un instrument de
apărare atunci când s-a considerat lezat
de activitatea unor evaluatori.

de către evaluatori

Nu întotdeauna faptul că beneficiarului nu îi convine un anumit rezultat constituie și încălcarea vreunei reguli profesionale, dar instrumentul există și lumea a
început să îl apeleze.

unde abordarea

generată de faptul
că o discuție pe
teme strict de etică
profesională, purtată
atât de o parte, cât și
de cealaltă, se poate
muta în zona judiciară
noii situații este
preluată de limbajul
specific magistraților.

Pentru evaluator, orice fel de citare la
Comisia de etică reprezintă un stres în
plus și un motiv de îngrijorare, de aceea
modul în care membrii Comisiei derulează activitatea specifică devine extrem de
important. Suntem evaluatori cu evaluatori și oricare dintre noi ne putem afla în
cele două ipostaze.
Ce nu trebuie însă neglijat este faptul că această abordare colegială trebuie
să conțină multă etică și profesionalism
pentru că în cazul acordării unei sancțiuni este posibil ca discuția colegială să se
transforme într-o dispută judiciară între
evaluatorul sancționat reprezentat de avocați și instituția ANEVAR care va trebui să
își apere deciziile, mai ales că acestea au
fost trecute prin cele trei filtre.
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În mod logic, o decizie
finală a unei proceduri
disciplinare, strict
din punct de vedere
tehnic, ar trebui să
fie de necontestat
și înțeleasă de orice
evaluator, cel puțin
din două motive:
(1) există trei filtre
transparente până
la decizia finală,
și (2) Comisia nu
pornește procedura
de la premiza că
evaluatorul a greșit
și trebuie sancționat.

Și să nu uităm că pentru a fi membru
al CED nu există vreo cerință legală ca
aceștia să fie și juriști. S-a pus accent exclusiv pe calitatea de evaluator cu experiență și o conduită profesională fără cusur.
În mod logic, o decizie finală a unei
proceduri disciplinare, strict din punct de
vedere tehnic, ar trebui să fie de necontestat și înțeleasă de orice evaluator, cel puțin
din două motive: (1) există trei filtre transparente până la decizia finală, și (2) Comisia nu pornește procedura de la premiza că
evaluatorul a greșit și trebuie sancționat.
În același timp, evaluatorul sancționat,
care nu acceptă ideea sau nivelul sancțiunii, are dreptul să își caute în instanță
„dreptatea“ de cele mai multe ori bazându-se pe argumente de formă ale aplicării
procedurii disciplinare și nu de fond.
Până în prezent au fost soluționate prin
decizie 181 de dosare disciplinare dintre care 5 au fost contestate în instanță și
ANEVAR a avut câștig de cauză în toate.
În această situație, rolul de prevenție
al Comisie de etică dispare, deci dispare
principala ei rațiune. Pentru că nimeni
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nu și-a imaginat sau și-a droit, la facerea acestui regulament, să se transforme
această activitate într-una strict judiciară, ci s-a pornit de la premiza că o eroare
profesională ar trebui să fie percepută la
fel de către toți cei de aceeași profesie implicați în subiect, iar pe baza deciziilor și
argumentelor din procedura disciplinară,
cazurile similare să fie evitate în viitor.
În anul 2022 vom fi, așadar, la 10 ani
de regulament și poate ar fi momentul
unor ajustări ale acestuia și a practicii
acordării sau neacordării unor sancțiuni,
pentru a fi în concordanță cu experiența
acumulată și cu rolul pe care Comisia de
etică l-a căpătat în percepția publicului.
În acest sens, mă gandesc la următoarele:
1. Posibilitatea calibrării muncii necesitate de prezența pentru un mandat de
4 ani în Comisia de etică a evaluatorilor, în condițiile în care activitatea este
una neremunerată. Este greu de crezut
că odată cu creșterea numărului de
cazuri și a complexității acestora, vor
exista evaluatori care să dorească să
facă parte din Comisie fără a exista un
mecanism mai predictibil în ceea ce
privește volumul de muncă implicat.

În acest sens, o variantă posibilă o constituie consolidarea aparatului de lucru
remunerat al Comisiei care să preia redactarea documentelor, de la raportul
prealabil până la decizie. Aceasta presupune că pe lângă limbajul judiciar,
cei implicați trebuie să stăpânească și
să înțeleagă limbajul de specialitate al
evaluării, astfel încât concluziile membrilor CED și CD, pe toate fazele cercetării disciplinare, să fie reflectate cu
acuratețe profesională și juridică.
2. Membrii Comisiei să poată apela la
verificatori specializați pe acele domenii ale evaluării care le depășesc experiența profesională. Acest fapt rezultă
din cazuistica extrem de largă în care
se încadreaza activitatea de evaluare
și din probabilitatea ridicată ca anumite spețe să depășească din punct de
vedere tehnic experiența membrilor
Comisiei. Ar fi benefic să existe în regulament un mecanism care să poată
fi aplicat în special în prima parte a
cercetării disciplinare.
3. Să existe, cât mai transparent, o jurisprudență din care cel puțin orientativ să rezulte o coerență a sancțiunilor disciplinare aplicate în cazuri
similare. Practica a arătat că nu este
posibilă aplicarea unui șablon, pentru
că fiecare caz are particularitățile lui
și similaritatea nu înseamnă identic.
Dar o documentare chiar orientativă ar putea ajuta la rolul preventiv pe
care îl va avea întotdeauna pentru o
profesie activitatea Comisiei de etică
și al regulilor specifice.
4. Să existe niște termene în care se vor
derula etapele procedural, astfel încât
să fie o predictibilitate și pentru publicul care apelează la Comisie. Pot fi
situații în care răspunsul Comisiei să
fie extrem de important în derularea

altor acțiuni judiciare care implică și
efectele unei evaluări, prin urmare
statutul de utilitate publică al profesiei
de evaluator cere ca prin regulile actuale să existe cel puțin niște jaloane
temporale, care să fie desigur adaptate
de la caz la caz.
Este de dorit ca activitatea CED să fie
cât mai redusă, respectiv să existe cât mai
puține plângeri. Acest lucru se va întâmpla
și vedem că se întâmplă, în acele domenii
ale evaluării unde practica unitară își face
simțită prezența. Mă aștept ca în viitor,
odată ce expertiza judiciară se va desfășura exclusiv în conformitate cu SEV, și va fi
o înțelegere unitară din partea instanțelor
în acest sens, să existe un număr ridicat
de plângeri din partea părților implicate
într-un litigiu care va avea la bază o evaluare. Acela va fi un moment în care uniformitatea modului de abordare a evaluării
în domeniul judiciar, precum și calitatea
rapoartelor de evaluare, vor fi spuse unei
ajustări semnificative față de situația actuală. În beneficiul tuturor. Sper ca regulile de
etică să fie un catalizator în acest sens prin
spiritul pe care îl transmit și nu prin aplicare de sancțiuni.

Este de dorit ca
activitatea CED să
fie cât mai redusă,
respectiv să existe cât
mai puține plângeri.
Acest lucru se va
întâmpla și vedem
că se întâmplă,
în acele domenii
ale evaluării unde
practica unitară își
face simțită prezența.

Toți evaluatorii aleși în organele de
conducere ale ANEVAR, de la Consiliul
director până la membri în diverse comisii, au câte ceva de făcut. În aceleași condiții de neremunerare care ne-au consacrat ca asociație și care ar fi benefic să se
păstreze cât mai mult timp.
Practica a dovedit că două dintre ipostaze se „evidențiază” printr-un volum ridicat de muncă: poziția de președinte și
cea de membru în Comisia de etică și disciplină. Și dintre acestea două, cea cu mai
puțină faimă și câștig personal de imagine, este prezența în CED. Strict necesară
și utilă. Cinste celor care au fost, sunt și
vor fi membri ai acestei Comisii.
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Interviu

„Vreau să cred că tot ce s-a întreprins
în această perioadă a creat încredere
în profesie și în cei care o practică”
Interviu cu Sorin Petre, Președinte ANEVAR 2020-2021

Cum ați descrie cei doi
ani atipici de mandat?
Responsabilitatea pe care mi-am asumat-o la începutul mandatului a fost de a duce mai departe proiectele și relațiile de colaborare ale organizației și, mai ales,
de a implementa strategia de viitor, din punctul în care
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Ű Un interviu de Raluca Șlicaru
am preluat coordonarea activității
și până la finalul mandatului. Curând după debutul mandatului meu
și al colegilor din Consiliul director, care a corespuns cu începutul

Interviu

anului 2020 și s-a suprapus crizei
sanitare, ne-am găsit în situația fără
precedent de a ne limita la întâlniri
online, de a adapta întregul mers al
asociației la restricțiile impuse de
autorități, în contextul acestei crize istorice. Nimic nu poate înlocui
însă relaționarea directă, comunicarea face to face cu colegii, partenerii, clienții. Și deși suntem pregătiți
pentru o eventuală prelungire a situației actuale, așteptăm cu nerăbdare
întoarcerea la sală, revederea cu colegii noștri.

Probabil că multe din
obiectivele propuse
la început de mandat
au fost înlocuite
cu cele impuse de
criză. Ce considerați
că a fost sacrificat
din planul inițial?
Relaționarea directă. Cu tot ce
presupune ea. Multe colaborări au
fost inițial lăsate în stand-by, amânate, în speranța că revenim la libera
mișcare, dar iată că nici până astăzi,
în ciuda apariției vaccinurilor, criza
nu este la final. Am aflat cât de fragil
poate fi dreptul la libertatea de mișcare și că tot ceea ce ne era familiar în
practicarea meseriilor se poate transforma rapid și poate necesita noi abilități. Asociația însă este dovada că
numai împreună suntem puternici și
putem face față dificultăților.

Cum considerați că
a trecut Asociația
peste momentele
dificile din 2020?
ANEVAR a transformat mare
parte din activitățile tradiționale din
conferințe, examene, seminare, cursuri, alegeri, cu prezență fizică, în
variantele lor online, reușind să asi-
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Interviu

importantă decât cealaltă, ambele
făcând parte în aceeași măsură din
identitatea Asociației.

Cum v-au transformat
profesional cei doi ani
în care v-ați aflat la
conducerea ANEVAR?

gure confidențialitate și securitate în cazul alegerilor și
examenelor, cursivitate și interactivitate în cazul celorlalte evenimente. Am traversat doi ani cu provocări numeroase, dar și cu reușite în depășirea fiecărei încercări.
Digitalizarea a devenit parte a vieții noastre profesionale
și cea mai mare parte din ce s-a implementat va fi un instrument care va ajuta în continuare în modul de desfășurare a activității tuturor profesioniștilor liberali, chiar
și post Covid.
Ne-am concentrat, de asemenea, pe o comunicare
mai bună cu membrii noștri dezvoltând rețelele de social media și lansând un nou site, cu un design și funcționalități moderne. Am conceput și un sondaj online, în a
doua parte a anului 2020, ce a urmărit gradul de afectare
a activității firmelor după perioada de lockdown. Rezultatele acestui studiu au fost prelucrate și publicate în revista Valoarea din luna septembrie 2020.
Lansarea Standardelor de evaluare a bunurilor,
ediția 2020, a reprezentat un reper de stabilitate în piață și garanția faptului că ne ghidăm după cele mai bune
și mai noi practici ale profesiei, aliniate cu cele internaționale. Iar recent au fost aprobate de către Conferința
Națională din 15 decembrie 2021 și Standardele de evaluare, ediția 2022.

Care este cea mai mare reușită
a celor doi ani de mandat?
Vreau să cred că tot ce s-a întreprins în această perioadă a creat, înainte de toate, încredere în profesie și
în cei care o practică, membrii ANEVAR pe care îi reprezentăm. Ne-am străduit să aducem un aport important la tot ceea ce s-a construit înaintea crizei, punând
tradiția pe același loc cu inovarea. Niciuna nu este mai
12VALOAREA

Modul în care s-a desfășurat activitatea în cadrul ANEVAR în perioada
în care am fost președinte a reprezentat o experiență nouă, la care evident
că nu m-am așteptat când am preluat
mandatul și cu atât mai puțin acum
patru ani când am candidat pentru
această poziție. Pe lângă schimbările
de organizare a activității despre care
am discutat anterior, un impact semnificativ am resimțit și pe plan profesional. Pandemia ne-a arătat că, din
punct de vedere profesional, au fost
necesare unele schimbări/adaptări ale
tehnicilor de evaluare astfel încât să
putem aborda corect noile provocări
apărute. Aici aș menționa doar două
dintre acestea și anume evaluarea în
condiții de incertitudine și modul în
care s-a gestionat activitatea de inspecție a activelor în condițiile restricțiilor
impuse de autorități. Aflându-mă la
conducerea ANEVAR în această perioadă, am avut șansa de a fi în „miezul
problemelor” și printr-o colaborare și
consultare permanentă cu ceilalți colegi din CD, cu membrii ANEVAR,
cu alte asociații profesionale interne
și internaționale, cred că am reușit
să identificăm soluții adecvate pentru
problemele specifice identificate. Acest
lucru m-a ajutat foarte mult din punct
de vedere profesional, având această
șansă de a fi la curent cu cele mai noi
evoluții din punct de vedere al serviciilor de evaluare.

Ce vă propuneți pentru
următorii doi ani?
Următorii doi ani fac parte din
triada la care m-am angajat în slujba
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profesiei: cei doi ani înainte de mandatul propriu-zis de
președinte, cei doi care se încheie acum, de exercițiu deplin al funcției de președinte și 2022-2023, anii în care
voi ajuta ca proiectele aflate în desfășurare să beneficieze de cursivitate, iar pentru cele care abia se lansează să
acord suport. Experiența acumulată în această perioadă
în care am fost implicat la nivel decizional în viața asociației va fi la dispoziția celor care doresc să se implice și
sunt abia la început de drum.

Ce mesaj aveți pentru
membrii ANEVAR?
Mulțumesc membrilor ANEVAR care au continuat
să reprezinte profesia în piață la cele mai înalte standarde de etică și bună practică. Mulțumesc Consiliilor Filialelor ANEVAR pentru susținere și prezență în
cadrul întâlnirilor desfășurate online, asigurând astfel
continuitatea activității organizației. Consider că importanța profesiei de evaluator, profesie de interes public, a fost dovedită din plin în sectorul economic în
toată această perioadă când piața a avut nevoie de răs-

punsuri rapide și profesioniste la
aprecierea valorii bunurilor. Într-un
mediu guvernat de incertitudine,
evaluatorii și-au exercitat profesia
cu responsabilitate.
Mulțumesc, de asemenea, publicului, reprezentanților celorlalte
profesii cu care colaborăm și autorităților pentru încrederea și sprijinul
acordate profesiei.

Ce mesaj/sfat aveți
pentru viitorul
Consiliu director?
Noului Consiliu director îi doresc o întoarcere cât mai rapidă la
(noua) normalitate, o aplecare mai
profundă asupra nevoilor apărute
după perioada de pandemie și inspirație în trasarea noilor linii de implementare a strategiei ANEVAR.
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„Să comunicăm mai mult,
să strângem rândurile”
Interviu cu Radu Timbuș, Președinte ANEVAR 2022-2023
Ce strategie veți aplica
pe parcursul celor
doi ani de mandat?
În mod firesc, consolidarea și
promovarea poziției ANEVAR și a
profesiei de evaluator autorizat, alături de menținerea climatului favorabil de desfășurare a activității,
implică strategii de colaborare cu
autoritățile, dialog cu principalele
grupe de beneficiari ai rapoartelor,
promovarea Standardelor de evaluare a bunurilor și a importanței
concluziilor evaluărilor autorizate
pentru întreg mediul economic și
chiar social (în sensul utilității publice), dar și responsabilizarea (tuturor)
membrilor.
Dacă vrem să păstrăm și să creștem notorietatea ANEVAR, este
necesar, în primul rând prin comportamentul nostru etic, să ne câștigăm și să ne menținem respectul
partenerilor.
Totodată, consolidarea încrederii în profesia de evaluator autorizat
trebuie să aibă ca repere și calitatea
rapoartelor noastre (de evaluare și
14VALOAREA

Ű Un interviu de Raluca Șlicaru
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de verificare), conformitatea cu Standardele și celelalte
cerințe definite contractual prin tema evaluării.
Strategic, se desprind ca necesare acțiuni în cadrul
societății/publicului, dar sprijinite din interior de către
membrii noștri, conștienți nu numai de responsabilitatea individuală, dar și de cea care reiese din calitatea de
membru al Asociației profesionale.
În plus, Monitorizarea (care are un caracter preventiv), prin scopul său de a asigura un nivel ridicat al serviciilor de evaluare, are importanță majoră, desigur, alături
de Comisia de Etică și Disciplină (beneficiind de aportul
colegilor noștri care se bucură de autoritate profesională
şi probitate morală). Acestea au rolul, dar, în fapt, îndatorirea, de a veghea atât la calitatea procesului de evaluare,
cât și la comportamentul etic, corespunzător, al membrilor ANEVAR.
Astfel, dacă în „exterior” strategia este de continuare a
promovării Asociației ca fiind de utilitate publică și alinierea la evenimentele specifice care impun reacții/decizii
imediate în acest spirit, în „interior” atenția va continua
să fie focalizată (și accentuată) către calitate și comportament etic, de la stagiar la verificator. Aceasta și ca urmare
a feedback-ului primit de la Corpul de lectori ANEVAR,
a analizei concluziilor colegilor de la Departamentul de
Verificare şi Monitorizare, sau a deciziilor din dosarele
cercetate în cadrul Comisiei de Etică și Disciplină, dar și
ca urmare a aspectelor ridicate/semnalate de colegii noștri cu ocazia diverselor activități din cadrul Asociației.

Cum vedeți viitorul profesiei?
Prin natura profesiei, respectiv atenția acordată pregătirii de bază și a celei specifice, coroborat cu rigurozitatea programului de formare și a celui de pregătire
continuă, evaluatorul autorizat are potențialul necesar și
exercițiul continuu al inteligenței naturale.
Din ce în ce mai mult, în toată sfera economică și socială, inteligența artificială își face locul. Coroborat cu cerințele de optimizare a costului, parte dintre beneficiarii
rapoartelor noastre va căuta o astfel de reorientare.
Desigur, particularitățile urbanistice de (ne)respectare a legislației, de transparență și relevanță a documentelor publice, și alte aspecte pe care noi le întâlnim în lumea
reală - de identificare a activelor și tranzacțiilor acestora,
vor îngreuna mult implementarea unor algoritmi care să
concluzioneze logica unor piețe (aparent „ilogice”, dar

ale căror subtilități de raportare și
informare noi am reușit să le filtrăm
în scopul obținerii unor date reale,
credibile și verificabile).
Pe de altă parte, inteligența evaluatorului, apelând la colaborarea cu
inteligența artificială, produce din ce
în ce mai multe opinii pertinente pe
zonele și datele care se pretează la
astfel de abordări. Desigur, aceasta
chiar dacă în România (pentru validarea generală) este cel mai greu să
dovedești pretabilitatea.
Prin prisma piețelor tradiționale
pe care evaluatorii autorizații își desfășoară activitatea, consolidarea sistemului bancar, coroborată cu creșterea finanțărilor garantate cu active/
bunuri evaluate, va asigura un volum
de lucru crescător și preponderent,
o creștere probabilă fiind și pentru raportarea financiară, îndeosebi
pentru firmele private. Cu siguranță,
evaluarea în cadrul procedurilor de
faliment și insolvență va fi și ea prezentă ca un segment în care se fructifică aportul (expertiza și soluțiile
logice și de optimizare ale) evaluatorilor autorizați.
Procedurile de executări silite vor
continua și ele să apeleze la specialiștii în estimarea valorii.
Tranzacțiile de companii, vânzările, fuziunile sau divizările vor continua să ne implice ca profesioniști
(să includem aici și dosarul prețurilor de transfer), desigur abilitățile și
competențele specifice evaluatorilor
pe acest segment fiind cunoscute.
În lipsa unor dispoziții contrare,
impozitarea clădirilor va continua
sub forma cunoscută și în anul viitor,
dar după cum știm (felicit colegii din
teritoriu care au ridicat deja problema în cadrul Adunărilor Filialelor)
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ficare a modului de calcul (a sistemului de impozitare a
proprietății). În acest context va trebui să fim prezenți și
activi, furnizând expertiza noastră în zonele de analiză,
transparență decizională și decizie efectivă. În continuare vom sprijini autoritățile în vederea estimării valorilor
(așa cum vor fi definite ele) activelor supuse impozitării.
Nu în ultimul rând, aportul evaluatorilor autorizați
(cei care dețin calitatea de expert tehnic judiciar) crește
și în cadrul expertizelor judiciare. Asociația va sprijini pe
mai departe promovarea Standardelor și a procedurilor
și în acest segment, alături de propunerea de completare
a listei specialităților/domeniilor specifice evaluării, precum și orice alte acțiuni necesare pentru îmbunătățirea
evaluărilor din justiție. Pe de altă parte, calitatea lucrărilor întocmite de evaluatorii autorizați (având calitatea de
expert tehnic judiciar) trebuie și ea să corespundă cerințelor, aliniate, deci, la legislația care guvernează activitatea de evaluare a bunurilor.
Asociația își va sprijini membrii atât prin continuarea
susținerii profesiei (desfășurate în cadrul legislativ de reglementare a evaluării bunurilor) în sfera de servicii deja
existente (consolidare și aliniere), cât și prin evidențierea
zonelor specifice de competență a evaluatorilor autori16VALOAREA

zați, cu potențial de fructificare și în
domenii noi și/sau extinse.
În concluzie, viitorul ar trebui să
sune mai bine, conducerea (trecută,
prezentă și viitoare) promovând și
susținând utilitatea profesiei, așteptând ca efect un feedback pozitiv din
partea pieței. Asta impune, însă, și
furnizarea de către membrii noștri
de rapoarte de evaluare conforme/
corespunzătoare.
Totuși, tot ceea ce clădește Asociația (pe piețele vechi și noi), poate fi
expus negativ de rapoarte neconforme (unele chiar de verificare), care, în
funcție de număr și amploare, pot decredibiliza Asociația și chiar și profesia.
Și din acest punct de vedere suntem
datori să fim vigilenți și să ne protejăm,
activitatea Comisiilor de Monitorizare
și de Etică, și, nu în ultimul rând, cea
a Corpului de Verificatori, susținând și
confirmând acest lucru.
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La conducerea Asociației, în ce
procent vă veți ghida după ce
au construit predecesorii și în ce
măsură după idei inovatoare?

Cu siguranță, inovațiile vor fi în
zona de informatizare și digitalizare
a activităților, dar vor fi implementate după experimentările (noastre și
ale altor organizații) din ultimii ani.

Dacă o luăm „matematic”, nu cred că ponderea „inovațiilor” trebuie să fie comparabilă cu construcțiile anterioare, cumulării calitative și cantitative existente în
urma efortului Consiliilor directoare anterioare.

Acum, dacă mă gândesc, am avut
experiența de a fi membru într-un
„Consiliu inovator”, dar beneficiind
și de colegi cu mare simț al echilibrului, viziune largă, analitici și buni
parteneri de dialog, o astfel de echipă asigurând progres, noutate, dar și
stabilitatea și continuitatea de care
este nevoie.

Pe de altă parte, ideile inovatoare contribuie la progres.
Așa cum am mai spus-o și cu alte ocazii, am ajuns, ca
Asociație și profesie, la o cotă superioară tocmai prin echilibrul decizional pe care îl conferă prezența în Consiliu
a trei Președinți („fostul”, „actualul”, „viitorul”) și asigură
finalizarea proiectelor mai vechi (ce se întind ca derulare
pe o perioadă mai lungă), unele novatoare la vremea lor.
Cred că ideile inovatoare trebuie analizate în cadrul
(și cu analiza) conducerii colective, beneficiind de opiniile (avizate ale) tuturor reprezentanților.

În plus, ideile inovatoare cu impact major trebuie discutate în colective extinse, cu participarea și
ascultarea opiniilor președinților anteriori, știut fiind că fiecare a contribuit la consolidarea și ascensiunea
profesiei și a Asociației.
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Tradiție sau nou în
activitatea de zi cu zi?
Mai mult ca sigur va fi „între tradiție și noutate”.
Spre exemplu, partea de învățământ (atât de formare,
cât și de pregătire continuă) va avea „noutate după noutate”, aliniere la formatele moderne, dar... fără a lăsa în
planul doi beneficiile activităților tradiționale.
Comunicarea cu Filialele se dorește a fi mai eficientă,
fructificând noile soluții de „întâlniri online”.
Monitorizarea va trebui eficientizată prin experiențele ivite de la o notă de inspecție la alta.
Pe de altă parte, conferințele „tradiționale” au deja
notorietate și vor fi continuate, evident îmbunătățite
prin noile experiențe dobândite de Asociație sau remarcate la alte asociații (de lungă tradiție sau cu dinamică
inovatoare).
Tradiția benefică pentru consolidarea imaginii și poziției Asociației trebuie continuată, dar noutatea, pentru
aliniere la noile tendințe și cerințe în societate și/sau în
sprijinul membrilor, trebuie implementată.
Am remarcat decizii anterioare ale Conducerii, dar
și în rândul staff-ului, atât respect pentru tradiție, cât
și o aliniere la nou (dinamică și ancorată în realitățile
evoluției).
În orice caz, „noul” (de dragul lui) nu trebuie în niciun caz să umbrească tradițiile care au dus la consolidarea și notorietatea Asociației și profesiei, iar tradițiile (fie
ele și simbolice), care elogiază momente și persoane din
istoria ANEAVR, trebuie continuate.

Performanță sau continuitate în
așteptările dvs. față de colaboratori?
Înainte de toate am așteptări față de colaboratori de „a fi
colaboratori”, deschiși și dedicați proiectelor în care ne implicăm și celor pe care îi reprezentăm în mandatul nostru.
Este nevoie și de continuitate, și de performanță.
Ideal ar fi să avem performanță în continuitate, dar...
Colaborarea în sprijinul Asociației și pentru profesia
de evaluator autorizat are nevoie de performanță cunos18VALOAREA

cută, asumată și măsurabilă, iar dacă
„evaluarea” este corespunzătoare, cu
atât mai bună este continuitatea.
Am început cu cerința de „a colabora”, fie că discutăm despre colegii din conducere și din teritoriu, fie
despre cei din staff, fie despre cei din
proiectele cu terții.
Fiindcă tot a venit vorba, să nu
uităm că la nivel de conducere, Consiliul director, Comisia de Etică și
Disciplină și celelalte Comisii și grupuri de lucru, disponibilitatea membrilor de a participa (în acțiunile de
susținere a profesiei și Asociației atât
în interiorul, cât și în exteriorul acesteia) este benevolă și neremunerată.
O astfel de implicare este a colegilor care dețin respectul și puterea de analiză obiectivă vizavi de
performanță.

Dialog sau monolog
în relația cu membrii?
Cu siguranță, dialog.
Și asta nu numai pentru faptul că
funcția o impune, atât în relația cu
colegii din Asociație, cu cei din Filiale sau Consiliul director, precum și
cu colegii din staff.
Prin experiența organizațională
dobândită participând la majoritatea
evenimentelor și întâlnirilor (protocolare sau nu) între colegi, am promovat dialogul și trebuie să recunosc
că așa am învățat multe, inclusiv din
păreri, experiențe și raționamente
apreciabile regăsite la partenerii mei
de dialog. Dar asta nu înseamnă că
am ascultat și analizat doar opiniile
unanim considerate „avizate”, pentru
că în cadrul Asociației toate problemele ce îngreunează activitatea de zi
cu zi a evaluatorilor trebuie cunoscute. Iar sarcina noastră este să le rezolvăm, cel puțin parțial.

Interviu

academic și organizațional, a instituțiilor statului, cât și a publicului larg.
Evident, și în rândul asociațiilor internaționale de profil.
În concluzie, această prioritate
este o obligație, o sarcină clară a
echipei de conducere.

Cu ce mesaj pentru
membrii ANEVAR doriți
să începeți mandatul?

Numai dialogul extins (în tot teritoriul și în toate domeniile și cu cât mai mulți colegi) poate asigura cunoașterea problemelor și, deseori, chiar soluții de rezolvare a
acestora.
Cred că cele de mai sus sunt confirmate și de colegii
cu care am dialogat pe parcursul timpului, cu diverse
ocazii.
Sincer, ar fi o surpriză pentru mine să aflu că ar exista percepții diferite față de ce am menționat mai sus, din
convingere, nu... diplomație.
Pe de altă parte, știu că mulți colegi care mă cunosc,
m-ar atenționa imediat dacă aș cădea, întâmplător, în
„eroarea monologului”.

Consolidarea imaginii Asociației
reprezintă o prioritate pentru dvs.?
Evident! Imaginea (bună a) Asociației se datorează tuturor celor care (în ultimii 30 de ani) au pus temeliile acestei
profesii în România, celor care au promovat Standardele,
celor care au transmis cunoștințele din generație în generație, celor care au monitorizat și verificat aplicarea cu bună
credință și în concordanță cu toate cerințele legale aplicabile, a Standardelor și recomandărilor, precum și tuturor celor care, prin propriul raționament profesional au rezolvat
cu obiectivitate, transparență, profesionalism și competență
temele de evaluare care le-au fost cerute. Altfel spus, consolidarea imaginii ANEVAR este obligația noastră, a tuturor,
cu atât mai mult a celor care (pentru o scurtă perioadă de
timp) au fost aleși să vegheze la păstrarea percepției favorabile despre Asociație și profesie, atât a mediului de afaceri,

În primul rând să fim sănătoși,
să rămânem echilibrați și să mergem
mai departe, raționali și bine/corect
informați, în acest context „tulbure”
(aș fi zis „atipic”, dar ... la noi, deseori, și „atipicul” a devenit „tipic”).
Da, vremurile sunt în schimbare, la fel și „valorile” în mentalitatea colectivă, iar societatea românească în ansamblul ei este deseori
dezorientată.
Desigur, noi, evaluatorii, avem
o gândire analitică, vrând-nevrând
analizăm alternative și facem previziuni și evident avem propriul
raționament.
În acest context, cu siguranță
vom face față schimbărilor, dar va
trebui să le anticipăm și să acționăm
prudent, rapid și adecvat.
Pentru aceasta, însă, va trebui să
comunicăm mai mult, să strângem
rândurile, dar și să ne facem treaba
(cât mai) bine, respectând cerințele
Standardelor, ale Codului de etică al
profesiei de evaluator autorizat, recomandările Asociației.
Este clar că fiecare dintre noi,
prin acțiunile noastre, contribuim
direct (pozitiv, într-o largă majoritate) la consolidarea încrederii în profesia de evaluator autorizat, fapt pentru care eu vă mulțumesc.
VALOAREA | Q4 2021 19

ETHICOS

Am vorbit cu Raluca (n.a. Slicaru) despre un nou articol încă din septembrie. Atunci aveam o cu totul altă idee în minte… Dar, printre emoticoane zâmbărețe, Raluca îmi spune mai acum câteva zile că tema
ediției este „Etica”.

E
Cristina Grigorescu,
Vicepreședinte
ANEVAR

i, asta este o cu totul altă poveste... Și iată că, în loc de câteva
lirice legate de frumusețea anotimpului, împănate de câteva
idei despre piața imobiliară sau
despre cât au crescut ca preț
materialele de construcții, sau poate cum
ar arăta o locuință nZEB , mă vad nevoită
a ataca un subiect cu atât mai serios, cu
cât face parte din ADN-ul filosofiei care
îmi ghidează viața.
Mă gândeam să mergem direct la origini. După cum bănuiți, ca mai toate conceptele filosofice de bază, și în acest caz
ni se trage de la Greci. Grecii Antici. Ca
să îl citez pe prietenul internet, cuvântul
etica își are rădăcinile din cuvintele grecești: ETHOS (Homer) = primordial, patrie, locuință, loc de întâlnire, locul natal,
obiceiuri, caracter; ETHIKE (Aristotel) =
știința cunoașterii. Din „ETHOS” a derivat
cuvântul „ETHICOS”, cu sensul „din sau
pentru morala”.
Iată. Ce poate fi cu mai mare greutate
decât o asemenea origine?
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Desigur că nici cu definiția nu stăm
mai lejer... mai departe, etica este găsită
ca definiții în DEX/ ediția 2009:
ÉTIC, -Ă, etici, -ce, s. f., adj. 1. S. f.
Studiul teoretic al principiilor și concepțiilor de bază din orice domeniu al gândirii
și activității practice. 2. S. f. Ansamblu de
norme în raport cu care un grup uman își
reglează comportamentul pentru a deosebi ce este legitim și acceptabil în realizarea
scopurilor; morală. 3. Adj. Privitor la etică
(1), de etică, bazat pe etică, conform cu
etica; moral. – Din fr. éthique, lat. ethicus.
Deci am stabilit „cadrul”. Îmi este și
teamă să merg mai departe și să restrâng
definiția la „Etica profesională”, adică la:
DEONTOLOGÍE s. f. 1. Totalitatea
normelor de conduită și obligațiilor etice
ale unei profesiuni (mai ales a celei medicale). 2. Teorie a datoriei, a obligațiilor
morale. [Pr.: de-on-] – Din fr. déontologie./ DEX/ ediția 2009
Sună mai cunoscut, nu? Dar revenind
la ETICA:

E

lementar: în sensul că este la baza fiecărui
lucru pe care îl facem. Sau așa ar fi de dorit.
Deontologia nu este opțională și nici condiționată. Până la urmă, fiecare dintre noi a optat pentru a fi evaluator, cu toate cele aferente
(cu standarde de evaluare, cu un cod deontologic, cu
anume metodologii de evaluare și tot ceea ce presupune această meserie). Îndrăznesc să spun că nu meseria
te-a ales pe tine, cititorule, pentru că nu este o meserie vocațională, un talent care să te mâne din urmă și
să îți traseze drumul în viață, ci o opțiune proprie, în
cunoștință de cauză.

T

ransmisibil: în sensul că este obligatoriu ca,
în procesul de transmitere mai departe a
cunoștințelor, să dai mai departe învățăceilor tăi aceste principii/norme profesionale
prin exemplul propriu. Să nu uităm că fiecare dintre noi am fost cel puțin o dată persoana care
a îndrumat pe cineva, nu neapărat în teoria meseriei,
cât în practicarea ei – iar bunele obiceiuri se deprind,
ca și în educația de acasă, în „primii 7 ani”... Am pus
ghilimele pentru că durata e relativă, de interes era
conceptul. Căci până la urmă, și meseria de „evaluator” se fură, nu-i așa?

I
C

ndispensabil: codul deontologic este ceea ce, alături de standardele de evaluare, dă greutate și credibilitate profesiei. Și cum profesia noastră, ca și
altele, dar poate mai abitir, se bazează pe încredere,
punerea în practică a codului deontologic este cu
atât mai importantă, cum spuneam – indispensabilă!
aracteristică a unui bun profesionist: vorbeam
într-un alt articol (de acum 4 ani) despre limite
și limitări în ceea ce privește competența profesională, cu speranța de atunci de a te purta,
cititorule, către concluzia că a fi un bun profesionist înseamnă și să îți cunoști limitele și să încerci să le
lărgești constant – prin învățare continuă, precum și să
cunoști limitările și limitele profesiei, iar codul deontologic este unul dintre instrumente.

A

ngajant: cum spuneam mai devreme, cititorule, etica profesională este obligatorie,
nu opțională. Odată ce ai ales să faci parte
din „tagma” evaluatorilor autorizați și ai
semnat pentru asta, ți-ai asumat și obligația de a adopta etica profesională a profesiei.
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Dragă cititorule:
Ű poate că micile mele

rândulețe sunt
prea dure, dar cum spuneam, este un
subiect important și foarte aproape de
filosofia mea;

Ű

22VALOAREA

poate că ideile expuse sunt prea
„alb-negru”, când tot ceea ce te înconjoară te îndeamnă către nuanțe de
„gri”, dar cu atât mai mult mi se pare
necesar să ai la îndemână instrumente care să te ajute să găsești „nordul”
în vremuri mai tulburi. Până la urmă,

navigatorii au renunțat să se ghideze
după stele când au constatat că ele dispar pe vreme de furtună;

Ű

poate că impresia ta este că discutăm
(a câta oară?) despre reguli, dar să știi
că nu prea e așa – mă refer la principii.
Desigur că de la principii la reguli nu
este decât un pas, dar pare-mi-se că
diferența dintre ele este că regulile pot
sta în calea evoluției (progresului dacă
vrei) pe când principiile stau la baza
acestuia, altfel nu am discuta despre

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

ele și după mii de ani (vezi definițiile prezentate anterior și chiar titlul
articolului);

Ű

poate că întregul demers din acest articol poate fi dus în derizoriu (de fapt nu
„poate”, ci „cu siguranță” vor fi cititori
care vor considera cele 10 minute de lectură ca pierdere de vreme), dar asemenea lucruri trebuie scrise/rostite cât mai
des ca să ne intre în reflex. Căci, până la
urmă, cine s-ar fi gândit la nZEB ca la un
concept de construire a clădirilor dacă

schimbările climatice nu ar fi fost aduse
în fața cât mai multor cititori/urmăritori.
Dar, dragă cititorule, poate că în egală
măsură micul articol te va pune pe gânduri și (sper eu) te va ajuta/încuraja să
păstrezi în obicei și codul deontologic al
profesiei de evaluator!
Închei cu urări de bine și multă sănătate din partea mea, umilul cronicar:


Cristina Grigorescu
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Am putea să spunem „reduceți viteza
pentru reducerea riscului de accidente”
Interviu cu Mihail Bojincă, președinte ANEVAR 2004-2005,
președinte al Comisiei de Etică și Disciplină a ANEVAR
Ű Un interviu de Raluca Șlicaru

Având în vedere că regulamentul
Comisiei de Etică și Disciplină are peste 10
ani de la aprobare, credeți că sunt aspecte
care ar trebui modificate în prezent?
În anul 2021 au fost foarte multe evenimente
neplăcute care au dus în final la excluderea din
Asociație a unor membri titulari și membri corporativi.

Regulamentul nu a fost gândit pentru astfel de
sesizări. Acum, că am trecut prin această încercare,
consider că sunt necesare modificări privind:

• sesizările multiple pentru același evaluator,
legate de rapoarte cu aceeași destinație

• stabilirea unor detalii privind obligațiile evaluatorilor
în relația cu Comisia de Etică și Disciplină

• stabilirea unor criterii de analiză a
rapoartelor de expertiză judiciară

• modificarea procedurii de audiere a evaluatorilor
cercetați disciplinar prin introducerea sistemului de
lucru ONLINE și în afara perioadelor de pandemie
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Cât de solicitantă este
munca în cadrul Comisiei
de Etică și Disciplină?
Anul acesta, până la data de
01.11.2021 au fost depuse 55 de sesizări la Comisia de Etică și Disciplină.
Este mult peste numărul de sesizări
din anii anteriori: 17 în anul 2020 și
23 în anul 2019.
Nu este o muncă ușoară, mai ales
că trebuie să stai față în față cu un
coleg evaluator și să analizezi munca
acestuia, să încerci să înțelegi dacă

Interviu
sesizarea a fost corectă și colegul nostru a făcut o greșeală. Cel mai delicat este ca, la sfârșitul analizei, să stabilești
dacă a fost o greșeală sau a fost o „bunăvoință” în favoarea unei părți.
Da, au fost și astfel de situații, în care intenția a fost
vădită. Este clar că acel evaluator nu mai este acum colegul nostru.
Este foarte solicitant să citești și iar să citești aspectele
sesizate de reclamanți și să te gândești „nu poate fi adevărat”, ca apoi, analizând raportul de evaluare, să constați
că cele sesizate sunt numai o mică parte din „perlele” colegului nostru.
Eu, cel puțin, după ce văd astfel de lucruri încerc să
înțeleg de ce și pentru ce a procedat astfel. De foarte multe ori încercăm să ne punem în locul acestuia și să vedem
dacă se putea și altfel (mai bine/mai corect).
Dar, cea mai solicitantă este, de cele mai multe ori, întâlnirea cu evaluatorul. Este greu de înțeles de ce acesta,
în cele mai multe cazuri, este refractar, caută scuze puerile, caută să împiedice procedura și chiar s-a întâmplat
să aducă injurii membrilor comisiei. Am aflat indirect
despre acest ultim comportament, nu s-a întâmplat în
timpul audierilor.
Am avut întâlniri cu evaluatorii care au venit însoțiți
de avocați (este dreptul lor). Numai că avocații au deturnat discuția profesională într-o demonstrație despre
cum știe el să pledeze pe marginea unei prevederi din re-

gulamentul Comisiei sau din Codul
civil. O astfel de întâlnire este nu numai extrem de obositoare, ci și total
neproductivă.
Este foarte deranjant să constați
că un coleg, fără a citi actele pe care
le avea la dispoziție, a stabilit, din
birou, amplasarea proprietății evaluate la periferia orașului la 2,5 km de
poziția ultracentrală precizată în acte
(cu adresă poștală).
Este stresant să vezi un coleg
care, prin superficialitatea cu care
a analizat documentele primite, a
adus atingere profesionalismului
și integrității altor colegi, membri
ANEVAR.

Care ar fi primele trei
propuneri pentru
îmbunătățirea
activității comisiei?
Nu cred că trebuie să facem un
inventar de genul 1,2,3.
Eu cred că cel mai bun lucru este
să nu avem de lucru.

Număr sesizări CED
55

2021
2020
2019

17
23
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Cu cât mai puține sesizări, cu atât mai bine ne simțim,
sperând că nu există motive de reclamații. Evaluatorii trebuie să fie mai atenți, să nu uite să corecteze șabloanele și
în cazul evaluării unei proprietăți pentru executorul judecătoresc, să nu discute despre moștenitori și despre tramvaie care circulă în orașe care au doar șine de tren în gară.
Sigur că ar fi foarte interesant să existe un capitol în
standarde în care toți evaluatorii să vadă ce sancțiuni pot
primi în caz de nerespectare a unuia sau altuia dintre articolele Standardelor de evaluare a bunurilor.
Ai putea să citești ca în cazul legilor - Nerespectarea
art. 852 din standardul 127 se sancționează cu excluderea.
Sau
Nerespectarea art. 8 din standardul 75 se sancționează cu suspendarea de la 6 la 12 luni.
Din păcate nu avem așa ceva și nici nu cred că este
posibil. Activitatea de evaluare este mult prea complexă,
este o opinie bazată de foarte multe ori pe logica evaluatorului – nu este contabilitate.
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Vă dați seama că nu poți să faci
„farmacie” în condițiile în care standardele recunosc diferențele de opinii
de maximum 20% ca fiind acceptabile.

Are activitatea comisiei
și un efect preventiv?
Din nefericire, atunci când evaluatorii au ajuns să fie reclamați la comisie,
de cele mai multe ori răul a fost făcut.
Sigur că am putea să spunem „reduceți viteza pentru reducerea riscului de accidente” și acesta nu este un
îndemn numai pentru circulația pe
drumurile publice. Din păcate, peste
60% din greșelile reclamate și constatate sunt „accidente” provocate
din cauza vitezei și a neatenției.

Interviu

Pentru cei care au ajuns la comisie sigur că este un
semnal de alarmă pentru comportarea ulterioară, chiar
dacă sesizarea nu a fost justificată.
Ar fi util să putem publica rapoartele reclamate și raportul făcut de membrul comisiei în calitate de raportor,
poate chiar și motivarea/explicația dată de evaluatorul
reclamat. Din păcate nu este legal posibil.

Ce credeți că ar trebui să cunoască
membrii ANEVAR cercetați de Comisie?
Cel mai important lucru este că în orice moment, noi,
membrii comisiei, îl considerăm un coleg pregătit și de bună
credință și ne gândim cum am proceda noi, ca evaluatori,
pentru realizarea unui raport de evaluare a bunului respectiv.
Comisia nu este parchet, care să întocmească dosare
penale. Comisia nu este tribunal, să judece rigid după
articole de lege.

La comisie se discută ca de la
profesionist la profesionist, cu argumente pro și contra, cu deschidere
pentru a accepta opiniile și mai ales
cu dorința de a afla tot ce este în favoarea evaluatorului.
Nu ne oprim la a analiza numai
aspectele/frazele negative sesizate.
Analizăm tot raportul și sperăm să
identificăm în rest numai lucruri
bune.
Nu este ușor să vezi dacă a fost
grabă, lipsă de profesionalism sau intenție, dar asta facem noi, citim tot,
în speranța că a fost doar grabă.
Sper ca în anul care vine să intrăm în „șomaj tehnic” din lipsă de
comenzi.
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„Nu există speță simplă”
Interviu cu Daniel Manațe, Președinte ANEVAR
2016-2017 și membru al Comisiei de Etică și Disciplină
Ű Un interviu de Raluca Șlicaru

Cum apreciați activitatea
Comisiei de Etică și
Disciplină, din interior,
după ce ați fost la curent
cu ea din poziția de
președinte ANEVAR,
în anii 2016-2017?
În momentul de față suntem într-o fază de recalibrare, pentru că doi
dintre cei mai experimentați membri ai Comisiei de Etică și Disciplină (CED) și-au încheiat mandatele
și mă refer la domnii Gheorghe Vîță
și Dan Ivănescu. Iar acum, în componența Comisiei, sunt trei membri
noi: eu, Florentina Burciu și Marian Cebuc. Ceilalți doi membri, care
sunt încă pe poziții, sunt dintre cei
vechi, cu experiență: Rodica Hășmășan și președintele în exercițiu al Comisiei, Mihail Bojincă.
Una este când percepi activitatea
Comisiei din afara ei, ținând cont și
de faptul că aceasta este absolut independentă, deci numai membrii ei
cunosc detaliile etapelor de lucru,
și cu totul altfel o descopăr fiind în
interior. Activez acum ca raportor
și particip la acele ședințe în care se
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Interviu

analizează propunerile unui raportor, ședințe în cadrul cărora membrii Comisiei încearcă să formeze o
opinie unitară, coerentă și concretă
pe care apoi o înaintează Consiliului
director al ANEVAR. Din poziția de
membru al Consiliului director poți,
cel mult, să bănuiești cum se desfășoară activitatea celor din Comisie.
Din interior însă este diferit. Realizezi complexitatea muncii și conștientizezi răspunderea cu care ești
dator când te pronunți pe calitatea
lucrării unui coleg de breaslă.

Care este rolul Comisiei
în reglarea calității
rapoartelor livrate?
Sunt două aspecte aici. Prin faptul că membrii Comisiei analizează
sesizările, apare deja o primă treaptă în reglarea calității rapoartelor.
Avem, ca orice asociație profesională care se respectă, acest sistem de
control, respectiv Comisia de Etică
și Disciplină, care permite clienților sau beneficiarilor rezultatelor rapoartelor de evaluare, ca, în situații
justificate sau pe care ei le consideră justificate, să facă o sesizare către
ANEVAR. Acesta este deja un prim
pas, un prim filtru. În momentul în
care intră în analiza CED, rapoartele sunt, cu siguranță, filtrate calitativ
și sunt identificate cele neconforme. Așa că, indiferent de gravitatea
sancțiunii care se propune pentru
un raport neconform, filtrarea se
realizează.
Al doilea aspect este acela că
sancțiunile vin la pachet cu recomandarea unor programe de pregătire profesională continuă, de forma
SPIC-urilor. Raportorul și Comisia
le propun spre aprobare Consiliului
director exact pe zonele sau secvențele depistate de noi ca fiind puncte
slabe ale raportului analizat, acele
neconformități identificate de noi

în respectivul document. Se lucrează astfel direct pentru
completarea și rafinarea pregătirii profesionale în zonele
care prezintă eventuale carențe ale colegilor vizați. Ori,
tot acest proces facilitează obiectivul principal al Asociației, respectiv cel de creștere a calității rapoartelor de evaluare și a încrederii publicului și autorităților în profesia
de evaluator autorizat.

Cum apreciați timpii alocați
soluționării fiecărui dosar?
Practic, se alocă foarte mult timp fiecărui dosar, pentru că nu există speță simplă. Chiar dacă unele dosare
sunt soluționate cu clasare, este necesară o perioadă suficient de lungă pentru a analiza în mod obiectiv și corect,
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Interviu

să înțelegem cum s-a ajuns la sesizare și dacă rapoartele
analizate prezintă eventuale motive de sancționare.
Sunt suficiente cazuri în care realizăm că sesizările nu
sunt justificate și rapoartele de evaluare erau bune. Sunt
situații când propunerile de sancționare sunt drastice și
situații în care nu se justifică aplicarea unei sancțiuni,
iar atunci sarcina noastră este de a cântări cu mare atenție toate aspectele presupuse de cercetarea disciplinară.
Dosarele foarte grele sunt cele cu rapoarte complexe de
evaluare a unui bun. Pentru realizarea acestor tipuri de
rapoarte sunt necesare cunoștințe avansate de evaluare și
atunci și verificarea acestor lucrări devine una minuțioasă și solicitantă. Uneori ne consultăm între noi, membrii
Comisiei de Etică și Disciplină, pentru a ne asigura că
soluția finală este cea mai adecvată. Munca în echipă este
uneori absolut necesară. Există și situații în care bunul
evaluat în raportul pentru care s-a depus sesizarea este
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unul relativ simplu, de genul unui
apartament. Atunci analiza este de
durată mai scurtă.

Ce recomandați
evaluatorilor pentru
a evita plângerile
nefondate? Cum
le pot preveni?
Indiferent la ce nivel profesezi
sau în ce firmă de evaluare, și oricâte
proceduri de a ține sub control apariția unor erori sau omisiunea unor
aspecte explicative necesare în rapoartele de evaluare, uneori sesizările nu pot fi evitate. Pentru că sunt
la latitudinea unor clienți sau a unor

Interviu

utilizatori ai rapoartelor de evaluare care, la un moment
dat, se pot considera nedreptățiți, justificat sau nu.
Într-o situație limită, de exemplu o executare silită,
clientul, poate și sfătuit de avocat, recurge la orice mijloace pentru a evita pierderea și plângerea nu este neapărat împotriva evaluatorului, ci o încercare disperată de
a salva situația neplăcută în care se află sau, de a câștiga
timp. Atunci se fac sesizări chiar pe rapoarte foarte bune
din perspectiva standardelor, dar care nu îl avantajează
pe client din perspectiva rezultatului, interferând cu interesul său particular. Aici nu mai este vina evaluatorului.
Concret, unele dintre sesizări sunt în mod clar nefondate, subiective, altele fiind însă obiective, justificat. Pe de
altă parte, indiferent de justificarea sesizării noi analizăm
cu atenție orice caz în parte, chiar dacă motivul ne poate
ridica semne de întrebare. Întotdeauna verificăm și conformitatea raportului.
Se întâmplă uneori ca plângerile să vină și din partea
utilizatorului. De exemplu, într-o evaluare pentru obținerea unui credit ipotecar, clientul poate fi mulțumit de
raport pentru că valoarea rezultată acoperă garanția, dar
banca poate sesiza unele neconformități. Sau în evaluările
pentru impozitare, clientul poate fi mulțumit de rezultat,

dar celor de la UAT să li se pară că a
scăzut foarte mult valoarea de impozitare și să înainteze o sesizare către
ANEVAR. Sau există cazuri când se
realizează o evaluare pentru stabilirea
prețului de răscumpărare a acțiunilor și ambele părți pot fi nemulțumite: acționarilor majoritari li se poate
părea prea mare valoarea obținută,
iar acționarilor minoritari prea mică.
Deci uneori, în plângeri, doza de subiectivism este ridicată. Dar dincolo
de acest aspect, noi suntem datori
să analizăm toate dosarele cu aceeași
imparțialitate și responsabilitate.
Recomandarea principală pentru
colegii noștri este să respecte cerințele SEV, și, unde se impune, și legislația incidentă, cum ar fi cazuistica rapoartelor de evaluare realizate pentru
stabilirea prețului care va fi plătit de
societate pentru acțiunile asociatului
care își exercită dreptul de retragere
în cazul unei societăți nelistate.
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Incertitudinea
evaluării
Acest articol a fost prezentat de către Joseph HO
în cadrul conferinței internaționale WAVO-ANEVAR,
desfășurată la data de 9 septembrie 2021 în mediul
virtual. Formatul prezentării a fost modificat, iar
conținutul a fost elaborat pe larg, transformându-se
astfel într-un articol amplu ce va fi publicat în Revista
de Evaluare/The Valuation Journal. Vă prezentăm aici
doar prima parte a materialului, cu recomandarea de
a fi parcurs integral în publicația menționată.

Joseph HO
Director General
LCH (Asia-Pacific)
Surveyors Limited
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REZUMAT
Evaluarea constă într-o estimare a
unui preț ipotetic (valoarea de piață) a
unui activ, care s-ar putea obține la o
anumită dată (data evaluării), conform
unui anumit scenariu (ipoteze). După ce
a colectat și verificat datele și informațiile
relevante, evaluatorul își poate utiliza
competența, cunoștințele și experiența
(CCE) și, folosind oricare dintre modelele
automate de evaluare ori o combinație a
acestor modele, sau calcule matematice
efectuate manual, să determine această
valoare. Combinația dintre date și
informații, analiza științifică și logica
subiectivă a evaluatorului aplicate cu
scopul de a estima valoarea unei
proprietăți sunt însoțite de incertitudine.
Există trei tipuri mari de incertitudine
în evaluare care pot clasificate în două
categorii – incertitudinea din cadrul
procesului de evaluare (poate fi măsurată)
și incertitudinea externă procesului de
evaluare (în mod normal, nemăsurabilă).
Pot exista totuși relații de interdependență
și de corelare între aceste forme de
incertitudine, relații care trebuie să fie
luate în considerare cu atenție în cadrul

procesului de evaluare. Experiențele
din trecut ne-au arătat că, de regulă,
în evaluare incertitudinea apare după
manifestarea unui eveniment extern, însă
acesta influențează temporar piața. Atunci
când sunt disponibile suficiente informații
ulterioare evenimentului, evaluatorul
poate cuantifica în mod credibil valoarea
unei proprietăți. Totodată, se impun
măsuri de precauție pentru minimizarea
incertitudinii și ajustarea riscurilor,
asigurând astfel lipsa erorilor în evaluare.
Diferite ghiduri profesionale au sugerat
moduri de abordare a incertitudinii din
evaluare – transparentizarea procesului
de evaluare și atenționarea clientului
cu privire la incertitudine. Deși este
cunoscut faptul că există întotdeauna
o marjă de eroare, prin conduita sa
profesională, evaluatorul are datoria de
a-i furniza clientului său o evaluare bine
documentată și fără erori.

Deși este cunoscut
faptul că există
întotdeauna o
marjă de eroare,
prin conduita
sa profesională,
evaluatorul are datoria
de a-i furniza clientului
său o evaluare
bine documentată
și fără erori.

INTRODUCERE
Este evaluarea o artă, o știință sau un
meșteșug? Se spune că „evaluarea este
o artă” și că reprezintă raționamentul
profesional pe care evaluatorul 1 îl aplică
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Există totuși o
nouă interpretare a
evaluării – evaluarea
este un meșteșug
– mai ales în cadrul
evaluării participațiilor
la întreprindere.
Filozofia este foarte
simplă: „Meșteșugul
reprezintă o aptitudine
dobândită prin
exersare. Cu cât
exersezi mai mult,
cu atât rezultatele
sunt mai bune.”
(Damodaran, 2006).

pentru a ajunge la o opinie asupra valorii.
Joslin (2005) afirmă că „fiecare evaluator
trebuie să soluționeze problema de
evaluare și să ofere clientului ceea ce crede
că reprezintă cea mai bună estimare a
prețului.” În prezent, se crede că evaluarea
nu este numai o artă, ci și o știință. Opinia
asupra valorii exprimată de evaluator ar
trebui să se bazeze pe analiza științifică a
datelor și informațiilor colectate, valoarea
finală fiind determinată prin aplicarea
abordării în evaluare considerată a fi
adecvată și a raționamentului profesional
al evaluatorului. Există totuși o nouă
interpretare a evaluării – evaluarea este
un meșteșug – mai ales în cadrul evaluării
participațiilor la întreprindere. Filozofia
este foarte simplă: „Meșteșugul reprezintă
o aptitudine dobândită prin exersare. Cu
cât exersezi mai mult, cu atât rezultatele
sunt mai bune.” (Damodaran, 2006).
Consider că termenul de „artă” sau
„știință” ar trebui utilizat numai în
situații particulare, de exemplu, atunci
când trebuie să susținem evaluarea în fața
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unui grup de părți interesate sau într-o
prezentare academică. De fapt, expresia
„evaluarea este o artă” ascunde un alt
sens, acela de a spune celorlalți „știu mai
bine decât voi!”.
Pentru cei mai mulți evaluatori,
evaluarea nu este nici artă pură, nici
știință pură, este o analiză punctuală pe
baza unui set de criterii și a contextului
de la o anumită dată – mediul intern
și cel extern. Thorne (2020) a afirmat
că „evaluările constau în estimarea
prețurilor care ar putea fi obținute la o
anumită dată și în cadrul unui anumit
scenariu”. Împărtășesc afirmația lui Joslin
(2005), conform căreia „evaluarea este
un instantaneu în timp. Evaluarea constă
într-o estimare a prețului de piață la un
moment dat”. Dacă evaluarea nu este
nici artă, nici știință sau meșteșug și este
legată de date, informații, context, metode
și raționament, ca să nu mai vorbim
că evaluarea este o estimare chiar prin
natura ei, incertitudinea este inevitabilă
– indiferent dacă este aferentă datelor

de intrare sau cifrei finale (French și
Gabrielli, 2004; Joslin, 2005).
Din 1994, când Royal Institution of
Chartered Surveyors (RICS) a publicat
Raportul Mallinson, identificarea,
exprimarea și modificarea incertitudinilor
în evaluare a devenit subiectul cel
mai discutat și complex din practica
evaluării. Printre alte aspecte, Raportul
Mallinson argumenta că incertitudinea
se manifestă în orice evaluare și că o
singură cifră valorică reprezintă estimarea
unui evaluator cu privire la prețul de
tranzacționare a unei anumite proprietăți
în cadrul pieței, cu alte cuvinte, este
opinia unui expert. Prin urmare, una
dintre recomandările cuprinse în
Raportul Mallinson a fost aceea de a se
elabora standarde și metode profesionale
comune pentru a se măsura și exprima
incertitudinea evaluării.
După ce acest aspect a fost dezvoltat
mai mulți ani sub imperiul crizei
financiare globale din 2008 și, recent,
al pandemiei globale generată de noul
coronavirus, subiectul este în prezent bine
definit și joacă un rol important în practica
evaluării. Practicienii profesioniști
consideră că evaluarea trebuie să țină
cont de nevoile clientului și de importanța
aspectului comunicării nu numai a valorii,
ci și a factorilor care influențează valoarea
(Joslin, 2005; Lorenz et al. 2006).
De ce există aceste preocupări privind
incertitudinile în evaluare? Problema
vizează
„produsul”
fundamental
al evaluatorilor. Spre deosebire de
producători, care pot fabrica produse de
bună calitate pentru a câștiga bani și
acumula un fond comercial, produsul
activității evaluatorilor sunt rapoartele
de evaluare – hârtie și idei – proprietate
intelectuală. Odată ce evaluarea a primit
semnătura evaluatorului, clienții pot

avea încredere în evaluare, pe baza unor
ipoteze rezonabile, a unor date clare și
proceduri transparente. Care este condiția
care face ca evaluatorul să fie dispus să
semneze raportul de evaluare? Condiția
este reprezentată de momentul la care
evaluatorul se simte „confortabil” cu cifra
pe care a determinat-o prin evaluare.
Posibil ca Watkins J în speța Singer &
Friedlander Ltd contra John D Wood
& Co. (1977) să fi avut dreptate – „Se
spune că evaluarea este o chestiune
de raționament profesional, opinie și
intuiție...”.
În cazul în care incertitudinile nu sunt
clarificate de către evaluator și acestea
încă persistă în evaluare, credibilitatea
valorii este pusă sub semnul întrebării.
Acest fapt va periclita credibilitatea
evaluatorului implicat. Se susține că
riscul și incertitudinea sunt părți inerente
ale procesului de evaluare, deoarece
evaluatorul „nu poate să specifice și să
estimeze cu acuratețe toate influențele
curente și viitoare asupra valorii
activului” (Adair și Hutchison, 2005). Cu
toate acestea, evaluatorii sunt interesați
să găsească moduri de măsurare a
incertitudinilor în evaluare, deoarece
odată ce incertitudinile pot fi măsurate,
acestea vor deveni riscuri ajustabile. Altfel,
aceste incertitudini ale evaluării vor genera
incertitudinea valorii. Există numeroase
lucrări care abordează această problemă
în diferite moduri, unele dintre acestea
prezentate anterior, precum: French și
Mallinson (2000); RICS Carlsberg Report
(2002); French și Gabrielli (2004); Lorenz
et al. (2006).
Obiectivul acestei lucrări este de a
propune și descrie tipurile de incertitudine
din evaluare și modul de abordare a
incertitudinilor în raportul de evaluare,
cu accent pe observațiile autorului privind
sursa incertitudinii.

Se susține că riscul
și incertitudinea
sunt părți inerente
ale procesului de
evaluare, deoarece
evaluatorul „nu
poate să specifice
și să estimeze cu
acuratețe toate
influențele curente și
viitoare asupra valorii
activului” (Adair și
Hutchison, 2005).

1 În engleză, termenii sinonimi pentru
evaluator sunt valuer, appraiser sau valuator.
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Gândindu-ne mai bine

11 moduri prin care evaluatorii își pot reduce
răspunderea legală și evita procesele în instanță

De Peter T.
Christensen
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C

are sunt tipurile de evaluări
care fac cel mai des obiectul
cererilor de despăgubire? Răspunsul este ușor: evaluările
efectuate în perioada de vârf
a pieței sau în apropierea acestei perioade și atunci când evaluatorii sunt
foarte ocupați. În multe zone, exact așa

stau lucrurile în prezent, cel puțin în sectorul rezidențial. Dacă ne gândim că astfel de
pretenții pot fi uneori formulate la distanță
de ani de zile după ce raportul este finalizat și cu mult după ce piețele se modifică,
acum este timpul să explorăm strategiile
de reducere a riscului. Iată 11 sfaturi de urmat, ordinea acestora fiind aleatoare.

1

Urmați-vă instinctul. Ascultați vocea interioară
atunci când vă spune să refuzați o solicitare. Poate
clientul este insistent și are așteptări nerezonabile
sau știți că proprietarul a creat probleme altora.
Unul dintre lucrurile spuse frecvent de evaluatori atunci
când raportează pretențiile către compania de asigurări
cu care au încheiat o poliță de asigurare profesională este
asemănător cu „ceva îmi spunea că va fi o problemă cu
această misiune de evaluare – mai bine o refuzam.”

2

Utilizați contracte bine întocmite. Elaborați
contracte bine întocmite pentru tipuri diferite de
misiuni de evaluare – și semnați-le! Cele mai
bune contracte includ prevederi care nu doar
contribuie la prevenirea răspunderii legale, ci și transmit
profesionalismul. Exemple de contracte se găsesc în
secțiunea de practică profesională de pe pagina de internet
a Appraisal Institute https://bit.ly/sample-agreements.

3

Utilizați un limbaj „magic”. Una dintre
prevederile din exemplele de contracte care, după
părerea mea, utilizează un limbaj „magic” de
reducere a riscurilor și care ar trebui să fie inclusă
în cea mai mare parte a contractelor sună astfel:
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Cu excepția cazurilor în care perioada prevăzută de lege este mai scurtă, orice acțiune
în justiție sau orice pretenții față de evaluare
sau față de prezentul Contract vor fi aduse
în atenția instanței în termen de doi (2) ani
de la data când Clientului i s-a furnizat raportul de evaluare față de care formulează
pretenții sau de care sunt legate cauzele ac-

Exprimați în mod clar
ce ați făcut și ce nu
ați făcut ca parte a
elaborării raportului,
astfel încât să nu fie
nevoie ca cel care
citește raportul să

țiunii în justiție sau, în cazul acțiunilor sau
conduitelor ulterioare furnizării raportului,
doi (2) ani de la data presupuselor acțiuni
sau conduite. Termenul enunțat în această
secțiune nu poate fi prelungit cu niciun interval suplimentar pe motivul întârzierilor
privind descoperirea sau acumularea pretențiilor, a cauzelor acțiunii sau a daunelor.

4

Măsurarea corectă a suprafețelor. Dacă termenii de
referință presupun determinarea suprafeței unei locuințe
sau a altei structuri, concentrați-vă pe efectuarea unor
măsurători precise și raportarea corectă a acestora. Din
datele colectate din 8.200 de proceduri în instanță, greșelile de
măsurare a suprafețelor reprezintă cauza cea mai frecventă a
pretențiilor clienților față de evaluatori.

speculeze asupra
lucrurilor pe care leați făcut sau ar fi
trebuit să le faceți.

5

Folosiți exprimări clare cu privire la utilizarea
desemnată și utilizatorul desemnat. Aproximativ 70%
dintre pretențiile față de evaluatori sunt formulate de alte
părți decât clientul evaluatorului, prin urmare, cel mai
bun mod de a scădea riscul de răspundere legală este acela de
a include exprimări clare cu privire la utilizarea desemnată și
utilizatorul desemnat. Prevederile care restrâng sfera utilizatorilor
desemnați pot fi extrem de relevante pentru a determina cine
are dreptul să înainteze o plângere pentru neglijență împotriva
evaluatorului.

6

Includeți termeni de referință detaliați. Mai bine
acordați câteva minute în plus pentru a elabora o descriere
adecvată a termenilor de referință pentru fiecare raport de
evaluare decât să utilizați același limbaj standard de fiecare
dată. Exprimați în mod clar ce ați făcut și ce nu ați făcut ca parte a
elaborării raportului, astfel încât să nu fie nevoie ca cel care citește
raportul să speculeze asupra lucrurilor pe care le-ați făcut sau ar fi
trebuit să le faceți.
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Este mult mai eficace
să enunțați ceva clar
și să includeți o serie
de fotografii decât să
vă bazați pe o clauză
standard de declinare
a responsabilității.

7

Utilizați exprimări clare și includeți fotografii.
Utilizați un limbaj clar și simplu în raport și includeți
fotografii pentru a arăta problemele sau caracteristicile
speciale care afectează proprietatea subiect sau care
v-au influențat analiza. Este mult mai eficace să enunțați ceva
clar și să includeți o serie de fotografii decât să vă bazați
pe o clauză standard de declinare a responsabilității.

8

Faceți apel și mai mult la limbajul „magic”. Când vine
vorba de ipotezele și ipotezele speciale standard,
un supliment de limbaj „magic” le crește relevanța,
în eventualitatea unei pretenții. Iată un exemplu
care poate fi adaptat contextului oricărui raport:

Utilizarea sau încrederea acordată
acestei evaluări sau acestui raport de evaluare, indiferent dacă această utilizare sau
încredere este cunoscută sau autorizată de
către evaluator, reprezintă confirmarea și

acceptarea acestor ipoteze și ipoteze speciale generale, precum și a oricăror ipoteze și
ipoteze speciale extraordinare, sau a altor
termeni și condiții enunțate în prezentul
raport.
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9

Respectați termenele sau devansați-le. Pe piețele
rezidențiale foarte active, există multe presiuni și emoții
puternice în rândul cumpărătorilor, al vânzătorilor și al
agenților imobiliari. Când ratați termenul de predare
al unei evaluări, ceea ce conduce la anularea contractului cu
clientul, pot apărea repercusiuni și pretenții privind plata unor
daune substanțiale. Termenele contractuale sunt importante, iar
nerespectarea acestora a condus recent la cauze în instanță în
care pretențiile au fost substanțiale.

10

Păstrați dosarul de lucru. În eventualitatea unor
pretenții, unul dintre cele mai bune instrumente
de apărare îl reprezintă dosarul de lucru. Pentru
prevenirea răspunderii legale, un dosar de lucru
bine pus la punct ar trebui să conțină documentele fizice care
conțin informațiile despre proprietatea subiect și proprietățile
comparabile, fotografii suplimentare ale proprietății, notițe ale
discuțiilor relevante, copii ale mesajelor cheie și copii de ecran ale
portalurilor online care indică orice discuții speciale.
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11

Nu ignorați amenințările privind acțiunile în
instanță și formularea pretențiilor. Raportați cu
promptitudine firmei dvs. de asigurare pretențiile
formulate. Acest tip de măsuri fac parte din cerințele
poliței de asigurare și vă oferă accesul la un sprijin valoros. Este
surprinzător cât de mulți evaluatori ezită să o facă atunci când
se confruntă cu o situație amenințătoare, iar neraportarea poate
conduce la refuzul acoperirii prin polița de asigurare.

Evaluatorii lucrează într-un mediu și timp dinamice, prin urmare
rețineți aceste 11 sfaturi, deoarece pot reprezenta cheia reducerii
riscurilor privind răspunderea legală.

Articol preluat și tradus din ediția digitală
a revistei Valuation Magazine, editată de
Appraisal Institute SUA, Q2 2021, copyright AI
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Revizuirea Regulamentului privind
cerințele de capital semnalează
o renunțare la valoarea pe piață?

Amendamentul propus de Comisia Europeană la Regulamentul privind
cerințele de capital pare să mărească distanța între evaluările la valoarea de piață și evaluările pe care băncile sunt obligate să le efectueze
pentru eligibilitatea garanției din perspectiva atenuării riscului.

Michael MacBrien,
Editor European
Valuer
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„Pe întreg teritoriul Uniunii […],
valoarea garanțiilor imobiliare bancare va fi acum adesea estimată la valoarea de piață”
Conform Regulamentului existent, băncile pot evalua la valoarea
de piață. Și atât. Fără condiții:
1. În cazul garanțiilor de tip imobiliar, garanția trebuie evaluată de un
evaluator independent la valoarea
de piață sau la o valoare mai mică.

Condițiile sunt rezervate în întregime
pentru VTL, care este diferențiată în mod clar
într-un sub-paragraf separat. VTL si cerințele
speciale ale acestui tip de valoare – cum ar fi
neluarea în considerare a elementelor speculative – se aplică exclusiv băncilor din statele
membre care au reglementat VTL.
În propunerea de Regulament, articolul
229(1) nici măcar nu menționează VTL, însă
este presărat, în ansamblul acestuia, cu o serie
de caracteristici ale acesteia, dând naștere unui
singur proces de evaluare, unificat și armonizat.
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Regulamentul (UE) 575/2013

Propunerea de Regulament
de amendare a Regulamentului
(UE) 575/2013

ARTICOLUL 229
Instituțiile trebuie să
solicite evaluatorului
independent să nu
ia în considerare
elementele speculative
în evaluarea valorii
ipotecare și să
formalizeze această
valoare într-un mod
clar și transparent.

Principii de evaluare a altor garanții
reale eligibile, în cadrul abordării
bazate pe modele interne de rating
1. În cazul garanțiilor sub forma
proprietăților imobiliare, garanția
trebuie evaluată de un evaluator
independent la valoarea de piață
sau la o valoare mai mică. Instituția
trebuie să solicite evaluatorului
independent să formalizeze
valoarea de piață în mod clar și
transparent.
În schimb, în statele membre care
au stabilit, prin dispoziții legislative
sau de reglementare, criterii
riguroase de evaluare a valorii
pe termen lung a bunului imobil
(VTL), proprietatea poate fi evaluată
de un evaluator independent la
o valoare mai mică sau egală cu
VTL. Instituțiile trebuie să solicite
evaluatorului independent să
nu ia în considerare elementele
speculative în evaluarea VTL și să
formalizeze această valoare într-un
mod clar și transparent.
Valoarea garanției este valoarea
de piață sau VTL, redusă
corespunzător pentru a reflecta
rezultatele monitorizării solicitate la
articolul 208 alineatul (3) și pentru
a ține seama de existența oricăror
creanțe cu rang prioritar asupra
proprietății.
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Principii de evaluare a altor garanții
eligibile decât garanțiile financiare
1. Evaluarea proprietăților imobiliare
va îndeplini următoarele cerințe:
(a) valoarea va fi estimată în mod
independent față de procesele de
ipotecare a unui activ de către
instituție, de analiză și de decizie
asupra împrumutului de către
un evaluator independent care
deține calificările, cunoștințele
și experiența necesare pentru a
efectua o evaluare;
(b) valoarea este estimată utilizând
criterii de evaluare prudentă și
conservatoare, care întrunesc
următoarele cerinte, cumulativ:
(i) valoarea exclude așteptările
privind creșterile prețurilor;
(ii) valoarea este ajustată pentru a
lua în considerare posibilitatea
ca prețul de piață curent să
fie semnificativ superior valorii
care ar fi sustenabile pe durata
împrumutului;
(c) valoarea nu depășește valoarea
de piață a proprietății imobiliare,
atunci când această valoare se
poate determina.
Valoarea garanției va reflecta
rezultatele monitorizării stipulată
în articolul 208(3) și va ține seama
de orice ipoteci de rang superior
asupra proprietății imobiliare;

Pe întreg teritoriul
Uniunii Europene,
în țările cu o cultură
bazată pe valoarea
ipotecară, precum
și în cele care nu
au o cultură a valorii
Conform Propunerii, valoarea trebuie estimată utilizând „criterii prudente și
conservatoare”, definite prin îndeplinirea
următoarelor două cerințe:

(i) și (ii). De exemplu, luând în considerare (ii), ne îndepărtăm de valoarea de
piață dacă evaluarea presupune o piață
cu o tendință crescătoare.

ipotecare, garanțiile

I. valoarea exclude așteptările privind
creșterile prețurilor;

Aceste elemente reprezintă cerințe
prudențiale pentru bănci, astfel încât să
se asigure soliditatea instituțiilor și piețelor financiare, nereprezentând o încercare de a modifica natura valorii de piață,
care continuă să fie definită în Propunere
în mod identic cu definiția cuprinsă în
art. 4(76) din actualul regulament și din
Standardele Europene de Evaluare (EVS).

adesea evaluate la

II. valoarea este ajustată pentru a lua în
considerare posibilitatea ca prețul de
piață curent să fie semnificativ superior valorii care ar fi sustenabile pe durata împrumutului;
Cu siguranță, cerința (ii) nu duce la
valoarea de piață, ci corespunde cerinței
din regulamentul existent, și anume, ca
VTL „să nu ia în considerare elementele
speculative” (art. 229(1), sub alineatul 2)
și ca această valoare „să țină seama de aspectele de sustenabilitate pe termen lung
ale proprietății” (art. 4(74) [articol care
prezintă definiții], definiția VTL rămânând neschimbată în Propunere).
Așa cum reiese din (c), valoarea poate fi în realitate valoarea de piață, dacă
ținem cont de cerința ca valoarea „să nu
depășească valoarea de piață”, însă poate
fi valoarea de piață numai dacă acea valoare de piață poate îndeplini condițiile

imobiliare bancare
vor fi în prezent
valoarea de piață.

Pe întreg teritoriul Uniunii Europene, atât în țările cu o cultură bazată pe
VTL, cât și în cele care nu au o cultură a
VTL, garanțiile imobiliare constituite în
favoarea băncilor vor fi în de-acum adesea evaluate la valoarea de piață. Băncile poate că și-ar dori totuși să cunoască
prețul la care se poate vinde garanția. Va
fi nevoie de două evaluări, una la valoarea de piață, iar alta, la „valoarea prudentă și conservatoare”?
Prezenta Propunere a Comisiei Europene se află acum în etapa de amendamente aduse de Consiliul de Miniștri și
de Parlamentul European.

Articol preluat și tradus din Nr. 24 al publicației EUROPEAN VALUER, editată de TEGoVA
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Raport de analiză statistică
a Bazei Imobiliare de Garanții (BIG)
Q3 2021
A. STATISTICI GENERALE PE TIPURI ȘI SUBTIPURI
DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE
1. Rapoarte de evaluare introduse – distribuție pe tipuri de proprietăți imobiliare

1

Tip
proprietate

Sumă valori
de piață
(milioane €)1

Procentaj
valoric (%)

Comercială

2.436,78

33,53

1.672

5,88

Rezidențială

2.183,18

30,04

22.665

79,74

Industrială

1.461,89

20,12

1.483

5,22

Teren

631,90

8,70

2.181

7,67

Agricolă

230,89

3,18

177

0,62

Mixtă

209,24

2,88

187

0,66

Alte tipuri

113,17

1,56

59

0,21

Total

7.267,05

100,00

28.424

100,00

Număr
Procentaj
rapoarte cantitativ (%)

Sumă valori de piață (milioane €)
Tipuri de proprietăți

Ordine descrescătoare a sumei valorilor de piață

2. Rapoarte de evaluare introduse – distribuție pe județe și București
Distribuție rapoarte de evaluare - Județe
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Distribuție rapoarte de evaluare
- Sectoare București

3. Rapoarte de evaluare introduse
– distribuție pe subtipuri de proprietăți imobiliare
a. Proprietăți de tip rezidențial
Tip proprietate

Rezidențială

Subtip proprietate

Sumă valori de
piață (milioane €)

Procentaj
valoric (%)

Număr
rapoarte

Procentaj
cantitativ (%)

Apartament în bloc

1.205,60

55,22

16.471

72,67

Casă cu teren

704,42

32,27

5.321

23,48

Ansamblu rezidențial

107,14

4,91

24

0,11

Apartament în casă

86,17

3,95

810

3,57

Bloc de apartamente

79,85

3,66

39

0,17

2.183,18

100,00

22.665

100,00

Total

Sumă valori de piață (milioane €)
– Proprietăți rezidențiale

Sumă valori de piață (milioane €)
– Proprietăți comerciale

b. Proprietăți de tip comercial

Tip proprietate

Subtip proprietate
Spațiu comercial - clădire
independentă
Spațiu de birouri - clădire
independentă
Unitate de cazare

Comercială

Spațiu comercial - parte dintr-o
clădire
Spațiu de birouri - parte dintr-o
clădire
Spațiu de agrement
Total

Sumă valori de
piață (milioane €)

Procentaj
valoric (%)

Număr
rapoarte

Procentaj
cantitativ (%)

1.251,56

51,36

627

37,50

667,05

27,37

219

13,10

311,84

12,80

165

9,87

145,86

5,99

549

32,83

60,16

2,47

111

6,64

0,30

0,01

1

0,06

2.436,78

100,00

1.672

100,00
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c. Proprietăți de tip industrial
Tip proprietate

Industrială

Subtip proprietate

Sumă valori de piață
(milioane €)

Procentaj valoric
(%)

Număr rapoarte

Procentaj cantitativ (%)

Spațiu de producție

780,60

53,40

684

46,12

Spațiu de depozitare și logistică

681,29

46,60

799

53,88

1.461,89

100,00

1.483

100,00

Total

Sumă valori de piață (milioane €)
– Proprietăți industriale

Sumă valori de piață (milioane €)
- Proprietăți agricole

d. Proprietăți de tip agricol
Tip proprietate

Subtip proprietate

Sumă valori de piață
(milioane €)

Procentaj valoric (%)

Număr rapoarte

Procentaj cantitativ (%)

Siloz

75,14

32,54

50

28,25

Fermă zootehnică

55,09

23,86

50

28,25

Fermă avicolă

36,06

15,62

18

10,17

Fermă agricolă de cultură

17,66

7,65

32

18,08

Cramă/ Centru de vinificație

17,61

7,63

5

2,82

FNC

12,43

5,38

6

3,39

Abator

5,70

2,47

2

1,13

Livadă

4,90

2,12

9

5,08

Agricolă

Moară

3,84

1,66

2

1,13

Seră legumicolă / floricolă

2,15

0,93

2

1,13

Fermă piscicolă

0,33

0,14

1

0,56

Stațiune de cercetare

0,00

0,00

0

0,00

230,89

100,00

177

100,00

Total

e. Proprietăți de tip mixt
Tip proprietate

Mixtă

Subtip proprietate

Sumă valori de piață
(milioane €)

Procentaj
valoric (%)

Număr
rapoarte

Procentaj
cantitativ (%)

Spațiu de birouri cu spații comerciale (retail)

92,75

44,33

7

3,74

Proprietate multifuncțională (mai mult de două utilizări)

84,87

40,56

126

67,38

Spațiu de producție și depozitare

16,73

7,99

21

11,23

Spațiu comercial și de birouri

11,23

5,37

26

13,90

Bloc apartamente cu spații comerciale (retail)

3,67

1,75

7

3,74

209,24

100,00

187

100,00

Total
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Sumă valori de piață (milioane €)
– Terenuri

Sumă valori de piață (milioane €)
– Proprietăți mixte

f. Proprietăți de tip teren
Tip proprietate

Teren

Subtip proprietate

Sumă valori de piață
(milioane €)

Procentaj valoric (%)

Număr rapoarte

Procentaj cantitativ (%)

Intravilan construcții

414,98

65,67

1.144

52,45

Extravilan

80,77

12,78

412

18,89

Intravilan arabil

76,36

12,08

360

16,51

Cu destinație agricolă

56,24

8,90

258

11,83

Cu destinație specială

2,77

0,44

6

0,28

Cu destinație forestieră

0,79

0,13

1

0,05

Aflat permanent sub ape
Total

0,00

0,00

0

0,00

631,90

100,00

2.181

100,00

g. Alte tipuri de proprietăți
Tip proprietate

Alte tipuri

Subtip proprietate

Sumă valori de piață
(milioane €)

Procentaj valoric (%)

Număr rapoarte

Procentaj cantitativ (%)

Centrală electrică fotovoltaică

72,57

64,12

13

22,03

Stație distribuție carburanți

21,20

18,73

40

67,80

Centrală hidroelectrică

19,41

17,15

6

10,17

Centrală electrică eoliană

0,00

0,00

0

0,00

113,17

100,00

59

100,00

Total

Sumă valori de piață (milioane €) - Alte tipuri de proprietăți
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B. INDICATORI STATISTICI PE TIPURI DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE
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.

a. Proprietăți de tip rezidențial

Valori de piață (€/ mp) – Municipii/ orașe
Municipiu/ oraș
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Subtip proprietate

Valoare de piață (€/ mp)

Alba Iulia

Casă cu teren

803

Alba Iulia

Apartament în bloc

949

Alexandria

Apartament în bloc

725

Arad

Apartament în bloc

1.055

Arad

Casă cu teren

856

Bacău

Apartament în bloc

948

Baia Mare

Apartament în bloc

1.000

Bârlad

Apartament în bloc

871

Bistriţa

Apartament în bloc

882

Botoşani

Apartament în bloc

1.040

Brăila

Apartament în bloc

926

Braşov

Apartament în bloc

1.309

București

Apartament în bloc

1.389

București

Apartament în casă

1.519

București

Casă cu teren

1.437

Buzău

Apartament în bloc

1.099

Călăraşi

Apartament în bloc

845

Cluj-Napoca

Casă cu teren

1.775

Cluj-Napoca

Apartament în casă

1.954

Cluj-Napoca

Apartament în bloc

1.838

Constanţa

Casă cu teren

1.301

Constanţa

Apartament în bloc

1.322

Craiova

Casă cu teren

1.135

Craiova

Apartament în bloc

1.272

Dej

Apartament în bloc

881

Deva

Apartament în bloc

1.011

Drobeta-Turnu Severin

Apartament în bloc

900

Focşani

Apartament în bloc

932

Galaţi

Apartament în bloc

1.059

Giurgiu

Apartament în bloc

741

Iaşi

Apartament în bloc

1.208

Iaşi

Casă cu teren

1.132

Oradea

Casă cu teren

996

Oradea

Apartament în bloc

1.165

Piatra-Neamţ

Apartament în bloc

836
1.113

Piteşti

Apartament în bloc

Ploieşti

Casă cu teren

928

Ploieşti

Apartament în bloc

1.000

Râmnicu Vâlcea

Apartament în bloc

1.008

Reşiţa

Apartament în bloc

762

Roman

Apartament în bloc

821

Satu Mare

Apartament în bloc

842

Satu Mare

Casă cu teren

734

Municipiu/ oraș

Subtip proprietate

Valoare de piață (€/ mp)

Sfântu Gheorghe

Apartament în bloc

952

Sibiu

Apartament în bloc

1.172

Slatina

Apartament în bloc

1.138

Slobozia

Apartament în bloc

980
1.003

Suceava

Apartament în bloc

Târgovişte

Apartament în bloc

891

Târgu Jiu

Apartament în bloc

1.160

Târgu Mureş

Apartament în bloc

1.189

Timişoara

Casă cu teren

1.326

Timişoara

Apartament în casă

1.202

Timişoara

Apartament în bloc

1.320

Tulcea

Apartament în bloc

1.053

Vaslui

Apartament în bloc

1.004

Zalău

Apartament în bloc

846

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.

Valori de piață (€/ mp) – Municipii/ orașe
Apartament în bloc – Top 10 valoare de piață/ mp
Nr. crt.

Municipiu/ Oraș

Valoare de piață (€/ mp)

1

Cluj-Napoca

1.838

2

București

1.389

3

Constanţa

1.322

4

Timişoara

1.320

5

Braşov

1.309

6

Craiova

1.272

7

Iaşi

1.208

8

Târgu Mureş

1.189

9

Sibiu

1.172

10

Oradea

1.165

Valoare de piaţă/ mp - Apartament în bloc

Casă cu teren – Top valoare de piață/ mp
Nr. crt.

Municipiu/ Oraș

Valoare de piață (€/ mp)

1

Cluj-Napoca

1.775

2

București

1.437

3

Timişoara

1.326

4

Constanţa

1.301

5

Craiova

1.135

6

Iaşi

1.132

7

Oradea

996

8

Ploieşti

928

9

Arad

856

10

Alba Iulia

803
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Valoare de piață/ mp - Casă cu teren

Apartament în casă – Top valoare de piață/mp
Sector
București

Subtip
proprietate

Valoare de piață
(€/ mp)

1

Cluj-Napoca

1.954

2

București

1.519

3

Timişoara

1.202

Valori de piață (€/ mp) – Sectoare București
Valori de piață (€/ mp) – Sectoare București
Sector București
Sector 1
Sector 2

Subtip proprietate

Valoare de piață (€/ mp)

Nr. crt.

Sector București

Valoare de piață (€/ mp)

Apartament în bloc

1.840

1

Sector 1

1.840

Casă cu teren

1.554

2

Sector 2

1.483

Apartament în bloc

1.483

Casă cu teren

1.349

3

Sector 3

1.449

4

Sector 6

1.334

5

Sector 4

1.297

6

Sector 5

1.250

Sector 3

Apartament în bloc

1.449

Sector 4

Apartament în bloc

1.297

Sector 5

Apartament în bloc

1.250

Sector 6

Apartament în bloc

1.334
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Apartament în bloc – Top valoare de piață/ mp

Valoare de piață/ mp - Apartament în bloc

b. Proprietăți de tip comercial
Valori de piață (€/ mp) – Municipii/orașe
Spațiu comercial
parte dintr-o clădire
Nr. crt.

Municipiu/ Oraș

Valoare de piață (€/ mp)

1

Cluj-Napoca

2.013

c. Proprietăți de tip industrial
Valori de piață (€/ mp) – Județe
Spațiu de depozitare și logistică

Spațiu de producție

Nr. crt.

Județ

Valoare de piață (€/ mp)

Nr. crt.

Județ

Valoare de piață (€/ mp)

1

Ilfov

452

1

Ilfov

390

d. Teren
Valori de piață (€/ mp) – Județe
Extravilan
Nr. crt.

Județ

Valoare de piață (€/ mp)

1

Călărași

0,82

2

Constanța

0,67

Cifrele de mai sus sunt valori medii rezultate din raportările în BIG, fără o analiza valorică suplimentară și segmentare/filtrare în funcție de caracteristicile proprietăților (factorii uzuali de ajustare valorică) și fără o aliniere a ipotezelor de lucru, aspecte care, punctual, în rapoartele de evaluare individuale,
au condus, evident, la opinii diferențiate.
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EVENIMENTE

CONFERINȚA „EVALUAREA TERENURILOR
AGRICOLE – TEME ACTUALE”
28 OCTOMBRIE 2021
Conferința „Evaluarea terenurilor agricole – Teme actuale”,
din data de 28 octombrie, a fost moderată de Radu Timbuș,
Prim-vicepreședinte ANEVAR | Director Evaltransilvania. Acesta
a subliniat, în deschidere, că studiile de caz cu rezolvare asumată pot fi urmărite în cadrul acestui tip de conferințe în care
sunt invitați evaluatori care își exprimă cu curaj opiniile.
Speakerii care au răspuns invitației noastre au fost
următorii:
• Mihail BOJINCĂ – Președinte ANEVAR 2004-2005 |
Membru în Comisia
de Etică și Disciplină ANEVAR
• Cristian DEMETRESCU – Lector
ANEVAR | Director
ROMNIVAL S.R.L.
• Svetlana ALBU –
Profesor Universitatea Tehnică din
Moldova | Șef departament inginerie, drept și evaluare imobiliară
• Olga BUZU – Șef
Serviciu Evaluarea
Bunurilor imobile
Agenția pentru Relații Funciare și Cadastru, Republica
Moldova
• Silviu DINU – Senior Manager PricewaterhouseCoopers Romania
• Daniel PREDA –
Președinte Filiala
Sud-Vest
Conferința a debutat cu prezenta54VALOAREA

rea „Contravaloarea lipsei
de folosință“ a unei servituți
de trecere. Daniel Preda,
Președinte al Filialei ANEVAR
Sud-Vest, a abordat tema

evaluării unui caz particular
de terenuri, și anume, terenurile grevate de o sarcină
- servitutea de trecere - referindu-se la estimarea contravalorii lipsei de folosință
a acestora, considerând că
aceste terenuri pot fi tratate
de evaluatori asemenea terenurilor în surplus. A propus
estimarea chiriei de piaţă a
acestor terenuri printr-un proces invers metodei
capitalizării directe,
exemplificând situațiile în care, în practică, se pot întâlni
cazuri de parcele
de teren ce includ
teren în exces sau
în surplus, în diferite forme și cum pot
fi abordate aceste particularități din
punctul de vedere al
evaluatorului.
Vânzarea terenurilor agricole „nimic mai simplu”?
este titlul prezentării
dlui Mihail Bojincă,
Președinte ANEVAR
2004-2005 | Președinte al Comisiei
de Etică și Disciplină ANEVAR. Legea
nr. 17/2014 privind
unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor
agricole situate în
extravilan și de mo-

EVENIMENTE

dificare a Legii nr. 268/2001
privind privatizarea societăților ce dețin în administrare
terenuri proprietate publică
și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea
Agenției Domeniilor Statului
a fost analizată din trei perspective: cea a elementelor
care influențează analiza de
piață, cea a elementelor speciale introduse prin Legea
175/2020 și cea a procedurilor administrative care pot
influența valoarea de piață a
acestor terenuri.
Svetlana Albu, Profesor

la Universitatea Tehnică din
Moldova | Șef departament
inginerie, drept și evaluare
imobiliară, a supus atenției
membrilor noștri tema: Importanța analizei drepturilor
de proprietate și estimarea
valorii investiționale (speciale). Practica în domeniul
evaluării, în ultimii ani, susține Svetlana Albu, a comportat o modificare a viziunii
asupra obiectului evaluării: a
fost schimbat accentul de pe
„proprietatea imobiliară” spre
„drepturile asupra proprietății
imobiliare”. Aceasta a exem-

plificat cu un studiu de caz
în care obiectul evaluării este
reprezentat de un lot de teren ce avea anterior destinație agricolă, iar la data evaluării destinația fiind modificată
pentru exploatări miniere.
Silviu Dinu, Senior Manager PricewaterhouseCoopers
Romania, a abordat specificul evaluării silozurilor, utilizând abordarea în evaluare
cea mai adecvată pentru evaluarea unui PGA – abordarea
prin venit (Analiza DCF-Fluxuri
de numerar actualizate), prezentând și o speță, respectiv
evaluarea a patru tipuri de silozuri: Silozul mediu de teritoriu, Silozul mic de tranzit,
Micro silozul de tranzit și Terminalul de cereale.
Olga Buzu, Șef Serviciu
Evaluarea Bunurilor Imobile
Agenția pentru Relații Funciare și Cadastru din Republica
Moldova a vorbit despre specificul Evaluării proprietăților imobiliare cu destinație
agricolă și aspecte generale
privind cadastrul în țara sa.
Evaluarea terenurilor agricole din zona de influență
a localităților urbane a fost
tema propusă de dl. Cristian
Demetrescu, Lector ANEVAR
| Director ROMNIVAL S.R.L.,
celor care au audiat conferința noastră.
Evenimentul a adus în prim
plan situații particulare din
practică, exemplificate cu studii de caz, element extrem de
important pentru aprofundarea cunoștințelor membrilor
Asociației. Schimbul de experiență realizat prin intermediul
acestor conferințe profesionale constituie mare parte din
pregătirea profesională continuă a practicienilor din evaluare.
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Adunările generale ale Filialelor ANEVAR
Adunările generale ale Filialelor ANEVAR s-au desfășurat
și în acest an în sistem online, urmând ca delegații aleși în cadrul procesului de votare organizat în fiecare filială să participe
la Conferința națională din data de 15 decembrie, organizată la
distanță. Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele:
• Alegerea Vicepreședintelui
Filialei
• Alegerea Consiliului Filialei
• Aprobarea Listei delegaților
la Conferința națională din
15 decembrie 2021
• Prezentarea Standardelor
de evaluare a bunurilor,
ediția 2022
• Diverse
Președintele ANEVAR, Sorin Petre, a detaliat modificările ediției 2022 a Standardelor de evaluare a bunurilor,
aflată la acea dată în pagina
de transparență decizională,
a prezentat ultimele direcții
strategice ale Asociației, precum domeniul expertizei judiciare sau facilitarea accesului
membrilor la baze de date ale
altor instituții pentru o activitate în condiții mai bune de
transparentizare a informațiilor
ș.a. De asemenea, a îndemnat
membrii ANEVAR să analizeze
noua formă a Standardelor
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de evaluare a bunurilor și să
transmită observațiile lor până
la începutul lunii decembrie,
pentru a putea fi preluate de
Comisia științifică și de standarde și prezentate în cadrul
Conferinței naționale.
Prim-vicepreședintele ANEVAR, Radu Timbuș a răspuns
întrebărilor participanților subliniind în permanență faptul că
tot ceea ce întreprinde Asociația sunt „obiective de realizat împreună și pentru noi”,
iar experiența celor aflați de
mulți ani în profesie și sprijinul acestora pentru cei care
debutează, „sunt primite la
rândul lor și trebuie transmise
mai departe”.
Problemele ridicate de colegii din filiale, la momentul
Diverse, unele dintre acestea
deja cunoscute, altele mai recente, au fost ascultate cu
atenție, majoritatea fiind semnalate ca fiind deja pe agenda

Consiliului director. Iar cele cu
titlul de noutate au fost preluate cu această ocazie pentru a
fi supuse discuțiilor și analizei
în cadrul următoarelor ședințe.
Adunările generale ale celor
8 filiale ale Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați
din România au fost găzduite
online cu ajutorul platformei
ZOOM, după cum urmează:
• FILIALA NORD -VEST: 8 noiembrie 2021, ora 09:00.
• FILIALA SUD-VEST: 9 noiembrie 2021, ora 09:00.
• FILIALA VEST: 10 noiembrie
2021, ora 09:00
• FILIALA SUD-EST: 11 noiembrie 2021, ora 09:00.
• FILIALA SUD: 15 noiembrie
2021, ora 09:00.
• FILIALA NORD-EST: 16 noiembrie 2021, ora 09:00.
• FILIALA CENTRU: 17 noiembrie 2021, ora 09:00.
• FILIALA BUCUREȘTI: 18
noiembrie 2021, ora 09:00.
Reprezentanții Consiliului
director mulțumesc tuturor
membrilor ANEVAR prezenți
la Adunările generale din
această toamnă pentru implicare, susținere și unitate.
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Conferința națională ANEVAR
15 decembrie 2021
Conferința națională, ce a avut loc online, în data de 15 decembrie 2021, a desemnat membrii Consiliului director ANEVAR pentru următorii doi ani și Prim-vicepreședintele Asociației. Board-ul
va fi condus de dl. Radu Călin Timbuș, Președintele ales în urmă
cu doi ani, cel care l-a înlocuit pe Sorin Petre, Președinte ANEVAR
2020-2021.
Totodată, colecția Standardelor de evaluare a bunurilor a
fost aprobată și adoptată în cadrul Conferinței naționale, noul
set de standarde urmând să intre în vigoare la data de 31 decembrie 2021.
Președintele ANEVAR, Sorin
Petre a prezidat lucrările conferinței, coordonând cele trei
runde de sesiuni de votare.
Acesta a dat cuvântul atât foștilor președinți ai Asociației, cât
și delegaților care au reprezentat membrii ANEVAR de pe întreg teritoriul țării. „Am traversat
doi ani neașteptați și atipici, dar
care au dovedit forța Asociației
de a se alinia la nou și de a se
adapta rapid la condiții de activitate ieșite din tiparele cu care
eram obișnuiți. Vom continua să
răspundem solicitărilor interne
sau sosite din afara organizației, să educăm membrii pentru a
se manifesta exemplar pe piața
autohtonă, produsul evaluărilor
fiind indispensabil în economia
de piață dar și pentru administrația locală. Mulțumesc mem-

brilor Consiliului director care
au făcut posibile toate acestea,
colegilor, staff-ului și tuturor colaboratorilor”, au fost cuvintele
sale, cu care a încheiat ultimul
eveniment din acest an.
Radu Timbuș, Președinte
2022-2023 a declarat: „Dialogul și pregătirea profesională temeinică vor fi principalele
instrumente care vor guverna activitatea noastră viitoare.
Concluziile livrate de Comisia
de Etică și Disciplină și de Departamentul de Monitorizare vor
trebui fructificate pentru a identifica astfel zonele cu probleme
și pentru a ne oferi indicii despre direcția în care este necesar
să acționăm cu măsuri corective. Reclama ideală pentru profesie este reprezentată, fără discuție, de rapoarte de evaluare
de calitate și de comportamentul etic al membrilor noștri. Să
fim vigilenți asupra a tot ceea
ce poate umbri realizările tuturor celor care au adus Asociația
la nivelul de astăzi”.
Componența noului Consiliu

director, pentru anii 2022-2023
este următoarea:
• Dl. Timbuș Radu Călin
– președinte;
• Dl. Petre Sorin Adrian – fost
președinte;
• Dl. Popa Bochiș Adrian Ioan
- prim-vicepreşedinte;
• Dl. Vascu Adrian - vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de calificare şi atestare
profesională;
• Dna. Crișan Sorana Adina
- vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei ştiinţifice şi de
standarde;
• Dl. Ruse Bogdan Ruse - vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de evidenţă a
membrilor;
• Dl. Vîță Gheorghe - vicepreşedinte - preşedinte al
Comisiei de verificare şi
monitorizare;
• Dl. Ivănescu Dan - vicepreşedinte - preşedinte al
Comisiei de relaţii interne şi
internaţionale;
• Dna. Grigorescu Cristina vicepreşedinte - preşedinte al
Comisiei juridice;
• Dl. Dumitru Dumitriu Cristian - secretar general;
• Dl. Moraru Mădălin - trezorier.
Conform art. 8 alin. (4) din
Ordonanţa Guvernului nr.
24/2011 privind unele măsuri
în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 99/2013, cu
modificările şi completările
ulterioare, mandatul membrilor Consiliului director este de
2 ani, cu începere de la data
Conferinței naționale în care
aceștia au fost aleși.
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Informaţii corelate cu evaluarea proprietăţilor
imobiliare şi cu evaluarea întreprinderii

C

ontinuăm să prezentăm şi
în acest număr al revistei
„Valoarea, oriunde este ea“
setul de informaţii de piaţă
utile atât evaluatorilor, cât
și utilizatorilor rapoartelor
de evaluare. Prezentarea are două
părți. Prima parte este legată de informații corelate cu evaluarea proprietăților imobiliare iar partea a doua
este legată de informații corelate cu
evaluarea întreprinderii.
Vor fi prezentate sursele de informații în fiecare caz în parte, astfel încât
evaluatorii care vor utiliza aceste informații să citeze concret în raportul
de evaluare sursa pe care au utilizat-o.
Facem precizarea că aceste informații
sunt asumate de către furnizorii acestora, singurii care pot fi citați în rapoartele de evaluare. Altfel spus, sursa de
informații care trebuie citată nu este
revista „Valoarea, oriunde este ea”, ci
sursa este furnizorul informației.
Găsiți mai jos premisele avute în
vedere la prezentarea informațiilor
privind spațiile de birouri, centrele
comerciale și spațiile industriale. Informațiile din tabelele anexate trebuie 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 probabil volumul tranzacțiilor imobiliare
este mai redus, evaluatorii vor avea
în vedere informațiile locale și le vor
corela cu datele din tabelele de mai
jos. De exemplu, nivelul ratelor de
capitalizare nu poate fi mai mic decât
valorile minime ale ratelor prezentate
în aceste tabele, cel mai probabil situându-se în jurul nivelului superior al
intervalelor referitoare la aceste rate.
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Capitolul 1: Premise și Definiții
1. BIROURI
Ű

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

Ű

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

Ű

Knight Frank: Pentru piața din București, informațiile se bazează pe clădirile de birouri de Clasa A
din punctul de vedere al calității clădirii, indiferent
de locație și care au mai mult de 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 unitate de
dimensiuni standard (în concordanță cu cererea pentru
fiecare piață în parte - 1.000 mp pentru birouri), de cea
mai bună calitate și în cea mai bună locație din piață, la
data raportării. „Chiria prime” ar trebui să reflecte nivelul la care tranzacțiile 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
tranzacțiilor este limitat sau există doar câteva oferte.

Ű

În cazul orașelor primare, informațiile se bazează pe
clădirile de birouri moderne din fiecare oraș, indiferent de locație. În timp ce Timișoara, Cluj-Napoca,
Iași și Brașov oferă și clădiri moderne de birouri, în
Constanța, oferta de clădiri de birouri este compusă
din spații de calitate slabă.

Ű

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

Ű

Ű

Ű

Colliers, Knight Frank, JLL,
C&WE: Chiriile raportate sunt
de tip triplu net - toate cheltuielile sunt suportate de către chiriaș
(impozitele, utilitățile și reparațiile
sau cheltuielile aferente spațiilor
comune și alte cheltuieli necesare
pentru menținerea și exploatarea
proprietății închiriate). Acestea
pot fi plătite de către proprietar,
dar sunt refacturate chiriașilor
prin „service charge” (incluzând,
dar fără a fi limitate la, categoriile
listate mai sus). Nota bene: cheltuielile de capital rămân în sarcina
proprietarului.
Colliers, Knight Frank, JLL,
C&WE, Darian: Chiriile raportate sunt de tip contractual,
astfel nu se iau în considerare
facilitățile acordate de către proprietar (luni de chirie gratuită, contribuția proprietarului la
amenajarea spațiului).
CBRE: Chiriile raportate sunt
brute, urmând să se analizeze
cât se recuperează prin „service
charge” și totalul facilităților
(luni fără chirie, contribuția
proprietarului la amenajarea
spațiului).

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

2. CENTRE COMERCIALE

Ű

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

Ű

Ű

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

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

Ű

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

Ű

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

Ű

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

Ű

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

Ű

Ű

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

Ratele de capitalizare raportate
se referă la produse primare, respectiv la cel mai bun randament (cea
Locație

Ű

Rata de capitalizare este estimată ca fiind raportul dintre Venitul Net din Exploatare (după
deducerea din Venitul Brut
Potențial a cheltuielilor de exploatare și a pierderilor cauzate
de gradul de neocupare) și prețul de tranzacționare/prețuri
negociate.
În cazul orașelor primare, doar
clădirile moderne sunt atractive
pentru investitori. Rata de capitalizare pentru aceste produse a
fost estimată având în vedere așteptările investitorilor care ar fi
interesați de achiziția unor astfel
de proprietăți în orașele analizate, precum și tranzacțiile înregistrate în ultimii ani.
În cazul orașelor secundare, au
fost destul de puține tranzacții

central

Piața Victoriei

semicentral

Floreasca, Barbu Văcărescu,
Piața Presei, Politehnica, Lujerului

periferic

Băneasa, Păcii, Pipera

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

Ű

Ű

Ű

De asemenea, este important să
se țină cont de faptul că aceste
chirii variază mult de la oraș la
oraș în funcție de: puterea de
cumpărare existentă, competiția
și vadul comercial pentru fiecare
centru comercial în parte.
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 comercial de cea mai bună calitate,
în cea mai bună locație din piață,
închiriată la nivelul chiriei de piață, cu chiriași de primă clasă.

Ű

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

Ű

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

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

Ű

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

Ű

Atât pentru București, cât și
pentru orașele din țară, ratele
de capitalizare au fost estimate
ținând cont de așteptările
vânzătorilor și ale investitorilor
care ar fi interesați să
achiziționeze asemenea produse,
precum și de tranzacțiile din
regiune (Europa Centrală și de
Est), în orașe comparabile.

Ű

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

Ű

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

3. SPAȚII INDUSTRIALE
Ű

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

Ű

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

Ratele de capitalizare raportate
nu iau în considerare niciun cost
de realizare a tranzacției, sau
impozit aferent, ci reflectă prețul
raportat.
Rata de capitalizare este
estimată ca fiind raportul dintre
Venitul Net din Exploatare
(după deducerea din Venitul
Brut Potențial a cheltuielilor
de exploatare și a pierderilor
cauzate de gradul de neocupare)

de către proprietar (luni de chirie gratuită, contribuția proprietarului la amenajarea spațiului).

și prețul de tranzacționare/
prețuri negociate.

Ű

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

Urmează tabele cu date la Q3 2021:
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Ű CBRE România
Segment de piaţă

Oraşe primare
(Iaşi, Cluj Napoca, Braşov,
Timişoara, Constanţa)

Bucureşti

Oraşe secundare
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureş,
Ploieşti, Piteşti, Arad)

Spaţii de birouri
Prime rent: 18,75
central: 14-17,5
semicentral: 12,5-15
periferie: 8-10

11 - 14

7 - 10

Rata medie de neocupare (%)

13.0%

Iasi: 5,7%
Cluj Napoca: 6,8%
Brasov: 4.7%
Timisoara: 5,7%"

6,0%-6,2%

Rata de capitalizare (%) *

6.75%

7.75% - 8.25%

8.75%-9.25%

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

Centre comerciale

Chirie cerută pentru un spațiu
de 100 mp la parter, moda
(eur/mp/lună)

70

25 - 30

15 - 18

Rata de capitalizare (%) *

7.0%

8%-8.50%

9%-10%

Industrial

Chirie medie clasa A
(eur/mp/lună)

3,9 pentru suprafete
< 10.000 mp
3,10 - 3,70 pentru suprafete
> 10.000 mp

3,20 - 4,0
in functie de suprafata

2,60 - 3,50
in functie de suprafata

Rata medie de neocupare (%)

6.00%

6.40%

1.90%

Rata de capitalizare (%) *

7.50%

8% - 9%

8,5% - 10,5%

* Rata de capitalizare pentru proprietăţi prime
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Ű Colliers International
Segment
de piaţă

Indicatori

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

Bucureşti

Central

14 - 16

Semicentral

10 - 14

Periferic

11 - 13

Oraşe primare
(Iaşi, Cluj Napoca, Braşov,
Timişoara, Constanţa)

Oraşe secundare (Sibiu,
Craiova, Târgu Mureş, Ploieşti,
Piteşti, Arad)

12 - 14.5

8 - 12

Timişoara, Iaşi
Spaţii de
birouri

Rata medie de
neocupare (%)

medie piaţă

Rata
de capitalizare (%)

Chirie contractuală
pentru un spaţiu de
100 mp la parter,
moda (eur/mp/lună)
Rata
de capitalizare (%)

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

Rata medie
de neocupare (%)

Rata
de capitalizare (%)
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Sibiu & Târgu
Mureș

n.a.

6.75%

produse
primare în Iaşi,
Cluj Napoca,
Timişoara

8% - 9%

interes foarte
limitat din partea
investitorilor și
transparență
redusă a
tranzacțiilor

n.a.

media pe
centrele din țară

12 - 25

media pe
centrele din țară

8.5010.00%

Sibiu, Craiova,
Târgu Mureș

3.5-3.8

Sibiu, Craiova,
Târgu Mureș

5% (Sibiu)

Sibiu, Craiova,
Târgu Mureș

9.2510.50%

produse
secundare

8.00 - 10.00%

produse
primare

60-80

produse
primare

35-45

produse
secundare

35-40

produse
secundare

14-18

produse
primare

7.50%
- 8.25%

Braşov,
Timişoara,
Ploieşti, Arad,
Piteşti

3.5-3.8

Constanţa, Iaşi,
Cluj Napoca

3.5-3.8

Braşov

n.a.

Cluj Napoca,
Timişoara

8-9%

Iaşi, Constanţa

5%

produse
primare

8.25-9.00

produse
primare
produse
secundare
< 3,000 mp

> 3,000 mp
Spaţii
industriale

10.75

Cluj Napoca
Braşov

produse
primare

Centre
comerciale

15.00%

medie piaţă

medie piaţă

6.75 - 7%
8.00 - 9.50%

3.7-4.0

3.4-4.0

8.0%

8%
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Ű Darian DRS
Segment de piaţă

Oraşe primare
(Iaşi, Cluj Napoca, Braşov,
Timişoara, Constanţa)

Bucureşti

Oraşe secundare
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureş,
Ploieşti, Piteşti, Arad)

Spaţii de birouri

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

Rata medie
de neocupare (%)

Rata de capitalizare (%)

ultracentral: 14 - 18
central: 12 - 16
semi-central: 10 - 14

Iasi: 10 - 15
Cluj Napoca: 12 - 16
Brasov: 10 - 16
Timisoara: 12 - 16
Constanta: 7 - 13

Sibiu: 7 - 13
Craiova: 10 - 13
Targu Mures: 7 - 10
Ploiesti: 8 - 12
Pitesti: 8 - 11
Arad: 8 - 10

15% - 20%

Iasi: 10% - 15%
Cluj Napoca: 10% - 15%
Brasov: 10% - 20%
Timisoara: 5% - 15%
Constanta: 10% - 20%

Sibiu: 10%
Craiova: 15%
Targu Mures: 15%
Ploiesti: 20%
Pitesti: 15%
Arad: 10% - 20%

clasa A: 7.00 - 8.25%

clasa A: 7.50 - 9%

clasa A: 8.50 - 10%

clasa B: 8.25 - 9.5%

clasa B: 8.50 - 10%

clasa B: 9 - 10.5%

Centre comerciale
Chirie cerută,
pentru un spaţiu de 100
mp la parter, moda
(eur/mp/lună)

Rata de capitalizare (%)

ultracentral: 25 - 50
central: 20 - 40
median si periferic: 15 - 25

Iasi: 12 - 24
Cluj Napoca: 15 - 40
Brasov: 15 - 35
Timisoara: 15 - 25
Constanta: 10 - 25

Sibiu: 12 - 25
Craiova: 15 - 25
Targu Mures: 7 - 14
Ploiesti: 10 - 25
Pitesti: 10 - 20
Arad: 12 - 18

Artere comerciale
principale: 7 - 8.25%

Artere comerciale
principale: 7.50 - 9%

Artere comerciale
principale: 8.50 - 10%

Artere comerciale
secundare: 8 - 9.25%

Artere comerciale
secundare: 8.50 - 10%

Artere comerciale
secundare: 9.00 - 10.5%

Industrial

3.5 - 5.5

Iasi: 3 - 4.5
Cluj Napoca: 3 - 4.5
Brasov: 3.5 - 4.5
Timisoara: 3.5 - 4.5
Constanta: 3 - 4.5

Sibiu: 2.5 - 4.5
Craiova: 3 - 4.5
Targu Mures: 2.5 - 4
Ploiesti: 3 - 4.5
Pitesti: 3 - 4.5
Arad: 2.5 - 4

Rata medie
de neocupare (%)

10%

Iasi: 10%
Cluj Napoca: 10%
Brasov: 10% - 15%
Timisoara: 5 - 10%
Constanta: 5 - 10%

Sibiu: 10 - 15%
Craiova: 10 - 15%
Targu Mures: 10 - 15%
Ploiesti: 10%
Pitesti: 15%
Arad: 10 - 15%

Rata de capitalizare (%)

8.50 - 9.50%

9.5% - 10.5%

10% - 11%

Chirie medie clasa A
(eur/mp/lună)

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

Oraşe primare (Iaşi, Cluj
Napoca, Braşov, Timişoara)

Bucureşti

Oraşe secundare (Sibiu,
Craiova, Târgu Mureş, Ploieşti,
Piteşti, Arad)

Spaţii de birouri

central: 17.5 - 18.5
semicentral: 12 - 15
periferie: 8 - 12

11 - 15

9 - 12

Rata medie de neocupare (%)

14.8%

Iasi: 5%
Cluj Napoca: 5%
Brasov: 9%
Timisoara: 8%

n/a

Rata de capitalizare (%)

6.85%

8.25 - 9.00%

9.50%

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

Centre comerciale

Chirie cerută, pentru un spaţiu
de 100 mp la parter, moda
(eur/mp/lună)

70 - 75

40 - 50

27 - 32

Rata de capitalizare (%)

7.00%

7.75 - 8.00%

8.25 - 8.50%

Industrial

Chirie medie clasa
A (eur/mp/lună)

4 - 4.10 pentru suprafete
< 5,000 mp;
3.75 - 4 pentru suprafete
> 5,000 mp

3.75 - 4
in functie de suprafata

3.5 - 3.75
in functie de suprafata

Rata medie de neocupare (%)

5.6%

4%

n/a

Rata de capitalizare (%)

7.85%

8.25 - 8.75%

9.25 - 9.50%
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Ű Jones Lang LaSalle
Segment de piaţă

Oraşe Primare (Iaşi, Cluj,
Timişoara, Braşov, Constanţa)

Bucureşti

Oraşe secundare

Spaţii de birouri
Central: 18.5
Semicentral: 14 – 16
Periferie: 7 - 12

Cluj: 11 – 14
Iasi: 11 – 14.5
Brasov: 11 – 13.5
Timisoara: 11 – 14

9 - 12

Rata medie de neocupare (%)

14.2%

Cluj: 4.2%
Iasi: 9.9%
Brasov: 7.9%
Timisoara: 3.6%

n/a

Rata de capitalizare

6.90%

8.25 – 8.50%

8.50 – 10.00%

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

Spaţii comerciale
Chirie cerută pentru un spaţiu
de 100 mp la parter, moda
(eur/mp/lună)

64-72

29-34

18-23

Rata de capitalizare

7.25%

8.00 – 8.50%

8.50 – 9.50%

3.6 – 4.0 (suprafete
< 10,000)
3.3 - 3.75 (suprafete
> 10,000)

3.3 – 4.0
in functie de suprafata

3.3 – 4.0
in functie de suprafata

5.5%

Cluj: 1.5%
Iasi: 0%
Brasov: 0%
Timisoara: 6%

4.0%

Industrial

Chirie medie clasa A
(eur/mp/lună)

Rata medie de neocupare

7.75%

Rata de capitalizare

(dar pentru proprietatile prime cu
WAULT - Weighted Average Unexpired
Lease Term - semnificativ mai lung
decât media pieței se pot obține
randamente mai mici de 8%)

8.25 – 9.25%

(dar pentru proprietatile prime cu WAULT
- Weighted Average Unexpired Lease
Term - semnificativ mai lung decât media
pieței se pot obține randamente mai mici

9.25 – 10.25%
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Ű Knight Frank
Segment de piaţă

Oraşe primare
(Iaşi, Cluj Napoca, Braşov,
Timişoara, Constanţa)

Bucureşti

Oraşe secundare
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureş,
Ploieşti, Piteşti, 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

14%

4-10%

n.a.

Rata de capitalizare (%),
produse primare

7.0-7.5%

8.25-8.75%

9.25-10.25%

Centre comerciale
Chirie contractuală, pentru un
spaţiu de 100 mp la parter,
moda (eur/mp/lună)

70-80

35-45

15-25

Rata de capitalizare (%),
produse primare

6.5-7.5%

7.5%-8.5%

8.5%-10%

Spaţii industriale

Chirie contractuală clasa A
(eur/mp/lună)

3.5-4

3.7-3.9

2.5-3.5

Rata medie de neocupare (%),
media pe piaţă

5%

8%

n.a.

Rata de capitalizare (%),
produse primare

8.0-8.5%

8.5%-9.0%

9.5%-10.0%
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Capitolul 2:

Informații de piață utile pentru estimarea ratei de actualizare
Evaluarea întreprinderilor prin
aplicarea metodei fluxurilor de numerar actualizate implică fundamentarea
ratei de actualizare corespunzătoare
fluxurilor de numerar previzionate. În
determinarea ratei de actualizare sunt
necesare informații privind nivelul ratei fără risc, prima de risc de țară și
alte prime de risc pe care evaluatorul
le consideră ca fiind adecvate și le ia
în considerare în calculul acestei rate.
Cel mai adesea, referinţa privind
nivelul ratei fără risc este reprezentată
de randamentul oferit de obligaţiunile
de stat cu rating AAA și cu scadență 10 ani emise în moneda în care au
fost previzionate fluxurile de numerar.
Randamentul oferit de obligațiunile
de stat românești ce au un rating BB+
compensează investitorii atât pentru
valoarea timp a banilor la nivelul corespunzător ratei fără risc, cât și pentru
riscul de neplată la nivelul marjei de
risc de credit rezultată din tranzacții.
Ca urmare, dacă pentru calculul ratei
de actualizare, se consideră că rata fără
risc este reprezentată de randamentul
YTM RO, 10y, RON

4.75%

Ri 2021, RON

7.50%

oferit de obligațiunile de stat românești, nu se recomandă luarea în considerare și a unei prime de risc de țară.
Marja de risc de credit aferentă obligațiunilor de stat românești poate fi o
referință privind nivelul primei de risc
de țară. Nivelul marjei de risc de credit
poate fi aproximat prin luarea ca referinţă cotaţiilor CDS (Credit Default
Swap – instrumente derivate pentru
transferul riscului de credit) pentru
investiţiile în euroobligaţiunile de stat
româneşti sau diferența existentă între
randamentele obligațiunilor cu rating
AAA și randamentele obligațiunilor
românești emise în aceeași monedă și
având aceeași maturitate.
Pentru a avea o referință privind
nivelul acestor indicatori vă prezentăm datele privind nivelul randamentelor la scadență ale obligațiunilor de
stat românești, germane și americane
și rata inflației previzionate pentru
anul 2021 pentru RON, Euro și USD
ce au fost colectate din surse de date
publice credibile și sunt valabile la
data de 7 decembrie 2021.

Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat germane emise în
Euro și cu maturitate 10 ani (YTM
GER, 10y, EUR), precum și randamentul la scadență al obligațiunilor
de stat americane emise în USD și
cu maturitate 10 ani (YTM SUA, 10y,
USD) au fost preluate de pe site-ul
Bloomberg. Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat românești
emise în RON cu maturitate rămasă
10 ani (YTM RO, 10y, RON) a fost
preluat de pe site-ul Băncii Centrale
Europene. Randamentele la scadență
ale obligațiunilor de stat românești
emise în Euro și în USD cu maturitate rămasă 20 ani (YTM RO, 20y,
EUR), respectiv 23 ani (YTM RO,
23y, USD) au fost preluate de pe site-ul Bursei din Frankfurt.
Previziunile privind rata inflației
(Ri) pentru anul 2021 pentru lei
sunt furnizate de Banca Națională
a României (BNR), pentru Euro
de Banca Centrală Europeană, iar
pentru USD sunt furnizate de Fondul
Monetar Internațional.

Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat românești și rata inflației estimată pentru anul 2021
8.00%
7.00%
6.00%
5.00%

YTM RO, 20y, EUR

3.22%

4.00%
3.00%
2.00%
1.00%

Ri 2021, EUR

2.20%

YTM RO, 23y, USD

3.99%

Ri 2021, USD

4.30%

0.00%
Series1

YTM RO, 10y, RON

Ri 2021, RON

YTM RO, 20y, EUR

Ri 2021, EUR

YTM RO, 23y, USD

Ri 2021, USD

4.75%

7.50%

3.22%

2.20%

3.99%

4.30%

Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat germane și americane
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%

YTM GER,10y, EUR

-0.38%

0.00%
-0.50%

YTM USA,10y, USD

1.44%

Series1

YTM GER,10y, EUR

YTM USA,10y, USD

-0.38%

1.44%
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