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Încheiem împreună un an plin de evenimente şi realizări profesionale de excepţie. Mulţumirile mele se îndreaptă, în aceste momente de bilanţ şi sărbătoare, către toţi membrii ANEVAR, pentru că fiecare dintre dumneavoastră reprezintă un motiv pentru care Asociaţia este puternică, respectată şi orientată cu predilecţie către dezvoltarea profesiei.
De asemenea, mulţumesc şi staff-ului ANEVAR, precum şi colegilor din IROVAL pentru dăruirea cu care şi-au desfăşurat activitatea de-a lungul acestui an petrecut împreună.

Nu în ultimul rând, doresc să le mulţumesc colegilor din Consiliul director, alături de care am luat cele mai importante decizii în ceea ce priveşte direcţiile şi strategiile urmate de Asociaţie în acest an.
Vă doresc tuturor un An Nou cu împliniri pe toate planurile şi Sărbători fericite!

 
Daniel Manaţe, 
Preşedinte ANEVAR
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Dragii mei,

A
m împlinit 3 ani! Acești 3 ani au însemnat pentru publicația 
noastră atât o provocare, cât și o deosebită implicare, ce 
au avut în vedere dezvoltarea ei permanentă. Ne dorim să 
fim tot mai buni în viitor, să vă oferim cele mai noi și mai 
valoroase informații referitoare la profesia de evaluator și 

să rămâneți cititorii noștri fideli, mulți ani de acum încolo. Sperăm că 
eforturile nostre și-au atins scopul și că revista „Valoarea, oriunde este 
ea” reprezintă pentru dvs. o sursă prețioasă de documentare și, de ce 
nu, chiar un instrument de lucru. 

Temele alese spre a fi dezbătute în ediția de față urmează direcția 
descrisă în câteva cuvinte mai sus. Astfel, puteți citi în acest număr 
despre: transpunerea Directivei europene Nr. 17/2014 în legislația 
autohtonă prin OUG Nr. 52/2016 și implicațiile acesteia în relația bancă 
- evaluator, sesiunea de Acreditare 2016, primul Indice imobiliar 
ANEVAR extras din BIG după primul an de funcționare a acestei baze 
de date, două materiale preluate din European Valuer Journal editat 
de TEGoVA, evaluarea bunurilor aparținând patrimoniului cultural 
național mobil și alte câteva articole, cel puțin la fel de interesante.

Cu prilejul sărbătorilor, Președintele ANEVAR - Daniel Manațe - vă 
adresează tuturor un scurt mesaj, pe care îl găsiți în pagina 3.

„La pomul lăudat să nu te duci cu sacul” (pag. 6) este un 
articol de opinie, pe care vi-l prezentăm sub semnătura lui Adrian 
Vascu, Președinte ANEVAR în perioada 2014-2015. Acesta detaliază 
implicațiile alinierii legislației românești la regulile europeene în ceea 
ce privește procesul de creditare, dar readuce în discuție și subiectul 
relației evaluatorilor cu băncile. 

Inaugurăm în acest număr al revistei o rubrică nouă prin intermediul 
căreia dorim să explorăm o altă latură a personalității celor care 
practică această profesie, și anume partea dedicată timpului liber. 
Interviul cu Adrian Vascu, din ediția precedentă, despre pasiunea sa 
pentru muzică a fost de fapt sursa ideii de a continua această călătorie 
către universul hobby-urilor voastre. Doru Dumitru este un evaluator 
care își petrece timpul liber realizând fotografii. Descoperiți povestea 
sa în paginile 42-45. 

Nu în ultimul rând, lansarea oficială a primului Indice imobiliar 
ANEVAR, specific pentru moment proprietăților de tipul apartamentelor 
în bloc, a fost marcată printr-o conferință de presă susținută de Daniel 
Manațe și Adrian Vascu, în data de 29 noiembrie. Aveți posibilitatea de 
a viziona imagini din cadrul lansării în paginile dedicate evenimentelor. 
Iar în paginile 22-25 publicăm un articol referitor la acest Indice, cu 
informații și grafice pe care vi le punem la dispoziție în premieră.

Vă invitam, în final, să răsfoiți cu atenție întreaga revistă pentru 
că, dincolo de recomandările din editorial, veți descoperi conținutul 
său bogat în teme actuale și, mai ales, variate. Revista poate fi citită pe 
site-ul ANEVAR, în aplicația gratuită REVISTA VALOAREA sau în 
format clasic, tipărit. 

Vă dorim sărbători fericite, cu împliniri, sănătate și succes! 
La Mulți Ani, dumneavoastră și revistei Valoarea!

EDITORIAL

 Ű RALUCA ȘLICARU,  
Editor coordonator
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 Ű ADRIAN VASCU,  
Președinte ANEVAR 2014-2015,  
Senior Partner Veridio

La pomul lăudat  
să nu te duci cu sacul

Așa sună un proverb românesc 
care încearcă să transforme în 
realiste așteptările provocate de 

un anumit eveniment sau zvon. Nu am 
ales întâmplător acest titlu în contextul 
în care în articolul de față îmi voi ex-
prima opinia legată de apariția OG Nr. 
52/2016 care a transpus Directiva eu-
ropeană Nr. 17 a creditului ipotecar. În 
cuprinsul revistei ați mai întâlnit până 
acum prevederi din acest act normativ, 
fapt pentru care nu voi relua textele de 
lege, ci voi aminti câteva repere impor-
tante din conținutul acesteia:

1. Directiva a fost transpusă în România de 
către Autoritatea Națională Pentru Protecția 
Consumatorilor.

2. Consumatorii la care face referință actul normativ 
sunt persoanele fizice care solicită un credit bancar.

3. Referitor la evaluarea garanțiilor aferente creditului 
solicitat, aceasta poate fi realizată atât de către 
evaluatorii agreați de către bănci (adică aflați pe lista 
propusă de acestea clienților lor), cât și de către orice 
alt evaluator autorizat, la alegerea consumatorului.

4. Operațiunea de la punctul 3 este precedată de 
punerea la dispoziția consumatorului de către bancă 
a unei liste de cel puțin 15 evaluatori.

5. În situația în care consumatorul 
va încheia contract cu un 
evaluator autorizat care 
nu se află pe lista băncilor, 
acestea vor pune la dispoziția 
acestora cerințele specifice 
sau eventualele rapoarte tip, 
privind realizarea rapoartelor de 
evaluare.

Transpunerea acestei directive a 
readus în discuție un subiect întâlnit 
destul de frecvent referitor la relația 
dintre evaluatorii autorizați și bănci, 
respectiv de ce nu toți evaluatorii 
autorizați se află pe listele agreate de 
bănci.

Articolul de față este structurat în 
două părți. 

Prima reprezintă opinia mea pri-
vind efectele măsurilor incluse în 
directiva transpusă asupra principa-
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lilor actori implicați: consumatorii, băncile și evaluatorii 
autorizați.

A doua conține informații referitoare la relația actua-
lă bănci - evaluatori pe care le-am „cules” de la reprezen-
tanți ai ambelor „tabere”.

1. Efectul directivei transpuse asupra 
consumatorilor, băncilor și, nu în ultimul 
rând, asupra evaluatorilor autorizați

Efectele la care mă voi referi în continuare au în ve-
dere partea din directiva transpusă care are legătură cu 
băncile și cu evaluatorii. 

Consumatorii

Actul normativ care le este adre-
sat, le permite ca în procesul de acor-
dare al creditului pe care îl solicită, să 
poată alege cine să le realizeze rapor-
tul de evaluare: un evaluator agreat 
de către bancă sau oricare alt evalu-
ator autorizat. Ce cred că nu trebu-
ie să ne scape din vedere este că cei 
aflați în postura de consumatori nu 
sunt interesați în primul rând de cine 
le realizează raportul de evaluare, ci 
sunt interesați de a li se acorda cre-
ditul solicitat. În aceste condiții mă 
întreb care ar fi motivele principale 
pentru care un consumator ar înche-
ia un contract cu un evaluator autori-
zat care nu se află pe lista unei bănci. 
Răspunsurile ar putea fi: pentru că au 
acces facil la un evaluator autorizat 
sau pentru că tariful pe care îl au de 
achitat este mai redus decât la bancă 
ori pentru că au credința că dacă plă-
tesc ei direct, evaluatorul va obține o 
„valoare mai avantajoasă”.  Mai pot 
exista și alte motive? Probabil că da. 
Eu mă opresc la acestea trei și anali-
zându-le spun că: prima variantă este 
una posibilă și poate fi benefică atât 
pentru consumator, cât și pentru eva-
luator, dar și pentru bancă. A doua 
variantă este mai puțin consistentă 
având în vedere că, știindu-se faptul 
că tarifele plătite de către bănci sunt 
foarte reduse, este puțin probabil să 
poată fi obținut un onorariu semnifi-
cativ mai redus. Totuși nu aș subesti-
ma această ipoteză în situația în care 
pentru unii evaluatori ar putea repre-
zenta o cale prin care să dovedească 
creditorilor nivelul calitativ ridicat 
al rapoartelor de evaluare pe care le 
realizează și, de ce nu, să identifice 
o cale prin care să lucreze ca evalu-
atori agreați de către aceștia. A treia  
variantă este însă „mărul otrăvit”. 
Chiar dacă este posibil, din păcate, 
ca unii consumatori să gândească 
în această manieră, niciun evalua-
tor autorizat care se respectă pe el în 
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 Ű Din practica de 
până acum am 
aflat că băncile 
au admis 
rapoarte de 
evaluare, au și 
respins rapoarte 
de evaluare, 
iar în anumite 
cazuri au 
sesizat Comisia 
de Etică și 
Disciplină 
considerând 
inacceptabile 
rapoartele de 
evaluare pe care 
le-au primit.

primul rând și apoi profesia din care face parte, nu poate 
accepta un asemenea raționament. Motivele pentru care 
așteptarea unui anumit nivel al valorii de către client ar 
trebui să fie respinse din start, cu argumente, de către eva-
luator, sunt evidente. Nu intenționez să le reiau aici dar 
atrag încă odată atenția evaluatorilor aflați într-o aseme-
nea situație că trebuie să reacționeze ferm în a combate o 
asemenea posibilă așteptare din partea unui client.

Prin urmare, consumatorii au prilejul să găsească cea 
mai bună soluție în ceea ce îi privește, soluție care s-ar 
putea să nu fie cea a refuzului de a le fi realizat raportul 
de evaluare de către evaluatorii agreați de către bănci.

Băncile

Au avut o reacție de neacceptare a unora dintre pre-
vederile rezultate din transpunerea Directivei 17 care, 
în ceea ce le privește, au fost mult mai ample decât acest 
capitol legat de evaluarea bunurilor aduse ca garanții de 
către consumatorii persoane fizice. Principalul argument 
a fost cel legat de faptul că sistemul de lucru actual cu 
evaluatorii este unul care respectă cerințele BNR privind 
subcontractorii. De fapt, acest act normativ a adus din 
nou în discuție relația evaluatorilor autorizați cu băncile 
și modul de agreere al acestora, aspect prezentat în par-
tea a doua a acestui articol. Ce este cert, este faptul că 
odată cu apariția OUG Nr. 52/2016 băncile și-au stabilit 
un mod de lucru, care poate diferi de la bancă la bancă, 
privind rapoartele de evaluare pe care le vor primi de la 
consumatori, dar care în esență va respecta cam aceleași 
principii. Astfel, nu poate fi refuzat niciun consumator 
care dorește să prezinte un raport de evaluare pe care l-a 
obținut pe baza unui contract încheiat de către el cu un 
evaluator autorizat. Prezentarea raportului la bancă nu 
înseamnă însă și acceptarea calitativă a acestuia. Astfel, 
raportul de evaluare va fi supus procedurii de verifica-
re internă, aplicată și în cazul rapoartelor de evaluare pe 
care băncile le primesc de la evaluatorii agreați. Sarcina în 
plus a băncii este însă ca atunci când un raport de evalu-
are nu este acceptat, să îi prezinte clientului argumentele 
profesionale care au stat la baza neacceptării raportului, 
adică să îi prezinte concluziile verificării evaluării, care 
va trebui realizată de către un verificator de evaluări au-
torizat (VE). Din practica de până acum am aflat că băn-
cile au admis rapoarte de evaluare, au și respins rapoarte 
de evaluare, iar în anumite cazuri au sesizat Comisia de 
Etică și Disciplină considerând inacceptabile rapoartele 
de evaluare pe care le-au primit. Referitor la înscrierea 
raportului de evaluare în BIG, procedura firească ar fi ca 
după analiza raportului de evaluare draft de către bancă 
și acceptarea acestuia, banca să solicite înregistrarea tem-

porară în BIG a evaluatorului, iar va-
rianta finală a raportului de evaluare 
pregătită de acesta să prezinte și do-
vada înregistrării în BIG (recipisa). 

Evaluatorii autorizați

Odată ce au aflat despre noua re-
glementare au avut reacții diferite în 
funcție de interesul pe care îl mani-
festau privind evaluarea pentru ga-
rantarea împrumuturilor și „lucrul” 
pentru sistemul bancar. Cei care au 
încercat în trecut să fie agreați de că-
tre bănci și nu au reușit acest lucru, 
au văzut în noile prevederi rezolva-
rea problemei. Lucrurile nu au stat și 
nu stau chiar așa dacă ținem seama 
de cele prezentate mai sus privind 
pozițiile consumatorilor și ale băn-
cilor. Desigur că privind partea plină 
a paharului respectarea noilor reguli 
poate reprezenta o oportunitate pen-
tru unii dintre evaluatorii autorizați 
care pot avea ca obiectiv final să se 
găsească pe listele de agreere ale 
băncilor. O categorie dintre evalua-
torii autorizați, care a privit cu opti-
mism noile reguli, a fost a celor care 
lucrează ca și subcontractori pentru 
cei care au încheiat contracte direc-
te cu băncile. Având în vedere că de 
multe ori, atât relația cu reprezen-
tanții locali ai băncilor, cât și realiza-
rea raportului de evaluare le revenea 
ca sarcină în cea mai mare măsură, 
s-a ivit oportunitatea ca, având un 
nivel calitativ ridicat al rapoartelor 
de evaluare, să poată lucra direct cu 
instituțiile de credit. Indiferent care 
sunt însă argumentele pentru care 
consumatorii apelează la evaluatori 
autorizați, alții decât cei de pe liste-
le agreate de către bănci, evaluatorii 
trebuie sa fie conștienți că rapoartele 
de evaluare pe care le realizează tre-
buie să fie „cele mai bune” de până 
acum. Să dovedească prin calitatea 
acestora că își merită oricând sta-
tutul de evaluatori agreați de către 
bănci și că a fost o greșeală neaccep-
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 Ű Cred cu tărie 
că ne aflăm pe 
un drum care 
duce către pro-
grese vizibile 
și că nivelul de 
conștiență al 
evaluatorilor 
în ceea ce 
privește rolul, 
responsabili-
tatea și poziția 
lor în societate 
este din ce în 
ce mai ridicat.

tarea lor până atunci. Din nefericire, dintre rapoartele 
depuse deja conform OUG Nr. 52/2016 de către evalu-
atori care nu se aflau pe listele băncilor, au fost unele al 
căror nivel calitativ este inadmisibil. Pline de copy paste, 
cu texte vechi, referiri la standarde care nu mai sunt vala-
bile, termeni neconformi și argumente care nu respectau 
prevederile standardelor de evaluare privind garantarea 
împrumuturilor, au dat toate argumentele băncilor să le 
respingă, chiar să direcționeze spre comisia de etică aces-
te rapoarte. Nu în ultimul rând, existența unor asemenea 
rapoarte, le-a convins încă o dată că necesitatea sistemu-
lui de agreere punctuală este nu numai necesară dar și 
benefică, atâta vreme cât denumirea uniformă de evalu-
ator autorizat, care conferă aceleași drepturi tuturor eva-
luatorilor, nu s-a materializat și în uniformizarea obliga-
țiilor acestora, respectiv în a realiza rapoarte de evaluare 
de același nivel calitativ. Și știm bine că nu sunt necesare 
decât foarte puține rapoarte neconforme care să mențină 
neîncrederea și asupra celor care, în număr din ce în ce 
mai mare, sunt conforme. 

2. Relația actuală a evaluatorilor  
cu sistemul bancar

Unul dintre colegii noștri mi-a scris  
zilele trecute următoarele:

“Din păcate (..) sistemul bancar nu dorește să „Accep-
te“ alți Evaluatori ANEVAR. Toți am făcut aceeași „școa-
lă“. Suntem Membri ANEVAR pregătiți conform Meseriei. 
De ce se acceptă această situație? Modificarea apărută prin 
OUG 52 nu înseamnă „NIMIC” – Statisticile vor arăta că 
ce am spus este adevărat.”

Având în minte cele precizate mai sus despre relația 
actuală a băncilor cu evaluatorii și citind și mesajul cole-
gului nostru, m-am întrebat: 

Oare ce ar răspunde băncile astăzi dacă le-am adresa 
următoarele întrebări:
1. De ce banca pe care o reprezentați nu lucrează cu 

orice evaluator autorizat și are implementat propriul 
sistem de agreere?

2. Modalitatea de agreere se realizează continuu și au 
acces toți evaluatorii autorizați?

Am adresat deci cele două întrebări colegilor noștri 
responsabili cu departamentul de evaluare din câteva 
bănci (BT, BCR, BRD, Alpha Bank, ING, Raiffeisen) și 
răspunsurile lor, pentru care le mulțumesc foarte mult, 
având în vedere și timpul scurt pe care l-au avut la dis-
poziție au conținut în esență următoarele.

La întrebarea 1, motivele princi-
pale erau date atât de reglementarea 
națională (BNR), cât și de reglementă-
rile de grup și, nu în ultimul rând, de 
reglementările interne. Cuvintele sau 
sintagmele cel mai des utilizate au fost: 
administrarea riscurilor, nevoia de si-
guranță, nevoia de încredere, timp de 
răspuns foarte rapid, nevoia unui ni-
vel calitativ constant al rapoartelor de 
evaluare chiar în condițiile unui volu-
mul ridicat de rapoarte de evaluare, 
evitarea evaluatorilor care în trecut au 
provocat prejudicii băncilor, existența 
problemelor de neuniformitate calita-
tivă a rapoartelor de evaluare etc.

La întrebarea 2, la o parte dintre 
bănci procesul de agreere este unul 
continuu. La altele se pot agrea doar 
evaluatori membri corporativi sau 
procesul de agreere se realizează în 
funcție de necesitățile băncilor. 

Acesta este un „stop cadru” al si-
tuației actuale. 

Nu vreau să intru într-o stare de 
„judecată”, de aceea vă las pe dumnea-
voastră să trageți propriile concluzii 
parcurgând informațiile de mai sus.

Concluzie
Cred cu tărie că ne aflăm pe un 

drum care duce către progrese vi-
zibile și că nivelul de conștiență al 
evaluatorilor în ceea ce privește ro-
lul, responsabilitatea și poziția lor în 
societate este din ce în ce mai ridicat. 
Mai avem niște pași de parcurs.

Cred, totodată, că „pomul lăudat” 
reprezentat de evaluarea pentru ga-
rantarea împrumuturilor, râvnit de 
către mulți evaluatori, rămâne unul 
dintre pomii roditori de pe piața eva-
luării din România, dar nu singurul. 
Prin urmare, îndemnul meu ca „la 
pomul lăudat să nu te duci cu sacul” 
poate fi transpus și în varianta „sacul 
poate fi umplut cu fructe culese din 
mai mulți pomi”, care au început să 
dea rod. Trebuie doar să îi vedem, să 
îi îngrijim și să fim pregătiți să le cu-
legem roadele. 
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Evaluatorul, între profesie  
și responsabilitate

Art. 83 al OUG 52/2016 prevede:

1. Consumatorul are dreptul să aleagă dacă evaluarea 
este realizată de un evaluator angajat/remunerat de 
creditor sau este realizată de un alt evaluator.

2. În cazul în care consumatorul decide ca evaluarea 
să fie realizată de un evaluator ce nu este angajat/
remunerat de creditor, consumatorul are dreptul 
să aleagă între un evaluator dintr-o listă propusă 
de creditor de cel puţin 15 evaluatori și orice 
alt evaluator autorizat, membru al Asociaţiei 
Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

3. În situaţia prevăzută la alin. (2), evaluarea se 
realizează în baza unui contract de prestări 
servicii de evaluare încheiat cu consumatorul.
Asta înseamnă că orice client care se adresează 

unei bănci și aplică pentru un credit cu ipotecă imo-
biliară, are dreptul legal de a refuza evaluatorul reco-
mandat de bancă și de a opta pentru un oricare alt 
evaluator membru ANEVAR. 

Însă tot o reglementare în vigoare, respectiv Regu-
lamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 pri-
vind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit 
prevede obligativitatea băncii de a implementa meca-
nisme de monitorizare și verificare a garanțiilor accep-
tate, precum și a valorilor de piață estimate în rapoar-
tele de evaluare aferente.

……. instituţiile de credit trebuie să realizeze evalu-
area garanţiilor reale cu persoane care deţin calificarea, 
abilităţile și experienţa necesare pentru efectuarea unei 
evaluări și care sunt independente de procesul decizio-
nal în ceea ce privește creditul.

Asta înseamnă că DA, este ade-
vărat, clientul PF (pentru că acesta 
este beneficiarul OUG 52/2016) poa-
te apela la orice evaluator dorește, 
angajat al băncii/ agreat de bancă/ 
recomandat de bancă într-o listă de 
minimum 15 evaluatori/ sau ales 
aleatoriu dintre evaluatorii membri 
ANEVAR, dar, la fel de ADEVARĂT 
este că banca trece acest raport de 
evaluare printr-un filtru de verficare 
conform specificațiilor GEV 400 și 
cerințelor Reg. BNR 5/2013.

Acceptarea raportului de evalu-
are de către bancă se face doar dacă 
acesta este întocmit în conformitate 
cu Standardele ANEVAR, respectiv 
GEV 520 și nu conține neconformi-
tăți majore care să afecteze valoarea 
de piață determinată.

OUG 52/2016 dă dreptul clien-
tului, persoană fizică, să decidă care 
este evaluatorul în opinia căruia are 
încredere, dar nu obligă banca să 
accepte o opinie nefundamentată, 
interpretabilă sau chiar eronată, voit 
sau mai puțin voit.

 Ű Acceptarea 
raportului de 
evaluare de 
către bancă 
se face doar 
dacă acesta 
este întocmit 
în conformitate 
cu Standardele 
ANEVAR, 
respectiv 
GEV 520 și 
nu conține 
neconformități 
majore care 
să afecteze 
valoarea 
de piață 
determinată.

Mult mediatizata Directivă 2014/17/UE a Parla-
mentului European s-a materializat în OUG 
52/2016 privind contractele de credit oferite 

consumatorilor pentru bunuri imobile.

 Ű ING. EC. MONICA VUȘCAN,  
Director administrare credite Banca Transilvania 
- Responsabil cu activitatea de evaluare garanții
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ță, așa cum se declară în raportul de 
evaluare la capitolul „Responsabili-
tatea față de terți”. În ultimele săptă-
mâni am văzut rapoarte de evaluare 
cu valori dictate parcă de trecerea 
de la creditul Prima Casă la creditul 
Imobiliar/Ipotecar, de la avans 5% 
la avans 20%. Îmi place să cred că 
aceste situații s-au datorat lipsei de 
experiență sau necunoașterii pieței 
sau poate unor erori de redactare și 
nicidecum unui interes meschin.

Nu întâmplător am intitulat ar-
ticolul „Evaluatorul, între profesie 
și responsabilitate“.

OUG 52/2016 a deschis porțile 
pentru practicarea acestei profesii 
liberale în mod deschis, transpa-
rent și onest.

De noi, evaluatorii, de calitatea 
muncii noastre și atitudinea noas-
tră constructivă și echilibrată de-
pinde CUM și DACĂ trecem prin 
aceste porţi deschise. 

Responsabilitatea evaluatorului devine astfel foarte 
mare. Este o triplă responsabilitate.

În primul rând este responsabilitatea față de pro-
fesie. Este calea prin care un evaluator independent se 
poate face remarcat. În sens pozitiv, prin calitatea ra-
poartelor pe care le prezintă. Și am întâlnit în aceste 
câteva săptămâni, de la implementarea OUG 52/2016, 
foarte multe rapoarte de evaluare impecabile, realizate 
de evaluatori mai puțin cunoscuți și care, fără să soli-
cite în mod special acest lucru, au devenit evaluatori 
agreați ai băncii. Sau în sens negativ. Și, din păcate, am 
întâlnit, de asemenea, foarte multe rapoarte care nu pă-
reau a fi fost elaborate de o persoană cu noțiuni, măcar 
elementare, despre evaluarea proprietăților imobilia-
re, chiar dacă ștampila pusă pe raport certifică această 
competență.

În al doilea rând vorbim de responsabilitatea față de 
client, de încrederea cu care acesta investește evaluato-
rul și îl retribuie pentru munca prestată. Clientul are 
nevoie de o opinie certificată care să susțină nevoia sa 
de finanțare.

Și de aici rezultă cea de-a treia responsabilitate. Cea 
față de propria conștiință. Față de lipsa interesului direct 
sau indirect în exprimarea opiniei privind valoarea de pia-
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Directiva europeană Nr. 17/2014 privind creditele ipotecare a 
fost transpusă prin Ordonanță de Urgență în legislația națională.

O
UG Nr. 52 din 14.09.2016 
conține, printre altele, și 
prevederea conform că-
reia: la Capitolul XIV, 
Articolul 83(1) Consu-
matorul are dreptul să 

aleagă dacă evaluarea este realizată 
de un evaluator angajat/remunerat 
de creditor sau este realizată de un 
alt evaluator. (2) În cazul în care con-
sumatorul decide ca evaluarea să fie 
realizată de un evaluator ce nu este 
angajat/remunerat de creditor, con-
sumatorul are dreptul să aleagă între 
un evaluator dintr-o listă propusă de 
creditor de cel puţin 15 evaluatori și 
orice alt evaluator autorizat, membru 
al Asociaţiei Naţionale a Evaluatori-
lor Autorizaţi din România.

Pentru realizarea mateialului de 
mai jos am solicitat tuturor repre-
zentanților băncilor înscrise în BIG 
(Baza Imobiliară de Garanții) să ne 
răspundă la următoarea întrebare:

Care este procedura și de ce ar 
trebui să țină seama un evaluator, 
după adoptarea OUG 52/2016, pen-
tru a realiza rapoarte de evaluare 
pentru banca dvs.?

Toate răspunsurile primite pot fi 
consultate mai jos:

Banca Comercială Română
Vă transmitem mai jos fluxul BCR 

(în continuare denumită „Banca”) 
pentru rapoartele de evaluare întoc-
mite de evaluatori care nu sunt remu-
nerați de către Bancă, în conformita-
te cu OUG Nr. 52 din 14.09.2016:
 Ű În situația în care clientul nu op-

tează pentru un raport de evalu-

are realizat de către un evaluator 
remunerat de către Bancă, aceas-
ta îi comunică clientului cerințe-
le minime și conținutul cadru al 
raportului de evaluare, conform 
Standardelor de evaluare ANE-
VAR și Ghidului de evaluare 
GEV 520 „Evaluarea pentru ga-
rantarea imprumutului”.

 Ű În același timp, Banca pune la 
dispoziția clientului o listă cu 
evaluatorii agreați, iar clientul 
poate opta pentru unul dintre 
aceștia sau pentru orice alt 
evaluator autorizat, membru 
ANEVAR, în ambele cazuri 
clientul urmând să încheie un 
contract individual de prestări 
servicii de evaluare cu acesta. 

 Ű Raportul de evaluare va fi predat 
Băncii de către client pe suport 
hârtie în format original.

 Ű Dacă raportul este acceptat 
de către Bancă, clientul va fi 
informat pentru a lua legătura 
cu evaluatorul, în vederea 
emiterii recipisei ANEVAR  și 
transmiterii ei către Bancă.
În concluzie:

 Ű Clientul are opțiunea de a alege 
dacă evaluarea va fi realizată de 
către un evaluator remunerat de 
către Bancă sau de către un alt 
evaluator.

 Ű Procesul de evaluare cu un eva-
luator neremunerat de către 
Bancă poate fi considerat dificil 
întrucât presupune efectuarea 
a două vizite la Bancă de către 
client.

 Ű Procesul oferă evaluatorilor 
oportunitatea de a lucra cu Ban-
ca și de a-și face cunoscută acti-
vitatea prin intermediul lucrări-
lor realizate.

 Ű Totodată, această oportunitate 
ar trebui să constituie un stimu-
lator etic pentru evaluatori, de a 
acționa cu integritate și profesio-
nalism, astfel încât să nu se regă-
sească pe listele „gri” ale Băncii.
Banca Transilvania
În primul rând trebuie sublini-

at faptul că OUG 52/2016 se referă 
strict la persoane fizice și reglemen-
tează dreptul consumatorului de a-și 
alege furnizorul de servicii de evalu-
are pentru garantarea împrumutului 
imobiliar sau ipotecar. 

Banca Transilvania vine în în-
tâmpinarea clienților săi cu informa-
ții privind plaja de evaluatori căreia 
se poate adresa clientul:
 Ű Evaluatori interni, angajați ai 

băncii;
 Ű Evaluatori externi agreați de 

bancă prin convențiile de 
furnizare servicii;

 Ű O listă cu evaluatori la care 
clientul se poate adresa și unde 
sunt incluși evaluatori (PFA sau 
membri corporativi ANEVAR) 
față de care banca nu prezintă 
rezerve privind calitatea 
serviciilor de evaluare, chiar 
dacă aceștia nu sunt neapărat 
evaluatori agreați de bancă 
prin convenții de furnizare de 
servicii;

 Ű Orice evaluator membru activ 
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ANEVAR, care are cel puţin 
calificarea de evaluator de 
proprietăți imobiliare (EPI).
Totodată, Banca Transilvania in-

formează clienții săi cu privire la 
procesul de verificare prin care trece 
raportul de evaluare, conform pre-
vederilor Reg. BNR 5/2013 și a GEV 
400 (Verificarea evaluării), parte a 
Standardelor de evaluare a bunu-
rilor 2016

În cazul în care raportul de eva-
luare nu prezintă neconformități, ra-
portul este acceptat fără rezerve și se 
solicită accesul de raportare tempo-
rară în BIG ANEVAR.

Dacă raportul prezintă neconfor-
mități, acesta este refuzat. Refuzul 
se exprimă în scris și este transmis 
imediat, atât clientului cât și evalua-
torului, banca rezervându-și dreptul 
de a informa ANEVAR cu privire la 
refuzul formulat.

Ca și o concluzie, putem spune 
că Banca Transilvania vede OUG 
52/2016, din perspectiva evaluării de 
bunuri, ca pe o oportunitate de vizi-
bilizare a evaluatorilor. 

Și aici mă refer în special la PFA 
sau la membrii corporativi cu o poli-
tică de marketing mai domoală, sau 
care nu sunt parte a unei corporații 
internaționale de profil.

Însă vreau să subliniez că trebuie 
pus mare accent pe calitatea raportu-
lui de evaluare. 

O calitate ridicată a raportului 
prezentat băncii, nemijlocit deschide 
ușa unei colaborări pe termen lung. 
La fel cum un raport neconform o 
închide.

Garanti Bank
În urma alinierii procedurilor in-

terne cu OUG 52/14.09.2016 exis-
tă următoarele reglementări interne, 
ce trebuie cunoscute de cei care vor 
efectua rapoarte de evaluare pentru 
Garanti Bank.

În cazul în care un evaluator, 
membru titular ANEVAR, este con-
tactat de către un client în vederea 
efectuării unui raport de evaluare ce 

va fi folosit de către Garanti Bank, 
acesta va trebui să solicite clientului 
lista proprietăților pe care banca nu 
le admite ca și garanții la acordarea 
unui credit, lista este pusă la dispo-
ziție în momentul în care clientul a 
primit FAIS din partea băncii. 

Dacă în urma studierii listei cu 
proprietăți neacceptate de bancă, ca 
și garanții, evaluatorul constată că 
proprietatea ce urmează a fi evaluată 
nu corespunde cerințelor băncii, va 
informa clientul că proprietatea nu 
se încadrează în standardele de ga-
ranții ale băncii și că aceasta nu va fi 
admisă ca și garanție de către bancă. 

În cazul în care proprietatea eva-
luată se încadrează în condițiile de 
acceptare ale băncii și nu se regă-
sește în lista proprietăților pe care 
banca nu le admite ca și garanții la 
acordarea unui credit, evaluatorul va 
furniza clientului un raport de eva-
luare corespunzător Standardelor de 
evaluare a bunurilor 2016, publicate 
de ANEVAR, precum și cu respecta-
rea GEV 520. 

În cadrul raportului de evaluare 
valoarea proprietății va fi exprima-
tă întotdeauna prin abordarea prin 
piață.

De asemenea, rapoartele de eva-
luare trebuie să conțină următoarele:
 Ű Se va prezenta în cadrul rapor-

tului o hartă cu amplasarea pro-
prietății și a comparabilelor.

 Ű Se va descrie lichiditatea pieței 
specifică proprietății subiect și, ca 
o concluzie, se vor stabili 3 trepte 
de lichiditate în care trebuie înca-
drată aceasta: mare (număr mare 
de tranzacții, marketabilitate în 
decurs de 1 lună); medie (număr 
moderat de tranzacții,marketabili-
tate în decurs de 1-5 luni); scăzută 
(număr mic de tranzacții, mar-
ketabilitate în decurs de 6-12 luni). 

 Ű Toate corecțiile vor fi justificate 
conform standardelor, reglemen-
tărilor și practicilor în vigoare.

 Ű Pozele proprietății trebuie să rele-
ve atât exteriorul, cât și interiorul, 

precum și vecinătățile proprietății 
subiect.

 Ű Calea de acces se va identifica și 
va fi specificată în cadrul raportu-
lui de evaluare.

 Ű În cazul în care există modificări 
în structura proprietății (pereți/
uși/ferestre demolate, comparti-
mentări, modificări structurale 
etc) banca va fi informată și se 
vor aștepta instrucțiunii din par-
tea acesteia.

 Ű În cazul în care configurația 
proprietății la fața locului nu 
corespunde întocmai planurilor 
cadastrale furnizate de client 
banca va fi informată și se vor 
aștepta instrucțiunii din partea 
acesteia.

 Ű Raportul de evaluare trebuie 
să conțină anexată toată 
documentația conform punct 38 
din GEV 520. 

 Ű În cazul în care documentația 
este incompletă nu se va efectua 
raportul de evaluare, clientul va fi 
informat de  imposibilitatea efec-
tuării raportului de evaluare și 
evaluatorul va trebui să îi explice 
de ce nu poate efectua evaluarea.
ING
Conform OUG 52/2016, clientul 

băncii este cel care poate să aleagă 
cine va face evaluarea imobilului pe 
care îl aduce în garanție. El poate ale-
ge dintre evaluatorii agreați de bancă 
sau orice alt evaluator autorizat care 
îndeplinește condițiile legale.

Așadar, orice evaluator autorizat 
(membru titular sau membru cor-
porativ ANEVAR) care îndeplinește 
condițiile Ordonanței 24/2011 poate 
realiza evaluări pentru bănci, în ca-
zul clienților persoane fizice.

Banca îi va solicita să se confor-
meze unor cerințe specifice, în func-
ție de necesitățile interne de integra-
re în procesul de creditare pentru 
acest segment de clienți.

Rapoartele de evaluare primite la 
bancă sunt verificate de către evalua-
torii interni ai băncii. 
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Trăim într-o lume nesigură, conchide  
David Magor în analiza sa despre primele 

efecte ale rezultatului referendumului  
din Regatul Unit cu privire la apartenența la UE

După cum știm cu toții, Regatul Unit a ales să pără-
sească Uniunea Europeană. Este o decizie istorică 
pentru Regatul Unit și pentru Europa. După 43 de 

ani de apartenență la UE, poporul britanic a hotărât să taie 
legăturile cu Uniunea. Indiferent de modul în care privim 
lucrurile, rezultatul este un șoc care va schimba profund 
peisajul politic, economic și financiar al Regatului Unit și al 
Uniunii Europene. Fără nicio îndoială, această mișcare va 
avea consecințe profunde asupra profesiei de evaluare, pe 
termen scurt și pe termen lung. Ne aflăm acum în perioa-
da imediat următoare votului și vedem deja transformări 
nepredictibile ale economiei, care vor afecta procesul de 
evaluare. Deși aceste unde inițiale de șoc sunt limitate, per-
spectiva pe termen lung rămâne nesigură. Chiar dacă ne 
aflăm într-o situație fără precedent, există prevederi în tra-
tate care să permită o tranziție stabilă către ieșirea din Uni-
une. Desigur, este totodată important să recunoaștem situ-
ațiile speciale care primează în Scoția și în Irlanda precum 
și frustrarea prin care trec aceste administrații descentrali-
zate, mai ales pentru că au votat pentru rămânerea în UE. 

Sunt multe aspecte legate de pro-
cesul de ieșire din UE care vor afecta 
activitatea de zi cu zi a evaluatorului, 
atât în sectorul public, cât și în secto-
rul privat. De exemplu, sunt 80.000 
de pagini de legislație europeană și, 
deși directivele europene nu vor mai 
fi obligatorii, noi le-am transpus deja 
în legislația națională. Mare parte 
din normele și reglementările în pre-
zent în vigoare în Regatul Unit deri-
vă din legislația europeană. Aceste 
norme și reglementări vor rămâne în 
vigoare până la amendarea lor, ceea 
ce depinde de Parlament. Evaluato-
rii trebuie să continue să-și respecte 
obligațiile care le revin conform le-
gislației britanice, inclusiv cele deri-
vate din dreptul european.

Drepturile consumatorului și 
protecția acestor drepturi, inclusiv 
cele derivate din legislația europea-
nă, nu sunt afectate de rezultatul 
referendumului și vor rămâne ne-
schimbate, până când și dacă guver-
nul nu modifică normele aplicabile 
în Regatul Unit. 

Trebuie acum să începem să pri-
vim către viitor și spre procesul de re-
tragere din Uniunea Europeană. Cum 
sunt convins că știți deja, rezultatul 
referendumului nu are forță obligato-
rie, deci, teoretic vorbind, Parlamen-
tul ar putea ignora voința populară 
și ar putea decide rămânerea în UE. 
Aceasta deoarece votul la referendum 
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a fost un „vot consultativ”, diferit de 
un „vot binar”, care reprezintă un vot 
cu rezultate fixe. Spre deosebire de 
acesta, legea care a reglementat refe-
rendumul anterior, cel din 2011, ar 
fi forțat Guvernul să schimbe legis-
lația, dacă voința populară ar fi op-
tat pentru un nou sistem de vot, în 
timp ce referendumul cu privire la 
UE nu prevede obligația ca Guvernul 
să scoată automat Regatul Unit din 
UE. În ciuda acestor diferențe, reali-
tatea politică ne arată că Guvernul nu 
are de ales decât să urmeze dorința 
electoratului, indiferent de nevoia de 
a obține un vot pozitiv în Parlament 
pentru a putea activa articolul 50. Nu 
există o prevedere care să stipuleze la 
ce interval după referendum se acti-
vează articolul 50. Guvernul este însă 
suspus presiunii de a începe procesul 
cât mai repede, pentru a pune astfel 
capăt unei nesiguranțe care a cuprins 
Europa. Articolul 50 este cuprins în 
Tratatul de la Lisabona și reprezintă 
mecanismul legal prin care un stat 
se poate retrage din UE. Activarea 
articolului 50 va porni cronometrul 
unui proces de doi ani de negocieri în 
vederea ieșirii din UE, care va marca 
divorțul politic al Regatului Unit de 
blocul celor 28 de state membre. La 
finele perioadei de doi ani, Regatul 
Unit poate să fie exclus din UE, dacă 
statele membre nu decid în unanimi-
tate prelungirea perioadei. 

De la anunțarea rezultatului re-
ferendumului, am putut începe să 
măsurăm efectele pe termen lung 
ale acestei decizii asupra evaluării 
terenurilor și clădirilor în raport cu 
tranzacțiile de pe piață. Este util fap-
tul că cele mai recente Standarde de 
Europene de Evaluare ale TEGoVA, 
EVS 2016, se referă și la piețele nesi-
gure, aducând recunoaștere faptului 
că acolo unde piața este volatilă eva-
luarea poate avea un grad mai mic de 
siguranță. Este o recunoaștere a fap-
tului că este dificil să se emită o ju-
decată fermă atunci când reacția sau 
mișcările viitoare ale pieței rămân 

necunoscute. Indiferent de aceste provocări, evaluatorul 
tot trebuie să emită acea judecată profesională. 

Ghidurile confirmă faptul că evaluatorul trebuie să 
includă în raport comentarii despre orice aspecte care 
afectează gradul de siguranță al evaluării. Evaluatorul 
trebuie să se asigure că a luat în considerare contextul 
concluziei asupra valorii și că această concluzie este ex-
primată și argumentată deplin și clar în raport. 

„Mare parte din normele și reglementările în prezent 
în vigoare în Regatul Unit derivă din legislația europea-
nă. Aceste norme și reglementări vor rămâne în vigoare 
până la amendarea lor, ceea ce depinde de Parlament.”

Calendarul de ieșire din UE poate să însemne cel pu-
țin cinci ani, iar piețele vor rămâne nesigure în această 
perioadă. Evaluatorul trebuie, prin urmare, să continue 
să fie prudent cu privire la rezultatul pe termen lung al 
unor piețe volatile. 

Este de la sine înțeles că aceste câteva paragrafe doar 
au schițat numeroasele probleme care se vor acumula de-a 
lungul următorilor cinci ani. Numerele următoare ale pu-
blicației vor cuprinde cu siguranță încercări de a explora 
problemele mai largi cu care se vor confrunta în mod spe-
cial evaluatorii. Articolele viitoare vor include o analiză de-
taliată a impactului Brexit-ului asupra evaluării proprietății 
imobiliare pentru impozitare și a posibilelor aspecte dificile. 

Revista va prezenta de asemenea comentarii cu privi-
re la chestiuni bine definite, cum sunt ajutorul de stat, re-
generarea proprietății imobiliare, achizițiile publice, pro-
tecția datelor, partajarea datelor și drepturile angajaților, 
pentru a da doar câteva exemple! 

David Magor OBE 
IRRV (Hons) este 
Director General 
al Institute of 
Revenues Rating 
and Valuation

Preluat / tradus cu permisiunea TEGoVA
Revista „Valoarea” va prelua trimestrial, din publicația European Valuer Journal, editată 

de TEGoVA, articole ce abordează teme de interes pentru profesia de evaluator.

 Ű Drepturile 
consumatorului 
și protecția 
acestor drepturi, 
inclusiv cele 
derivate din 
legislația 
europeană, nu 
sunt afectate 
de rezultatul 
referendumului 
și vor rămâne 
neschimbate, 
până când și 
dacă guvernul 
nu modifică 
normele 
aplicabile în 
Regatul Unit. 
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Parlamentul Olandei permite folosirea modelelor automate  
de evaluare, deși acest lucru contravine dreptului european… 
raportează European Valuer Journal

Î
n numărul din aprilie (nr. 3) al 
revistei European Valuer, Pat 
Davitt, președinte al Institute of 
Professional Auctioneers and 
Valuers), a prezentat o sinte-
ză a constatărilor din raportul 

Comisiei Parlamentare irlandeze cu 
privire la criza bancară. Printre multe 
alte constatări, comisia a acuzat băn-
cile de încredere excesivă în evalu-
area informală de tip „desktop“ sau 
„rapidă“, adică fără inspecția fizică a 
proprietății. La șase luni după publi-
carea acestui raport, s-ar părea că nu 
am învățat nimic, deoarece în varian-
ta revizuită a legii de transpunere a 
Directivei privind creditele ipotecare, 
Parlamentul Olandei a permis bănci-
lor să acorde credite ipotecare pe baza 
valorii determinate exclusiv cu ajuto-
rul modelelor automate de evaluare 
(AVM-uri), fără nicio contribuție din 
partea unui evaluator autorizat. Deși 
legea prevede că, atunci când evalu-
area proprietății imobiliare se bazea-
ză pe un model automat, raportul 
credit-valoare nu poate depăși 90%, 
o astfel de lege contravine dreptului 
european, așa cum se arată în opinia 
juridică comandată împreună cu toa-
te organizațiile din Olanda membre 
ale TEGoVA, NVM, VBO Makelaar 
și VastogedPRO.

Un aspect important al Directivei 
privind creditele ipotecare (17/2014/
UE) din 4 februarie 2014 privește 
obligația statelor membre de a asi-
gura aplicarea unor standarde de 

încredere la evaluarea proprietăți-
lor imobiliare rezidențiale în scopul 
acordării creditelor ipotecare. 

În dezbaterea din plenul Parla-
mentului Olandei din luna martie 
s-a depus o moțiune care susținea 
interpretarea directivei în sensul că 
aceasta oferea posibilitatea de a se 
evalua proprietatea imobiliară „prin 
alte mijloace decât un raport de eva-
luare costisitor”.

Prin această moțiune se cerea gu-
vernului să adopte o hotărâre prin 
care să se permită evaluarea proprie-
tății imobiliare rezidențiale pe bază 
de AVM sau, în cazul creditelor ipo-
tecare cu grad scăzut de risc, pe baza 
prețului de achiziție. În consecință, 
cabinetul premierului a elaborat un 
proiect de hotărâre de guvern pentru 
a permite evaluarea pe bază de AVM 
și, în pofida protestelor TEGoVA 
Olanda, hotărârea a fost semnată de 
rege și a fost publicată la 13 iulie 2013.

Opinia juridică transmisă către 
TEGoVA prezintă o analiză detaliată 
a măsurii în care evaluarea exclusivă 
cu ajutorul AVM-urilor este confor-

mă cu cadrul legislativ european, in-
clusiv o analiză a Directivei privind 
creditul ipotecar, a Regulamentului 
privind cerințele de capital (UE) nr. 
575/2013 din 26 iunie 2013 și a stan-
dardelor de evaluare recunoscute la 
nivel internațional, inclusiv a Stan-
dardelor Europene de Evaluare.

Opinia juridică face referire la 
raportul Comisiei Parlamentare din 
27 ianuarie 2016 cu privire la criza 
bancară din Irlanda. Printre multe 
alte constatări, raportul subliniază 
faptul că unul dintre motivele aces-
tei crize a fost utilizarea exclusivă a 
AVM-urilor: 

„Mai mult decât atât, cererea 
pentru evaluări de bunuri a crescut 
semnificativ, în paralel cu boom-ul 
imobiliar și a început să prevaleze 
încrederea în standarde de evaluare 
informale, cum ar fi cele pentru eva-
luarea de tip „desktop” sau „rapidă”. 
Acestea nu au presupus inspecția fi-
zică a proprietății, ci reprezentau un 
proces limitat (și uneori complet au-
tomatizat sau generat de calculator) 
de determinare a valorii.”
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Directiva privind creditele ipote-
care stabilește cerința ca orice eva-
luare să fie efectuată de un evalua-
tor calificat și independent, pe baza 
unor standarde de încredere și că 
aceste evaluări trebuie reflectate în-
tr-un raport de evaluare argumentat, 
elaborat cu competență profesiona-
lă și diligența cuvenită. Utilizarea 
AVM-urilor în absența unei verifi-
cări a rezultatelor efectuată de către 
un evaluator calificat nu îndeplinește 
cerințele cuprinse în Directiva pri-
vind creditele ipotecare. 

Acest punct de vedere se sprijină, 
de asemenea, pe comentariul nr. 26 
din Directiva privind creditele ipo-
tecare care face trimitere explicită 
la standardele de evaluare recunos-
cute la nivel internațional elaborate 
de IVSC, TEGoVA și RICS. Aceste 
instituții au elaborat ghiduri care ex-
clud utilizarea metodelor AVM fără 
aplicarea unor mecanisme de control 
al acestora prin verificarea rezultate-
lor de către un evaluator calificat sau 
prin inspecția fizică a proprietății. 
În mod special, EVS 2016 prevăd că 
aplicarea exclusivă a AVM nu garan-
tează corectitudinea evaluării.

Nevoia ca evaluarea să fie elabo-
rată de către un evaluator autorizat 
rezultă și mai clar din Regulamentul 
privind cerințele de capital (CRR). 
Astfel, articolul 229 din regulament 
prevede în mod expres și lipsit de 
ambiguitate necesitatea intervenți-
ei unui evaluator independent în 
evaluarea garanțiilor imobiliare, în 
contextul sistemului intern de rating 
bazat pe abordarea IRB:

În statele membre care au stabi-
lit, prin dispoziții legislative sau de 
reglementare, criterii riguroase de 
estimare a valorii pe termen lung, 
proprietatea poate fi evaluată de un 
evaluator independent la o valoa-
re mai mică sau egală cu valoarea 
pe termen lung. Instituțiile trebuie 
să solicite evaluatorului independent 
să nu ia în considerare elemente-

le speculative în estimarea valorii 
pe termen lung și să argumenteze 
această valoare într-un mod clar și 
transparent.

Valoarea colateralului va fi valoa-
rea de piață sau valoarea pe termen 
lung, redusă corespunzător pentru a 
reflecta rezultatele monitorizării so-
licitate la articolul 208 alineatul (3) 
și pentru a ține seama de existența 
oricăror creanțe cu rang prioritar 
asupra proprietății.”

Articolul 208 (3) din Regulamen-
tul privind cerințele de capital stipu-
lează cerințe suplimentare privind 
„monitorizarea valorii proprietăților 
imobiliare” și „evaluarea proprietăți-
lor imobiliare”: 
 Ű „(a) instituțiile trebuie să moni-

torizeze valoarea proprietăților 
imobiliare în mod frecvent, și 
anume cel puțin anual în cazul 
proprietăților imobiliare comer-
ciale și cel puțin o dată la trei ani 
în cazul proprietăților imobiliare 
rezidențiale. Frecvența monito-
rizării trebuie să crească în cazul 
în care condițiile de piață suferă 
modificări semnificative;

 Ű (b) proprietățile imobiliare 
trebuie reevaluate atunci când 
informațiile de care dispun in-
stituțiile indică faptul că valoa-
rea proprietăților imobiliare ar 
fi putut să scadă semnificativ în 
comparație cu nivelul general 
al prețurilor de pe piață; aceas-
tă reevaluare trebuie efectuată 
de către un evaluator care are 
calificarea, abilitățile și experi-
ența necesare pentru a efectua o 
evaluare și este independent de 
procesul de luare a deciziei de 
acordare a creditului. Pentru îm-
prumuturi care depășesc 3 mili-
oane EUR sau 5 % din valoarea 
fondurilor proprii ale unei insti-
tuții, evaluarea proprietății imo-
biliare trebuie realizată de către 
un astfel de evaluator cel puțin o 
dată la fiecare trei ani.”

Conform prevederilor de mai 
sus, metodele statistice (inclusiv 
AVM-urile) nu se pot aplica decât 
pentru a monitoriza valoarea propri-
etăților imobiliare și pentru a identi-
fica acele proprietăți imobiliare care 
trebuie reevaluate. Utilizarea acestor 
metode nu este însă permisă la eva-
luarea propriu-zisă a proprietăților 
imobiliare. Bineînțeles, acest fapt se 
referă la evaluarea inițială, unde încă 
nu s-a determinat o valoare care să 
poată fi monitorizată. 

Concluzie
Opinia juridică conchide că 

deși modelele AVM nu sunt 
interzise, folosirea exclusivă a 
AVM, fără nicio intervenție sau 
supraveghere din partea unui 
evaluator calificat, nu cores-
punde cerințelor stipulate în 
Directiva privind creditele ipo-
tecare și în Regulamentul pri-
vind cerințele de capital. 

Mai mult decât atât, aceas-
tă concluzie este susținută prin 
standardele de evaluare recu-
noscute la nivel internațional 
și ghidurile elaborate de alte 
instituții. Rezultă de aici că nu 
este permisă utilizarea AVM 
fără nici un fel de verificare 
umană sau fără inspecție fizică 
a proprietăților imobiliare. 

În lumina celor prezentate, 
la data de 29 septembrie, TE-
GoVA a transmis Comisiei Eu-
ropene o sesizare oficială, în 
scopul anulării unei legi defec-
tuoase. Dacă această lege nu 
este anulată, riscăm un efect 
de corupere a legislației din 
ale state membre ale Uniunii 
Europene. Urmăriți-ne în con-
tinuare! 

Preluat / tradus cu permisiunea TEGoVA
Revista „Valoarea” va prelua trimestrial, din publicația 
European Valuer Journal, editată de TEGoVA, articole ce 
abordează teme de interes pentru profesia de evaluator.
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Acreditarea…  
necesară sau nu?

Dacă până anul acesta puteam vorbi 
despre acreditare privind din exterior, 
acum, când sunt parte a comisiei de 

acreditare, îndrăznesc să privesc și din interior.

Ce este acreditarea?  
Pe site-ul ANEVAR este scris foarte simplu:
Acreditarea - un nivel superior de competență 

profesională!
Art. 17 din Ordonanţa 24 privind unele măsuri în do-

meniul evaluării bunurilor precizează: 
(1) Poate dobândi calitatea de membru acreditat orice 

membru titular cu o vechime în profesia de evaluator de 
cel puţin 3 ani, care a promovat un examen în conformi-
tate cu normele specifice de acreditare stabilite prin re-
gulamentul de acreditare, aprobat de Consiliul director. 

Așadar, acreditarea este o calitate obținută în urma 
promovării unui examen.

La ce folosește acreditarea?
Dacă ar fi să reproduc spusele unui candidat la exa-

menul de acreditare din anul acesta, răspunsul ar fi: „la 
nimic”, dar nu pot fi de acord cu acest răspuns. Pentru că 
dacă acest candidat a ales să se înscrie la examen, a făcut 
cel puţin următoarele:
 Ű a achitat o taxă de verificare a dosarului (250 lei anul 

acesta);
 Ű a trimis 3 rapoarte de evaluare reprezentative, pentru 

a fi verificate de către colegii noștri, verificatori EPI 
cu experienţă, însoțite de alte documente (raport de 
activitate, CV și altele).
Deci a investit timp și bani, ceea ce demonstrează că 

acreditarea înseamnă ceva chiar și pentru acest candidat. 
Nu investești energie, timp și bani, nu-ţi rupi din timpul 
liber să citești Regulamentul de acreditare, dacă nu crezi 
în acest lucru. 

Candidatul mi-a mai spus ceva: „nu MAA aduce clienţi”. 

La prima vedere și această propoziţie 
pare adevărată, dar privind dincolo de 
cele 3 litere sunt absolut sigură că ne 
aduce clienţi, pentru că ce înseamnă 
în fond aceste 3 litere? Înseamnă expe-
rienţă, înseamnă competență uneori 
peste medie, înseamnă dorinţa de a te 
perfecţiona și de a fi la curent cu tot 
ceea ce este nou în profesie, înseam-
nă curajul de a demonstra tuturor că 
exiști în profesie, că poţi și știi să reali-
zezi lucrări ce pot fi oricând verificate. 
Și dacă nu aceste aspecte aduc clienţi, 
atunci cine sau ce? În mod cert, eva-
luarea este o profesie unde un client 
mulţumit aduce alţi clienţi, iar simpla 
deținere a calității de evaluator autori-
zat aduce rareori clienți, dacă nu ai ar-
gumente de ce să faci tu lucrarea și nu 
alt coleg. Vorbesc de argumente, nu de 
preț. Când discutăm despre acredita-
re nu putem vorbi în aceeași frază de 
„criteriul prețului cel mai scăzut în ale-
gerea furnizorului”. Învățând pentru 
acest examen mi-am dat seama cât de 

 Ű DANA ABABEI,  
Prim-vicepreședinte ANEVAR  
Director executiv CMF CONSULTING S.A.
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complicate sunt lucrurile care par simple la prima vedere.
În fond nu examenul contează, ci dorinţa de autoper-

fecţionare pentru care acest examen este doar un mij-
loc, doar un motiv declarat. 

Ce rămâne după examenul  
de acreditare? 

Rămân cele trei litere, MAA1, și multe, 
multe cunoștinţe acumulate în perioada de 
pregătire și înainte de aceasta, ordonarea cu-
noștințelor preexistente și, în mod cert, sigu-
ranţă în realizarea lucrărilor și în discuţiile cu 
verificatorii. 
 Ű Da, în mod cert rămâne un sentiment 

de siguranţă că ceea ce facem zi 
de zi este corect. Mai mult 
decât atât, știm și cum 
să demonstrăm că este 
corect, știm unde să 
găsim în manual, în 
cărţi consacrate din 
domeniu, în culegerile de 
standarde, frazele care ne 
pot susţine argumentaţia.

 Ű Da, cred cu tărie că acest examen este doar un 
mijloc pentru autoperfecţionare, autoperfecţionare 
care ar trebui să fie cuvântul de ordine pentru toţi 
cei care trăiesc din această profesie. Ar trebuie să fie 
pasul firesc al tuturor celor care au acumulat 3 ani de 
experiență în profesie și care își doresc să continue 
realizând zi de zi lucrări din ce în ce mai complexe.

 Ű Da, cred cu tărie că acest examen ar trebui să fie 
trecut cu note mari de majoritatea colegilor noștri 
care practică această meserie.

 Ű Da, cred cu tărie că acest examen ar trebui trecut de 
toţi cei care ne verifică intern sau extern lucrările.
Nu, nu este suficient să fi absolvit un curs de formare în 

urmă cu 5-10-15 ani și apoi să te perfecţionezi anual în limi-
tele a 20 de ore obţinute la conferinţe și din seminarul inclus 
în cotizaţie. Nu este suficient pentru Asociaţie, deoarece do-
rim ca nivelul profesional să fie peste media din alte sectoa-
re, dar în mod sigur nu este suficient pentru fiecare dintre 
noi. Să nu uităm de responsabilitatea pe care o avem atunci 
când semnăm fiecare lucrare. Este opozabilă cuiva ideea că 
„așa se făcea pe vremea când am făcut eu curs?” Nu, nu este 
opozabilă, deoarece trebuie să respectăm normele legale în 
vigoare la data emiterii raportului, așadar dacă nu știm cum 
a evoluat profesia, de unde am ști cum este corect să reali-
zezi un raport de evaluare? 

Astfel conștientizăm că examenul de acreditare nu poate 
fi un scop, ci este un mijloc:

 Ű pentru obţinerea liniștii noastre; 
 Ű pentru câștigarea și fundamenta-

rea încrederii în noi; 
 Ű pentru a ști și a înțelege ce nu 

știm; 
 Ű pentru a avea curajul de a realiza 

lucrări mai complexe; 
 Ű pentru obţinerea siguranţei în 

argumentarea lucrărilor în fața 
diverșilor verificatori. 
Sunt puţini cei care pentru a învă-

ţa ceva nou în profesie își găsesc timp, 
energie și minte limpede în vremuri-
le acestea marcate de stres și alergare 
continuă. 

Examenul este un motiv pentru 
a găsi timp pentru noi, nu pentru 
alţii! 
1 Care, conform acordurilor încheiate cu TE-
GoVA (The European Group of Valuers Associ-
ation) și cu RICS (Royal Institute of Chartered 
Surveyors), instituții care recunosc examenul de 
acreditare, mai aduc doritorilor încă trei litere 
(REV-Recognised European Valuer) + încă cinci 
litere (MRICS - member of Royal institute of 
Chartered Surveyors).
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Al VIII-lea Congres WAVO

Cu acest prilej a avut loc un mo-
ment important în evoluţia profesi-
ei noastre, respectiv, semnarea unui 
Memorandum de Cooperare între 
WAVO și Consiliul Internațional pen-
tru Standarde de Evaluare (IVSC).

Acest eveniment, o piatră de ho-
tar în colaborarea dintre cele două 
organizaţii mondiale ale evaluato-
rilor, pune bazele promovării în co-
mun a standardelor internaţionale 
de evaluare.

WAVO va depune eforturi pen-
tru a încuraja și sprijini asociaţiile 
membre în a adopta, educa și instrui 
evaluatorii, în concordanţă cu aceste 
standarde, care vor fi promovate în 
comun de cele două organizaţii. În 
principiu, este vorba de stabilirea și 
actualizarea unor seturi de standar-
de internaţionale recunoscute, iar 
accentul se va pune pe creșterea pro-
fesionalismului și a educaţiei.

În discursul său, Sir. David Twe-
edie, președintele Consiliului de Su-
praveghere al IVSC, a subliniat im-
portanţa standardelor de evaluare în 
domenii cum ar fi: creditare, impozi-
tare, fuziuni și achiziţii, raportări fi-
nanciare, litigii, compensaţii pentru 

prumutându-se în ţările lor, odată cu 
evoluţia globalizării, a făcut ca aces-
tea să devină perimate.

Corporaţiile au nevoie de stan-
darde internaţionale pentru a-și con-
solida reţeaua de operaţiuni la nivel 
global, iar investitorii caută diversi-
ficare și câștiguri crescându-și expu-
nerea în afara pieţelor naţionale.

Implementarea IVSC pe plan glo-
bal prezintă avantaje pentru toți par-
ticipanţii la piaţă. Aceste avantaje ar 
fi: creșterea încrederii și stabilităţii 
pieţelor financiare, facilitarea afaceri-
lor pe plan global. Iar evaluatorii vor 
putea lucra pentru corporaţii sau pe 
plan internațional, crescându-și astfel 
vizibilitatea, ca o profesie de calibru.

Având în vedere contextul in-
ternaţional, în faţa evaluării apar 
probleme de clarificat și de rezol-
vat, cum ar fi: dezvoltarea în cadrul 
profesiei de evaluator a unei a doua 
specializări, în alte tipuri de active, 
evitarea fragmentării pe un singur 
tip, înțelegerea legislaţiei și o vedere 
de ansamblu, nu numai a tehnicilor, 
ci și a profesiei în general.

 Ű ING. DR. IOAN ADRIAN CRIVII,  
MAA, FRICS, Membru WAVO,  
Administrator SC DARIAN DRS SAdespăgubiri și împrumut garantat cu 

titluri de valoare.
S-a subliniat că Forumul pentru 

stabilitatea financiară, G-20, a iden-
tificat faptul că o contribuţie semni-
ficativă la criza financiară din 2008 
au avut-o și evaluările de calitate 
îndoielnică, utilizate de către insti-
tuţiile financiare, în relațiile interna-
ţionale. Sir. Tweedie a fost, anterior 
funcţiei actuale, președinte al orga-
nismului profesiunii contabile IASB, 
venind cu o experienţă remarcabilă 
din zona standardelor de contabi-
litate în care s-au făcut pași nota-
bili. Prin această legătură s-au cre-
at premizele de apropiere între cele 
două seturi de standarde, respectiv 
de contabilitate și de evaluare.

De aici a rezultat importanţa 
Agenţiilor de Reglementare și a par-
ticipanţilor la piaţa financiară în es-
timarea corectă a adecvării capitalu-
lui. Activitatea de evaluare constituie 
parte integrantă a activităţii de ma-
nagement al riscului.

În continuare voi prezenta câte-
va evoluţii notabile, dacă la început 
ambele standarde s-au dezvoltat na-
ţional, companiile și investitorii îm-

Între 1 și 3 noiembrie a avut loc în Daegu, Coreea de 
Sud, al VIII– lea Congres al Organizaţiei Mondia-
le a Asociaţiilor de Evaluatori (WAVO), la care am 

luat parte în calitate de membru în comitetului exe-
cutiv al organizaţiei. Tot atunci a avut loc și o ședinţa 
a board-ului organizaţiei, în cadrul căreia s-a discutat 
relaţia WAVO – IVSC, precum și o propunere pentru 
o acreditare profesională la nivel global.
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Un alt aspect important pentru 
evaluatorul imobiliar îl constitu-
ie faptul că trebuie să-și însușească 
acum mai multe cunoștințe în dome-
niul financiar contabil și evaluarea de 
business, pentru a face faţă provocă-
rilor profesiei aduse de globalizare.

S-a dezbătut, de asemenea, care 
sunt abilitățile necesare evaluatorilor, 
recunoașterea calificărilor și nu în ul-
timul rând, lipsa de recunoaștere din 
partea Agențiilor de Reglementare și 
a celorlalte profesiuni conexe.

Un alt subiect discutat, pe care îl 
consider de importanță vitală pen-
tru viitorul profesiei, este cu privire 
la relaţia dintre valoarea de piaţă, 
cum este ea înţeleasă de evaluatori, 
standarde și fair value, așa cum este 
percepută de contabil și standarde, 
respectiv IFRS 13. S-a recunoscut 
faptul că definiţia fair value a creat 
confuzie între evaluatorii imobiliari 
care erau familiarizaţi cu termenul 
de valoare de piaţă. Ca o concluzie ce 
s-a desprins din discuții, a fost faptul 
că fiecare dintre cele două profesii 
trebuie să se comporte responsabil 
și să colaboreze de asemenea natură, 

▶ Globalizarea crește numărul 
tranzacţiilor cross border 
și a investiţiilor directe, 
crește astfel responsabilitatea 
evaluării și a standardelor;

▶ Trebuie să ofere consistenţa 
și întelegerea evaluării cross 
border, cel puţin ca termen și 
metodologie.
Pentru creșterea calităţii rapoar-

telor de evaluare este necesar de ur-
mărit și alte aspecte, cum ar fi: 
 Ű Să se ia în considerare, pe 

lângă rigorile academice, și 
faptul că evaluarea are în 
esenţă un caracter practic 
și este nevoie de experienţa 
acumulată în industrie.

 Ű Cunoștinţele practice sunt 
critice, de asemenea și în 
managementul procesului de 
evaluare.
Ca niște concluzii ce s-au des-

prins din discuţii, cu relevan-
ţă asupra viitorului profesiei, aș 
sublinia:
 Ű Evaluarea va avea un rol 

important în dezvoltarea 
afacerilor la nivel global și 
asupra mediului înconjurător.

 Ű Cerinţele pieţei cer calificare 
și competenţe înalte 
pentru evaluatorii care 
vor să performeze la nivel 
internaţional;

 Ű Inovarea și utilizarea celor 
mai performante tehnologii 
constituie un factor 
important pentru succesul și 
profesionalizarea evaluării;

 Ű Pregătirea continuă, îi conferă 
evaluatorului abilităţi pentru 
a face faţă cerinţelor unui 
business tot mai global;

 Ű Standardele înalte și cea mai 
bună practică, conferă o 
acurateţe și calitate optimă, 
cerute de investitori;

 Ű Evaluatorii trebuie să privească 
înainte în mod flexibil și 
adaptaţi pentru a face faţă 
cerinţelor viitorului. 

încât auditorul să înțeleagă corect și 
fără neclarităţi aceaste aspecte.

Pentru o mai bună înțelegere a 
acestui subiect este important să se 
îngusteze intervalul de valori care se 
poate obţine numai dacă:
 Ű Estimarea unei valori obiective 

nu se poate face cu o evaluare 
superficială cu doză mare de 
subiectivism;

 Ű Este responsabilitatea atât a 
clientului, cât și a evaluatorului 
pentru a reduce ecartul 
intervalului de valori;

 Ű Trebuie îmbunătăţite tehnicile de 
evaluare, căutate cele mai exacte 
informaţii și, nu în ultimul 
rând, cunoașterea și aplicarea 
standardelor de evaluare.
De asemenea, o judecată obiecti-

vă și experienţa evaluatorului pot fi 
factori cheie de succes în estimarea 
valorii.

Necesitatea standardelor inter-
naţionale este subliniată și de urmă-
toarele aspecte:
▶ Ele sunt niște bariere obligatorii 

ce trebuie atinse în activitatea 
de evaluare;

Cum privesc valoarea, contabilul și evaluatorul de proprietăţi imobiliare
Contabilul Evaluatorul de proprietăţi imobiliare

Contabilul urmărește o valoare 
punctuală, de precizie Evaluatorul lucrează cu o gamă de valori

Toate conturile din balanţă trebuie 
să se echilibreze

Valoarea este corectă atât timp  
cât avem un interval îngust

Lucrează cu obiectivitate Lucrează cu subiectivitate

Lucrează cu măsurare exactă Lucrează cu estimarea valorii
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Un an de BIG plus un indice imobiliar 
ANEVAR egal doi sau … mai mult?

Despre BIG și evalu-
area pentru garan-
tarea împrumutu-

lui au fost publicate diverse 
articole în revista Valoarea, 
oriunde este ea, de la lan-
sarea bazei de date, la 30 
iunie 2015 până în prezent, 
articole prin care s-a reali-
zat o radiografiere explici-
tă a ceea ce înseamnă acest 
tip de evaluare pentru toți 
actorii implicați în acest 
proces. 

Începutul lunii iulie 2016 a mar-
cat 1 an de colaborare a evaluatorilor 
din România - care au realizat evalu-
ări în scopul amintit - cu clienții lor, 
cu băncile și cu ANEVAR, într-o for-
mulă nouă care clarifică foarte bine o 
serie de aspecte. Această formulă este 
ghidul de evaluare GEV 520 Evalua-
rea pentru garantarea împrumutului, 
reeditat pentru întâmpinarea „erei 
BIG” în 2015 și apoi în 2016. 

În ghid se precizează, printre al-
tele, că „Identificarea problemelor de 
natură juridică […] nu este de com-
petența evaluatorului autorizat și nu 
îi va angaja răspunderea” (para. 7), 

„Concluzia asupra valorii, […], trebuie să fie independen-
tă de orice presiune din partea clientului sau a unei terțe 
părți” (para. 8), „Instituția de credit stabilește dacă bunul 
evaluat este corespunzător pentru a fi acceptat ca garanție 
a unui credit și reprezintă responsabilitatea acesteia” (para. 
9), „Rapoartele de evaluare finale […], trebuie să conțină 
dovada scrisă că au transmis informațiile în baza de date 
Baza Imobiliară de Garanții (BIG) a ANEVAR […]” (para. 
70). Acestea sunt câteva dintre îmbunătățirile aduse în 
mod succesiv ghidului, binecunoscute cititorului evalua-
tor, care asigură un proces de evaluare pentru garantarea 
împrumutului mai facil și mai transparent, dezambiguizat 
pentru contextul BIG acolo unde se impunea acest lucru.

În urma înregistrării diverselor date din rapoartele de 
evaluare în baza de date, a fost posibilă publicarea în revista 
Valoarea, oriunde este ea, începând cu nr. 8 din septembrie 
2015, a unei selecții de date extrase din BIG care comunică 
o serie de statistici generale pentru toate tipurile și subtipu-
rile de proprietăți imobiliare, precum și valori de piață pe 
metru pătrat de suprafață specifică subtipului de proprietate 
analizat, pentru municipii/orașe reședință de județ, pentru 
sectoarele Bucureștiului sau pentru diferite județe, după caz. 

Aceste valori de piață, unitare, au fost determinate în 
primele două trimestre de la lansarea BIG (Q3/2015 și 
Q4/2015) ca medii ale valorilor de piață ale proprietăților 
din seriile de date analizate, verificate în prealabil din punct 
de vedere al relevanței statistice (volum suficient de date, 
coeficient de variație rezonabil, valori extreme excluse etc.). 
Începând cu trimestrul 1/2016, valorile de piață unitare pre-
zentate au fost calculate pe baza medianei valorilor de piață.

Atunci când, într-un anumit interval de timp (trimes-
tru, semestru, an), se cumulează în BIG suficiente date, re-
levante din punct de vedere statistic pentru a se putea de-
termina valori de piață pe metru pătrat pentru un anumit 
subtip de proprietate dintr-un oraș, județ etc., pot fi calcu-
lați și indici imobiliari. Indicii imobiliari ilustrează modi-
ficările (creșterea, descreșterea) sau chiar stagnarea valori-

 Ű IRINA BENE,  
IROVAL – Cercetări în evaluare
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lor de piață ale proprietăților imobiliare de la o perioadă 
analizată la alta, de exemplu de la un trimestru la altul.

Indicele imobiliar ANEVAR este calculat prin rapor-
tarea valorii de piață pe metru pătrat, determinată pentru 
perioada curentă, la cea aferentă perioadei anterioare. Re-
zultatul poate fi subunitar, marcând astfel o scădere a valo-
rii de piață unitare ori, bineînțeles, supraunitar, indicând o 
creștere a acesteia pentru tipul/subtipul de proprietate ana-
lizat sau, dacă indicele este egal cu 1, o stagnare. Ceea ce este 
foarte util cu privire la forma de livrare a indicelui imobi-
liar ANEVAR este faptul că acesta înglobează și informația 
privind modificarea procentuală a valorii de piață pe metru 
pătrat, ce poate fi ușor determinată de utilizator.

În urma analizelor întreprinse s-a concluzionat faptul 
că la nivel trimestrial se poate calcula un indice imobiliar 
rezidențial pentru apartamente amplasate în bloc, pentru 
toate cele 41 de orașe reședință de județ (inclusiv Bucu-
rești), precum și defalcat pentru sectoarele Bucureștiului. 
Lansarea acestui indice trimestrial a avut loc în data de 29 
noiembrie și stă la dispoziția entităților interesate.

Scurtă analiză a evoluției valorilor de 
piață pentru apartamentele amplasate 
în bloc pe baza indicelui imobiliar 
rezidențial

Orașe reședință de județ – analiză la nivel 
trimestrial

În cazul primului interval de timp analizat (Q3/2015 
– Q4/ 2015) topul modificărilor valorilor de piață analiza-
te indică faptul că dintre cele 41 orașe reședință de județ, 
au existat 28 (inclusiv capitala) unde valorile de piață pe 
metru pătrat de suprafață utilă  au crescut de la Q3/2015 
la Q4/2015, restul de 13 orașe înregistrând o scădere a 
acestora. 

Pe primul loc în acest top se află orașul Călărași (crește-
re cu 12,73%), urmat de Vaslui (+6,54%) și Brăila (+5,31%). 
Orașele principale ale țării prezintă și ele creșteri, însă nu 
substanțiale, plasându-se în topul amintit astfel: Iași locul 
7 (creștere cu 3,18%), Cluj-Napoca locul 9 (+2,30%), Ti-
mișoara locul 15 (+2,02%), București locul 21 (+1,19%), 
Constanța locul 22 (+0,68%). Pe ultimul loc se află Miercu-
rea Ciuc, care prezintă o diminuare cu 4,88% a valorilor de 
piață unitare ale apartamentelor amplasate în bloc.

Din analiza celui de-al doilea interval (Q4/2015 – 
Q1/2016) reiese că numărul orașelor reședință de județ care 
au înregistrat creșteri ale valorilor de piață unitare s-a majo-
rat la 33 (inclusiv București), iar pentru restul de 8 municipii 
s-a înregistrat o scădere a acestora. 

Astfel, pe primul loc în topul realizat pentru acest 
interval s-a situat orașul Baia Mare care a prezentat o 
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creștere cu 9,5% a valorilor de pia-
ță unitare, urmat de Zalău (+7,93%) 
și Târgu Mureș (+7,61%). În ceea 
ce privește orașele principale ale ță-
rii, acestea s-au situat în top astfel: 
Cluj-Napoca locul 9 (+3,95%), Bu-
curești locul 10 (+3,52%), Timișoara 
locul 17 (+2,64%), Constanța locul 18 
(+2,41%), Iași locul 33 (+0,12%). Pe 
ultimul loc, cu cea mai importantă di-
minuare a valorilor de piață unitare, se 
plasează municipiul Giurgiu (-4,51%).

În cazul celui de-al treilea inter-
val analizat (Q1/2016 – Q2/2016) 
au fost 38 de municipii reședință de 
județ (inclusiv București) unde valo-
rile de piață pe metru pătrat au cres-
cut, în celelalte trei orașe valorile de 
piață unitare diminuându-se. 

Pe primul loc în topul realizat 
pentru acest interval a fost ora-
șul Miercurea Ciuc (+10,13%), ur-
mat de Focșani (+9,38%) și Deva 
(+8,86%). Niciunul dintre orașele 
principale ale țării nu se plasează 
în top 10: Cluj-Napoca ocupă lo-
cul 15 (+3,97%), Timișoara locul 20 
(+3,57%), Iași locul 22 (3,48%), Con-
stanța locul 29 (+1,55%), București 
locul 30 (+1,42%). Pe ultimul loc se 
situează municipiul Alexandria cu o 
scădere a valorilor unitare cu 1,56%.

Sectoare București – 
analiză la nivel trimestrial

Pentru București, cea mai mare 
creștere a valorilor de piață pe metru 
pătrat de la Q3/2015 la Q4/2015 s-a 
înregistrat în Sectorul 1 (+3,56%), 
iar cea mai semnificativă diminuare 
în Sectorul 3 (-2,18%); cea mai mare 
creștere în următorul interval ana-
lizat (Q4/2015 la Q1/2016) a fost în 
Sectorul 5 (+5,89%), cea mai mică 
creștere în Sectorul 4 (+1,10%); iar 
de la Q1/2016 la Q2/2016, cea mai 
mare creștere a valorilor de piață 
unitare s-a înregistrat în Sectorul 6 
(+2,36%) și cea mai mare scădere a 
acestora în Sectorul 4 (-0,43%). 
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Orașe reședință de județ  
– analiză pe 1 an

Analizând indicele imobiliar și la 
nivelul primului an de BIG, pentru 
orașe reședință de județ rezultă că în-
tre primul trimestru (Q3/2015) și ul-
timul (Q2/2016) valorile de piață pe 
metru pătrat pentru apartamentele 
amplasate în bloc au crescut în ma-
joritatea orașelor reședință de județ, 
cea mai mare creștere fiind cu 16,55% 
în Călărași, iar dintre orașele princi-
pale ale țării Cluj-Napoca a înregis-
trat o creștere maximă cu 10,56%, 
urmat de Timișoara (+8,45%), Iași 
(+6,90%), București (+6,24%) și Con-
stanța (+4,71%). Cele mai mari dimi-
nuări ale valorilor de piață unitare au 
avut loc în Alexandria (-3,55%). 

Sectoare București  
– analiză pe 1 an

Analiza pentru primul an de ra-
portare în BIG la nivelul munici-
piului București relevă faptul că cea 
mai mare creștere a valorilor de piață 
unitare s-a înregistrat în Sectorul 6 
(+9,17%), similar cu evoluția înre-
gistrată în Sectorul 5 (+9,10%), iar 
cea mai mică creștere a avut loc în 
Sectorul 3 (+1,98%), neavând loc o 
diminuare a acestora în niciun sector.

Mai mult … va urma
Pe măsură ce BIG câștigă am-

ploare, cumulând mai multe date din 
rapoartele de evaluare, pot fi realiza-
te analize la nivel semestrial și anual, 
astfel încât să se poată elabora indici 
imobiliari și pentru celelalte tipuri și 
subtipuri de proprietăți imobiliare. 

Sub acest aspect, având în vedere 
încheierea a două semestre de înre-
gistrare în BIG, anunțăm că se află 
în curs de analiză posibilitatea deter-
minării a câte unui indice imobiliar 
semestrial pentru celelalte subtipuri 
de proprietăți rezidențiale, precum 
și pentru subtipuri de proprietăți co-
merciale. Analiza are în vedere de-

1 Suprafața specifică luată în calcul în analiza statistică a BIG în cazul apartamentelor amplasate 
în bloc.
2 Cuartilele ce definesc o serie de date (inferioară - Q1, mediana - Q2 și superioară - Q3) împart 
seria de date în patru intervale egale. Reprezintă indicatori de poziție robuști, mai semnificativi 
decât valorile minime și maxime absolute ale seriei de date analizate.

Municipiu/ oraș Valoare de piață 
(€/ mp) Q1

Valoare de piață 
(€/ mp) Q3

Brașov 804 882

București 936 1.049

Cluj-Napoca 1.007 1.105

Constanţa 859 919

Iași 818 903

Timișoara 891 974

terminarea orașelor reședință de județ și a sectoarelor 
Bucureștiului pentru care în fiecare semestru vor putea fi 
determinate valori de piață pe metru pătrat, astfel încât în 
baza acestora să putem oferi în mod continuu celor intere-
sați și indici imobiliari semestriali.

În plus față de indicii imobiliari ANEVAR, pot fi fur-
nizate intervale de valori de piață/mp pentru subtipuri 
de proprietăți imobiliare pe baza cuartilelor Q1 și Q3. 
Exemplul următor se referă la intervalele de valori de 
piață unitare determinate la nivelul trimestrului Q2/2016 
pentru apartamente amplasate în bloc în câteva orașe re-
ședință de județ. 
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Raport de analiză statistică  
a Bazei Imobiliare de Garanții (BIG)

A. STATISTICI GENERALE PE TIPURI  
ȘI SUBTIPURI DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

Q3 2016

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

Tip  
proprietate

Sumă valori  
de piață  

(milioane €)1

Procentaj 
valoric (%)

Număr 
rapoarte

Procentaj 
cantitativ (%)

Comercială 2.246,12 38,26 2.243 8,58

Rezidențială 1.375,39 23,43 19.302 73,83

Industrială 1.203,94 20,51 1.672 6,40

Teren 534,86 9,11 2.416 9,24

Mixtă 251,03 4,28 245 0,94

Agricolă 203,01 3,46 221 0,85

Alte tipuri 56,56 0,96 45 0,17

Total 5.870,92 100,00 26.144 100,00

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

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

1 Ordine descrescătoare a sumei valorilor de piață

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

a. Proprietăți de tip rezidențial

b. Proprietăți de tip comercial

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

Procentaj  
valoric (%)

Număr  
rapoarte

Procentaj  
cantitativ (%)

Rezidențială

Apartament în bloc 688,40 50,05 13.822 71,61

Casă cu teren 489,38 35,58 4.788 24,81

Ansamblu rezidențial 97,78 7,11 29 0,15

Bloc de apartamente 52,36 3,81 38 0,20

Apartament în casă 47,47 3,45 625 3,24

Total 1.375,39 100,00 19.302 100,00

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

Procentaj  
valoric (%)

Număr 
rapoarte

Procentaj  
cantitativ (%)

Comercială

Spațiu comercial - clădire independentă 944,56 42,05 867 38,65

Spațiu de birouri - clădire independentă 872,55 38,85 267 11,90

Unitate cazare 243,50 10,84 148 6,60

Spațiu comercial - parte dintr-o clădire 143,93 6,41 848 37,81

Spațiu de birouri - parte dintr-o clădire 37,84 1,68 107 4,77

Spațiu de agrement 3,73 0,17 6 0,27

 Total 2.246,12 100,00 2.243 100,00

Sumă valori de piață (milioane €) 
– Proprietăți rezidențiale

Sumă valori de piață (milioane €) 
– Proprietăți comerciale

VALOAREA  |  Q4 2016 27



c. Proprietăți de tip industrial

d. Proprietăți de tip agricol

Sumă valori de piață (milioane €)  
– Proprietăți industriale

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

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

Industrială
Spațiu de producție 765,27 63,56 895 53,53

Spațiu de depozitare și logistică 438,67 36,44 777 46,47

 Total 1.203,94 100,00 1.672 100,00

e. Proprietăți de tip mixt

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

Procentaj  
valoric (%)

Număr  
rapoarte

Procentaj  
cantitativ (%)

Mixtă

Proprietate multifuncțională (mai mult de două utilizări) 119,61 47,65 149 60,82

Spații de birouri cu spații comerciale (retail) 51,87 20,66 8 3,27

Spațiu de producție și depozitare 44,26 17,63 46 18,78

Spații comerciale și birouri 19,01 7,57 29 11,84

Bloc de apartamente cu spații comerciale (retail) 16,27 6,48 13 5,31

 Total 251,03 100,00 245 100,00

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

Agricolă

Fermă zootehnică 84,77 41,76 98 44,34

Siloz 47,60 23,45 37 16,74

Fermă avicolă 28,05 13,82 26 11,76

Fermă agricolă de cultură 11,06 5,45 32 14,48

FNC 8,18 4,03 3 1,36

Moară 6,06 2,99 6 2,71

Fermă piscicolă 5,24 2,58 5 2,26

Stațiune de cercetare 3,95 1,95 1 0,45

Cramă/ Centru de vinificație 3,13 1,54 4 1,81

Seră legumicolă / floricolă 1,92 0,95 2 0,90

Livadă 1,55 0,77 3 1,36

Abator 1,50 0,74 4 1,81

 Total 203,01 100,00 221 100,00

Sumă valori de piață (milioane €)  
- Proprietăți agricole
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f. Proprietăți de tip teren

Sumă valori de piață  
(milioane €) – Proprietăți mixte

Sumă valori de piață  
(milioane €) – Terenuri

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

cantitativ (%)

Teren

Intravilan construcții 381,47 71,32 1.247 51,61

Intravilan arabil 57,17 10,69 458 18,96

Extravilan 47,27 8,84 487 20,16

Cu destinație agricolă 44,07 8,24 215 8,90

Cu destinație specială 4,43 0,83 7 0,29

Cu destinație forestieră 0,44 0,08 2 0,08

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

Total 534,86 100,00 2.416 100,00

g. Alte tipuri de proprietăți

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

Procentaj  
valoric (%)

Număr  
rapoarte

Procentaj  
cantitativ (%)

Alte tipuri

Centrală electrică fotovoltaică 32,26 57,03 9 20,00

Stație distribuție carburanți 13,44 23,76 34 75,56

Centrală hidroelectrică 5,85 10,35 1 2,22

Centrală electrică eoliană 5,01 8,86 1 2,22

Total 56,56 100,00 45 100,00

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

B. INDICATORI STATISTICI PE TIPURI DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

a. Proprietăți de tip rezidențial

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

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

Alba Iulia Apartament în bloc 667

Alexandria Apartament în bloc 555

Arad

Apartament în bloc 670

Casă cu teren* 639

Apartament în casă 613

Bacău Apartament în bloc 687

Baia Mare
Apartament în bloc 630

Casă cu teren 536

Bistriţa Apartament în bloc 582

Botoșani Apartament în bloc 600

Brașov

Apartament în bloc 866

Casă cu teren 764

Apartament în casă 877

Brăila Apartament în bloc 561

București
Apartament în bloc 1.014

Apartament în casă 1.162

Buzău
Apartament în bloc 612

Casă cu teren 593

Călărași Apartament în bloc 470

Cluj-Napoca

Apartament în bloc 1.099

Casă cu teren 1.041

Apartament în casă 1.092

Constanţa Apartament în bloc 915

Craiova
Apartament în bloc 806

Casă cu teren 646

Deva
Apartament în bloc 599

Casă cu teren 615

Drobeta-Turnu Severin Apartament în bloc 500
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* Valoare de piaţă (€/ mpsu)

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

Focșani
Apartament în bloc 586

Casă cu teren 551

Galaţi Apartament în bloc 667

Giurgiu Apartament în bloc 481

Iași Apartament în bloc 903

Miercurea-Ciuc Apartament în bloc 521

Oradea

Apartament în bloc 697

Casă cu teren 630

Apartament în casă 703

Piatra-Neamţ Apartament în bloc 625

Pitești
Apartament în bloc 773

Casă cu teren 797

Ploiești
Apartament în bloc 737

Casă cu teren 603

Râmnicu Vâlcea Apartament în bloc 657

Reșiţa Apartament în bloc 448

Satu Mare Apartament în bloc 525

Sfântu Gheorghe Apartament în bloc 491

Sibiu
Apartament în bloc 765

Apartament în casă 739

Slatina Apartament în bloc 620

Slobozia Apartament în bloc 600

Suceava Apartament în bloc 701

Târgoviște Apartament în bloc 548

Târgu Jiu
Apartament în bloc 716

Casă cu teren 594

Târgu Mureș Apartament în bloc 745

Timișoara

Apartament în bloc 942

Casă cu teren 859

Apartament în casă 897

Tulcea Apartament în bloc 780

Vaslui Apartament în bloc 591

Zalău
Apartament în bloc 492

Casă cu teren 453
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Apartament în bloc – Top 10 valoare de piață/ mp Valoare de piaţă - Apartament în bloc Municipii/ orașe

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

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

1 Cluj-Napoca 1.099

2 Bucureşti 1.014

3 Timişoara 942

4 Constanţa 915

5 Iaşi 903

6 Braşov 866

7 Craiova 806

8 Tulcea 780

9 Piteşti 773

10 Sibiu 765

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

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

1 Cluj-Napoca 1.041

2 Timişoara 859

3 Piteşti 797

4 Braşov 764

5 Craiova 646

6 Arad 639

7 Oradea 630

8 Deva 615

9 Ploieşti 603

10 Târgu Jiu 594

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

1 Bucureşti 1.162

2 Cluj-Napoca 1.092

3 Timişoara 897

4 Braşov 877

5 Sibiu 739

6 Oradea 703

7 Arad 613

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

Valoare de piață/ mp  
- Apartament în casă

Municipii/ orașe
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București - Apartament în bloc Valoare de piață - Apartament în bloc

Valori de piață (€/ mp) – Sectoare București

București - Apartament în casă București - Casă cu teren 

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

1 Sector 1 1.270

2 Sector 3 1.075

3 Sector 2 1.039

4 Sector 6 989

5 Sector 4 958

6 Sector 5 930

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

1 Sector 1 1.533

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

1 Sector 3 1.162 

2 Sector 6 1.007

3 Sector 2 955

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

Valori de piață (€/ mp) – Județe

b. PROPRIETĂȚI DE TIP COMERCIAL 

c. PROPRIETĂȚI DE TIP INDUSTRIAL 

Spațiu de producție

Spațiu comercial - parte dintr-o clădire Spațiu comercial - clădire independentă

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

1 Ilfov 332

2 Maramureş 193

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

1 Cluj-Napoca 1.287

2 Suceava 876

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

1 Constanța 848
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Autoinstruirea continuă  
a evaluatorilor imobiliari

Tema acestui material a fost ge-
nerată de studierea standarde-
lor de evaluare și a ghidurilor 

de evaluare adiacente acestor standar-
de, emise de mai multe organizații de 
evaluare naționale din SUA, Canada, 
Marea Britanie, Australia și Noua Ze-
elandă, cu largă audiență internațio-
nală. Această analiză a fost necesară 
pentru a cunoaște cât mai multe de-
talii despre teoria și metodologia eva-
luării hotelurilor și restaurantelor și a 
alocării valorii de piață a acestora pe 
categoriile de active deținute. La nivel 
de principii, cunoștințele mele erau 
limitate la referințele date SEV 232, 
Evaluarea proprietății generatoare de 
afaceri (conținut în Standardele de 
evaluare a bunurilor 2016). De ase-
menea, cunoșteam și prevederea din 
IAS 40, Investiții imobiliare (BC, pa-
ragrafele B37 – B39), respectiv că tra-
tamentul contabil al hotelurilor este 
diferit în funcție de clasificarea aces-
tora în cele două categorii de pro-
prietăți imobiliare, adică proprietăți 
imobiliare ocupate de proprietar sau 
investiții imobiliare.  Ű DR. EC. SORIN V. STAN,  

IROVAL – Cercetări în evaluare
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Dacă aș fi acceptat o solicitare 
de a elabora un raport de evaluare 
pentru un hotel, fără a avea o experi-
ență în evaluarea acestui tip de pro-
prietate imobiliară, și bazându-mă 
numai pe cunoștințele dobândite la 
cursul de formare și la seminariile 
de pregătire continuă, cu siguranță 
că rezultatul raportat ar fi fost pus 
sub semnul întrebării. Cauza unei 
astfel de ratări este exprimată în toa-
te standardele și ghidurile de eva- 
luare emise de organizații de evalua-
re recunoscute (a se vedea citatul de 
mai jos). 

Fiecare evaluator imobiliar a fost 
pus în situația de a face pentru pri-
ma dată un raport de evaluare pen-
tru o proprietate complexă și nouă 
pentru el. Primul pas care trebuie 
făcut, într-o astfel de situație, este 
colaborarea cu unii evaluatori expe-
rimentați în evaluarea unor proprie-
tăți similare ca dimensiune și com-
plexitate. Este cazul evaluării unor 
hoteluri, care sunt cele mai comple-
xe proprietăți generatoare de afaceri 
(PGA), când este necesară analiza și 
prelucrarea a sute, dacă nu a mii de 
informații. De altfel, în mai multe 
standarde, ghiduri și îndrumare de 
aplicare a standardelor de evaluare 
se prevede în mod expres necesitatea 
participării mai multor evaluatori cu 
specializări diferite, la evaluarea pro-
prietăților complexe. De exemplu, în 
Appraisal Institute Guide Note 5 se 
precizează că:

„Proprietatea imobiliară este aso-
ciată uneori cu anumite bunuri mo-
bile, afacerea derulată în aceasta, sau 
cu active necorporale. Această aso-
ciere este specifică cazurilor în care 
proprietatea imobiliară este o com-
ponentă esențială a unei entități de 
afaceri aflată în funcțiune, cum ar fi 
un restaurant fast-food, un magazin 
mic din incinta benzinăriilor, un ho-
tel sau un sanatoriu particular (prin-
tre altele). Evaluatorii de proprietăți 
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 Ű Acest prim pas 
al evaluatorului 
imobiliar nu 
presupune 
implicit că 
a dobândit 
cunoștințele 
teoretice și 
metodologice 
necesare pentru 
evaluarea, de 
exemplu, a 
unui hotel sau 
restaurant, 
cunoștințe care 
pot fi dobândite 
pe o singură 
cale, numită 
autoinstruire 
continuă.

imobiliare pot fi solicitați să evalueze activele neimobiliare 
existente în cadrul unei proprietăți imobiliare. Evaluarea 
bunurilor mobile, a afacerii derulate în proprietatea imo-
biliară sau a activelor necorporale necesită o expertiză 
specifică. Înainte de a accepta o misiune de evaluare sau 
de verificare a unei evaluări, care implică astfel de active, 
un evaluator imobiliar trebuie să constate mai întâi dacă 
are expertiza necesară pentru a efectua în mod competent 
misiunea de evaluare/verificare a evaluării. În astfel de si-
tuații poate fi necesară expertiza evaluatorilor cu speciali-
zarea în evaluarea bunurilor mobile și a întreprinderilor”. 

Acest prim pas al evaluatorului imobiliar nu presupu-
ne implicit că a dobândit cunoștințele teoretice și meto-
dologice necesare pentru evaluarea, de exemplu, a unui 
hotel sau restaurant, cunoștințe care pot fi dobândite pe 
o singură cale, numită autoinstruire continuă. 

Punându-mă în postura unui astfel de evaluator (cu 
specializarea EPI), care a acceptat o solicitare a unui pa-
tron de a evalua hotelul acestuia, aflat în funcțiune, dar 
cu rentabilitate scăzută, am plecat de la analiza cunoștin-
țelor accesibile pe această temă, începând cu prevederi-
le standardului de evaluare ANEVAR despre evaluarea 
unui hotel și altor PGA.

Analizând prevederile SEV 232, rețin câteva idei ge-
nerale despre metodologia evaluării unui hotel, pe care 
trebuie să le respect, și anume:

 Ű abordarea prin venit este abordarea principală, 
abordarea prin piață este abordare secundară, iar 
abordarea prin cost în general nu este aplicabilă; 

 Ű forma profitului utilizată în abordarea prin venit este 
EBITDA obtenabil de către un operator de eficiență 
rezonabilă;

 Ű din actualizarea/capitalizarea EBITDA rezultă 
valoarea unei entități aflată în funcțiune dotată 
complet;

 Ű dacă în evaluare nu sunt incluse unele active și/
sau datorii, valoarea acestora trebuie scăzută din 
valoarea obținută prin actualizarea/capitalizarea 
EBITDA;

 Ű valoarea unui hotel este compusă din valoarea 
proprietății imobiliare, valoarea bunurilor mobile și 
valoarea afacerii desfășurată în respectiva proprietate 
imobiliară;

 Ű în cazul în care proprietatea imobiliară aparține 

unei persoane, iar afacerea este 
derulată de o altă persoană 
(operator, chiriaș) profitul 
total se împarte între cele două 
persoane, rezultând astfel chiria 
maximă care poate fi solicitată 
operatorului;

 Ű alocarea valorii de piață 
totale pe activele componente 
nu înseamnă că valoarea 
acestora este valoarea lor de 
piață, deoarece nu se folosesc 
informații de piață.

Aceste informații sunt de natura 
principiilor și orientărilor generale 
despre evaluarea unei PGA, fără a 
reda, conform paradigmei unui stan-
dard de evaluare, și explicarea meto-
delor și procedurilor de evaluare. Ca 
urmare,  trebuie să-mi completez cu-
noștințele prin autoinstruire. Calea 
cea mai rapidă de a afla detalii des-
pre metodologia evaluării hotelurilor 
este căutarea pe internet. Rezultatul 
căutării este surprinzător de bogat, 
redat în documentele de mai jos:

 Ű RICS VPGA 4 Valuation of 
Individual Trade Related 
Properties, inclus în RICS 
Valuation – Professional 
Standards; 

 Ű RICS Practice Standards, UK - 
The Capital and Rental Valuation 
of Public Houses, Bars, 
Restaurants and Nightclubs in 
England and Wales, 1st edition, 
guidance note, dec. 2010;

 Ű RICS Information Paper - 
Capital and Rental Valuation 
of Hotels in Asia,  RICS 
information paper, 1st edition, 
2014;  

 Ű Guide Note 5 - Appraisals 
of Real Estate with Related 
Personal Property, Business 

VALOAREA36



Property, or Intangible Assets, inclus în Guide Notes 
to the Standards of Professional Appraisal Practice of 
the Appraisal Institute, effective jully 2013;

 Ű ANZ Valuation Guidance Note 6,  Valuations 
of Accommodation Hotels, conținut în ANZ 
VALUATION AND PROPERTY STANDARDS;

 Ű USPAP Advisory Opinions 2010-2011.

De asemenea, pe internet sunt expuse și alte documen-
te interesante pentru orice evaluator imobiliar, respectiv 
articole, documentare, rapoarte de evaluare de hoteluri și 
restaurante, precum și două cărți cu tema evaluarea hote-
lurilor și una cu evaluarea restaurantelor. Un exemplu de 
documentar despre indicatorii economici și financiari ai 
hotelurilor din Europa a fost editat recent, inclusiv pen-
tru România (cu participarea și a unor evaluatori din țara 
noastră), numit: TEGoVA, HypZert, Valuation Parame-
ters of Hotels Properties, aprilie 2015.

Din parcurgerea acestui scurt ex-
pozeu pot fi reținute două concluzii:
1. Prevederile Standardelor de eva- 
luare a bunurilor 2016 trebuie res-
pectate cu strictețe, dar nu și fetiși-
zate, în sensul că în afara acestora 
nu mai există și alte orientări, pre-
vederi mai detaliate, explicații și/sau 
întrebări și răspunsuri referitoare la 
aspectele mai delicate ale evaluării 
unor proprietăți imobiliare specifi-

ce, cum este cazul PGA. 
Cum la cursurile de formare și la 

seminariile de pregătire continuă nu 
pot fi abordate toate particularitățile 
de evaluare ale tuturor tipurilor de 
proprietăți imobiliare, este necesa-
ră cunoașterea și a altor standarde 
similare și documente, pentru a se 
evita confuziile posibile, mai ales că 
standardele de evaluare adoptate de 
asociațiile naționale sunt armoniza-
te între ele în foarte mare măsură; și
2. Continuarea elaborării îndruma-
relor și ghidurilor de evaluare, care 
au rolul de a adânci cunoașterea as-
pectelor cele mai delicate ale stan-
dardelor, îndeosebi a metodelor de 
evaluare specifice diferitelor catego-
rii de active, este o orientare benefică 
pentru autoinstruirea evaluatorilor, 
membri ANEVAR. 
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 Ű CRISTIAN GAVRILĂ,  
EBM, Director Operațiuni SINEVA EVALUĂRI ARTĂ

Evaluarea bunurilor culturale

Probabil v-ați întâlnit în activita-
tea dumneavoastră cu necesitatea 
evaluării unor bunuri mobile care, 

deși încântătoare, ridică mari dificultăți 
în apreciere. Vorbim, desigur, despre 
bunurile culturale, a căror valoare este, 
de cele mai multe ori, dependentă de 
niște factori greu de înțeles. 
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Bunurile culturale, oficial intitulate bunuri aparținând 
patrimoniului cultural național mobil, sunt acele bunuri 
cu valoare istorică, arheologică, documentară, etnografi-
că, artistică, științifică și tehnică, literară, cinematografică, 
numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică 
și epigrafică, reprezentând mărturii ale evoluției mediului 
natural și ale relațiilor omului cu acesta, ale potențialului 
creator uman și ale contribuției românești, precum și a 
minorităților naționale, la civilizația universală. 

Ne propunem în acest articol să facem o succintă 
prezentare a particularităților evaluării acestui tip de bu-
nuri mobile, propunând, mai degrabă decât explicând, o 
abordare care, cu siguranță, necesită dezbateri ulterioare.

Cadru legislativ
„Nemo legem ignorare censetur“ (necunoașterea legii 

nu te absolvă de răspundere), iar de aceea este important 
să înțelegem care sunt regulile jocului. Bunurile culturale 
mobile fac obiectul Legii nr. 182/2000 privind protejarea 
patrimoniului cultural național mobil, lege care definește 
atât activitățile de cercetare, autentificare, inventariere, cla-
sare etc, cât și circulația și vânzarea acestui tip de bunuri.

Importanța acestei legi în activitatea de evaluare este 
resimțită în mai multe feluri. În primul rând, vânzarea 
bunurilor culturale se face doar prin intermediul opera-
torilor economici special autorizați de Ministerul Cul-
turii. Deși nu în totalitate respectată, această prevedere 
legală ne obligă să ținem seama de costurile aferente 
comercializării acestor bunuri atunci când stabilim, de 
exemplu, valoarea de lichidare sau valoarea justă minus 
costurile de vânzare. 

În al doilea rând, legea prevede un mecanism al cla-
sării bunurilor culturale în bunuri comune, bunuri clasa-
te la categoria fond și bunuri clasate la categoria tezaur. 
Această clasare impune câteva condiții în comercializa-
rea bunurilor culturale.

Vorbim, pe de o parte, de o restricție teritorială. Bu-
nurile culturale pot circula în afara României doar pe 
baza unui certificat de export, emis de Direcția de Pa-
trimoniu. Acest certificat poate fi de export definitiv, în 
cazul bunurilor neclasate, sau doar temporar, pentru bu-
nurile clasate la categoriile fond și tezaur. 

Și vorbim apoi de dreptul de preempțiune al statului 
român pentru achiziționarea bunurilor clasate la catego-
ria tezaur, fiind obligatorie notificarea Ministerului Cul-
turii cu privire la intenția de vânzare. 

Aceste condiții afectează, firește, valoarea bunului 
evaluat. Luând un exemplu la îndemână, Cumințenia Pă-
mântului a lui Brâncuși, operă clasată la categoria tezaur, 
nu poate fi exportată definitiv, deci interesul internațional 
pentru achiziția ei se diminuează considerabil prin pris-
ma îngrădirii posesiei și uzufructului, scăzând astfel și 

valoarea ei comparativ cu alte opere 
ale artistului, libere să circule în lume 
și vândute de marile case de licitații. 

Intuind interesul slab al colecțio-
narilor pentru clasarea bunurilor de-
ținute, legea prevede clasarea din ofi-
ciu în cazul vânzării sau a solicitării 
exportului. Astfel, operatorii econo-
mici autorizați pentru comerțul cu 
bunuri culturale au obligația de a ține 
un registru al tuturor bunurilor spre 
comercializare și să notifice Minis-
terul Culturii cu privire la suscepti-
bilitatea de clasare a oricăruia dintre 
bunurile spre vânzare în vederea de-
clanșării procedurii de clasare. 

Categorii de bunuri
Am văzut la începutul articolului o 

definiție foarte largă a bunurilor cul-
turale. Totuși, practica de cercetare ne 
ajută să le clasificăm în câteva catego-
rii, fiecare având specificul ei, abordări 
și metode de cercetare proprii și crite-
rii de evaluare diferite. Spre exempli-
ficare, să ne gândim cât de veche este 
o mașină de 100 de ani și cât de nouă 
este o monedă de aceeași vârstă.

Din acest motiv, în practica mu-
zeală s-au definit 9 categorii: arheolo-
gie, numismatică, istorie-știință-teh-
nică, documente, etnografie, artă, 
științele naturii, carte, instrumente 
muzicale. Fiecare dintre aceste cate-
gorii are o metodologie de evaluare 
aparte, pornind de la aspectele co-
mune importante ale bunurilor. 

Se impune o deviere a discuției. 
În numărul 7 al revistei Valoarea, din 
2015, domnul Pavel Șușară face o para-
lelă necesară între valoarea artistică și 
valoarea comercială. În lumea cultura-
lă, valoarea este una singură și nemo-
netizată. Și tot în lumea culturală, multe 
lucruri sunt inestimabile. Este sarcina 
noastră, a evaluatorilor, să traducem 
inestimabilul în valoare contabilă. Deja 
celebrul caz al Sarmizegetusei, al cărei 
viitor depinde de o sumă înscrisă în 
analiza cost-beneficiu, ne arată cu vârf 
și îndesat stringența unui dicționar, 
dacă doriți, cultural-monetar. 
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 Ű Diversitatea 
bunurilor 
culturale ridică, 
însă, o problemă 
spinoasă: 
autenticitatea 
bunului, sau, 
mai popular, 
dacă bunul este 
ceea ce pare a 
fi. Pentru că o 
pânză pictată 
de oricare 
dintre noi are o 
valoare diferită 
de o pânză 
pictată de un 
artist celebru, 
chiar dacă de 
multe ori arta 
contemporană, 
cel puțin, pare 
foarte facilă.

În acest articol, fără nicio intenție de minimizare a 
dimensiunii artistice sau, mai larg, culturale, ale acestei 
categorii de bunuri, ne propunem să fim „avocatul dia-
volului” și să vorbim strict despre bani, cu riscul, poate, 
de a trivializa.

Diversitatea bunurilor culturale ridică, însă, o pro-
blemă spinoasă: autenticitatea bunului, sau, mai popular, 
dacă bunul este ceea ce pare a fi. Pentru că o pânză picta-
tă de oricare dintre noi are o valoare diferită de o pânză 
pictată de un artist celebru, chiar dacă de multe ori arta 
contemporană, cel puțin, pare foarte facilă. Păstrând fi-
rul discuției despre Cumințenia Pământului, cu siguran-
ță există sculptori care ar putea face lucrări similare, dar 
valoarea lucrărilor lor nu ar putea fi aceeași, pentru că 
momentul nu este același. 

Acest proces de stabilire, sau confirmare, a autenti-
cității nu mai ține de piața de artă. El ține de cercetarea 
în domeniul istoriei artei, de înțelegerea foarte detaliată 
a domeniului și de capacitatea de a recunoaște mesajul 
artistic de calitate în opera unui artist. Sau, ca să dăm 
importanța cuvenită domeniilor obiectelor de colecție, 
de capacitatea de a discerne dacă un obiect aparține unei 
anumite epoci, personalități, culturi etc. 

Acest proces de cercetare este, la rândul său, prevă-
zut în Legea nr. 182/2000 și intră în atribuțiile experților 
acreditați de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor 
din cadrul Ministerului Culturii. De aceea munca eva-
luatorului, în general nespecializat în istoria artei, este 
dependentă de rezultatul cercetării expertului. Riscăm 
altfel prejudicii mari, similare supraevaluării, de câteva 
zeci sau chiar sute de ori, sau, la fel de rău, subevaluării 
bunului cultural evaluat.  

În acest moment statutul evaluatorului de bunuri 
culturale este neclar, în lipsa unui standard de evaluare 
dedicat domeniului. La fel de neclar este însă și statutul 
expertului acreditat de Ministerul Culturii, iar această 
neclaritate vine dintr-o prea largă arie de expertiză, dato-
rată numărului extrem de mic de specialiști. Dar ceea ce 
se conturează este nevoia unei simbioze între cele două 
profesii pentru a putea face față cu profesionalism provo-
cărilor estimării unei valori pentru un bun inestimabil. 

Pentru scopul acestui articol vom presupune autenti-
citatea ca fiind o condiție deja confirmată. Având astfel 
un bun cultural autentic, următorul pas este stabilirea 
unei metodologii de evaluare pretabile.

Abordare
Standardele de evaluare sunt destul de „sărace“ când 

vine vorba de evaluarea bunurilor mobile. Totuși, cele 3 
abordări generale, prin piață, venit și cost, sunt aplicabi-
le imobilizărilor corporale mobile.  Specificitatea bunu-
rilor culturale mobile face însă neaplicabile două dintre 

cele trei abordări. Astfel, abordarea 
prin venit nu este în general aplica-
bilă, bunurile culturale care nu fac 
obiectul unei expoziții sau, poate, al 
unei închirieri, nu generează venit, 
scopul lor principal fiind acela de a fi 
colecționate, fie pentru cercetare-do-
cumentare, fie pentru transmiterea 
unui mesaj către generațiile viitoare, 
fie pur și simplu pentru manifestarea 
unui statut. Nici abordarea prin cost 
nu este aplicabilă, simplul gând al 
înlocuirii unui bun cultural presupu-
nând ignorarea unor criterii precum 
autenticitatea, raritatea, vechimea și 
importanța artistică și/sau istorică.

Rămâne astfel la îndemână abor-
darea prin piață, cu ale sale com-
parabile și ajustări. Dificultățile pot 
apărea în identificarea unor tranzac-
ții cu bunuri culturale similare, mai 
ales datorită faptului că piața de artă 
din România este încă într-un stadiu 
incipient. Cea mai prolifică arie de 
interes este cea a picturii, care este 
și cea mai bine consemnată și arhi-
vată. Date despre istoricul tranzacți-
ilor cu opere ale pictorilor români se 
găsesc atât pe site-uri internaționale 
ce monitorizează piața de artă, cât și 
pe agregatoare autohtone. Când vine 
însă vorba de artă decorativă sau 
obiecte de colecție, tranzacțiile aces-
tora sunt mai greu de găsit centralizat 
în spațiul românesc, ci mai degrabă 
internațional și de cele mai multe ori 
în istoricul diverselor case de licitații. 

Avantajul bunurilor mobile, fie ele 
și culturale, este că pot fi vândute în 
orice colț al lumii, fapt care aduce pre-
țurile la un numitor comun. Chiar 
dacă puterea de cumpărare diferă în 
funcție de țară, vânzătorii nu se grăbesc 
să vândă în pierdere doar pentru con-
fortul unei tranzacții locale, iar platfor-
mele internaționale le vin în ajutor. 

Cu toate că legea spune clar că 
este nevoie de un certificat de ex-
port, controalele sunt cvasi-inexis-
tente și se rezumă la anumite tipolo-
gii de obiecte, precum icoanele sau 
monedele. 

VALOAREA40



 Ű ... singura 
concluzie 
pe care o 
putem trage la 
sfârșitul acestui 
articol este 
că evaluarea 
bunurilor 
culturale este 
un proces 
mai complex, 
ce implică 
de obicei o 
echipă mixtă, 
de experți, 
ce pot stabili 
autenticitatea 
și calitatea 
unui bun, și 
de evaluatori, 
ce pot traduce 
opinia experților 
în termeni 
de valoare și 
scripte.

Considerăm astfel că reperele din piața internațională 
constituie o sursă bună de informații pentru compararea 
bunurilor culturale de evaluat. 

O altă metodă de evaluare a fost definită în 1980, cu 
ocazia publicării Normelor de evaluare a bunurilor din 
Patrimoniul Cultural Național. Această culegere de nor-
me, segmentată în funcție de categoriile de bunuri, simi-
lare celor utilizate astăzi, propune diverse abordări mai 
degrabă statistice în evaluarea bunurilor mobile. Astfel, 
pentru documente se propune o ajustare în funcție de 
vechime, acordând un punctaj pentru fiecare secol. Iar 
pentru arheologie se propune o comparare cu un obiect 
similar nou, a cărui valoare să fie apoi ajustată în funcție 
de starea de conservare, calitatea materialului, raritate și 
importanța istorică. 

Această metodă constituie un interesant punct de ple-
care, pentru că ia în calcul dimensiunea culturală a bu-
nurilor evaluate. Dar totala ei separare de realitatea pieței 
o face inutilizabilă pentru scopurile evaluării contempo-
rane. Un alt dezavantaj al acestei abordări îl constituie și 
plafonarea valorii, în ambele sensuri. Din aceste motive, 
abordarea prin aplicarea normelor din 1980 nu poate 
constitui o metodă potrivită misiunii de evaluare, cel pu-
țin nu în sens general. 

Continuând mai departe firul nostru roșu, Cumințe-
nia Pământului, am putea identifica trei lucrări compara-
bile vândute în piața internațională de artă. Istoria recen-
tă ne arată Pasărea în văzduh, vândută cu 25,09 milioane 
EUR, Doamna L.R., vândută cu 33,98 milioane EUR și 
Danaida, vândută cu 16,63 milioane EUR. 

Mai este nevoie să înțelegem, însă, diferențele și ase-
mănările dintre bunul nostru de evaluat și bunurile com-
parabile, fie ele create de aceeași persoană și poate chiar 
în aceeași perioadă. Aici intervin elemente de compara-
ție și ale lor ajustări, similar cu metodologia standard a 
abordării prin piață. Diferența vine, însă, din subiecti-
vismul aplicării acestor ajustări, pentru că frumosul are 
valențe individuale, iar importanța artistică ține mult de 
pregătirea celui care analizează bunul. 

Comparabile
Practica cercetării culturale ne arată criterii de eva-

luare diferite, după cum spuneam, în funcție de catego-
ria de bunuri culturale. Alegând, de dragul exemplului, 
creația artistică, putem vorbi de importanța factorilor 
vechime, frecvență și stare de conservare, iar mai apoi 
valoare istorică, valoare memorială, autenticitate, autor și 
calitate formală a operei. Aceste criterii sunt cele indicate 
de Legea nr. 182/2000 și sunt utilizate pentru a discerne 
importanța unui bun din punct de vedere al clasării lui 
în una din categoriile Patrimoniului Național Cultural 
Mobil.

Dar practica pieței de artă ne 
arată și alte criterii, precum dimen-
siunea, tehnica, materialul, tematica, 
perioada (din cariera artistului), es-
tetica, proveniența, reproducerea în 
cataloage sau participarea la expo-
ziții, toate acestea influențând com-
portamentul cumpărătorului de bu-
nuri culturale. 

Ajustări
Ce ar trebui să determinăm acum 

este cu cât este necesar să ponderăm 
valorile bunurilor comparabile ca să 
le apropiem de valoarea bunului de 
evaluat. De obicei, o operă de artă mai 
mare este mai scumpă, dar se întâm-
plă ca, dacă opera este prea mare, pre-
țul ei să fie mai mic pentru că interesul 
pentru o operă care nu poate fi expusă 
în locuința cumpărătorului este mai 
mic. Estetica este iar un factor extrem 
de subiectiv, pentru că un cumpărător 
poate fi mișcat de o estetică care unui 
expert, cunoscător apropiat al operei 
unui artist, nu îi trezește interesul. 

Este nevoie de un foarte fin dis-
cernământ și de o cunoaștere cât mai 
detaliată a pieței bunurilor culturale 
pentru a estima corect importanța 
fiecărui factor în construirea prețu-
lui, pe baza căruia putem estima va-
loarea bunului nostru. Iar când bu-
nul respectiv este clasat la categoriile 
fond sau tezaur, adică piața lui reală 
este practic limitată la teritoriul Ro-
mâniei, abisul între așteptări și reali-
tate se mărește vertiginos.

Vă vom lăsa plăcerea unei con-
cluzii personale legate de exemplul 
nostru, Cumințenia Pământului, ca 
un mic exercițiu al aplicării unei 
grile de ajustări. Pentru că singura 
concluzie pe care o putem trage la 
sfârșitul acestui articol este că eva-
luarea bunurilor culturale este un 
proces mai complex, ce implică de 
obicei o echipă mixtă, de experți, ce 
pot stabili autenticitatea și calitatea 
unui bun, și de evaluatori, ce pot tra-
duce opinia experților în termeni de 
valoare și scripte. 
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Între pasiunea pentru 
fotografie și profesia  

de evaluator

Interviu cu Doru Dumitru,  
membru ANEVAR – EPI, EI, EBM, VE, MAA

Ce a fost mai întâi, 
evaluarea sau fotografia?

Pasiunea pentru fotografie există încă din adoles-
cență dar nu am practicat-o atunci și abia acum șapte 
ani am decis că este momentul să îi dau curs și să fac și 
ce îmi place, pe lângă activitatea curentă pe care o pre-
supune job-ul. În ordinea aceasta a lucrurilor, aș putea 
spune că profesia de evaluator a fost prima. După fa-
cultate am lucrat la firma unui fost profesor, unde rea-
lizam diverse proiecte de finanțare. El făcea evaluări și 
astfel am avut primul contact cu profesia. În anul 2003 
am plecat la o altă firmă pe funcția de director de in-
vestiții și m-am ocupat exclusiv de investiții mari, pri-
mele investiții din Reșița, de unde sunt. În același timp 
am urmat cursul de evaluator. Mi-a plăcut ce lucrasem 
anterior. Am început să fac evaluări în paralel. În timp 
ce eram angajat la o companie mare am înființat și fir-
ma proprie. Am dezvoltat partea de evaluare și am re-
nunțat la primul job. A coincis cu venirea crizei, când 
au scăzut investițiile și am rămas exclusiv pe evaluare. 

Acum șapte ani mi-am cumpărat prima cameră foto, 
entry level, Canon 100D. Acum folosesc un Canon EOS 

5D Mark III, full frame. Am ales 
Canon doar pentru că aveam 
mai multe cunoștințe care uti-
lizează truse Canon și astfel 
puteam împrumuta obiective 
de la ei. Am schimbat prima ca-
meră foto după un an, când am 
simțit că posibilitățile tehnice mă 
țin pe loc. Atunci am cumpărat 
camera Canon EOS 7D și primele 
obiective performante. Anul acesta 
am investit în Canon 5D Mark III. 
Este foarte bine să ai o cameră de 
backup, mai ales când merg la șe-
dințele foto wild, la păsări în speci-
al, pentru că pun pe trepied apara-
tul foto cu un obiectiv fix cu focală 
400 cu 2,8 diafragmă și, dată fiind 
greutatea lui, îl folosesc numai fi-
xat pe trepied. Pe cealaltă cameră 
am un zoom 70-300 mm cu care 
fotografiez din mână. Când zboară 
păsările din lateral sau din spate, 
mobilitatea îmi este asigurată de 
această a doua cameră. 

 Ű Un interviu de Raluca Șlicaru 
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De ce peisaje 
și natură/wild?

Primul workshop l-am făcut la 
Brașov, cu tema natură și portret 
outdoor. Am început de atunci să 
urmăresc răsăriturile și apusuri-
le. Lucrurile pe care le observi la 
orele acelea, lucruri pe care restul 
lumii nu le vede, sunt abolut spec-
taculoase! M-am îndrăgostit de 
munți, de ape, de păduri și am 
descoperit un alt mod de a le ve-
dea. Și nu vorbesc „din cărți”, 
chiar asta e realitatea și ceea ce 
simt. Vara trecută am făcut un 
experiment: am mers pe cheile 
Carașului, în pădure, m-am așe-
zat pe o buturugă și am rămas 
10 minute fără să fac nimic. În-
cet-încet am început să observ 
micro-universul din jurul meu. 
Am fost uimit de ceea ce desco-
peream: o ciupercă mică pe care 
cădea o rază de soare, niște fructe 
de pădure sub o frunză, luminate 
într-un anume fel, o mică brân-
dușă într-un spot de lumină, un 
melc, tot felul de lucruri mărun-
te pe care nu le observi de obicei, 
dar care sunt absolut minunate. 
Este fascinant când reușești să îți 
faci timp să observi toate aceste 
lucruri și să uiți de problemele 
cotidiene. 

Ce pregătire 
aveți în domeniu?

Mai întâi am studiat fotogra-
fia pe internet, pe anumite si-
te-uri de profil. Am văzut milioa-
ne de fotografii, am citit milioane 
de comentarii și articole, mi-am 
cumpărat cărți. Stilul meu este 
acesta, când mă interesează un 
subiect, îl exploatez până la epui-
zare. Dar fără exercițiu nu faci ni-
mic. Am descoperit pe net un fo-
tograf, Belu Gheorghe din Brașov, 
ale cărui fotografii mi-au plăcut 
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foarte mult, iar când a apărut anunțul că organizează 
un workshop la Brașov, nu am ezitat. L-am contac-
tat și acolo ne-am și împrietenit. Mergem împreună 
acum pe teren. Atunci am învățat primele noțiuni 
practice de fotografie. 

M-am întors de la curs, am început să pun în prac-
tică cele învățate și am urmat un alt workshop la Iași, 
de fotografie de studio - portret și nud. Profesor era 
un fotograf pe care îl admiram și pe care îl urmăream 
pe Facebook, Onofraș Ionel.

De atunci suntem prieteni. Cu el am plecat apoi 
în Himalaya și Nepal. El a fost unul din cei trei care 
compuneau echipa, al treilea fiind tot un evaluator și 
anume, Havrileti Smetana Cristian, din Reșița. Abia 
anul trecut am urmat un curs la Timișoara recunos-
cut de Ministerul Muncii pentru a avea o diplomă și a  
putea practica fotografia oficial. Momentan am evitat 
partea comercială pentru că, urmărind alți fotografi, 
am remarcat că, intrând pe comercial, realizează 
strict ce cere piața și pierd din partea artistică. Pentru 
mine fotografia este exclusiv pasiune și nu vreau să fiu 
influențat de aspectele comerciale. 

Cum îmbinați pasiunea pentru 
fotografie cu activitatea de evaluare?

De regulă, weekend-urile sunt rezervate pentru fo-
tografie. Însă găsesc timp și în restul săptămânii pen-
tru că, dacă de exemplu îmi intră o lucrare de evalua-
re la Moldova Nouă, îmi programez inspecția la orele 
10-11 dimineața, eu plec la ora 5 din Reșița, mă duc la 
Dunăre, fotografiez răsăritul, mai petrec o oră fotogra-
fiind păsări, după care îmi strâng aparatele, ajung în 10 
minute la inspecție și apoi la birou. Foarte des fac astfel 
de combinații. Spre norocul meu, județul Caraș-Se-
verin este unul dintre cele mai frumoase din țară din 
punct de vedere al naturii și al ofertei turistice. Astfel 
reușesc să îmbin activitatea pe care o presupune job-ul 
cu hobby-ul meu. În ultimii trei ani nu prea am mai 
călătorit în afara țării pentru că a apărut în viața noas-
tră al doilea copil și a trebuit să rămân acasă. Vreau să 
subliniez că în toată activitatea mea fotografică am fost 
și sunt susținut de soția mea, drept pentru care îi mul-
țumesc din suflet pentru că îmi este alături.

În anul 2012 am fost în India. Am parcurs 5.000 
de km. timp de 3 săptămâni. De la Calcutta la New 
Delhi. Cu trenuri, autobuze, ricșe... Am vizitat multe 
locuri în care de obicei nu merg turiștii. M-am îndră-
gostit efectiv de India. Am plecat pentru fotografie, 
dar am descoperit acolo o lume și o cultură fascinan-
te. Am fost în locurile în care a fost și Eliade. 

Ați refăcut deci drumul 
lui Mircea Eliade?

Exact. Când m-am întors am 
organizat la Caransebeș o expo-
ziție, singura mea expoziție de 
altfel, care s-a numit „Pe urmele 
lui Eliade”. Din India – Darjeeling 
- am o fotografie excepțională 
pe care tocmai mi-a cumpărat-o  
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a durat patru zile, iar din Kath-
mandu am mers direct în junglă. 
Alte patru zile. Am fotografiat 
în habitatul lor natural, dintr-o 
lotcă, crocodili, rinoceri și alte 
animale. 

Aveam de gând să urc pe Ki-
limanjaro și să continui cu un sa-
fari în Kenya. Dar soția mea era 
însărcinată și am fost nevoit să 
amân toate aceste planuri. Am o 
groază de proiecte în minte, cum 
ar fi Mongolia, dar momentan mă 
rezum să călătoresc prin țară. 

Din ce loc de pe 
mapamond să ne 
așteptăm să vedem 
următoarele fotografii?

Îmi doresc foarte mult să merg 
în Mongolia și Kazahstan. Ar mai 
fi Africa, partea de sud a Indiei și 
multe altele.

Prelucrați imaginile, 
de regulă?

Da, folosesc numai formatul 
Raw, tocmai în ideea de a putea fi 
prelucrate ulterior.

Numiți un aspect pe 
care îl considerați 
comun fotografiei și 
profesiei de evaluator.

Dacă îți place să faci fotografie 
de arhitectură, ceea ce nu este și 
cazul meu, ar fi o sursă grozavă 
pentru documentarea lucrărilor. 

Ce proiecte  
de viitor aveți?

Să îmi creez un studio foto 
propriu, strict pentru experimen-
te și proiecte personale. 

* Imaginile surprinse de Doru Du-
mitru pot fi urmărite pe pagina lui per-
sonală de Facebook. 

National Geographic Spania pentru ediția din decem-
brie și care va apărea pe o pagină întreagă, într-un ti-
raj de 50.000 de exemplare. 

A urmat călătoria în Nepal?

În Nepal am petrecut tot trei săptămâni, am făcut 
traseul Everest Base Camp. Am urcat până la 5.540 
m. altitudine, de unde am fotografiat apusul peste 
Everest. A fost o experiență extraordinară. Coborârea 
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Drumul spre Iad  
este pavat cu bune intenții!

Am trecut de primul an de la intra-
rea în vigoare a Noului Cod Fiscal 
și a Normelor sale de aplicare și 

ne apropiem cu pași repezi de al doilea, în 
care, încă se stabilizează noile reguli im-
puse prin impozitarea clădirilor în funcție 
de destinația acestora.

După o perioadă de început greoaie, cu o multitudine de 
neclarități și termene limită, care par a se fi rezolvat în ter-
men, o parte prin modificările aduse la Norme, o parte prin 
adoptarea unei practici unitare și o parte prin poziția adop-
tată de contribuabili, am învățat din greșeli și din practică și 
ne pregătim pentru al doilea val de raportare și sperăm cu 
toții că lucrurile sunt clare și nu se vor mai întâmpina atât 
de multe „stângăcii” ca în primul an.

Pentru impozitarea clădirilor cu destinație nereziden-
țială aparținând persoanelor fizice evaluatorii s-au pregă-
tit, s-au informat și au fost înștiințați atât despre legislație 
și metodologie, cât și despre diversele situații apărute în 
practică. Autoritățile locale sunt în temă cu ce au de fă-
cut în viitor, iar contribuabilii, în mare parte, au înțeles 

ce atribuții și răspunderi 
le cad în sarcină, cu 

privire la declara-
rea clădirilor 

nerezidențiale sau mixte, pe care le 
dețin. Toată lumea este pregătită! Ori 
așa ne-ar plăcea să credem.

Știm cu toții deja, că cele mai mari 
probleme au fost întâmpinate în ceea 
ce privește clădirile cu destinație mixtă 
care, deși au avut o pondere redusă în 
valoarea impozabilă a clădirilor apar-
ținând persoanelor fizice, au ridicat 
cele mai multe semne de întrebare și 
au necesitat variate soluții de rezolvare.

Nu vreau să prezint legislație și me-
todologie, căci sunt ferm convinsă că 
aceste lucruri au fost deja spuse și toată 
lumea este lămurită asupra acestor as-
pecte, ce vreau însă să subliniez sunt 

două aspecte care au lăsat în conti-
nuare loc de interpretări și care pot 

genera situații discutabile.  
1. Primul aspect este su-
prafața construită desfă-

șurată a construcțiilor, 
față de care se cal-

culează costul/
mp unitar al 

construcției.

 Ű ALINA RÂNBU,  
EPI, EBM, Vicepreședinte al Asociației 
Naționale a Topografilor Autorizați

 Ű Pentru impozi-
tarea clădirilor cu 
destinație nere-
zidențială aparți-
nând persoanelor 
fizice evaluatorii 
s-au pregătit, 
s-au informat și 
au fost înștiințați 
atât despre 
legislație și me-
todologie, cât și 
despre diversele 
situații apărute în 
practică.
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De ce este important acest aspect?
Pentru simplul motiv că, în cazul unei suprafețe 

determinate sau calculate greșit, cineva are de pierdut, 
ori statul, pentru că încasează mai puțini bani la buget, ori 
contribuabilul pentru că plătește o sumă mai mare decât ar 
trebui. În oricare dintre variantele prezentate, cineva are de 
pierdut. Iar dacă există și cea mai mică urmă de nemulțu-
mire,  există posibilitatea să se caute un responsabil și să se 
recupereze eventualul „prejudiciu” de la acesta. 

Această ipoteză nu face decât să deschidă o posibilă vul-
nerabilitate a evaluatorilor în ceea ce privește responsabili-
tatea pentru rapoartele de evaluare predate. 

Și dacă acest lucru nu ar fi suficient de serios pentru a 
vă atrage atenția, cred că și mai serioasă ar fi situația în care 
doi evaluatori ar evalua aceeași construcție și în cele două 
rapoarte de evaluare s-ar regăsi suprafețe diferite. Această 
situație fiind posibilă doar în ipoteza în care din documen-
tele imobilului nu rezultă nici suprafața utilă, nici suprafața 
construită desfășurată.

Un asemenea lucru este teoretic, imposibil, întrucât 
construcția este cât este, și nu poate avea două suprafețe 
construite desfășurate diferite. Și cu toate acestea, în prac-
tică, acest lucru se poate întâmpla. Și o asemenea anorma-
litate este posibilă datorită unui cadru legislativ contrar și 
datorită unor practici diferite la nivel național din punct de 
vedere al actelor cadastrale ale proprietății.

Astfel, cu titlu de exemplu, menționez două articole de 
lege care dau definiția Suprafeței construite desfășurate:

Art. 251 alin. 4 din Codul Fiscal spune: „ Suprafața con-
struită desfășurată a unei clădiri se determină prin însu-
marea suprafețelor secțiunilor tuturor nivelurilor clădirii, 
inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la sub-
sol, exceptând suprafețele podurilor care nu sunt utilizate 
ca locuință și suprafețele scărilor și teraselor neacoperite.”

Legea 350/2001- spune că: Suprafața construită des-
fășurată (SCD) este suma suprafețelor desfășurate a tutu-
ror planșeelor. Nu se iau în calculul suprafeței construite 
desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă 
de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație 
strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice 
sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoa-
nelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor 
și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor nea-
menajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, 
scările exterioare, trotuarele de protecție.

Nimic nemaiîntâlnit până aici, două articole de lege care 
spun lucruri diferite, dar pentru că vorbim de impozitare, 
evident că trebuie să luam în calcul ce spune Codul Fiscal. 
Pentru întocmirea documentațiilor cadastrale și înscrierea 
în cartea funciară a datelor tehnice ale imobilului, nu este 
neapărat obligatoriu respectarea aceluiași articol de lege și 

 Ű Un asemenea 
lucru este 
teoretic, 
imposibil, 
întrucât 
construcția este 
cât este, și nu 
poate avea 
două suprafețe 
construite 
desfășurate 
diferite. Și cu 
toate acestea, 
în practică, 
acest lucru se 
poate întâmpla.

fac această mențiune doar pentru a 
mai sublinia încă o dată că o clădire 
nu poate avea două suprafețe constru-
ite desfășurate! 

Unde intervine totuși 
problema cu suprafața?

Intervine atunci când pentru eva-
luarea clădirii pentru impozitare nu 
se poate determina sau nu se cunoaște 
suprafața construită desfășurată. Aici 
fiind vorba în mod special de aparta-
mentele în bloc sau de unitățile indivi-
duale dintr-un condominiu. 

Soluția găsită de legiuitor în Codul 
Fiscal este ca suprafața utilă, care se 
cunoaște, să fie înmulțită cu coefici-
entul de 1.4. În Codul Fiscal însă, nu 
se regăsește și definiția suprafeței utile, 
lăsând astfel loc de și mai multe inter-
pretări. Se precizează totuși că vorbim 
de suprafața utilă a încăperilor.

Dacă ne uităm în Legea locuin-
ței, constatam că suprafața utilă 

este suprafața desfășurată, 
mai puțin suprafa-

ța aferentă 
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pereților. Su-
prafața utilă a lo-

cuinței este suma tu-
turor suprafețelor utile 

ale încăperilor. Ea cuprin-
de: camera de zi, dormitoa-

rele, băile, dușul, bucătăriile, 
spațiile de depozitare și de cir-

culație din interiorul locuinței. Nu 
se cuprinde: suprafața logiilor și a balcoanelor, pragurile 

golurilor de uși, ale trecerilor cu deschideri până la 1,00 m, 
nișele de radiatoare, precum și suprafețele ocupate de sobe 
și cazane de baie (câte 0,50 m2 pentru fiecare sobă și cazan 
de baie), în cazul în care încălzirea se face cu sobe.

 În practică apare și noțiunea de suprafață utilă totală 
(nedefinită în Legea locuinței) ca suma dintre suprafața 
utilă și suprafața logiilor și a balcoanelor. 

Ce nu găsim niciunde precizat în lege, și a generat o 
mulțime de discuții, este răspunsul la întrebarea pe care din 
cele două suprafețe utile o înmulțim cu coeficientul 1.4? 

Dacă analizăm precizările legislative, respectiv defini-
țiile menționate, sunt tentată să spun că în situația în care 
suprafața construită desfășurată nu se poate determina 
prin măsurători pe conturul exterior, aceasta se va deter-
mina înmulțind coeficientul precizat în Codul Fiscal cu 
suprafața utilă, fără a include în aceasta suprafața balcoa-
nelor și a logiilor, deși conform definiției Codului Fiscal, 
se poate înțelege că SCD se determină înmulțind suprafa-
ța utilă totală cu coeficientul de 1.4.

În concluzie, atunci când suprafața utilă trebuie cal-
culată de către evaluator nefiind transmisă acestuia ca o 
ipoteză de lucru de către contribuabil, ne putem afla în 
situația existenței a două suprafețe în același timp. Va 
trebui precizată în raportul de evaluare sursa utilizată 
pentru SCD. 

2. Al doilea aspect este modalitatea de tratament a 
valorii impozabile pentru clădirile mixte aparținând per-
soanelor fizice prin introducerea separată a noțiunilor de 
„documentație cadastrală” și „suprafețe rezultate distinct”, 
așa cum sunt prevăzute în articolele 44-46 din Normele 
Codului Fiscal.

Aceste articole au creat o mulțime de confuzii și au 
risipit energii inutile provocând atât evaluatorii, cât mai 
ales autoritățile locale să distingă ce variantă este corect 
aplicată de către evaluator în cazul unei utilizări mixte, 
respectiv, dacă acesta a procedat corect evaluând întrea-
ga clădire ca având utilizare nerezidențială sau trebuia să 
evalueze doar partea nerezidențială a clădirii.

S-au întâlnit astfel 
următoarele situații:

1. Apartament în bloc/casă în care 
una dintre camere avea utilizarea 
de birou conform declarației 
contribuabilului;

2. Apartament în bloc/casă în 
care utilizarea nerezidențială 
era cuantificata procentual 
din suprafața totală a 
apartamentului, tot prin 
declarația contribuabilului;

3. Apartament în bloc/casă în care 
una dintre camere avea utilizarea 
de birou conform schiței 
apartamentului;

4. Casă unifamilială, în care la 
parter figurează două birouri 
și celelalte încăperi sunt 
rezidențiale, acestea rezultând 
din schița pusă la dispoziție de 
către contribuabil;

5. Casă la care parterul reprezintă 
un spațiu comercial care deține 
schiță și documentație cadastrală 
individuală, iar etajul, cu acces 
distinct, reprezintă utilizarea 
rezidențială ale cărei suprafețe 
rezultă din documentație 
cadastrală distinctă;

6. Altele.
Și, pentru lămurire, vă propun să 

analizăm noțiunile individual.

Ce este de fapt 
documentația cadastrală? 

Documentația cadastrală este 
acel dosar recepționat de OCPI/AN-
CPI prin care imobilul a primit un 
identificator cadastral „unic”,  ale  că-
rui informații tehnice sunt determi-
nate pe baza unor măsurători topo-
grafice și care reflectă situația reală a 
imobilului, de la momentul întocmi-
rii documentației.

Situația ideală pentru evaluatori 
este aceea de a avea o documentație 
cadastrală întocmită recent, benefici-
ind astfel de toate informațiile actuali-
zate și corespondente situației actuale.

 Ű În concluzie, 
atunci când 
suprafața 
utilă trebuie 
calculată de 
către evaluator 
nefiind transmisă 
acestuia ca 
o ipoteză de 
lucru de către 
contribuabil, 
ne putem 
afla în situația 
existenței a două 
suprafețe în 
același timp. Va 
trebui precizată 
în raportul de 
evaluare sursa 
utilizată pentru 
SCD.
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Putem folosi datele imobilului din 
documentația cadastrală realizată la 
orice moment?

Documentația cadastrală nu are termen de valabilitate, 
dar așa cum precizam anterior, documentele cuprinse în 
aceasta trebuie să corespundă realității. Dacă se constată o ne-
concordanță între situația reală și documentația cadastrală, 
pentru acel imobil trebuie actualizate informațiile în sistemul 
de cadastru și publicitate imobiliară, conform art. 461 alin. 9 
din Codul Fiscal „pentru determinarea sarcinii fiscale se au în 
vedere suprafețele care corespund situației reale, dovedite prin 
lucrări de cadastru”. Răspunderea pentru actualizarea datelor 
imobilului cade în sarcina proprietarului, iar persoanele abili-
tate să facă acest lucru sunt persoanele fizice și juridice auto-
rizate de ANCPI  să întocmească lucrări de specialitate.

În ceea ce privește evidențierea distinctă a suprafe-
țelor rezultate din documentația cadastrală în funcție 
de destinația rezidențială sau nerezidențială, acest lucru 
este posibil doar dacă în autorizația de construire sau în 
certificatul de atestare a edificării construcției este preci-
zat expres acest lucru. De exemplu, s-a autorizat execuția 
unei case de locuit și sediu de firmă, însă sunt și situații 
în care autorizarea s-a făcut pentru casă unifamilială și 
una din camere a fost denumită birou, neavând destinație 
nerezidențială. Astfel de situații dau naștere unor posibile 
discuții și interpretări nefavorabile și din păcate sunt cât 
se poate de întâlnite în practică. 

Existența unei schițe a unui apartament sau a unei case 
unifamiliale în care este prevăzută suprafața unei came-
re denumită birou, nu înseamnă că reprezintă suprafața 
identificată distinct din documentație cadastrală.

Pentru clarificare, cele două articole  
pot fi interpretate astfel:

Ne găsim de fapt în situația în care o clădire poate fi o 
unitate individuală sau un condominiu. Prin unitate in-
dividuală se înțelege „unitate funcțională, componentă a 
unui condominiu, formată din una sau mai multe camere 
de locuit și/sau spații cu altă destinație situate la același ni-
vel al clădirii sau la niveluri diferite, cu dependințele, do-
tările și utilitățile necesare, având acces direct și intrare se-
parată, și care a fost construită sau transformată în scopul 
de a fi folosită, de regulă, de o singură gospodărie.”

Prin condominiu se înțelege:
„- un corp de clădire multietajat sau, în condițiile în care 

se poate delimita proprietatea comună, fiecare tronson cu 
una sau mai multe scări din cadrul acestuia;

- un ansamblu rezidențial format din locuințe și con-
strucții cu altă destinație, individuale, amplasate 

izolat, înșiruit sau cuplat, 
în care proprietățile individuale 
sunt interdependente printr-o pro-
prietate comună forțată și perpetuă.”

Astfel,
1. Când o clădire mixtă deține o sin-

gură unitate individuală, evaluato-
rii vor estima valoarea impozabilă 
a suprafeței nerezidențiale prin 
evaluarea întregii clădiri ca având 
utilizare nerezidențială conform 
algoritmului prevăzut la art. 458.

2. Când clădirea mixtă deține mai 
multe unități individuale, evalu-
atorul va estima valoarea celor 
nerezidențiale luând în calcul 
doar suprafețele rezultate din 
documentațiile individuale ale 
acestor unități.
Un lucru pe care nu l-am mențio-

nat și pe care îl consider necesar de ști-
ut, este acela că este posibil ca în cazul 
în care se constată, ulterior declarației 
proprietarului, că a existat o neconfor-
mitate în suprafețele declarate de aces-
ta la calculul impozitului, autoritatea 
locală să îi impună acestuia diferența 
de impozit constatată, putând opta 
pentru recuperarea acestei diferențe 
pe o perioadă de până la 5 ani în urma 
constatării acestei neconformități.

Prin urmare, plecând de la titlul ar-
ticolului, este posibil ca o acțiune făcu-
tă cu cele mai bune intenții, fără să se 
prevadă finalitatea, poate duce la con-
secințe negative, iar pentru a face ca un 
sistem unitar să se clădească și să func-
ționeze corect, având la bază mai multe 
sisteme neunitare și neactualizate, este 
necesar să apelăm la  conștiența, con-
știința și responsabilitatea noastră, a fi-
ecăruia, cei care jucăm un rol în aceas-
tă activitate. 

 Ű Documentația 
cadastrală nu 
are termen de 
valabilitate, dar 
așa cum pre-
cizam anterior, 
documentele 
cuprinse în 
aceasta trebuie 
să corespundă 
realității. Dacă 
se constată o 
neconcordanță 
între situația 
reală și docu-
mentația cadas-
trală, pentru acel 
imobil trebuie 
actualizate infor-
mațiile în siste-
mul de cadastru 
și publicitate 
imobiliară, con-
form art. 461 
alin. 9 din Codul 
Fiscal „pentru 
determinarea 
sarcinii fiscale 
se au în vedere 
suprafețele care 
corespund situ-
ației reale, dove-
dite prin lucrări 
de cadastru”.
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Dreptul de folosință al 
chiriașului în cazul proprietăților 
imobiliare comerciale de retail

Elaborarea unei concluzii privind 
valoarea dreptului asupra pro-
prietății imobiliare este un teri-

toriu familiar majorității evaluatorilor. 
Dificultățile apar la evaluarea dreptu-
rilor ce rezultă din închiriere sau la 
evaluarea unei proprietăți închiriate pe 
termen lung, deoarece închirierea ga-
rantează dreptul de folosință a proprie-
tății și creează un număr de obligații 
personale. Spre deosebire de dreptul ab-
solut de proprietate asupra proprietății 
imobiliare, reprezentând un drept dura-
bil care, în mod normal, supraviețuiește 
falimentului proprietarului, drepturile 
rezultate în urma închirierii sunt mai 
„sensibile”, iar de existența lor poate de-
pinde continuarea contractului sau sol-
vabilitatea chiriașului. 

Astfel, procedurile de insolvență 
și faliment vin cu provocări unice în 
evaluarea dreptului de folosință al 
chiriașului unei proprietății imobi-
liare comerciale, mai ales când este 
vorba de spații de retail. În contextul 
acestui articol folosim termenul de 
drept de folosință al chiriașului în 
sensul său juridic obișnuit: dreptul 
unei părți (respectiv chiriaș sau lo-
catar) de a ocupa proprietatea imo-
biliară deținută de cealaltă parte în 
schimbul unei chirii plătite regulat 
pe parcursul unui anumit interval 
de timp. Cu alte cuvinte, dreptul 
de folosință al chiriașului reprezintă 
dreptul de proprietate de care se bu-
cură chiriașul, așa cum rezultă aces-
ta dintr-un contract de închiriere. 

Când o afacere dă faliment, cheia valorii este deținută 
deseori de contractul de închiriere a proprietății imobiliare 

comerciale. Iată ce trebuie să cunoască evaluatorul.

 Ű În contextul 
acestui articol 
folosim termenul 
de drept de 
folosință al 
chiriașului în 
sensul său 
juridic obișnuit: 
dreptul unei 
părți (respectiv 
chiriaș sau 
locatar) de 
a ocupa 
proprietatea 
imobiliară 
deținută de 
cealaltă parte 
în schimbul 
unei chirii plătite 
regulat pe 
parcursul unui 
anumit interval 
de timp.

 Ű WILLIAM J. BARRETT
este partener la firma Barack Ferrazzano 
Kirschbaum & Nagelberg din Chicago 
și președinte al diviziei privind drepturile 
creditorilor și falimentul din cadrul firmei
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Evaluarea dreptului de folosință al 
chiriașului este mai rar întâlnită de-
cât evaluarea dreptului de proprietate 
afectat de locațiune, deoarece primul 
dintre acestea nu poate fi tranzacți-
onat în același mod în care propri-
etarul poate să-și vândă dreptul de 
proprietate afectat de locațiune. Este 
posibil ca dreptul de folosință al chi-
riașului să fie ușor de tranzacționat 
din cauza duratei limitate a contrac-
tului de închiriere aferent sau a con-
strângerilor prevăzute în contractul 
de închiriere, ori pentru că acest drept 
nu este atractiv din perspectivă eco-
nomică, cum ar fi cazul în care chi-
ria contractuală este mai mare decât 
chiria de piață. Adeseori contractul 
de închiriere interzice sau restrânge 
posibilitatea chiriașului de a transfera 
altei părți dreptul de proprietate afec-
tat de locațiune. În afară de situația 
falimentului, clauzele de interzicere 
a subînchirierii pot transforma drep-
tul de folosință al chiriașului într-un 
drept lipsit de valoare din punctul de 
vedere al capacității sale de a fi tran- 
zacționat; dreptul de folosință poate 
avea pentru chiriaș o valoare de uti-
lizare, dar această valoare contribuie, 
de regulă, la valoarea întreprinderii 
și, în mod normal, nu este tratată în 
evaluarea drepturilor de proprietate 
asupra proprietății imobiliare. 

Falimentul poate schimba com-
plet situația, deoarece procedura per-
mite chiriașului să vândă și să transfe-
re altei părți dreptul său de folosință, 
când acestea nu ar fi permise prin 
contractul de închiriere. Desigur că 
un contract de închiriere, altfel impo-
sibil de transferat, nu se transformă 
în ceva de mare valoare dacă clauzele 
sale principale (economice, de utiliza-
re, de durată și referitoare la dreptul 
de reînnoire) sunt neatractive pen-
tru alți chiriași potențiali. Clauzele 
contractului de închiriere nu se pot 
schimba odată cu intrarea în faliment, 
astfel încât proprietarul să fie obligat 
să accepte altele decât cele negoci-
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ate de la bun început. De ce interzice legea falimentului 
schimbarea clauzelor economice și de utilizare, însă per-
mite transferul dreptului de folosință al chiriașului, chiar 
și atunci când termenii negociați de proprietar împiedică 
acest lucru? Până la urmă, proprietarul a negociat dreptul 
de a rezilia contractul de închiriere în cazul în care chiria-
șul nu își îndeplinește obligațiile. Clauza de reziliere a con-
tractului îi permite proprietarului să redobândească întrea-
ga valoare de piață a proprietății și să evite situația de a se 
trezi cu un nou chiriaș, ales de vechiul chiriaș, care se află 
în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile contractuale. 

Atunci când a fost concepută, legea privind falimen-
tul a pus în balanță drepturile proprietarilor și drepturile 
creditorilor chiriașilor acestora. Această lege nu creează 
un avantaj pentru chiriași atunci când le permite aces-
tora să-și transfere dreptul de folosință a proprietății, ci 
oferă creditorilor chiriașilor o sursă potențială de recu-
perare a creanțelor și anume, pe baza valorii dreptului de 
folosință al chiriașului creată de chiria contractuală mai 
mică decât chiria de piață. 

Aproape toți comercianții de tip retail își lichidează 
activele prin procedura falimentului. În ianuarie 2009, 
cu aprobarea judecătorului sindic, Circuit City a putut 
trece de la o procedură de faliment la alta (de la Capi-
tolul 11 la Capitolul 7) și a transmis mesaje publicitare 
de tip „închidem afacerea”, după care a început să-și 
închidă magazinele.  

Atâta vreme cât noul chiriaș poate demonstra în fața 
judecătorului sindic că are resursele și dorința de a-și 
desfășura activitatea în condițiile stipulate de clauzele 
contractului de închiriere ce urmează să-i fie încredințat, 
proprietarul nu are de suferit ca urmare a cedării con-
tractului, deoarece va continua să primească beneficiile 
contractului pe care l-a negociat. 

Care este efectul posibilității de transfer al dreptului 
de folosință al chiriașului în cazul falimentului? 

Această posibilitate poate crea o valoare a dreptului 
de folosință al chiriașului (și, indirect, și pentru credito-
rii acestuia) atunci când clauzele contractului de închi-
riere nu ar permite crearea acestei valori. Însă, pentru a 
realiza această valoare, chiriașul trebuie să declare fali-
ment. Dacă este solvabil, chiriașul va fi reținut de clauze-
le contractului de închiriere și nu are la dispoziție niciun 
instrument legal care să-i permită să realizeze valoarea 
aferentă unei chirii contractuale sub nivelul de piață în 
cazul în care contractul de închiriere îi interzice transfe-
rul dreptului de folosință al chiriașului.

În procedura de reorganizare în caz de faliment 
(Capitolul 11), compania Kmart a cerut aprobarea in-

stanței pentru a rezilia contractele 
de închiriere a sute de magazine 
deja închise. 

Ce efect au toate acestea asu-
pra evaluatorului? Să ne gândim la 
o afacere de tip retail care funcțio-
nează în mai multe spații închiriate. 
Orice creditor va acorda un împru-
mut pe baza a două elemente: 
1. Creditorul va trebui să determine 

dacă activitatea respectivă poate 
genera un flux de numerar 
suficient de mare pentru a 
acoperi serviciul datoriei. În 
scopul acestei analize, creditorul 
probabil că nu va avea în vedere 

 Ű Atunci când a 
fost concepută, 
legea privind 
falimentul a 
pus în balanță 
drepturile 
proprietarilor 
și drepturile 
creditorilor 
chiriașilor 
acestora.
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nicio ipoteză privind posibilitatea ca solicitantul 
împrumutului să obțină valoarea dreptului de 
folosință al chiriașului aferent unui contract de 
închiriere cu o chirie sub nivelul chiriei de piață. 

2. În cazul în care situația retailerului se deteriorează, 
creditorul va dori să determine dacă activele 
companiei au o valoare de lichidare suficient de mare 
pentru a acoperi împrumutul. Aproape toți retailerii 
care se confruntă cu dificultăți își lichidează activele 
prin procedura falimentului, ceea ce le permite să-și 
vândă dreptul de folosință, altfel netranzacționabil, 
sub valoarea pieței. De altfel, în cazul falimentului 
afacerilor de tip retail, transferul dreptului de folosință 
al chiriașului poate reprezenta cea mai importantă 
sursă de recuperare a sumelor datorate creditorilor. 
Un exemplu recent este falimentul lanțului de 

magazine de echipamente 
electronice RadioShack, în cazul 
căruia licitația a atras mai mulți 
ofertanți care au oferit sume de 
ordinul milioanelor pentru un 
portofoliu important de magazine 
deținute cu chirie de RadioShack. 

Orice potențial creditor al unei 
firme de tip retail va dori să știe care 
dintre contractele de închiriere ofe-
ră clauze economice mai avantajoase 
decât condițiile curente de piață. În 
cazul chiriilor contractuale sub nive-
lul chiriei de piață, creditorii vor dori 
să știe și care este valoarea dată de di-
ferența dintre cele două tipuri de chi-
rii, diferență care depinde de chiria 
efectivă anuală, de numărul de ani ră-
mași din contractul de închiriere și de 
rata de actualizare folosită în calcul. 
Acest tip de analiză se efectuează de 
evaluatorii de proprietăți imobiliare. 

Evaluarea dreptului de folosință al 
chiriașului poate să intereseze și alte 
părți, nu numai instituțiile de credit. 
În toate de cazurile de faliment al 
unei afaceri de tip retail,  instanța nu-
mește un comitet al creditorilor care 
stabilește modul în care activele în-
treprinderii urmează să fie transfor-
mate în lichidități. O atribuție sem-
nificativă a comitetului creditorilor 
este aceea de a determina (sau de a se 
asigura că retailerul falimentar a de-
terminat deja acest lucru, în calitatea 
sa de „debitor în posesie”) care sunt 
spațiile închiriate pe baza unei chi-
rii contractuale sub nivelul chiriei de 
piață și care ar putea fi vândute. 

În 2010, când a cerut intrarea 
în faliment, Blockbuster a închis 
mii de spații de retail. Urmare a 
achiziției companiei de către Dish 
Network în anul următor, s-au păs-
trat numai 500 dintre spațiile în-
chiriate, însă și acestea au fost în 
cele din urmă închise. 

Când se stabilește că pentru un 
anumit spațiu se plătește o chirie sub 

 Ű De altfel, 
în cazul 
falimentului 
afacerilor de tip 
retail, transferul 
dreptului de 
folosință al 
chiriașului poate 
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nivelul chiriei de piață, comitetul creditorilor urmărește ca 
retailerul falimentar să păstreze spațiului respectiv sufici-
ent de mult timp (continuând să plătească chirie), astfel 
încât să atragă cele mai bune oferte la licitație. Comitetul 
creditorilor dorește să rezilieze repede contractele de în-
chiriere în care chiria contractuală depășește nivelul chiri-
ei de piață, astfel încât să înceteze plata unor sume pentru 
un drept de folosință al chiriașului care nu are valoare de 
vânzare (în situația falimentului, chiriașul poate rezilia un 
contract de închiriere și poate returna proprietatea imo-
biliară proprietarului său. Proprietarul poate și el rezilia 
contractul de închiriere, însă acest fapt nu duce la anu-
larea dreptului de folosință al chiriașului atâta vreme cât 
acesta plătește chiria). Evaluarea dreptului de folosință al 
chiriașului din portofoliul retailerului este necesară pentru 
precizia determinărilor efectuate de comitetul creditorilor. 

Să luăm în considerare ceea ce s-a întâmplat în cazuri-
le recente de faliment ale unor firme de retail importante 
cum ar fi Kmart, Cache, RadioShack, Circuit City și Bloc-
kbuster. Toate situațiile au presupus vânzarea dreptului de 
folosință al chiriașului pentru care chiria contractuală era 
sub nivelul chiriei de piață, un drept netransferabil în alte 
condiții. Pentru a determina care erau spațiile comerciale 
pentru care chiria se situa sub nivelul pieței și unde dreptul 
de folosință al chiriașului putea fi așadar vândut, evaluato-
rii au trebuit să analizeze chiria de piață caz cu caz. 

Reversul medaliei: Evaluarea 
dreptului de proprietate afectat de 
locațiune rezultat dintr-un contract 
de închiriere pe termen lung 

Discuția din acest articol nu ar fi completă fără să luăm 
în considerare felul în care aceleași reguli – și alte reguli 
din cadrul procedurii de faliment – influențează evaluarea 
unui drept de proprietate afectat de locațiune, atunci când 
contractul de închiriere se încheie pe termen lung. 

Evaluarea unei proprietăți imobiliare închiriate este, 
de regulă, un proces simplu, dacă aceasta se bazează pe 
ipoteza că pe întreaga durată a închirierii chiriașul își va 
îndeplini obligațiile. Concluzia asupra valorii ar putea 
indica o valoare mai mare sau mai mică decât ar valora 
proprietatea în situația în care aceasta nu ar fi închiriată, 
în special în funcție de clauzele economice ale contrac-
tului de închiriere, respectiv dacă chiria contractuală se 
situează sub sau peste nivelul chiriei de piață. 

Dacă se permite ca la evaluarea unei proprietăți imo-
biliare închiriate să se considere că pe întreaga durată a 
închirierii chiriașul își va îndeplini obligațiile contractuale, 
o astfel de ipoteză ar elimina nevoia de a lua în conside-
rare ceea ce s-ar putea întâmpla în cazul falimentului chi-

riașului. Însă dacă evaluarea include 
analiza probabilității și a impactului 
pe care l-ar avea intrarea chiriașului 
în insolvență, atunci, pentru o chirie 
contractuală sub nivelul chiriei de pia-
ță, evaluatorul ar putea dori să ia în 
considerare probabilitatea foarte mare 
ca respectivul contract de închiriere 
să continue pe întreaga sa durată, in-
clusiv pe perioada de reînnoire, fie că 
este vorba de chiriașul originar sau de 
un alt chiriaș căruia i-a fost transferat 
contractul de închiriere, ulterior apro-
bării acestui transfer de către instanța 
competentă în cazuri de faliment. 

Acolo unde chiria contractuală 
este peste nivelul pieței, evaluatorul 
ar putea lua în considerare rezilie-
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rea contractului în cadrul procedurii de faliment. Nu se 
pune problema ca un chiriaș să intre în faliment doar 
pentru a rezilia un contract de închiriere, însă multe fir-
me de retail nu reușesc să se mențină la suprafață și nu 
este nerezonabil să ne gândim că un retailer important, 
care plătește un număr semnificativ de chirii peste ni-
velul chiriei de piață și se confruntă deja cu dificultăți 
financiare, nu va profita de legea falimentului pentru a 
crea valoare pentru o categorie fundamentală de active 
(contractele de închiriere sub nivelul pieței), care altfel 
nu ar prezenta nicio valoare sau ar prezenta o valoare 
mică în alte condiții decât cele prevăzute de procedura 
falimentului. 

Un sfat util pentru evaluatori  

Dacă ar fi să desprindem un sfat practic din această 
prezentare, acesta ar fi că atunci când evaluatorul trebuie 

să elaboreze o concluzie asupra valo-
rii dreptului de folosință al chiriașului 
sau a unei proprietăți imobiliare în-
chiriate pe termen lung, ar trebui să se 
specifice în cadrul termenilor de refe-
rință ai evaluării în ce măsură se apli-
că ipoteza că locatarul se va achita de 
obligațiile care îi revin conform con-
tractului de închiriere, pe întreaga du-
rată a acestuia. Utilizatorul raportului 
de evaluare s-ar putea să dorească 
aplicarea ipotezei continuării relații-
lor contractuale în cazul chiriilor con-
tractuale situate sub nivelul chiriei de 
piață (pentru a reflecta faptul că loca-
tarul nu va renunța niciodată la valoa-
rea unei chirii sub nivelul pieței), dar 
nu și în cazul chiriilor contractuale 
peste nivelul chiriei de piață (pentru 
a reflecta riscul inerent ca retailerul să 
intre în insolvență și probabilitatea ca, 
în condițiile procedurii de insolvență, 
să se procedeze la rezilierea contrac-
telor de închiriere în care chiria este 
peste nivelul pieței). 

Dacă la evaluarea unei propri-
etăți închiriate se acceptă ipoteza 
ca locatarul să se achite de obliga-
țiile care decurg din contractul de 
închiriere pe întreaga perioadă a 
acestuia, o astfel de ipoteză elimi-
nă nevoia de a lua în considerare 
ce s-ar putea întâmpla în situația 
în care chiriașul intră în faliment. 

Preluat / tradus cu permisiune. 
Acest text a fost publicat inițial în limba 

engleză. ANEVAR a tradus textul în limba 
română și este singurul responsabil pentru 
acuratețea acestei traduceri. 

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

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

8 octombrie 2016 – Gura Humorului

În data de 8 octombrie 2016 a avut loc, la 
Gura Humorului, cea de-a șaptea ediție a 
conferinţei cu tema „Evaluarea bunurilor din 
patrimoniul cultural - istoric”.

Invitații noștri, specialiști în evaluarea bunu-
rilor de artă, muzeografi și critici de artă, au 
abordat teme deosebit de interesante, precum:

• Cumințenia Pământului – între valoare și preț
• Analiza evaluării pentru Sarmizegetusa Regia 

și înscrierea în patrimoniu
• Valoarea culturală a patrimoniului
• Particularități ale evaluării bunurilor de artă
• Patrimoniul artistic al Sudului României 

Daniel Manațe - Președinte ANEVAR Dana Ababei - Prim-vicepreședinte ANEVAR
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Dumitru Armășescu - Arhitect SC 
DELTA DUMAR PROIECT SRL

Pavel Șușară - Președinte Asociația Experților  
și Evaluatorilor de Artă din România

Marian Constantin - Șef secția de Artă  
a Muzeului Municipiului București

Doina Păulean - Director General  
al Muzeului de Artă din Constanța

Dan Victor Kisilewicz - Consilier Superior  
Ministerul Culturii, Direcția Patrimoniu Cultural

Dalina Bădescu - Evaluator și Drd.  
Facultatea de Istorie București, secția Istoria Artei

Călin Ardeu - Arhitect SC ASAR 1991 SRL

Cristian Gavrilă - Director Operațiuni 
SINEVA EVALUĂRI ARTĂ SRL

Aurelian Dumitru Senculeț - Specialist 
atestat Ministerul Culturii

VALOAREA  |  Q4 2016 57

EVENIMENTE



Lansare Indice imobiliar ANEVAR

Ziua Profesiilor Liberale din România - 4 noiembrie 2016

29 noiembrie 2016

Asociația a lansat Indicele imobiliar ANEVAR 
în cadrul unei conferințe de presă organizată la 
sediul central în data de 29 noiembrie. Analiza 
statistică a fost prezentată jurnaliștilor invitați 
de Președintele ANEVAR, Daniel Manațe și de 
Adrian Vascu, Președinte ANEVAR 2014-2015. 
Acest indice a fost obținut pe baza informați-
ilor introduse de evaluatori în Baza Imobiliară 
de Garanții – BIG în intervalul 1 iulie 2015 – 30 
iunie 2016, este deocamdată specific numai 
proprietăților de tipul apartamentelor în bloc, 
iar concluziile analizei pentru această perioadă 
sunt disponibile în această ediție a revistei „Va-
loarea, oriunde este ea”.

Vocația antreprenorială a membrilor pro-
fesiilor liberale

• Vineri, 4 noiembrie 2016, Uniunea Pro-
fesiilor Liberale din România a organizat la 
Hotelul Marshal Garden, cea de a IX - a edi-
ție a Conferinței „Ziua Profesiilor Liberale din 
România“.

• Tema evenimentului a fost: „Vocația antre-
prenorială a membrilor profesiilor liberale”

• La Conferință au participat reprezentanți 
ai asociațiilor profesiilor liberale, printre care și 
membri ANEVAR, precum și ai unor autorități 
publice, instituții și organizații relevante pe plan 
național și internațional.
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Întâlnire ANEVAR – Administrații publice locale

23 noiembrie 2016
ANEVAR a organizat o nouă întâlnire cu ad-

ministrațiile publice locale în data de 23 noiem-
brie 2016, la București.

Din cadrul Ministerului Finanțelor Publice au 
participat, în calitate de invitați, următorii: Ghe-
orghe Marinescu, Șef Serviciu Taxe și Impo-
zite Locale, Emilia Iordache, Director General 
Adjunct Direcția Generală Legislație Cod Fiscal 
și Reglementări Fiscale, Anca Popescu, Consi-
lier superior și Irina Culețu, Consilier superior.

Întâlnirea de lucru a debutat cu cuvântul de 

deschidere adresat de președintele ANEVAR - 
Daniel Manațe, a continuat cu o retrospectivă a 
anului 2016 cu privire la întregul proces de evalu-
are pentru impozitare, prezentată de Adrian Vas-
cu - președinte ANEVAR 2014-2015 și s-a înche-
iat cu o sesiune de discuții cu privire la acest prim 
an de aplicare a prevederilor noului Cod fiscal.

Din partea Asociației au mai participat: Dana 
Ababei - Prim-vicepreședinte ANEVAR, Lau-
rențiu Lazăr – Vicepreședinte ANEVAR și Anuța 
Stan – fost membru în board-ul ANEVAR.
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Întâlnirea membrilor corporativi ANEVAR

10 decembrie 2016 - Poiana Brașov

Asociaţia Naţională a Eva-
luatorilor Autorizaţi din Ro-
mânia a organizat tradiţionala 
Întâlnire anuală a membri-
lor corporativi, sâmbătă, 10 
decembrie 2016, la Hotelul 
Sport din Poiana Brașov.

În cadrul acestui eveniment 
au fost abordate subiecte de 
interes legate de profesie și 

de evoluţia acesteia, dintre 
care amintim: monitorizarea 
activităţii de evaluare, rezulta-
tele sesiunii de acreditare/rea-
creditare și raportul de activi-
tate pentru anul 2016. 

Invitata noastră, Elena Ba-
dea - Partner & Senior Con-
sultant la Sfera Business, a 
vorbit despre un instrument 

extrem de util pentru busi-
ness în „era Facebook”:  
„Marketingul serviciilor pro-
fesionale în social media”.

Am sărbătorit sfârșitul 
acestui an împreună cu Trupa 
TVA (Teo Boar, Vlady Cneje-
vici și Adrian Vascu), invitații 
noștri speciali la cina festivă 
de sâmbătă, 10 decembrie.

Adrian Vascu - Președinte ANEVAR 2014-2015Daniel Manațe - Președinte ANEVAR
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Elena Badea - Partner Sfera Business

Dana Ababei - Prim-vicepreședinte ANEVARIleana Guțu - Vicepreședinte ANEVAR

Trupa TVA - Teo Boar, Adrian Vascu, Vlady Cnejevici

Cristian Gavrilă - SINEVA

Adrian Vascu

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

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

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

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

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

Capitolul 1: Premise și Definiții

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

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

 Ű DTZ: Pentru piaţa de birouri, atât din București, 
cât și din ţară, informaţiile sunt despre clădirile 
cu cele mai bune specificaţii tehnice, unde s-a 
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 uni-
tate de dimensiuni standard (în concordanță cu ce-
rerea pentru fiecare piață în parte - 1.000 mp pen-
tru birouri), de cea mai bună calitate și în cea mai 
bună locație din piață, la data raportării. „Chiria 
prime” ar trebui să reflecte nivelul la care tranzac-
țiile relevante sunt finalizate în piață la momentul 
respectiv, dar nu trebuie să fie identice cu oricare 
dintre ele, în special în cazul în care nivelul tran-
zacțiilor este limitat sau există doar câteva oferte. 

 Ű În cazul orașelor primare, informațiile se 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. 

Informaţii corelate cu evaluarea proprietăţilor 
imobiliare și cu evaluarea întreprinderii
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 Ű Colliers, Knight Frank, JLL, 
DTZ: Chiriile raportate sunt de 
tip triplu net - toate cheltuielile 
sunt suportate de către 
chiriaș (impozitele, utilitățile 
și 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. CENTRE COMERCIALE

 Ű Pentru estimarea de chirii 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 catego-
rii (produse primare și secun-
dare) în funcție de performanța 
acestora. 

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

 Ű DTZ: Pentru București și orașele 
principale din ţară s-au luat 
în considerare doar produsele 
moderne (minim 5.000 de mp 
suprafaţa închiriabilă, unde 
suprafaţa supermarketului/
hipermarketului nu depășește 
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). 

Locație central Piața Victoriei

semicentral
Floreasca, Barbu Văcărescu,  

Piața Presei, Politehnica, Lujerului

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

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

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

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

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

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

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

și prețul de tranzacționare/
prețuri negociate. 

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

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

3. SPAȚII INDUSTRIALE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Urmează tabele cu date la Q3 2016:
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 Ű CBRE România

Segment de piaţă București
Orașe primare  

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

Orașe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, 

Ploiești, Pitești, Arad)

Spaţii de birouri

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

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

periferie: 10
11 - 14 9 - 11

Rata medie de neocupare (%) 12,3%

Iași: 8% 
Cluj Napoca: 12% 

Brașov: 12% 
Timișoara: 8% 

Constanţa: 25%

13%-18%

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

Centre comerciale

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

(eur/mp/lună)
60 35 - 40 20 - 25

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

Industrial

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

3,9 pentru suprafeţe  
< 10.000 mp 

3 - 3,60 pentru suprafeţe  
> 10.000 mp

2,80 - 3,80 în funcţie  
de suprafață

2,5 - 3,3 în funcţie  
de suprafață

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

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

* Rata de capitalizare pentru proprietăţi prime
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 Ű Colliers International

Segment 
de piaţă Indicatori București

Orașe primare  
(Iași, Cluj Napoca, Brașov, 

Timișoara, Constanţa)

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

Pitești, Arad)

Spaţii de 
birouri

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

central 16 - 18

12 - 14 8 - 12semicentral 14 - 16

periferic 8 - 13

Rata medie de 
neocupare (%) medie piaţă 14.00%

Timișoara, Iași

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

Brașov

Rata  
de capitalizare (%)

produse 
primare 7.50%

produse 
primare în Iași, 
Cluj Napoca, 

Timișoara

8.5% - 9%

interes foarte 
limitat din partea 
investitorilor și 

transparență redusă 
a tranzacțiilor

n.a.

produse 
secundare

8.5% 
- 10%

Centre 
comerciale

Chirie contractuală 
pentru un spaţiu de 
100 mp la parter, 

moda (eur/mp/lună)

produse 
primare 55 - 70 produse 

primare 20 - 40
media pe centrele 

din țară 15 - 20
produse 

secundare 45 - 55 produse 
secundare 15 - 20

Rata  
de capitalizare (%)

produse 
primare 7 - 7.25%

produse 
primare 8% - 9% media pe centrele 

din țară
8.5% 

- 9.5%produse 
secundare 7.5 - 8%

Spaţii 
industriale

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

< 3,000 mp 3.8 - 4.25

Brașov, 
Timișoara, 

Ploiești, Arad, 
Pitești

3.5 - 4
Sibiu, Craiova, 
Târgu Mureș

3.75 
- 4.25

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

Cluj Napoca 3.5 - 4.25

Rata medie  
de neocupare (%) medie piaţă <2%

Brașov 1%

Sibiu, Craiova, 
Târgu Mureș n.a.

Cluj Napoca, 
Timișoara 6-10%

Iași, Constanţa n.a.

Rata  
de capitalizare (%) medie piaţă 8.75-9%

produse 
primare 9.5%-10%

Sibiu, Craiova, 
Târgu Mureș 10-11%
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 Ű Darian DRS

Segment de piaţă București
Orașe primare  

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

Orașe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, 

Ploiești, Pitești, Arad)

Spaţii de birouri

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

ultracentral: 15 - 18 
central: 14 - 17 

semicentral: 13 - 16

Iași: 7 - 10 
Cluj Napoca: 12 - 14 

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

Sibiu: 7 - 11.5 
Craiova: 8 - 10 

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

Rata medie  
de neocupare (%) 15%

Iași: 14% 
Cluj Napoca: 10% 

Brașov: 8% 
Timișoara: 5% 

Constanţa: 20 - 22%"

Sibiu: 12% 
Craiova: 10% 

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

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

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

Centre comerciale

Chirie cerută,  
pentru un spaţiu de 100 

mp la parter, moda  
(eur/mp/lună)

ultracentral: 30 - 60 
central: 25 - 40 

median și periferic: 15 - 23

Iași: 7 - 12 
Cluj Napoca: 14 - 25 

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

Sibiu: 12 - 23 
Craiova: 12 - 16 

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

Arad: 6 - 9

Rata de capitalizare (%)

Artere comerciale principale: 
7.5 - 8.5%

Artere comerciale principale:  
8.00 - 9.25%

Artere comerciale principale: 
9.00 - 10.25%

Artere comerciale secundare: 
9 - 10 %

Artere comerciale secundare:  
9 - 10%

Artere comerciale secundare: 
9.75 - 11.00%

Industrial

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

3.25 - 4.50 pentru suprafețe  
< 3.000 mp 

3.25 - 4.00 pentru suprafețe 
cuprinse între 

3.000 și 10.000 mp 
2.75 - 3.50 pentru suprafețe  

> 10.000 mp

Rata medie  
de neocupare (%)

10%

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

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

Segment de piaţă București
Orașe primare (Iași, Cluj 

Napoca, Brașov, Timișoara, 
Constanţa)

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

Pitești, Arad)

Spaţii de birouri

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

central: 17 - 18.5 
semicentral: 12 - 16.5 

periferie: 8 - 11
11 - 15 9 - 11

Rata medie de neocupare (%) 12.0%

Iași: 8% 
Cluj Napoca: 5% 

Brașov: 8% 
Timișoara: 3%

n/a

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

Centre comerciale

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

(eur/mp/lună)
65 - 75 32 - 35 22 - 27

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

Industrial

Chirie medie clasa  
A (eur/mp/lună)

4 - 4.25 pentru suprafețe  
< 5,000 mp; 

3.85 - 4 pentru suprafețe > 
5,000 mp

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

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

Rata de capitalizare (%) 9.00% 9.75% 10.25 - 10.50%
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 Ű Jones Lang LaSalle

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

Spaţii de birouri

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

Central: 18.5 
Semicentral: 14 – 16 

Periferie: 10  - 12
10 – 14 9 - 11

Rata medie de neocupare (%) 12.9%

Cluj: 6 – 7% 
Iași: 6 – 7% 

Brașov: 8 – 9% 
Timișoara: 5 – 6% 

Constanţa: n/a

n/a

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

Spaţii comerciale

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

(eur/mp/lună)
65 - 75 30- 35 20 -25

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

Industrial 

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

3.5 – 4.1  
(suprafeţe < 10,000) 

3 - 3.5 (suprafeţe  
> 10,000)

2.8 – 4.1 în funcţie  
de suprafaţa

2.5 – 3.2 în funcţie  
de suprafaţa

Rata medie de neocupare 5% 10% n/a

Rata de capitalizare 9.0% 9.50 – 10.0% 10.0 – 11.0%
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 Ű Knight Frank

Segment de piaţă București
Orașe primare  

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

Orașe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, 

Ploiești, Pitești, Arad)

Spaţii de birouri

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

central: 16-18 
semicentral: 13-15 

periferic: 8-11
10-14 7-10

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

Iași: n.a. 
Cluj Napoca: n.a. 

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

n.a.

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

Centre comerciale

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

moda (eur/mp/lună)
50-60 25-35 18-20

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

Spaţii industriale

Chirie contractuală clasa A 
(eur/mp/lună)

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

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

de 10.000 mp)

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

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

3-3.2 (suprafeţe  
mai mari de 10.000 mp)

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

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

3-3.5 (suprafeţe  
mai mari de 10.000 mp)

Rata medie de neocupare (%), 
media pe piaţă

7% n.a. n.a.

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

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

Evaluarea întreprinderilor prin 
aplicarea metodei fluxurilor de nume-
rar actualizate implică fundamentarea 
ratei de actualizare corespunzătoare 
fluxurilor de numerar previzionate. În 
determinarea ratei de actualizare sunt 
necesare informații privind nivelul ra-
tei fără risc, prima de risc de țară 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 scaden-
ță 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 co-
respunzător ratei fără risc, cât și pen-
tru riscul de neplată la nivelul marjei 
de risc de credit rezultată din tranzac-
ții. Ca urmare, dacă pentru calculul 
ratei de actualizare, se consideră că 
rata fără risc este reprezentată de ran-
damentul oferit de obligațiunile de stat 

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 Defa-
ult Swap – instrumente derivate pen-
tru transferul riscului de credit) pen-
tru investiţiile în euroobligaţiunile de 
stat românești sau diferența existentă 
între randamentele obligațiunilor cu 
rating AAA și randamentele obligați-
unilor românești emise în aceeași mo-
nedă și având aceeași maturitate.

Pentru a avea o referința privind 
nivelul acestor indicatori va prezen-
tăm datele privind nivelul randamen-
telor la scadență ale obligațiunilor de 
stat românești, germane și americane, 
cotația CDS pentru obligațiunile de 
stat românești emise în euro cu matu-
ritate 5 ani și rata inflației previzionate 
pentru anul 2016 pentru RON, Euro 
și USD ce au fost colectate din surse 
de date publice credibile și sunt vala-
bile la data de de 29 noiembrie 2016.

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

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

Capitolul 2:

Informații de piață utile pentru estimarea ratei de actualizare

YTM GER,10y, EUR YTM USA,10y, USD CDS RO, 5y, EUR
Series1 0.22% 2.33% 1.13%
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ANEVAR a organizat în luna noiembrie un curs de formare a lectorilor, ce 
s-a desfășurat la București pe parcursul a trei zile și a fost susținut de  
trainer-ul Nineta Ceauș. La curs au participat 22 de membri ANEVAR. Mai jos 
sunt câteva gânduri culese la debutul cursului, de la câțiva dintre aceștia.

Horia Sfrenț - EPI, EBM, VE, MAA

De ce lector?
Îmi doresc să transmit din cunoștințele mele 

și celor care se află la început de drum în profesie. 
Ce așteptări aveți de la cursul acesta?
Mă aștept să descopăr cât mai multe aspecte 

noi care să îmi fie de folos când mă voi afla în fața 
cursanților, să mă ajute să mă fac cât mai bine în-
țeles de aceștia și să depășesc bariera emoțiilor.

Ce atuuri trebuie să aibă un bun lector?
Să fie charismatic, să empatizeze cât mai bine 

cu cursanții și să nu se arate superior, în niciun fel 
și în niciun moment, sălii. 

Aveți un model printre lectorii actuali?
Pe dl. Laurențiu Stan.

Niculae Skokan - EPI, EBM, EI, EIF

De ce lector?
În acest moment, cu experiența și cunoștintele acumu-

late de mine, consider că aș putea transmite noilor genera-
ții de evaluatori noutăți și informații deosebite cu privire la 
profesia de evaluator.

Ce așteptări aveți de la cursul acesta?
M-am înscris la acest curs în ideea de a fi instruit adecvat 

în domeniul comunicării, a transmiterii acestor cunoștințe. 
Ce atuuri trebuie să aibă un bun lector?
Să aibă experiență, capacitate de comunicare și să se facă 

plăcut, agreabil celor care îl ascultă.
Aveți un model printre lectorii actuali?
Da, pe cel care mi-a fost primul profesor când am debu-

tat în această profesie, pe dl. Gheorghe Bădescu.

Alina Rânbu - EPI, EBM

De ce lector?
Consider că experiența mea profesiona-

lă poate aduce un plus de valoare celor care 
vin ca și membri noi, iar membrilor deja 
existenți le poate aduce acel plus de valoare 
prin schimbul de experiență implicit.

Ce așteptări aveți de la cursul 
acesta?

Să îmi aducă mie un plus de valoare, să 
îmi îmbunătățesc cunoștințele și să mă aju-
te să devin acel trainer ideal.

Ce atuuri trebuie să aibă un bun 
lector?

Să fie un pedagog bun, să stăpâneas-
că foarte bine materia pe care o predă 
mai departe și să transmită informația 
corespunzător. 

Aveți un model printre lectorii 
actuali?

Cred că toți lectorii actuali sunt extra-
ordinar de buni, fiecare pe domeniul său de 
activitate. Toți sunt un model pentru noi, 
cei care venim din urmă.

Adrian Trandafir - EPI, EBM, EI

De ce lector?
Vreau să împărtășesc din cunoștințele acumulate până în acest mo-

ment actualilor și viitorilor mei colegi.
Ce așteptări aveți de la cursul acesta?
Doresc să îmi îmbunătățesc tehnicile de comunicare și astfel să reu-

șesc să îmi depășesc emoțiile și să pot vorbi liber în fața colegilor pe care 
urmează să îi instruiesc la rândul meu.

Ce atuuri trebuie să aibă un bun lector?
Să fie un bun specialist cu abilități deosebite de comunicare.
Aveți un model printre lectorii actuali?
Pe dl. Gheorghe Bădescu și pe dl. Adrian Popa Bochiș.
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