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Dragii mei,

A
m ales ca temă principală, pentru ediția aceasta a revistei, 
Verificarea evaluării. Foarte dezvoltată în SUA în urma 
crizei creditelor ipotecare și la început de drum în 
Europa, specializarea VE este cea mai tânără dintre cele 
5 specializări pe care le regăsiți menționate în legea care 

reglementează profesia de evaluator în România: OG nr. 24/2011. 
Obținerea parafei de verificator presupune experiență acumulată 
în minimum 5 ani de activitate, pregătire profesională intensă 
cu perioadă de stagiu și examen de promovare. Toate acestea 
reprezintă condiții care asigură accesul unor profesioniști de valoare 
la specializarea VE, pe măsura responsabilității pe care și-o asumă 
odată cu certificarea lor ca verificatori. În paginile următoare veți găsi 
diverse opinii ale autorilor care au avut amabilitatea de a răspunde 
cererii noastre și cărora le mulțumim, despre responsabilitatea, 
utilitatea verificării rapoartelor de evaluare, procedura și situațiile în 
care este oportun să apelezi la un verificator.  

Astfel, Daniel Manațe, președinte ANEVAR, în eseul intitulat 
Verificarea evaluării – piatra de încercare a profesiei de evaluator 
(pag. 6), vă prezintă un „tetralog” al verificatorului, punând accent 
pe faptul că profesia de evaluator „este bazată pe opinii și nu pe 
certitudini”. 

Adrian Vascu, președinte ANEVAR 2014-2015, a clarificat câteva 
aspecte cu privire la aplicarea în practică a verificării, aspecte ce 
nu au avut până acum o înțelegere unitară. Vă recomandăm să 
descoperiți toate detaliile cuprinse în acest articol, la pagina 10. 

Un alt material, extrem de cuprinzător, despre verificatorii din 
Statele Unite ale Americii, redactat de Jim Amorin, președinte 
Appraisal Institute, poate fi studiat în paginile 16-21. 

Dana Ababei, prim-vicepreședinte ANEVAR, pune accent pe 
etică și responsabilitate în procesul delicat al verificărilor, în articolul 
intitulat Consecinţă - verificare, verificare – consecinţă (pag. 22).

Paginile 30-33 găzduiesc un articol semnat de Radu Timbuș, 
membru al Comisie de Etică și Disciplină și fost membru în Consiliul 
director al ANEVAR, cu privire la competență și profesionalism, dar 
și despre autosuficiență și subiectivism în activitatea de verificator.

Procedura abordată de bănci atunci când verifică intern rapoartele 
de evaluare este descrisă de Delia Bratu, vicepreședinte ANEVAR, în 
paginile 24-29.

Vă invităm de asemenea să răsfoiți paginile cu: raportul din BIG și 
informațiile din piață pentru Q4 2016, interviul pe care l-am realizat 
pentru rubrica Hobby cu Dalina Bădescu, membru ANEVAR dar și 
pictoriță în timpul liber, evenimentele începutului de an și multe alte 
articole cu care v-am obișnuit deja.

Descărcați revista în format PDF de pe site-ul ANEVAR sau 
din aplicațiile gratuite pentru dispozitivele cu sisteme de operare 
Android și iOS și trimiteți-ne apoi feedback-ul vostru pe adresa de 
e-mail valoarea@anevar.ro!

Lectură plăcută și pe curând!

EDITORIAL

 Ű RALUCA ȘLICARU,  
Editor coordonator
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 Ű DANIEL MANAȚE,  
Președinte ANEVAR, MAA, MRICS, REV

Verificarea evaluării, 
îndelung aștepta-
tă și mult-trâmbi-

țată, cochetând așa, într-o 
doară, cu perfecțiunea, a 
ajuns în fine pe pământ din 
cerurile înalte ale profesiei 
și se plimbă agale printre 
evaluatori. 

Ici-colo, răscolește senină lucrări 
prăfuite de uitare și vreme, ridică une-
ori uriașe semne de întrebare în spețe 
unde mai nimeni nu avea vreo îndo-
ială, forfotește cu zel pentru cauza no-
bilă din care s-a născut obiectivul de 
frunte al Asociației: creșterea calității 
rapoartelor de evaluare.

Acest preambul odată încheiat o să intru direct în su-
biect, pentru că editoarea șefă a revistei mi-a acordat un 
spațiu limitat și, promit, ca un evaluator cu vechi state de 
serviciu ce sunt, să-i maximizez valoarea pe cm2.

Dragii mei cititori, gândindu-mă la un titlu potrivit 
pentru acest scurt eseu, mai mult poetico-emoțional de-
cât științifico-profesional, mi-a venit în minte fie ceva 
pompos:

Verificarea evaluării – piatra 
de încercare a profesiei de evaluator
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 Ű Verificarea evaluării, piatra filozofală a profesiei de 
evaluator,  
fie comparativ-interogativ-absolut (doar 
aplicăm cu toții abordarea prin piață):

 Ű Este Verificarea evaluării Doamna care ține în mâini 
Balanța adevărului absolut? Și dacă da, este sau nu 
legată la ochi?,  
fie ceva sonor: 

 Ű Evaluarea, între clinchetul monezilor1 sau al cătușelor?, 
fie etic sugestiv: 

 Ű Despre evaluare și demonii săi,  
fie morbid: 

 Ű Verificarea evaluării, bisturiul care îndepărtează 
cancerul rapoartelor mistificate,  
fie inchizitorial: 

 Ű Evaluarea, între Bine și Rău (variantă Evaluarea, în 
Alb și Negru),  
ș.a.m.d.
La primul titlu am renunțat ușor de teamă ca unii dintre 

voi să nu-și imagineze că, prost înțeleasă și aplicată, verifica-
rea să nu se transforme din piatră filozofală într-un bolovan 
greoi agățat de gâtul profesiei. 

În final, am optat pentru banalul titlu de mai sus. De ce? 
Cum de ce? Pentru că Verificarea evaluării chiar este una 
dintre Pietrele de Încercare ale profesiei de evaluator. Este ca 
o rază de lumină care vine după eoni de ploi, nori, furtuni 
sau ninsori. Este ca o vitează din povești care se alătură pe 
calul său alb celorlalți luptători cu tarele profesiei (vorbesc 
de Monitorizare și de Comisia de Etică).

Iar verificatorii, da verificatorii, acești Don Quijote ai 
profesiei, se avântă curajoși și drepți în lupta cu realitatea 
crudă a contextului rapoartelor de evaluare: interesul clien-
tului VS interesul public VS interesul profesiei VS interesul 
propriu VS alte interese oculte. 

De la extaz la agonie însă nu este, uneori, decât un pas: 
Mic pentru verificator dar Uriaș pentru profesie. De felul în 
care fiecare verificator în parte alege să facă acest pas, aceas-
tă presupusă doamnă, care este verificarea, își arată adevă-
rata față, adică cea de înger sau de cocotă.

Verificarea evaluării este frecvent privită de unii ca un 
panaceu miraculos la toate imperfecțiunile profesiei de eva-
luator, fie aceasta exercitată în România sau aiurea. Alții o 
percep ca pe un fel de creuzet magic ce ar permite, chipurile, 
eliminarea impurităților, a petelor de pe obrazul pur și sati-
nat al unei doamne care se vrea atât (prea)onorabilă și fără 
pată, cât și cu sacii-onorarii burdușiți în caleașcă. 

În continuare, cu riscul de a schimba registrul scriiturii 
dintr-unul simbolic, rafinat și subtil (sic), într-unul direct, 
ingineresc, ușor de priceput (?), o să punctez 4 (patru) as-
pecte de interes pentru verificatorii în mandat și cei în per-
spectivă. Deși Moise avea un decalog de legi Dumnezeiești 

consider că în ziua de azi, asaltați fiind 
de avalanșa de date, care de care mai 
inutile sau chiar nocive, 10 legi ar fi 
prea greu de ținut minte, în timp ce 4 
este o cifră care cel puțin pare cu scaun 
la cap, așa că o să pariez pe ea. 

Tetralogul2 Verificatorului:
I. Competența și experiența 

pe subiectul verificării sunt 
cruciale, la fel ca în cazul unui 
raport de evaluare; este la fel 
de lipsit de etică să-ți asumi o 
misiune de verificare fără a stăpâni 
cunoștințe profesionale adecvate 
ca și acceptarea unei misiuni 
de evaluare în aceste condiții.  
Ba chiar putem spune că un 
Verificator bun trebuie să fie un 
Evaluator și mai bun pentru un 
anumit subiect sau speță. În plus, 
neconformitățile prezentate în 
Raportul de Verificare trebuie să 
prezinte cu exactitate ce paragrafe 
din Standardele relevante au 
fost încălcate (nu-i de glumă), 
ceea ce presupune o cunoaștere 
aprofundată atât a Standardelor 
relevante cât și a metodologiei 
promovate de Asociație. Și 
asta pentru a nu „plusa” pe 
neconformități imaginare, care nu 
încalcă în realitate niciun Standard 
relevant ci doar una din cutumele 
subiective ale Verificatorului.

II. Verificatorul atoateștiutor este o 
legendă: da, chiar așa, este doar 
un concept lipsit de substanță. 
În realitate, așa cum nu există 
Evaluator atoateștiutor și fără 
greșeală, nu există nici Verificator 
perfect. Considerația și respectul 
pentru colegul verificat nu vor face 
rău nici unei misiuni de verificare. 
Ajută mult și dacă te întrebi cum 
ar fi arătat Raportul TĂU de 
evaluare în cazul acela. Să admiți, 
ca Verificator, că ai lacune vizavi 
de unele subiecte profesionale este 
primul pas spre a deveni mai bun 
prin eliminarea acelor lipsuri. 

 Ű Competența 
și experiența 
pe subiectul 
verificării sunt 
cruciale, la fel 
ca în cazul 
unui raport de 
evaluare; este 
la fel de lipsit 
de etică să-ți 
asumi o misiune 
de verificare 
fără a stăpâni 
cunoștințe 
profesionale 
adecvate ca 
și acceptarea 
unei misiuni 
de evaluare în 
aceste condiții.
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III. Tratament egal între Raportul 
de Evaluare și cel de Verificare: 
un Raport de Verificare nu este 
cu nimic mai presus decât un 
Raport de Evaluare; în mod 
similar, trebuie să respecte 
Standardele de evaluare relevante; 
poate fi la fel de bine reclamat la 
Comisia de Etică și Disciplină 
sau semnalat Departamentului 
de Monitorizare ca neconform 
sau, mai rău, cu probleme de 
etică. Din Verificator te poți astfel 
oricând trezi Verificat, iar asta te 
va face mai responsabil!! 

IV. Nu există delict de opinie în 
niciun Raport de Evaluare: 
simplul fapt că un raport de 
evaluare verificat are altă opinie 
asupra valorii decât cea a 
Verificatorului nu îl face automat 
și neconform! Altfel spus, opinia 
subiectivă a fiecărui Evaluator 
verificat NU constituie niciodată, 
doar în sine, o neconformitate! 
Orice opinie din orice Raport 
de evaluare are o marjă de 
subiectivism. Iar această marjă 
NU este nici delict (de opinie) și 
nici neconformitate ab initio, ci 
doar însoțită de încălcări clare și 
semnificative ale standardelor de 
evaluare relevante. 
În continuare o să dezvolt legea 

a patra din Tetralog, cea privind de-
lictul de opinie. Dus la absurd, un 
comportament în verificare bazat pe 
inversul legii enunțate, ar pune în pe-
ricol, fără îndoială, însăși rațiunea de 
a fi a profesiei. Care, să recunoaștem 
deschis, este bazată pe opinii și nu 
pe certitudini. Cu cât mai complexe, 
cu atât mai mare ecartul posibil între 
opinii fără ca vreo neconformitate să-
și fi băgat codița.

Apare, astfel, întrebarea legitimă 
cât de mare să fie acest ecart ca să nu 
vorbim de delict de opinie? Greu de 
răspuns. Dar hai să vedem ce se în-
tâmplă la casele mai mari ale evaluării 
din Europa. 

Recent, am avut șansa să aflăm deznodământul unui 
caz cu adevărat spinos, spumos și cu impact semnifica-
tiv pe partea de daune materiale, respectiv Titan Europe 
2006 3, în calitate de investitor și potențial păgubit VS 
Colliers International Plc. în calitate de evaluator. Cazul 
a fost mediatizat taman în publicația European Valuer Jo-
urnal editată de TEGoVA, accesibil dvs. prin traducerea 
din acest număr al revistei. Ce informație ne transmite 
cauza, esențială în contextul Legii a patra: 

„La evaluarea unor proprietăți imobiliare comerciale 
de mari dimensiuni, instanțele din Regatul Unit permit o 
marjă de eroare semnificativă de +/- 15%. Această marjă 
pare să se justifice prin caracteristicile deseori speciale 
ale proprietăților imobiliare comerciale de mari dimen-
siuni și recunoaște faptul că evaluarea acestui tip de pro-
prietate imobiliară este foarte departe de o știință exactă.” 

Da! Ați văzut și ați auzit bine dragi cititori. Într-o țară 
în care primele evaluări sunt documentate de câteva sute 
de ani, e vorba de Marea Britanie, o diferență de +/- 15% 
(total 30%) între două evaluări nu este percepută nici ca 

 Ű Această marjă 
pare să se 
justifice prin 
caracteristicile 
deseori speciale 
ale proprietăților 
imobiliare 
comerciale de 
mari dimensiuni 
și recunoaște 
faptul că 
evaluarea 
acestui tip de 
proprietate 
imobiliară este 
foarte departe 
de o știință 
exactă.
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neconformitate ab initio, și, nici ca 
sursă de acordare a unor daune pen-
tru evaluare neglijentă sau presupu-
să supra-evaluare. 

Motivația? Până la un anumit ni-
vel subiectivismul opiniilor în eva-
luări este o regulă și nu un delict de 
opinie. Curtea de apel din Regatul 
Unit a fixat limita la un înțelept +/- 
15%. E mult? E Puțin? Important 
este că limita există și produce efecte.

Dacă asta se întâmplă la proprietăți 
imobiliare, despre ce vorbim în ca-
zul evaluărilor de întreprinderi? Unde 
panoplia de subiectivism conform cu 
standardele poate varia mult mai ge-
neros decât în cazul unor evaluări de 
imobile. 

Dar oare doar instanțele străine au această limită salu-
tară? Nu!

Prea puțini dintre evaluatori sau din publicul interesat 
știu de prevederile unei Legi românești, respectiv de LE-
GEA nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelera-
rea reformei economice. Art. 89 al numitei Legi prevede 
următoarele: 

„Pentru a determina valoarea de piață a bunului în vede-
rea stabilirii despăgubirilor cuvenite debitorului, creditorul 
garantat si debitorul trebuie să îsi numească fiecare câte un 
expert. Dacă diferența dintre valorile de apreciere a ambe-
lor expertize este mai mica de 20%, valoarea de piață va fi 
considerată ca fiind media aritmetică a celor două aprecieri 
(Bravos România!). 

Dacă diferența valorilor celor două expertize este mai 
mare de 20%, experții vor numi un al treilea expert pentru 
aprecierea bunului. Valoarea estimată de piață va fi conside-
rată media aritmetică dintre cele mai apropiate două esti-
mări din cele trei.”

Iată că, în înțelepciunea sa, și legiuitorul român recu-
noaște puterea subiectivă a opiniilor profesionale în eva-
luare fără a le considera ab initio delicte de opinie, evaluări 
neglijente, sau, mai rău, sub sau supra - evaluări. 

Mă simt oarecum surescitat și chiar surprins că am ar-
gumentat în mod adecvat (cred eu) importanța verificării 
evaluării, atât pentru profesie, cât și pentru public. Măsura 
în care V-am Transmis necesitatea absorbirii celor patru legi 
ale Tetralogului de către fiecare Verificator sau Verificat, în 
egală măsură, o decideți însă Dumneavoastră. 

Recapitulare și final
Ideea comună avansată aici, aici în Tetralog, carevasă-

zică, este: 
„Haideți să facem din Verificarea evaluării un loc mai 

bun, un triumf al raționamentului profesional în locul bi-
gotismului forțat de cadoul afrodiziac al puterii conferite de 
poziția de submisiune în care crede că se află Verificatorul 
față de cel Verificat.”

Vă salut, cu Onoare și Respect
Al dvs. Daniel Manațe

Umil Verificator de ocazie / Mândru Evaluator zi de zi 

 Ű Iată că, în 
înțelepciunea 
sa, și legiuitorul 
român 
recunoaște 
puterea 
subiectivă 
a opiniilor 
profesionale în 
evaluare fără a 
le considera ab 
initio delicte de 
opinie, evaluări 
neglijente, 
sau, mai rău, 
sub sau supra 
- evaluări.

1  Apropo de cel care s-a vândut pe 30 de arginți / sau de cel care ac-
ceptă un onorariu de doi arginți în loc de unul corect de 100 

de arginți / sau de cel care condiționează munca sa de 
primirea unor arginți pe sub mână ...

2  Tetralog: termen forțat de subsemnatul, derivat 
din tetralogie, care înseamnă o serie de 4 piese de 
teatru sau de opere literare unite printr-o idee co-

mună. PS: nu vă sfiiți să căutați în Dex termenii 
pe care nu-i înțelegeți. Este vorba de un eseu 
emoțional, nu de unul științifico-profesional.
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Verificarea în practică

Toate acestea reprezintă semna-
le pozitive la care verificatorii de 
evaluări trebuie să răspundă cu cel 
mai înalt profesionalism, respectând 
principiile deja consacrate ale verifi-
cării, dintre care reamintesc: evitarea 
situației „părerea mea contra părerii 
tale”, neutilizarea niciunei informații 
ulterioare datei evaluării, neutilizarea 
unor informații la care evaluatorul 
raportului verificat nu ar fi avut acces 
la data realizării raportului, verifica-
torul să fi fost evaluator la data reali-
zării raportului de evaluare verificat, 
toate opiniile din raportul de verifi-
care să fie argumentate și, ori de câte 
ori este posibil, să existe dialog între 
evaluator și verificator pe parcursul 
procesului de verificare etc.

Odată ce numărul și cazuistica ve-
rificării evaluării a crescut, a apărut 

Au trecut deja mai bine de 3 ani de la apariția 
standardului de verificare a evaluării - SEV 
400. A crescut și numărul evaluatorilor autori-

zați care dețin specializarea VE și au început în prac-
tică să fie solicitate serviciile de verificare. Aud tot mai 
frecvent că se solicită evaluatori „care să dețină parafa 
VE”.  Primele cereri de verificare au venit din partea 
băncilor, urmate de companiile private care, înainte de 
a lua o decizie privind vânzarea, cumpărarea, majora-
rea capitalului social sau închirierea, având la bază es-
timarea unei valori, au solicitat ca în sprijinul deciziei 
să fie elaborat și un raport de verificare. Nu în ultimul 
rând, în instanțe au fost utilizate verificări ale evaluării 
atât cu obiectiv simplu, cât și cu obiectiv extins.

finalizat și transmis clientului. „Data 
raportului” este întotdeauna ulterioa-
ră „datei evaluării “. Câteva exemple:
 Ű Evaluare pentru garantarea 

împrumuturilor: data evaluării - 
martie 2017 și data raportului de 
evaluare - 28 martie 2017;

 Ű Evaluare pentru impozitarea 
clădirilor: data evaluării - 
31 decembrie 2015 și data 
raportului - 14 martie 2016;

 Ű Evaluare pentru raportare 
financiară: data evaluării - 
31 decembrie 2015 și data 
raportului - 21 aprilie 2017;

 Ű Evaluare pentru retragere de la 
tranzacționare conform Legii 
151/2014 de închidere a Rasdaq: 
data evaluării – 31 decembrie 2014 
și data raportului – 17 iulie 2015;

 Ű Evaluarea solicitată de către o 
instanță privind valoarea unor 
terenuri la data emiterii deciziei 
de expropriere: data evaluării 
- octombrie 2012 și data 
raportului -  decembrie 2016;

 Ű Evaluare solicitată de organe 

 Ű ADRIAN VASCU,  
Președinte ANEVAR 2014-2015,  
Senior Partner Veridio

și necesitatea aprofundării unor teme 
pentru a se asigura o practică unitară. 
Voi trece în revistă câteva dintre aces-
tea, exprimându-mi și opinia privind 
modalitatea de abordare.

1.  Data de referință 
a standardelor de 
evaluare 

În jurul oricărui raport de evaluare  
există „două date”, care de multe ori 
nu sunt clar înțelese și sunt interpre-
tate greșit. Este vorba despre „data 
evaluării” sau data de referință a eva-
luării, care reprezintă data la care sunt 
valabile concluziile raportului de eva-
luare, precum și despre „data rapor-
tului de evaluare” sau data emiterii 
raportului de evaluare, care reprezintă 
data la care raportul de evaluare a fost 
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judiciare pentru a analiza o 
anumită tranzacție realizată în 
2009: data evaluării - 2009 și 
data raportului de evaluare - 
martie 2017.
Exemplele din zona evaluării pot 

continua. 
Dacă ne mutăm  însă în zona ve-

rificării, pe lângă data evaluării și data 
raportului, care sunt aferente raportu-
lui de evaluare verificat, mai intervin 
și „data de referință a verificării”, re-
spectiv data la care sunt valabile opini-
ile verificatorului privind valoarea din 
raportul verificat (în cazul verificării 
cu obiectiv extins), precum și data „ra-
portului de verificare”, respectiv data la 

care s-a redactat raportul de verificare. 
Voi da niște exemple și din zona 

verificării:
 Ű Verificare cu obiectiv extins a 

unui raport de evaluare realizat 
în anul 2009, având ca dată a 
evaluării 2008: data de referință 
a verificării este anul 2008, iar 
data realizării raportului de 
verificare este februarie 2017;

 Ű Verificare cu obiectiv simplu 
a unui raport de verificare cu 
obiectiv extins realizat în anul 
2012 și prin care s-a verificat 
un raport de evaluare realizat 
în anul 2002: data de referință 
a verificării este 2012 și data 

realizării raportului de verificare 
este martie 2017.
Odată ce sunt clarificate „reperele 

temporale” ale fiecărui tip de raport 
(evaluare sau verificare) apare întreba-
rea: care este data valabilității standar-
delor de evaluare pe care le aplicăm în 
fiecare caz? Există această problemă 
din cauza faptului că standardele de 
evaluare apărute în România începând 
cu anul 1998 au suferit diverse modi-
ficări și actualizări la intervale diferite 
de timp, astfel încât necunoașterea cu 
exactitate a acestei realități poate crea 
nenumărate neînțelegeri și confuzii.

În acest sens, am prezentat în 
tabelul nr. 1, denumirea generică a 
standardelor de evaluare și data in-
trării în vigoare a acestora, începând 
cu anul 1998.  

Din punct de vedere al „substanței” 
standardelor, ele nu au suferit modifi-
cări radicale. Nu face obiectul acestui 
articol descrierea amănunțită a ase-
mănărilor și diferențelor dintre docu-
mentele de mai sus. Există însă unele 
diferențe, de la an la an, astfel încât în 
operațiunea de verificare este necesar 
să fie indicat cu precizie care sunt stan-
dardele de evaluare avute în vedere. 

Revenind la întrebarea anterioară 
referitoare la ce standarde de evalua-
re se utilizează, voi încerca să răspund 
prin referire la situațiile concrete enu-
merate anterior. Astfel:

Nr.  
Crt.

Tip  
activitate Descriere Data evaluării Data RE Data  

Verificării Data RV
Standarde de evaluare

Evaluare Verificare

1 Evaluare Evaluare pentru garantarea împrumuturilor martie 2017 28 martie 2017 - - ANEVAR 2016 -

2 Evaluare Evaluare pentru impozitarea clădirilor 31 decembrie 2015 14 martie 2016   ANEVAR 2015  

3 Evaluare Evaluare pentru raportare financiară 31 decembrie 2016 21 aprilie 2017   ANEVAR 2016  

4 Evaluare Retragere de la tranzacționare 31 decembrie 2014 17 iulie 2015   ANEVAR 2015  

5 Evaluare Expropriere octombrie 2012 decembrie 2016   ANEVAR 2016  

6 Evaluare Organe judiciare 2009 martie 2017   ANEVAR 2016  

7 Verificare Obiectiv extins 2008 2009 2008 februarie 
2017 IVS 2008 ANEVAR 2016

8 Verificare Obiectiv simplu 2002 2012 2012 martie 2017 IVS 2011+ Ghiduri 2012 ANEVAR 2017

Nr. Crt. Data Denumirea standardelor de evaluare Intrare în vigoare

1 1998 Standardele ANEVAR SEV 1998

2 2003 Standardele Internaționale de Evaluare IVS 2003 2003

3 2005 Standardele Internaționale de Evaluare IVS 2005 2005

4 2007 Standardele Internaționale de Evaluare IVS 2007 2007

5 2011 Standardele Internaționale de Evaluare IVS 2011 2011

6 2012
Standardele Internaționale de Evaluare IVS 2011 + Ghidurile de 

evaluare/ Ghidurile metodologice de evaluare
2012

7 2013 IVS 2011 + Ghidurile de evaluare 2013 2013

8 2014 Standardele de evaluare ANEVAR 2014 1 iulie 2014

9 2015 Standardele de evaluare ANEVAR 2015 1 iulie 2015

10 2016 Standardele de evaluare a bunurilor 2016 1 iulie 2016

11 2017 Standardele de evaluare a bunurilor 2017 1 iulie 2017

Tabelul 1
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2.  Particularități ale verificării  
cu obiectiv extins

Se poate spune că verificarea cu obiectiv extins sea-
mănă cu un alt raport de evaluare? Răspunsul este și Da 
și Nu. Putem spune Da, prin faptul că rezultatul acestei 
verificări se referă la opinia verificatorului privind valoa-
rea de piață a bunului evaluat în rapoartele de evaluare 
supuse verificării.

Și totodată putem spune Nu, prin faptul că la baza reali-
zării verificării a stat analiza raportului sau rapoartelor an-
terioare acestei verificări. 

Astfel, este o diferență esențială între raportul de eva-
luare care are ca dată a evaluării, o dată din trecut și o ve-
rificare cu obiectiv extins a unui raport de evaluare reali-
zat la aceeași dată din trecut.

Una dintre misiunile importante 
ale evaluatorului/verificatorului este 
să stabilească fără echivoc termenii 
de referință ai evaluării/verificării 
pentru că aceștia vor determina ope-
rațiunile pe care evaluatorul autori-
zat le va desfășura.

Diferența esențială despre care 
aminteam anterior se materializea-
ză astfel:
1. În evaluarea la o dată anterioară 

în care se solicită ca astăzi, la 
data raportului, să se cunoască 
valoarea unui bun la o dată 
anterioară în timp, fără ca 
aceasta să fie confruntată sub 
nicio formă cu rezultatul unei 
alte evaluări realizată anterior 
cu aceeași dată a evaluării, 
se utilizează standardele de 
evaluare care sunt valabile la 
data realizării raportului și se pot 
utiliza informații anterioare datei 
evaluării, dar care au apărut și 
au fost colectate ulterior prin 
intermediul unor softuri sau 
baze de date.

2. În verificarea cu obiectiv extins a 
unui raport de evaluare realizat 
la o dată anterioară verificării, 
verificatorul trebuie să utilizeze 
standardele de evaluare pe 
care le-a utilizat și evaluatorul 
când a realizat raportul de 
evaluare și să utilizeze doar acele 
informații care îi erau disponibile 
evaluatorului la data realizării 
evaluării inițiale. Mai mult, cel 
puțin din punct de vedere moral,  
este recomandat ca verificatorul 
să fi fost evaluator la data 
realizării raportului verificat, 
deoarece acesta va trebui să își 
răspundă la întrebările: Dacă 
eu aș fi realizat acest raport 
de evaluare, la acea dată, aș fi 
procedat diferit față de evaluator? 
Și dacă da, cum? Răspunsul 
la aceste întrebări ar trebui să 
rezulte din argumentele care se 
regăsesc în raportul de verificare.
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Printre particularitățile verificării  
cu obiectiv extins regăsim:
 Ű Întotdeauna va exista un raport de evaluare, și/sau 

părți dintr-un raport care se referă la estimarea unei 
valori, care a/au fost analizate și asupra căruia/cărora 
verificatorul își va exprima opinia.

 Ű Dacă în urma acțiunii de verificare nu au fost 
identificate aspecte care ar fi putut influența 
rezultatul evaluării, opinia verificatorului privind 
valoarea este aceeași cu opinia evaluatorului.

 Ű Dacă în urma acțiunii de verificare au fost identificate 
aspecte care ar fi putut influența rezultatul evaluării, 
recomand ca rezultatul verificării cu obiectiv extins 
să fie în prima fază un interval de valori.

 Ű Dacă intervalul de valori cuprinde valoarea rezultată 
în raportul verificat, concluzia verificării va fi de 
validare a rezultatului raportului de evaluare.

 Ű Dacă intervalul de valori nu include valoarea rezultată 
în raportul de evaluare, verificatorul va selecta opinia 
punctuală din acest interval, dacă i s-a cerut acest 
lucru conform termenilor de referință ai verificării.

 Ű Dacă în urma evaluării au fost identificate aspecte 
care ar fi putut influența rezultatul evaluării, 
concluzia verificării nu se referă la clasificarea 
calitativă a raportului de evaluare (corespunzător, 
nesatisfăcător sau inacceptabil), ci se referă la opinia 
verificatorului privind valoarea bunului evaluat în 
raportul verificat.

 Ű Dacă opinia verificatorului privind valoarea diferă 
de opinia evaluatorului, va trebui să fie specificate în 
raportul de verificare argumentele care au condus la 
această diferență.

 Ű Verificatorul trebuie să parcurgă „testul întoarcerii în 
timp” și să își exprime opinia asupra valorii, exclusiv 
așa cum ar fi făcut-o dacă ar fi realizat evaluarea în 
aceeași perioadă cu evaluatorul (cu aceleași mijloace, 
aceleași informații de piață, același comportament 
al vânzătorilor, cumpărătorilor și finanțatorilor 
etc). Dacă acest lucru nu se întâmplă, concluziile 
verificării pot crea abuzuri cu consecințe dintre cele 
mai grave, iar scopul verificării își pierde în totalitate 
rațiunea de a fi. În același timp verificatorii să nu 
scape din vedere faptul că și un raport de verificare 
poate fi verificat.

3. Tranzacții și/sau oferte?
Această temă se referă la informațiile utilizate în 

rapoartele de evaluare și în rapoartele de verificare cu 
obiectiv extins, în cadrul abordării prin piață.

Referitor la rapoartele de evaluare, nu voi dezvolta în 
acest articol argumentația aferentă, dar precizez că ambele 
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tipuri de informații pot fi utilizate, fie doar unul dintre aces-
tea, fie împreună. Standardele de evaluare permit oricare 
dintre variante. Criteriile esențiale sunt constituite de (1) 
asigurarea comparabilității dintre bunul supus evaluării și 
cel oferit pentru vânzare sau tranzacționat și (2) posibilita-
tea verificării informațiilor referitoare la caracteristici fizice, 
condiții de vânzare, „realitatea” prețului, precum și a celor-
lalte condiții din definiția valorii de piață referitoare la vân-
zătorul hotărât și cumparatorul decis, dar și la marketingul 
adecvat și acționarea părților în cunoștință de cauză, pru-
dent și fără constrângere. Din această ultimă perspectivă, 
având în vedere realitățile din România referitoare la accesul 
la informațiile privind tranzacțiile de proprietăți imobiliare 
și la modul de influențare a prețului de nivelul fiscalității 
tranzacțiilor imobiliare, ofertele sunt mai accesibile atât pu-
bicului larg, cât și verificărilor legate de încadrarea tranzac-
ției sau a „ipoteticei tranzacții” în condițiile definiției valorii 
de piață. Acolo unde și tranzacțiile permit aceste verificări 
este ideal ca acestea să fie utilizate. Dacă însă nu pot fi ana-
lizate, utilizarea acestora reprezintă un real pericol în esti-
marea unei valori de piață corespunzătoare. Există trei cer-
titudini general acceptate și aplicate de către evaluatorii din 
România în ultimii 25 de ani:
1. Dacă există tranzacții care pot fi verificate din punct 

de vedere al tuturor criteriilor de accesibilitate, 
comparabilitate (apropiate de data evaluării, referitoare 
la bunuri comparabile, cu preț neinfluențat de rațiuni 
fiscale etc.) și de respectare a cerințelor definiției valorii 
de piață, acestea vor fi utilizate fără rezerve.

2. Doar existența sub forma unui înscris autentificat 
al unui contract de vânzare-cumpărare, nu califică 
această informație ca fiind „o comparabilă” dezirabilă. 
Verificarea informațiilor din punct de vedere al 
utilității în evaluare, este decisivă în a utiliza sau nu în 
raport acest înscris. Desigur că recomand ca această 
analiză să fie una transparentă, astfel încât aceste 
înscrisuri să nu fie trecute cu vederea, ceea ce poate 
ridica un semn de întrebare dacă înscrisurile există, 
ci să fie prezentată în raport existența acestora și 
motivele pentru care nu au fost utilizate.

3. Utilizarea doar a ofertelor în abordarea prin piață a fost 
și este o abordare conformă cu standardele de evaluare 
fiind abordarea cel mai des aplicată pe piața evaluării 
din România.
Referitor la utilizarea ofertelor/tranzacțiilor în operațiu-

nea de verificare, răspunsul este o combinație din cele preci-
zate începând cu capitolul anterior. 

În esență:
 Ű Se vor utiliza doar acele informații care erau 

accesibile evaluatorului la data realizării evaluării.

 Ű Se va ține seama de contextul 
în care se desfășura activitatea 
de evaluare la data realizării 
raportului verificat.

 Ű Nu se vor utiliza surse de 
informații apărute ulterior 
datei realizării raportului de 
evaluare, chiar dacă acestea 
includ informații valabile la 
data evaluării, dar inaccesibile 
evaluatorului.

 Ű Se vor trata atât contractele, cât 
și ofertele de vânzare-cumpărare 
atât prin prisma accesibilității 
acestora, cât și prin prisma 
criteriilor prezentate anterior, 
referitoare la relevanța și 
cunoașterea tuturor detaliilor 
strict necesare utilizării 
acestor informații în cuprinsul 
raportului de verificare.

 Ű Utilizarea doar 
a ofertelor în 
abordarea prin 
piață a fost și 
este o abordare 
conformă cu 
standardele de 
evaluare fiind 
abordarea cel 
mai des aplicată 
pe piața evaluării 
din România.
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4. Verificarea în instanțe

În practica instanțelor s-a încetă-
țenit, din nefericire, ca judecatorii să 
„împartă dreptatea” având la dispo-
ziție rapoarte de expertiză care includ 
estimarea unei valori și care au rezul-
tate foarte diferite (mult peste 20%, 
chiar peste 100% sau 200%). Cum 
realizează acest lucru? Noul Cod al 
Insolvenței prevede în situații simila-
re faptul că „judecătorul va omologa” 
unul dintre rezultate. Deci judecătorii 
omologhează unul dintre rezultate? 
Pe baza căror criterii? Utilizează și 
alte mijloace probatorii sau aleg pur și 
simplu la întâmplare un rezultat? 

Vă dau un exemplu concret întâlnit 
într-o instanță din România unde s-au 
utilizat 5 rapoarte de expertiză:

Evaluarea unui teren extravilan 
(15.147 mp)
▶ Raport de expertiză/evaluare nr. 

1 – 2.425 Euro (nov. 2012)
▶ Raport de expertiză/evaluare nr. 

2 – 151.470 Euro (oct. 2012)
▶ Raport de expertiză/evaluare nr. 

3 – 358.448 Euro (oct. 2012)
▶ Raport de expertiză/evaluare nr. 

4 – 212.058 Euro (apr. 2013)
▶ Raport de expertiză/evaluare nr. 

5 – 83.308 Euro (sept. 2013)
Cum poate fi omologată o valoa-

re dintre cele de mai sus? Mi se pare 
că judecătorii își asumă o enormă 
responsabilitate mai ales atunci când 
decizia finală este bazată exclusiv 
pe rezultatul expertizei selectate în 
urma „omologării”.

Cum s-a ajuns la o asemenea 
situație? 

S-a ajuns aici pe de o parte prin 
faptul că orice expertiză ulterioară 
în cauză avea ca obiective realizarea 
unui alt raport, și nu o contraexper-
tiză de fapt, care conform denumirii, 
ar fi trebuit să facă referire la raportul 
anterior, și pe de altă parte datorită 
faptului că nu există o modalitate le-
gală de verificare din punct de vede-
re strict profesional a raportului de 

expertiză și implicit a comportamentului profesional al 
experților judiciari.

În acest context, utilizarea verificării evaluării poate 
fi o soluție pentru că odată solicitat de către instanțe un 
asemenea raport va include în paginile sale și trimiteri la 
toate rapoartele anterioare referitoare la același bun și care 
sunt contestate. Aceste referiri vor avea scopul să îi aducă 
judecătorului argumentele profesionale necesare pentru ca 
procesul de „omologare” să fie unul cu un grad ridicat de 
obiectivitate.

Verificarea evaluării în instanțe este abia la început, dar 
există premizele legale pentru extinderea acestui demers. 
Este o chestiune de timp, informare și decizie. Rezultatul 
nu poate fi altul decât punerea la dispoziția magistraților a 
unor informații suplimentare, mai cupinzătoare, care să le 
fie utile în adoptarea unor hotărâri corecte.

5.  Ce tipuri de rapoarte  
se verifică
OG nr. 24/2011 prevede că „prin evaluare, în sensul 

prezentei ordonanţe, se înţelege activitatea de estimare a 
valorii, materializată într-un înscris, denumit raport de 
evaluare, realizată în conformitate cu standardele specifice 
acestei activităţi și cu deontologia profesională, de un eva-
luator autorizat”.

Accentul este pe definiția activității, respectiv cea de 
estimare a valorii și nu pe titlul raportului, având în vede-
re că noțiunea de raport de evaluare se regăsește în multe 
alte situații (rapoarte de evaluare a activității manageriale, 
rapoartele de evaluare realizate de către ANI, rapoarte de 
evaluare de mediu etc.)

Prin urmare, nu toate rapoartele de evaluare includ es-
timarea unei valori, deci nu pot fi supuse verificării în con-
formitate cu standardele de evaluare în vigoare. Pe de altă 
parte, nu poate fi evitată verificarea evaluării care a avut ca 
scop estimarea valorii unui bun, doar prin schimbarea de-
numirii raportului. Așa cum am arătat în capitolul anterior, 
activitatea de verificare a evaluării este utilizată în instanțe 
chiar dacă rapoartele supuse verificării au purtat denumirea 
de raport de expertiză. Bineînțeles că verificarea se referă 
doar la partea din raport care conține estimarea valorii și nu 
la părțile care urmăresc alte obiective stabilite de către ma-
gistrați sau alte informații care nu îl privesc pe verificator. 

În concluzie, așa cum conține și propunerea de modi-
ficare a SEV 400, aflat pe pagina de Transparență decizio-
nală, pe site-ul ANEVAR, la data apariției acestui articol:

„Verificarea evaluării poate avea ca obiect orice raport 
indiferent de denumire, care are ca rezultat final estimarea 
unei valori. Verificarea poate avea în vedere raportul inte-
gral, mai multe rapoarte care se referă la aceeași proprieta-
te sau părţi dintr-un asemenea raport”. 

 Ű Verificarea 
evaluării în 
instanțe este 
abia la început, 
dar există 
premizele 
legale pentru 
extinderea 
acestui demers. 
Este o chestiune 
de timp, 
informare și 
decizie.
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Verificarea evaluării în SUA: 
Examinarea procesului și a 
rolului evaluatorului

Cum se definesc diferențele între evalua-
re și verificarea evaluării? Care sunt cei șapte 
pași din verificarea evaluării proprietății imo-
biliare și rolul evaluatorilor cu specializarea 
verificarea rapoartelor de evaluare în SUA? 
Care sunt calitățile unui bun verificator?

Mai jos vă prezentăm câteva informații 
importante pentru evaluatorii care doresc 
să știe mai multe despre verificarea evalu-
ării în SUA. 

Nevoia de verificare  
a evaluării 

Orice discuție despre verificarea eva-
luării și evaluatorii VE din Statele Unite 
ale Americii pornește, cel mai probabil, 
de la nevoile clientului. Clienții solicită o 
evaluare pentru că au nevoie să știe care 
este valoarea unui anumit drept de pro-
prietate într-o proprietate anume.

Jim Amorin, MAI, SRA, AI-GRS, este președintele din 2017 al Appraisal Institute, cea mai mare 
asociație profesională a evaluatorilor de proprietăți imobiliare din Statele Unite ale Americii. 
Având sediul în Chicago, Appraisal Institute are peste 20,000 de membri din peste 60 de țări.
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Regulile de procedură 

din instanță sau 

arbitraj pot impune 

ca experții să 

„conteste” sau să 

„întâmpine” raportul 

de evaluare al părții 

adverse, ceea ce, 

conform standardelor, 

corespunde definiției 

verificării evaluării.

Verificarea evaluării în SUA: 
Examinarea procesului și a 
rolului evaluatorului

Pe de altă parte, au nevoie de verifica-
rea evaluării pentru: 
 Ű A fi siguri de credibilitatea evaluării; 

 Ű A înțelege mai bine nivelul de risc 
aferent unei anumite evaluări; și 

 Ű A asigura clientul că raportul de 
evaluare elaborat de angajații săi, sau 
pe care aceștia se bazează, întrunește 
cerințele de calitate impuse de client. 

Totodată, pentru diferite tipuri de in-
stituții financiare și autorități guverna-

mentale există cerința de a accepta un 
raport de evaluare numai dacă este însoțit 
de un raport de verificare a evaluării. Re-
gulile de procedură din instanță sau arbi-
traj pot impune ca experții să „conteste” 
sau să „întâmpine” raportul de evaluare 
al părții adverse, ceea ce, conform stan-
dardelor, corespunde definiției verificării 
evaluării. 

Concluzia ar fi că obținerea unei veri-
ficări a evaluării se încadrează în regulile 
de prudență în exercitarea activității utili-
zatorului serviciilor de evaluare. 
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Verificatorul trebuie 

să-și poată apăra 

opiniile și concluziile, 

însă în mod imparțial 

și respectând oricare 

dintre părți sau cauze. 

Evaluare  
vs. verificarea evaluării

Terminologia privind verificarea eva-
luării diferă ușor între Standardele de 
evaluare ale Appraisal Institute (SPV), 
Standardele Internaționale de Evalua-
re și Standardele Uniforme ale Profesiei 
de Evaluare, cunoscute sub numele de 
USPAP.

În SPV, evaluatorul este definit ca 
persoana care răspunde așteptărilor de 
a furniza servicii privind valoarea unei 
proprietăți într-un mod nepărtinitor și 
competent. Verificatorul este evaluatorul 
care efectuează verificarea evaluării. Ve-
rificarea este acțiunea sau procesul de a 
elabora și a comunica clientului o opinie 
despre calitatea unui raport de evaluare 
sau un raport de verificare a evaluării. 

Obligația de a apăra încrederea publi-
că impune verificatorului un rol neutru în 
elaborarea verificării pentru client – ace-
lași rol neutru pe care îl are și evaluatorul. 
În plus, verificatorul trebuie să elaboreze 
verificarea și să comunice concluzia în-
tr-un mod inteligibil pentru utilizatorii 
raportului și care nu-i induce în eroare. 

Verificarea evaluării presupune obli-
gatoriu conduită etică și competență. Ast-
fel, serviciile de verificare a evaluării sunt 
furnizate în contextul: 
 Ű Imparțialității;

 Ű Obiectivității;

 Ű Independenței; și

 Ű Lipsei oricărui interes personal.

Rolul neutru înseamnă că verificatorul 
nu trebuie să se situeze de partea niciunei 
cauze, interes sau scop urmărit de părți.  
Verificatorul trebuie să-și poată apăra 

opiniile și concluziile, însă în mod im-
parțial și respectând oricare dintre părți 
sau cauze. 

În cazul unui litigiu, de exemplu, rolul 
avocatului este acela de a susține cauza 
sau obiectivul urmărit de clientul său. Ve-
rificatorul nu poate însă să-și asume acest 
rol, el trebuie să-și păstreze rolul de parte 
externă, imparțială, acela de a oferi clien-
tului informații nepărtinitoare, obiective, 
asupra aspectelor care privesc valoarea. 

Este posibil ca verificatorul să nu 
descopere erori sau puncte slabe în eva-
luarea pe care o verifică. Verificatorul 
nu trebuie să pornească de la premisa că 
raportul de verificare trebuie să mențio-
neze ceva negativ despre raportul verifi-
cat. Verificarea evaluării poate dimpo-
trivă să însemne completarea raportului 
de evaluare și adăugarea unor informații 
și analize care întăresc opiniile și conclu-
ziile evaluatorului. 

Verificatorul trebuie, de asemenea, să 
țină seama de faptul că rolul său este ace-
la de a verifica un raport de evaluare, nu 
un evaluator. Din acest punct de vedere, 
verificatorul trebuie să fie atent la afir-
mațiile directe sau implicite cu privire la 
competența evaluatorului. Deși o evaluare 
sub-standard poate sugera lipsa de com-
petență a evaluatorului, verificatorul tre-
buie să se abțină să emită judecăți despre 
evaluatorul implicat și să formuleze jude-
căți despre evaluarea pe care o verifică. 

Procesul de verificare  
a evaluării

Verificatorul are altă abordare mentală 
decât evaluatorul. Mai precis, verificatorul 
trebuie să abordeze activitatea de verificare 
fără niciun fel de subiectivism, nici față de 
evaluator, nici față de raportul de evaluare. 
Aceasta înseamnă că verificatorul nu por-
nește cu ideea că trebuie să găsească ceva 
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Verificatorul trebuie 

să decidă dacă are 

sau nu cunoștințele și 

experiența necesară 

pentru o verificare 

competentă a 

evaluării.

greșit în raportul de evaluare, pentru că 
însăși această idee este o formă de subiecti-
vism, care poate afecta verificarea evaluării. 

Appraisal Institute a dezvoltat un pro-
ces format din șapte pași care funcțio-
nează ca o listă de verificare analitică și 
procedurală cu scopul de a crește calitatea 
verificării. 

Aspectul competenței apare în partea 
din proces privind identificarea proble-
mei, sau chiar mai dinainte, din momen-
tul în care verificatorul trebuie să decidă 
dacă poate să accepte misiunea de verifi-
care a evaluării sau nu, și continuă pe tot 
parcursul procesului de verificare. Verifi-
catorul trebuie să decidă dacă are sau nu 
cunoștințele și experiența necesară pen-
tru o verificare competentă a evaluării. 
Aceasta înseamnă că verificatorul trebuie 
să fie suficient de familiarizat cu tipul de 
proprietate, cu aria de piață a proprietății, 
amplasarea geografică, utilizarea preco-
nizată a proprietății, orice legi sau regle-

mentări aplicabile misiunii de verificare și 
cu metodele analitice utilizate în evaluare. 

Gradul de competență geografică poa-
te să aibă o importanță mai mică sau mai 
mare, în funcție de ce presupune misiu-
nea de verificare a evaluării, dacă verifi-
catorul trebuie să formuleze propria con-
cluzie asupra valorii sau nu. Verificatorul 
trebuie să cunoască bine tehnicile analiti-
ce utilizate de evaluator (sau pe care aces-
ta ar fi trebuit să le utilizeze), precum și 
tehnicile analitice specifice verificării eva-
luării, de exemplu testul de rezonabilitate. 

Pornind de la aceste aspecte, cei șapte 
pași ai procesului de verificare a evaluării 
sunt următorii: 

1. Identificarea problemei. Ce face 
evaluatorul pentru a identifica 
problema, atunci când subiectul 
verificării evaluării este reprezentat 
de evaluare și raportul de evaluare? 
Evaluatorul analizează raportul de 
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Cele cinci opinii 

privind calitatea se 

referă la: caracterul 

complet, acuratețe, 

adecvare, relevanță și 

caracter rezonabil.

evaluare rezultat din investigarea unei 
proprietăți specifice așa cum aceasta 
se prezintă în relație cu zona unde este 
amplasată. Verificatorul nu privește 
direct proprietatea ci la radiografia 
proprietății la care a privit evaluatorul. 

2. Aria de cuprindere a misiunii de 
verificare a evaluării. Odată ce a 
determinat elementele de identificare 
a problemei, verificatorul dispune 
de instrumentele necesare pentru 
a determina aria de cuprindere 
adecvată a misiunii de verificare. 
Acesta este Pasul 2, cel care va 
permite verificatorului să elaboreze o 
concluzie credibilă a verificării. Aria 
de cuprindere a verificării evaluării 
cuprinde toate aspectele colectate la 
Pasul 1 și determină tipul și amploarea 
cercetării și analizelor ce vor fi 
efectuate în cadrul verificării evaluării. 

3. Cercetarea și analizele din verificarea 
evaluării. Pasul 3 din procesul de 
verificare a evaluării se referă la cele 
cinci opinii privind aspectele calității 
pe care verificatorul le ia în considerare 
în cadrul cercetării și analizelor pe 

care le efectuează. Opiniile cu privire 
la calitate elaborate la Pasul 3 se 
aplică atât părții de elaborare, cât 
și celei de raportare din evaluarea 
supusă verificării. Cele cinci opinii 
privind calitatea se referă la: caracterul 
complet, acuratețe, adecvare, relevanță 
și caracter rezonabil. 

4. Verificarea analizei, opiniilor și 
concluziilor evaluatorului. Pasul 4 al 
procesului de verificare este specific 
părții de elaborare din evaluarea 
supusă reviziei. Acesta este pasul la 
care verificatorul studiază analizele, 
opiniile și concluziile evaluatorului 
și când își dezvoltă propriile opinii 
despre adecvarea și credibilitatea lor, 
precum și motivele pentru care ar fi 
în dezacord. Astfel, verificatorul preia 
totul de la Pasul 3, pas care se referă 
la partea de elaborare a evaluării, și 
extrage opinii cuprinzătoare despre 
evaluarea pe care o verifică. Pentru a 
ajunge la astfel de opinii despre partea 
de elaborare a evaluării, verificatorul 
va transfera opiniile formate la Pasul 
3, opinii privind caracterul complet, 
acuratețea, relevanța și caracterul 
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În situația în care 

misiunea de verificare 

nu prevede formularea 

propriei concluzii 

despre valoare, 

verificatorul trebuie 

să fie atent să nu 

ofere neintenționat 

o concluzie despre 

valoare, afirmând 

că verificatorul 

convine cu concluzia 

despre valoare a 

evaluatorului, este în 

acord sau dezacord 

cu aceasta. 

rezonabil către opiniile privind 
adecvarea și credibilitatea și va 
identifica motivele de dezacord. 

5. Verificarea raportului de evaluare. 
Pasul 5 presupune din partea 
verificatorului același efort analitic ca 
și la Pasul 4. La Pasul 5, verificatorul 
efectuează aproximativ același tip de 
analiză ca și la Pasul 4, cu diferența 
că aceasta privește exclusiv procesul 
de raportare din evaluarea supusă 
verificării. Prin urmare, acest pas 
al verificării evaluării presupune 
caracterul complet, acuratețea, 
adecvarea, relevanța și caracterul 
rezonabil ale raportării evaluării 
supuse verificării. Toate aceste opinii 
vor converge către formarea opiniei 
verificatorului cu privire la partea 
de raportare, dacă induce în eroare 
sau nu, și identificarea motivelor de 
dezacord. 

6. Elaborarea concluziei asupra valorii 
de către verificator. Pasul 6 poate sau 
poate să nu fie inclus, în funcție de aria 
de cuprindere a misiunii de verificare 
a evaluării, dacă acesta presupune 
sau nu elaborarea unei concluzii 
proprii despre valoare. Dacă misiunea 
cuprinde și acest pas, verificatorul 
va oferi clientului o concluzie despre 
valoare, deoarece acesta solicită o a 
doua opinie cu privire la valoarea 
proprietății. În situația în care 
misiunea de verificare nu prevede 
formularea propriei concluzii despre 
valoare, verificatorul trebuie să fie 
atent să nu ofere neintenționat o 
concluzie despre valoare, afirmând 
că verificatorul convine cu concluzia 
despre valoare a evaluatorului, este în 
acord sau dezacord cu aceasta. 

7. Raportul verificatorului în acord cu 
utilizarea preconizată. Ultimul pas al 

procesului de verificare a evaluării este 
raportul de verificare, unde se prezintă 
argumentat opiniile verificatorului în 
concordanță cu utilizarea preconizată 
a raportului de verificare. Raportul 
de verificare trebuie să prezinte 
argumentele, documentele justificative 
și logica necesară astfel încât clientul și 
utilizatorii preconizați ai raportului 
să-l poată înțelege și să înțeleagă 
modul în care verificatorul a ajuns la 
concluzii. 

Calitățile verificatorului

Verificatorul trebuie să posede câteva 
calități fundamentale pentru succesul ve-
rificării evaluării, printre care: 
 Ű Să aibă un comportament profesionist 

și să ofere evaluatorului feedback de 
calitate; 

 Ű Să fie optimist și să înceapă orice 
verificare cu așteptarea de avea 
rezultate de calitate în activitatea sa; 

 Ű Să fie echidistant și să acorde 
evaluatorului prezumția de 
nevinovăție; 

 Ű Să fie tolerant și deschis la metode și 
tehnici originale; 

 Ű Să fie un bun ascultător, să fie 
competent și să evite să se agațe de 
chestiuni triviale; și 

 Ű Să aibă o atitudine pozitivă și să 
transforme fiecare verificare într-o 
experiență de bun augur. 

Pe lângă acestea, verificatorul trebuie 
să exceleze la calcule mentale și rapiditatea 
în gândire, la elaborarea analizelor adap-
tate situațiilor specifice ale tranzacțiilor, la 
testele de rezonabilitate în ambele direcții 
și să știe să utilizeze tehnologia. 
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Consecinţă - verificare,  
verificare - consecinţă

Așa cum am menţionat în artico-
lul meu „Ce așteaptă un evaluator 
de la un verificator?”, prima oară 

când am citit un document scris în limba 
română cu referire la verificarea evaluă-
rilor era în anul 1999, iar eu eram de doi 
ani evaluator de întreprinderi și membru 
ANEVAR. Nu prea înțelegeam mare lucru 
despre cine are competențe de verificator, 
dar știam că recomandarea asociației pen-
tru cei care lucrau în echipe era aplicarea 
principiilor provenite din managementul 
calității: o persoană realizează activita-
tea, o alta verifică și o alta aprobă. Docu-
mentul se numea „Verificarea de rapoarte 
de evaluare – Standard de Evaluare SEV 
8.08”  prima ediție, noiembrie 1999. 

De ce a fost necesar acest standard? În primul rând pen-
tru a ne proteja „noi de noi”, adică a ne proteja de tendinţa 
de a acorda prioritate dorinţei umane, firești, de a mulţumi 
clientul, de a mulţumi utilizatorii neglijând aspectul prin-
cipal: degeaba sunt mulţumiţi clienţii, dacă îţi faci meseria 
fără să respecţi regulile acesteia. Mai devreme sau mai târziu 
cineva poate sesiza inadvertenţele și astfel munca depusă 
ani de zile în speranţa unei pensionări liniștite, departe de 
asfaltul găurit al orașelor, se duce pe Apa Sâmbetei. Nu este 
suficient să respecţi standardele, ci și codul de etică al pro-
fesiei. Este dificil, când în procesul de emitere a unui raport 

de evaluare sunt implicate cel puţin 3 
persoane, să fie încălcate norme, re-
guli, dacă persoanele implicate cunosc 
profesia în numele căreia semnează și 
cunosc posibilele consecinţe ale pre-
stării acestui serviciu. Noi, evaluatorii, 
nu vindem o „opinie” ci prestăm un 
serviciu pentru care ne asumăm res-
ponsabilitatea atunci când declarăm 
că suntem calificaţi și competenţi să îl 
efectuăm. Astfel, similar celorlalţi pre-
statori de servicii de la care așteptăm 
profesionalism, și clienţii noștri aș-
teaptă profesionalism de la noi. Acesta 
este unul dintre motivele pentru care 
pe piaţă există încă unii clienţi sau 
utilizatori care practică politica ale-
gerii furnizorului în funcţie de preţul 
cel mai scăzut. Ei așteaptă un raport 
de evaluare pentru care cel care l-a 
întocmit  răspunde întru totul. Nu îi 

 Ű DANA ABABEI,  
Prim-vicepreședinte ANEVAR,  
Director executiv CMF CONSULTING S.A.

 Ű Noi,  
evaluatorii, nu 
vindem o „opi-
nie” ci prestăm 
un serviciu 
pentru care ne 
asumăm res-
ponsabilitatea 
atunci când 
declarăm că 
suntem calificaţi 
și competenţi să 
îl efectuăm.
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interesează faptul 
că datorită pre-
țului mic accep-
tat și a timpului 
scurt acordat pro-
iectului, raportul nu are 
calitatea cerută. Nu sunt opo-
zabile terților aceste motive atunci 
când se pune problema în jus-
tiție, atunci când părțile sunt 
nemulțumite de inadvertențe-
le sau neconformitățile găsite. 
Orice comandă acceptată, orice contract semnat produc 
efecte pentru părțile implicate. Nu este opozabilă terților 
motivarea „contractul avea 70 de pagini și nu am avut timp 
să-l citesc”. Nimănui nu-i pasă atunci când ești tras la răs-
pundere. Nu contează că atunci când s-a semnat contractul 
partea cealaltă ne-a asigurat că paragraful/clauza X este aco-
lo numai așa, de dragul artei, și nu se va apela la ea nicioda-
tă, dacă ești primul căruia i se aplică această clauză.

Dacă în 1999 se punea accent deosebit pe necesitatea ve-
rificării interne a rapoartelor realizate de evaluatori, acum, 
după 18 ani, acest lucru nu s-a schimbat, dar ca urmare a 
crizei imobiliare, când o parte din vocile de la nivel macroe-
conomic au încercat să ne transforme pe noi, evaluatorii, în 
Acarul Păun, se simte necesitatea aducerii la cunoștinţa pu-
blicului larg a faptului că evaluarea nu se face după ureche. 
Nu este suficient să „simţi” valoarea sau să fi fost cândva im-
plicat în vânzarea unei garsoniere ca să poți desfășura aceas-
tă profesie. Nu este suficient să fi luat bacalaureatul ca să 
poţi realiza sau, și mai mult, verifica un raport de evaluare. 
Așa cum deja se știe, profesia de evaluator necesită cunoș-
tinţe de specialitate ce nu pot fi transmise în mod ereditar și 
nici prin „bluetooth”, necesită multă practică, multe inves-
tiţii monetare, timp și, nu în ultimul rând, necesită minte 
limpede și logică. Dacă pentru a fi evaluator nu este sufici-
ent să ai un ghioc pe care să te bazezi atunci când unii sună 
și întreabă cât e valoarea imobilului fără să spună nimic 
despre imobil (deoarece este confidenţial), dar neglijând 
faptul că așteaptă o valoare emisă de un profesionist, atunci 
în mod sigur nu este suficient nici pentru un verificator de 
rapoarte de evaluare să aibă la dispoziţie un glob de cristal. 
Ce trebuie să aibă în plus un verificator față de un evalua-
tor, se știe deja: să fi absolvit un curs de specialitate, să aibă 
minimum 3 ani de experiență în domeniu și să dovedească 
unei comisii că este în stare să realizeze rapoarte de evalua-
re în conformitate cu standardele aplicabile. Aceste cerințe 
sunt cel puțin de bun simț, dar, în plus, iată ce nu ar trebui 
să uite niciodată un verificator profesionist:
 Ű Să nu uite de Codul de etică al profesiei care 

precizează că atunci când există o potențială încălcare 

a condițiilor de independență sau 
conflict de interese este de dorit 
să ne abținem. 

 Ű Să nu uite că este indicat să 
verifice rapoarte de evaluare 
realizate în perioada în care era 
evaluator practicant. Numai 
așa poate înțelege, analiza și 
judeca contextul economic și 
al practicării profesiei. Numai 
așa poate înțelege ce informații 
erau disponibile evaluatorilor pe 
piață la data evaluării (atenție, 
nu la data verificării!) și de unde 
puteau fi colectate date de piață.

 Ű Să nu uite care sunt consecințele 
verificării, care sunt urmările, 
la ce este folosit raportul de 
verificare. Dacă pentru a realiza 
rapoarte de evaluare pentru 
impozitare este necesar să 
cunoști nu numai prevederile 
standardului GEV 500, ci și unele 
prevederi ale Codului fiscal, așa și 
pentru realizarea rapoartelor de 
verificare este necesar să știm care 
este scopul și care sunt urmările. 
Este necesar ca atunci când 
emitem un raport de verificare 
să ne alegem cu grijă cuvintele și 
paragrafele din normele aplicabile, 
astfel încât urmările/consecințele 
să fie pe măsura faptei. 
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 Ű Așadar, putem 
vorbi de o relație 
de lungă durată 
între evaluatori 
și bănci, având 
în vedere ritmul 
și recurența 
solicitărilor 
de evaluare 
a garanțiilor 
bancare.

Verificarea rapoartelor  
de evaluare în cadrul  

sistemului bancar

A
șa după cum rezultă din 
analiza activității mem-
brilor ANEVAR, re-
alizată anual, sistemul 
bancar din România re-
prezintă sursa cea mai 

consistentă și totodată constantă de 
venituri pentru un număr însemnat 
de evaluatori autorizați.

Așadar, putem vorbi de o relație 
de lungă durată între evaluatori și 
bănci, având în vedere ritmul și re-
curența solicitărilor de evaluare a ga-
ranțiilor bancare.

Când am început să mă gândesc la 
tema acestui articol, prima întrebare 
care mi-a venit în minte a fost: „De ce 
este nevoie ca rapoartele de evaluare 
întocmite de evaluatori autorizați să 
fie verificate intern de către bănci?”

În calitate de evaluator intern angajat al unei bănci 
și având o experiență destul de îndelungată în acest do-
meniu, am găsit rapid câteva răspunsuri. M-am gândit 
totuși că pentru un astfel de subiect nu ar fi utilă doar 
opinia unei singure persoane, astfel încât le-am solicitat 
mai multor colegi din alte bănci să mă susțină în acest 
demers și i-am rugat să răspundă unui set de 6 întrebări, 
care, pe lângă întrebarea inițială expusă mai sus, a inclus 
și chestiuni legate de criteriile pe baza cărora se verifică 
rapoartele de evaluare, ce anume se consideră important 
în procesul de verificare, care este procedura în cazul 
constatării unor erori în rapoarte, ce așteptări are banca 
de la evaluatorii cu care colaborează și ce condiții trebu-
ie să îndeplinească un raport de evaluare de calitate, din 
perspectiva băncii.

Am primit răspunsuri foarte interesante și le mulțu-
mesc tuturor celor care și-au făcut timp să răspundă.

Am considerat însă că tabloul nu poate fi complet 
dacă privim numai dintr-o singură perspectivă, aceea a 
evaluatorilor care verifică rapoartele de evaluare în bănci. 
Astfel că am inclus și opinii primite de la evaluatori care 
colaborează cu băncile pentru evaluarea garanţiilor, ca și 
feedback-ul primit de la clienţi despre activitatea evalua-
torilor externi.

Așadar, în cele ce urmează voi prezenta cu precădere 
aspecte cu privire la necesitatea și modul în care se reali-
zează verificarea rapoartelor de către evaluatorii angajați 
în bancă (pe care îi voi numi „interni”), dar voi vorbi în 
plus atât despre impresiile evaluatorilor colaboratori ai 
băncilor (pe care îi voi numi „externi”) cu privire la  ve-
rificarea evaluărilor lor, cât și despre așteptările clienților 
de la evaluatori.

 Ű DELIA BRATU,  
Vicepreședinte ANEVAR și Manager al 
Departamentului de Evaluare și Politici Garanții 
Imobiliare din cadrul ING Bank România
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Toți colegii evaluatori care lu-
crează în bănci au afirmat că trebuie 
să existe în primul rând o relație de 
colaborare, absolut colegială, între 
evaluatorii interni - verificatori și 
evaluatorii externi, care sunt verifi-
cați. Fiecare dintre aceștia trebuie să 
înțeleagă cerințele și nevoile/așteptă-
rile celuilalt. Să existe o comunicare 
permanentă, cordială și civilizată, ca 
între profesioniști, fiecare fiind capa-
bil să își susțină cu argumente pro-
priul punct de vedere. 

Eu personal cred că, în afara ce-
rințelor obligatorii legislative sau 
profesionale, aceasta este principala 
cale pentru a putea menține o rela-
ție de încredere de lungă durată: o 
comunicare onestă din ambele părți.

Revenind la întrebarea: „de ce 
este nevoie de verificarea rapoarte-
lor de evaluare în bănci?”, răspun-
surile colegilor din sistemul bancar 
au fost aproape unanime: în primul 
rând pentru că legislația aplicabilă 
activității bancare impune o astfel 
de verificare, inclusiv pentru a pu-
tea monitoriza activitatea evaluato-
rilor care lucrează pentru bancă. În 
al doilea rând, din păcate este vorba 
de existența, încă, a unor rapoarte de 
evaluare de o calitate nesatisfăcătoa-
re, care dacă nu ar fi verificate intern 
ar putea genera situații extrem de 
neplăcute pentru bancă.

Toți evaluatorii (externi sau in-
terni băncii) care realizează rapoar-
te de evaluare pentru bănci trebuie 
să aibă în vedere faptul că valoarea 
de piață pentru care ei semnează nu 
este doar un număr pe o hârtie, care 
poate fi modificat ușor în plus sau în 
minus pentru că reprezintă doar o 
opinie, nu e așa? Acea valoare stă la 
baza unor decizii de finanțare și nu 
numai, ea poate avea un anume im-
pact în activitatea băncii.

Valoarea de piață, chiar dacă este 
valabilă doar la data evaluării, poate 
produce efecte și în timp. Să nu uităm 
că garanțiile trebuie să fie reevaluate 
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 Ű Evaluatorii 
declară în 
același timp 
că activitatea 
de verificare a 
rapoartelor a 
dus în timp la 
creșterea calității 
acestora, că 
au reușit să își 
îmbunătățească 
permanent atât 
metodologia 
și tehnicile 
aplicate, cât 
și conținutul/
formatul 
rapoartelor de 
evaluare.

anual (în cazul proprietăților imobiliare de tip comercial) 
sau la 3 ani (pentru proprietățile rezidențiale). Reevaluă-
rile pot fi realizate de alt evaluator decât cel precedent. O 
diferență suficient de mare între cele două valori va de-
termina o nouă verificare a raportului anterior. Mai sunt 
verificările auditorilor, sau cazurile de executare silită sau 
restructurare a creditelor, când, din nou, se poate solicita o 
verificare a rapoartelor anterioare, indiferent când au fost 
întocmite. Evaluatorul poartă răspunderea pentru ceea ce 
a declarat sub semnătură atât timp cât acel document pro-
duce efecte!

Au existat experiențe neplăcute în trecut legate de eva-
luări neconforme, chiar neacceptabile, care au avut con-
secinţe grave atât pentru bănci, cât și pentru evaluatori. 
Aceasta a dus la o și mai strictă reglementare și la nevoia 
de a preveni riscurile care pot apărea din activitatea de 
evaluare a garanțiilor bancare.

Verificarea internă este astfel necesară și s-a dovedit 
în ultimii ani că este și benefică pentru ambele părți: eva-
luatori și bănci. 

Băncile se asigură că raportul de evaluare conține toa-
te elementele necesare pentru ca decizia de finanțare să 
poată fi luată în cunoștință de cauză, respectiv că garanția 
este descrisă detaliat și că neconformitățile sunt mențio-
nate și, de asemenea, că există suficiente argumente pen-
tru a susține valoarea de piață.

Evaluatorii declară în același timp că activitatea de 
verificare a rapoartelor a dus în timp la creșterea calită-
ții acestora, că au reușit să își îmbunătățească permanent 
atât metodologia și tehnicile aplicate, cât și conținutul/
formatul rapoartelor de evaluare. A sporit în același timp 
și atenția acordată de evaluatori detaliilor și redactării ra-
poartelor de evaluare.

Există colegi evaluatori care sunt nemulțumiți de fap-
tul că banca are prea multe cerințe, sau că li se solicită 
refacerea raportului pentru corectarea unor detalii fără 
importanță. Rugămintea colegilor din bănci este de a 
înțelege că pentru o bancă orice detaliu este important. 
Aceste cerințe specifice nu sunt stabilite de pe o poziție 
de superioritate sau pentru a accentua rolul de control al 
evaluatorilor interni, deși acest rol face parte din îndato-
ririle lor zilnice. La rândul lor, ei răspund pentru deciziile 
pe care le iau în fața conducerii băncii și a auditorilor. Un 
control al acestor autorități transferă răspunderea asupra 
evaluatorului care a verificat un raport de evaluare ex-
tern. Atunci orice detaliu devine foarte important pen-
tru a putea explica deciziile care s-au luat având la bază 
respectivul raport de evaluare: lipsa unor documente, o 
descriere incorectă sau incompletă (adresa greșită, de-
scriere eronată a elementelor constructive, sau a altor ele-
mente legate de vecinătăți, utilități etc.), o identificare în 

teren incomplet explicată, nesemna-
larea unor diferențe față de actele de 
proprietate, date primare alese ne-
adecvat (chirii, rate de capitalizare, 
grad de neocupare, comparabile cu 
grad mic de similitudine etc.) devin 
elemente extrem de importante care 
pot duce la o concluzie nefavorabilă, 
prin lipsa totală de credibilitate care 
este atribuită raportului de evalua-
re. Toate aceste detalii sunt urmărite 
de cei care verifică rapoartele, chiar 
dacă pilonul principal al verifică-
rii rămâne modalitatea în care este 
susținută valoarea de piață de că-
tre argumentele prezentate în raport 
(începând cu analiza pieței și con-
tinuând cu justificarea utilizării da-
telor, susţinerea abordării celei mai 
adecvate și argumentarea  valorii de 
piaţă).

Ca proceduri specifice de veri-
ficare, fiecare bancă are stabilit un 
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 Ű Toate băncile 
urmăresc prin 
verificarea 
rapoartelor, 
ca principiu 
de bază, 
conformitatea 
cu Standardele 
de evaluare a 
bunurilor, având 
prioritate GEV 
520 – Evaluarea 
pentru 
garantarea 
împrumuturilor, 
dar și celelalte 
standarde 
aplicabile.anumit proces intern și sunt urmărite anumite criterii. 

La unele bănci se verifică toate rapoartele de evaluare re-
alizate de evaluatori externi, la altele se verifică în mod 
obligatoriu rapoartele întocmite de evaluatori care nu au 
semnat un contract de colaborare cu banca (nu sunt pe 
lista evaluatorilor agreați), la unele se verifică obligatoriu 
rapoartele la care valoarea depășește un anumit prag va-
loric, la altele verificarea se face prin sondaj.

Toate băncile urmăresc prin verificarea rapoartelor, 
ca principiu de bază, conformitatea cu Standardele de 
evaluare a bunurilor, având prioritate GEV 520 – Eva-
luarea pentru garantarea împrumuturilor, dar și ce-
lelalte standarde aplicabile. În funcție de fiecare bancă, 
sunt stabilite sau nu anumite criterii avute în vedere 
pentru verificare: alegerea abordării considerate cea mai 
adecvată - cea care furnizează concluzia asupra valorii, 
corectitudinea aplicării tehnicilor de evaluare (inclusiv 
legat de calcule corecte), corectitudinea valorii recoman-
date, elemente de descriere (în funcție și de criteriile băn-
cii de acceptare a imobilelor în garanție), analiza pieței 
să fie cât mai apropiată subiectului evaluat, cu informații 
aplicabile direct acestuia etc. 

Un aspect important semnalat de evaluatorii interni 

este acela al ipotezelor speciale, care 
trebuie utilizate în rapoarte doar cu 
aprobarea scrisă și prealabilă a băn-
cii, lucru menționat și în GEV 520. 
Pentru a primi această aprobare însă, 
evaluatorii externi trebuie să știe 
foarte bine cum să explice ceea ce 
solicită: de ce este vorba de o ipote-
ză specială (derogare de la Standar-
de), care sunt consecințele utilizării 
acelei ipoteze speciale și implicaţii-
le asupra valorii în cazul în care nu 
sunt îndeplinite condițiile ipotezei, 
sau aceasta este anulată ulterior de 
apariţia unor informaţii suplimenta-
re. Banca trebuie să cunoască riscu-
rile la care se expune prin aproba-
rea unei ipoteze speciale.

Toate băncile consideră impor-
tant să fie respectate Standardele de 
evaluare, dar și cerințele băncii.

Deși uneori pot părea amănunte 
lipsite de importanță, așa cum am 
mai spus, pentru bancă ele au im-
portanța lor.  

Sunt evaluatori care au semna-
lat faptul că după ce imobilul nu a 
fost acceptat de bancă, clientul s-a 
îndreptat către evaluator, solicitând 
returnarea onorariului plătit pentru 
evaluare, considerând că din cauza 
evaluării (sau a celor descrise în ra-
port) el nu a putut primi finanțarea 
dorită. Evaluatorul extern consideră 
că ar fi mai bine ca el să cunoască 
criteriile de acceptare în garanție, 
pentru a nu mai întocmi raportul 
dacă acestea nu sunt îndeplinite.

Personal, nu cred că evaluatorul 
extern trebuie să cunoască criteriile 
băncii de acceptare a garanțiilor. El 
trebuie să rămână cât mai imparțial 
și independent, și nu să se „acorde-
ze”, uneori chiar involuntar, la nevoi-
le clientului. Nu evaluatorul (nici cel 
extern, nici cel intern) este acela care 
trebuie să decidă acceptarea în ga-
ranție a imobilului/bunului, ci banca 
va lua o astfel de decizie, în funcție 
de criteriile sale interne de risc (o 
bancă poate finanța un bun care la 

VALOAREA  |  Q1 2017 27



 Ű Este anormal 
ca pentru 
același imobil, 
evaluat pentru 
bănci diferite 
de același 
evaluator, să fie 
raportate în BIG 
ANEVAR  valori 
de piață diferite.

altă bancă nu este acceptat; sau poa-
te decide în anumite condiţii accep-
tarea unui imobil pe care în condiţii 
standard nu l-ar accepta). Evalua-
torul trebuie să scrie în raportul de 
evaluare tot ce este necesar pen-
tru ca banca să poată decide. Une-
ori, aceasta înseamnă și respectarea 
unor cerințe specifice ale băncii. Este 
la latitudinea băncii cum comunică 
evaluatorilor astfel de cerințe, ca și 
propriile criterii de acceptare în ga-
ranție. În ce privește problema cli-
entului căruia nu i-a fost acceptat 
imobilul de către bancă și nu doreș-
te să mai achite evaluarea, cred că 
acest aspect poate fi reglat dacă se 
semnează cu clientul un Contract de 
prestări servicii de evaluare în care 
să fie foarte clar precizați Termenii 
de referință, sau cel puțin aceștia să 
se regăsească în raportul de evaluare.

Este foarte adevărat că în acest 
moment există diferențe de abordare 
de la o bancă la alta și poate că ar fi 
de dorit să ne unim eforturile și cu-
noștințele și să reușim să stabilim de 
comun acord anumite cerințe mini-
male, care să fie aceleași pentru toate 
băncile, ca cerințe specifice pentru 
evaluarea garanţiilor. Pot aminti aici 
problemele legate de TVA, suprafe-
țele luate în considerare la diverse 
tipuri de imobile, modul în care se 
consideră sau nu în evaluare con-
strucțiile/extinderile neîntabulate, 
modul de utilizare a grilei de com-
parații etc.

Este anormal ca pentru același 
imobil, evaluat pentru bănci dife-
rite de același evaluator, să fie ra-
portate în BIG ANEVAR  valori de 
piață diferite.

Despre modul de corectare a ero-
rilor constatate în urma verificării 
rapoartelor de evaluare, majoritatea 
băncilor care au răspuns chestiona-
rului au declarat că mai întâi se ia 
legătura cu evaluatorul extern, se 
discută despre neconformitățile găsi-
te, se aduc argumente și de cele mai 

multe ori evaluatorul corectează raportul și îl retrimite 
la bancă. Sunt cazuri în care evaluatorul nu este convins 
că a greșit, caz în care banca respinge raportul și poate 
solicita realizarea altui raport, sau procedează la propria 
estimare a valorii și emite o decizie finală.

Legat de acest procedeu, o cerință a evaluatorilor ex-
terni, pe care o consider întemeiată, este aceea de a li se 
comunica dacă raportul lor de evaluare a fost acceptat 
de bancă și sub ce formă. De multe ori, chiar după ce se 
trimite raportul corectat în bancă, evaluatorul extern nu 
mai știe dacă acesta a trecut de verificare sau nu. Evalu-
atorii interni consideră probabil că e de la sine înțeles că 
dacă nu s-au mai solicitat alte modificări, raportul a fost 
acceptat. Totuși, după cum vedem, practica e diferită și 
la unele bănci se poate modifica intern valoarea de piață. 
Ar fi bine ca rezultatul final să fie comunicat și evalua-
torului. De asemenea, să nu uităm că orice modificare a 
valorii  trebuie înscrisă în BIG ANEVAR, fie de evaluato-
rul extern, fie de evaluatorul intern, dacă acesta a refăcut 
evaluarea.

Există însă și situații (e vorba aici de automatizarea 
fluxurilor, mai ales pentru clienții persoane fizice) când 
un astfel de feedback permanent devine ineficient, mai 
ales când raportul se acceptă fără obiecții.

În final, să vedem care ar fi așteptările băncilor, evalu-
atorilor și ale clienților, unii față de ceilalți.
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 Ű Atitudinea 
potrivită este de 
fapt o așteptare 
comună și 
ține în fond de 
nivelul emoțional 
prin care se 
realizează 
comunicarea 
între două 
persoane și care 
ne face să fim 
percepuți ca 
persoane de 
încredere, sau 
nu.

1. Băncile se așteaptă să pri-
mească de la evaluatori rapoarte 
de evaluare având în primul rând 
o calitate profesională ridicată, cu 
tot ceea ce presupune aceasta: 
 Ű onestitate în ceea ce privește 

informațiile transmise;

 Ű o identificare corectă și o 
descriere cât mai detaliată a 
bunului evaluat; 

 Ű o analiză de piață detaliată cât 
mai mult pentru tipul bunului 
evaluat (fără descrieri inutile, 
care nu au legătură cu subiectul), 
astfel încât cititorul din bancă 
(de regula din sediul central) să 
poată să înțeleagă piața locală 
sau specifică a bunului respectiv, 
modul de încadrare în piață a 
bunului;

 Ű argumente care să susțină 
alegerile făcute de evaluator 
pentru date de intrare, abordări 
adecvate, alegerea valorii;

 Ű utilizarea ipotezelor speciale în 
modul agreat cu banca;

 Ű să fie respectate termenele de 
predare a rapoartelor.

2. Evaluatorii se așteaptă să fie 
respectați și să le fie recunoscute 
eforturile de îmbunătățire a calită-
ții rapoartelor. De asemenea:
 Ű sa aibă loc o comunicare 

eficientă cu banca, să fie 
recunoscuți ca parteneri;

 Ű să li se vorbească pe un ton 
politicos, prietenos, să existe 
înţelegere, să le fie ascultată 
opinia;

 Ű să primească indicaţii clare 
și precise de la bancă, de la 
început, evitând refacerea 
repetată și inutilă a rapoartelor;

 Ű să își poată susține opiniile în mod deschis;

 Ű să poată propune modalități de îmbunătățire a 
modului de colaborare cu banca;

 Ű să fie anunțați despre deciziile care se iau cu privire 
la rezultatul muncii lor;

 Ű termenele de predare a rapoartelor și tarifele fixe să 
fie corelate cu cantitatea de muncă depusă.

3. Clienții și personalul bancar din vânzări au aștep-
tări legate de calitatea relației stabilite cu evaluatorul:
 Ű onestitate și promptitudine – dacă evaluatorul 

este pe lista celor agreați de bancă și astfel este 
recomandat clienților (mai ales companii), se 
așteaptă ca cel puțin să răspundă apelului telefonic 
sau mesajului scris și trimis de client/bancă. Este 
de preferat un răspuns negativ niciunui răspuns sau 
totalei indiferențe;

 Ű inspecția să se desfășoare cât mai repede după 
primirea comenzii, iar raportul de evaluare să fie 
predat în termenul convenit; să nu fie întârziat 
clientul în mod nejustificat;

 Ű să existe o permanentă comunicare cu clientul și cu 
banca. Ar fi indicat să i se explice clientului pașii 
evaluării (procesul) și timpii necesari pentru fiecare 
etapă; în acest fel i se setează așteptările și știe de la 
început care va fi parcursul;

 Ű evaluatorul să aibă o atitudine civilizată și 
profesionistă. 

Atitudinea potrivită este de fapt o așteptare comună și 
ține în fond de nivelul emoțional prin care se realizează 
comunicarea între două persoane și care ne face să fim 
percepuți ca persoane de încredere, sau nu. Gândiți-vă 
cum ați vrea să fiți tratați dumneavoastră înșivă și aplicați 
aceleași principii față de ceilalți. Dacă doriţi să vi se arate 
respect, oferiţi în primul rând dvs. respect celorlaţi și ară-
taţi o atitudine demnă, indiferent de situaţie.

În loc de  concluzie, vă invit pe dvs., cititorii acestui 
material, să trimiteți pe adresa de e-mail valoarea@ane-
var.ro, sau pe adresa mea (delia.bratu@anevar.ro) opinii, 
propuneri sau comentarii cu privire la modul în care se 
realizează verificarea rapoartelor de evaluare în bănci și 
să încercăm cu toții să devenim mai buni, mai profesio-
niști și mai conștienți de rolul nostru, al fiecăruia, în viața 
de zi cu zi și în societatea în care trăim. 
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Verificarea...

Așa, din afară, o verifi-
care a rapoartelor de 
evaluare pare o ope-

rațiune ușoară. Că doar… 
câți ne verifică deja, fără să 
aibă calificarea necesară, fie 
că ne convine, fie că nu?

ATRACȚIA și DORINȚA
În  interiorul Asociației, pentru 

cei care nu o cunosc, nu pare să re-
prezinte decât „o ștampilă în plus”, 
bine de obţinut în vederea „lărgirii 
spectrului de lucrări ce pot fi oferite 
clientului” și pentru a figura în CV.

Alții dintre noi o percepem ca pe 
o nouă specializare „bine de dobân-
dit”, pentru că „nu se știe niciodată 
când vom avea nevoie de ea”. Pe unii 
ne-a împins valul pentru că… „ve-
rificări” făceam oricum prin prisma 
activității de la birou și obținerea 

verifice cineva care nici măcar nu a 
făcut un număr suficient de lucrări, 
pentru a înțelege particularitățile 
unei spețe, a unui moment anume, 
al unei ipoteze sau instrucțiuni de 
lucru?” 

Asta ca să nu mai amintim că 
există situaţii în care își dau cu păre-
rea tot felul de terți, necalificați, dar 
deseori cu putere de convingere, al-
teori chiar cu putere de decizie sau, 
mai rău, deținând ambele atuuri.

patalamalei este crucială pentru vii-
torul nostru profesional. 

Sau, de ce nu, o interpretăm ca 
pe o „împlinire profesională”, recu-
noaștere a capacităților și experien-
ței noastre.

Nu puțini însă, am stat să anali-
zăm cum se dezvoltă specializarea 
și cum se pune problema. La urma 
urmei, standard și reguli generale 
aveam de ceva vreme. Pe de altă par-
te, nu puțini suntem cei care efectiv 
nu vrem să îi verificăm pe alții, nu 
neapărat pentru că nu am fi capabili. 

Bine ar fi să fie cât mai puțini cei ce 
doresc „ștampila” pentru a demonstra 
„cuiva ceva”. Acel „cuiva” ar putea fi 
chiar „lui însuși”, dar nu și în situația 
„ceva = putere”, care nu este de dorit.

REVOLTA
Suntem destul de mulți cei care, 

revoltați  fiind, discutam și ne pu-
neam problema „cum poate să ne 

 Ű RADU CĂLIN TIMBUȘ,  
MAA EPI, EBM, EI, VE, Director EUROEVAL
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 Ű De aceea 
concluzionam, 
la unele întâlniri 
ale noastre, că 
trebuie să fim 
fericiți să avem 
o verificare 
prealabilă 
(sigur, adaptată 
scopului, 
contextului și 
modului de 
fructificare al 
raportului) din 
partea colegilor 
din bancă, cei 
care, în fapt, 
la rândul lor, 
își asumă o 
responsabilitate 
alături  de noi.

Acest lucru a existat dintotdeauna și… din păcate mai 
există. Uite așa! Pentru că trăim într-o societate în care 
toți se pricep la toate…

VERIFICAREA TE și APĂRĂ
Suntem deja destul de mulți cei care am trecut un test 

de verificare a lucrărilor, pe standarde, concret, în lumea 
reală a evaluărilor (așa cum ne avertizau lectorii exami-
natori la sfârșit de stagiu, pe unii lăsându-ne mai greu să 
accedem în profesie, doar după ce am trecut de limita 
extremă de autoexpunere la risc).

Unii am avut noroc, pentru că verificarea a condus la 
nefructificarea unui raport care putea genera probleme. 

Și… paradoxul este că unii dintre noi chiar am fost 
revoltați că un anume verificator ne-a respins un raport 
sau ne-a recomandat/impus să-l refacem. Mândria nu ne 
lăsa să acceptăm faptul că am greșit.

În schimb, alte lucrări au trecut neverificate și au ex-
plodat când și-au produs efectele. Și nu neapărat din vina 
noastră sau din cauza valorii opinate, ci din alte motive, 
dar… ce mai contează, intrasem deja în aceeași oală. 

De aceea concluzionam, la unele întâlniri ale noas-
tre, că trebuie să fim fericiți să avem o verificare preala-
bilă (sigur, adaptată scopului, contextului și modului de 
fructificare al raportului) din partea colegilor din bancă, 
cei care, în fapt, la rândul lor, își asumă o responsabilita-
te alături  de noi. Această verificare nu numai că nu tre-
buia să ne supere, ci din contră, să ne bucure pentru că 
reprezintă o certificare suplimentară (sau nu, și bine este 
și așa) a raționamentului sau a abordării generale și par-
ticulare a speței. Ea este bine venită, mai ales dacă nu o 
poți avea din interiorul colectivului tău (cu costurile de 
rigoare), ci din afara lui și pe deasupra și gratuit. 

VERIFICAREA TE și ÎNVAȚĂ
Mulți am avut noroc cu verificările administrative, 

sau cu verificări (sau cel puţin întrebări ce le-ar fi ridicat 
orice verificator) pentru lucrările pentru raportare finan-
ciară, unde auditorii ne-au cerut justificări și… ne-am 
dat seama astfel unde trebuie să mai acumulăm la ele-
mente teoretice și cum să ne aplecăm la fructificarea lor 
în practică. Și aici avem reacții uneori de neînțeles, atât 
timp cât se cer argumentări și raționamente susținute 
de teorie și de piață, adecvate entității. Desigur, dacă se 
ajunge la situația „opinia mea” vs. „opinia ta”… Uite de 
ce este bună verificarea! În mod normal, un verificator 
confirmat nu va ajunge aici (așa-l învață cursul), iar dacă 
el este doar „pe funcție”, putem apela la un adevărat ve-
rificator, în competența și credibilitatea căruia va trebui 
să credem. Noroc, spuneam, că am avut parte de această 
verificare suplimentară chiar dacă a trebuit să modifi-

căm într-un final raportul (crezând 
în ceea ce modificăm și susținând 
asta și în fața entității). Astfel even-
tuale riscuri și/sau suspiciuni s-au 
diminuat.

În plus, cu siguranță că viitoa-
rele lucrări vor fi mai puternic ar-
gumentate și măcar atunci „opinia 
mea argumentată” va fi împotriva 
opiniei lui de (pseudo) „verificator 
de context”.

Între noi fie vorba, știm că unii 
mai suntem supărați pe „unii verifi-
catori de context”, dar să privim par-
tea bună a relației și să ne bucurăm 
de dezvoltarea specializării „verifi-
carea de rapoarte de evaluare - VE”.

VERIFICAREA  
NE și PREVINE

Parte din noi (dar vom beneficia 
cu toții) am trecut prin procesul de 
monitorizare realizat de Asociație. 
Am beneficiat de rezultatele acestui 
proces dacă am fost conștienți și re-
ceptivi, pentru că dacă din nou mân-
dria a primat în fața rațiunii și nu am 
ţinut cont de concluzia celui neutru, 
de-al casei (inspectorul de verificare 
și monitorizare), tot efortul depus de 
acesta a fost în zadar. Orice concluzii 
nefavorabile (deși fără repercusiuni) 
le-am atacat înainte să ne gândim că 
este un filtru bine venit pentru lucră-
rile viitoare. Și… sigur în fața moni-
torilor noștri și a angajaților noștri 
am fost „stăpâni pe situație și ne-am 
apărat poziția”, dar… gândindu-ne 
ce neajunsuri avem fiecare în siste-
mul de lucru, ce „bombe” am fi putut 
acumula pe parcurs și cum am reuși 
să le evităm pe următoarele, ar trebui, 
de fapt, să sprijinim total Asociația în 
această operațiune de prevenție.

VERIFICAREA  
pentru CE-A FOST

Zi de zi am acumulat  „bombe cu 
explozie întârziată”. Era bine dacă am 
fi fost verificați înainte de fructifica-
rea rapoartelor, era bine dacă eram 
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 Ű Numai acum 
realizăm ce mult 
ar fi contat dacă 
am fi adăugat 
în rapoartele 
de evaluare 
câteva fraze 
în plus, câteva 
comentarii, 
mici explicații, 
aspecte care, 
în dinamica 
timpului și 
derularea 
evenimentelor 
de atunci, le 
consideram 
neimportante 
(secundare), atât 
timp cât totul 
era transparent 
și piața ne 
justifica opiniile.

„puși” să modificăm și să analizăm suplimentar, era bine 
dacă beneficiam de mai demult de controale de monito-
rizare și prevenție.

Era bine… Dar am încercat să ţinem pasul cu tăvălu-
gul dezvoltării/alinierii societății și am încercat să facem 
totul așa cum ne-am priceput (Asociația ne-a furnizat 
continuu up-gradări) și cum s-a putut în România. 

În cărțile celor mai experimentați nu se regăseau pre-
zentate situații legate de deținerea terenului doar de către 
stat, retrocedări pentru despăgubiri pe spețe de peste 60 
de ani și incertitudine a CMBU, de formule de înregistra-
re în patrimoniu a terenurilor. Nimeni nu face trimitere 
la grilele notarilor și declarațiile „atipice” din actele no-
tariale și lipsa de transparență a tranzacțiilor. N-are cum 
să se scrie despre oferte incomplete sau „capcană” (min-
cinoase) ale agențiilor imobiliare, despre schimbarea ur-
banismului de la o zi la alta (pentru un client sau altul) 
sau despre nerespectarea lui, despre vile cu „turnulețe” 
avizate și probabil rar impozitate sau autorizațiile de con-
struire cu „dublă măsură”. Și nici despre reîmproprietă- 
rire cu terenuri incert localizate sau toate diferite fizic de 
faptic, despre lotizarea ilogică în fâșii cărora nu le vezi 
capătul sau despre drepturi de proprietate tergiversate 
sau neîntabulate ori despre blocuri recepționate în baza 
unor documente oficiale ale autorităților, întabulate, dar 
care în fapt sunt de la momentul debutului proiectului 
până la recepția lucrării, niște nisipuri mișcătoare. Cărți-
le nu vorbesc despre „pierderea” cărților funciare, despre 
autorități care ridică din umeri (sau, mai rău, întorc spa-
tele) la ilegalități urbanistice, de mușamalizarea poluării 
mediului. Nu se face referire la holde semănate de unii și 
însușite de alții, nici la alunecări de teren cauzate strict 
de defrișările ilegale. Manualele vorbesc și despre pro-
prietate deplină, fără a se simți nevoia ca în cazul unei 
proprietăţi private să fie absolut necesar un gard înalt și 
greu penetrabil de către cei care au crescut și au rămas în 
vremea „totul este al tuturor”. 

Și, deși prezintă ciclicitatea pieței, cărțile consideră 
că autoritățile, analiștii și ceilalți plătiți și obligați pen-
tru aceasta, informează transparent populația, ci nu o 
„adorm” prin discursuri optimiste și prognoze favorabi-
le, emanate atunci când criza lovea întreaga lume.

Era bine dacă existau înscrisuri și despre specificitatea 
vremurilor și a locurilor.

Noi nu am putut decât să… le deducem, învăța, evita 
și corija din mers.

Ajungem acum să fim verificați, după ani și ani, și nu 
ne mai amintim ce (și mai ales de ce) am scris în raport 
și/sau cum am argumentat atunci opiniile. Contextul de 
atunci ni-l reamintim, limitarea informării, a credibilității 
și a transparenţei datelor. Cum se proceda, în general, știm.

Mai știm că am făcut tot ceea ce 
era necesar și posibil atunci (așa cum 
se putea, așa cum am înțeles, așa 
cum ne-a permis societatea în dez-
voltarea sa).

Numai acum realizăm ce mult 
ar fi contat dacă am fi adăugat în 
rapoartele de evaluare câteva fraze 
în plus, câteva comentarii, mici ex-
plicații, aspecte care, în dinamica 
timpului și derularea evenimentelor 
de atunci, le consideram neimpor-
tante (secundare), atât timp cât totul 
era transparent și piața ne justifica 
opiniile. 

Ei, acum apar aceste verificări, iar 
argumentele lipsesc. La unii numai 
din rapoarte, la alții chiar și din arhi-
vă. Și asta ne poate costa în prezent. 
Măcar de-am învăța din experiența 
altora! Evident că această „experien-
ță” nu trebuie automat echivalată cu 
„intenția și/sau vinovăția implicită a 
colegilor evaluatori” care răspund și 
plătesc acum pentru lipsa argumen-
tărilor din rapoarte trecute.

Trebuie să fim precauți la o astfel 
de „etichetare”,  mai ales când con-
traargumentele vin din zone inacce-
sibile tuturor la momentul evaluării 
sau din surse ce nu reprezentau prac-
tica generală sau chiar cu trimitere la 
proceduri ce nu erau utilizate la acel 
moment.

VERIFICAREA, la ce bun?
În urma celor descrise mai sus, 

mi-am amintit de o speță care mi-a 
sugerat titlul sugestiv pentru exem-
plul de mai jos.

O firmă de construcții prinsă cu 
proiectul nefinalizat și vândut în pe-
rioada de criză: (1) ne referim la 
„standarde” valabile la momentul 
acordării creditelor, (2) ne referim la 
„valoare de piață” la tranzacționarea 
între părți, (3) ne referim la „stan-
darde”, de „piață” și de „valoarea jus-
tă” la înregistrarea/ajustarea în con-
tabilitate, (4) ne referim la „valoare 
de piață” la insolvență și după toate 
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 Ű Noua 
specializate 
VE este, 
deci, un pas 
înainte pentru 
Asociație, 
pentru 
credibilitatea 
ei, o experiență 
pentru noi și 
un pas în spate 
(logic și legal) 
pentru cei care 
„verifică” fără să 
fie competenţi.

acestea… analiza finală se face pe  (5.1) „grila notarilor” 
sau (5.2) „valoare de circulație”… 

Ce condiții de finanțare, ce analiză a modului de pla-
tă, ce discount-uri pentru plata în avans, ce analiză a 
CMBU, ce ajustare de volum/dimensiune, ce analiză a 
compensărilor între dezvoltatori și constructori faliți, ce 
influență negativă a vecinătăților, ce ofertă competitivă, 
ce solvabilitate la cerere, ce standarde…? 

Dar considerăm că ne-am făcut (punctele 1-4) treaba 
și... asta este! 

Asta dacă nu vom fi verificați cu invocarea „Grilei”, 
„Circulației” și după cu totul alte canoane… cu siguranță 
„nebisericești”. Aici deja devine periculos.

Și atunci, la ce bun verificare pe standarde? La ce fo-
losește că am făcut referire la standarde, la tip de valori, 
la ipoteze șamd.? 

De ce, pe parcurs, toți cer și verifică comparabile, 
ajustări oferte și tranzacții, dar în final, în ultimă instanță 
(la propriu), agreează și se bazează pe „coeficienții Kc” 
(total nesusținuți de piață) pentru „ajustarea valorii teh-
nice cu coeficientul de circulație”?

Se cere imperativ și se analizează amănunțit justețea 
și argumentarea CMBU, a comparabilității terenurilor, 
dar în verdictul final, opinia „omologată” este bazată pe o 
„formulă magică” de înmulțire de coeficienți, „panaceul 
închipuit” în care, rezultatul poate varia ușor și subiectiv 
între 1 și 3. Asta în cazul în care nu mai intervine și „Gri-
la” (bat-o vina!).

Este normal să ne întrebăm, totuși, de ce evaluarea pe 
standarde este așa de verificată (este drept fiind mai logi-
că și ancorată în realitate) și cea pe „indicatori prăfuiți de 
birou” este, în final, infailibilă?

Ei, timpul trece și normalitatea va învinge și în 
România.

Verificarea prin prisma standardelor, procedurilor și 
profesionalismului, așa cum a fost lansată de Asociație, 
va fi unul dintre instrumentele de progres.

VERIFICAREA, de către CINE?
În mod normal, ne-am lăsa verificați de orice coleg 

care a obținut această specializare. 
Este încrederea în standarde și în Asociație, în propria 

noastră profesie.
Și parcă… n-am vrea, totuși, să fim verificați de cei 

care impun un tarif de evaluare pentru teren sub cel al 
unui apartament, de cei care cer neapărat o a doua meto-
dă la evaluarea terenului (pe lângă cea prin comparație), 
de cei care încurcă ipoteza „lichidării” cu situația „vânză-
rii forțate”, de cei ce au întocmit „Grila notarilor” și i-au 
dat literă de lege ca valoare de piață, de cei care văd de-
precierea și ca pe o posibilă „apreciere” la costuri șamd. 

Nu ne-am gândit că ar fi avut 
acces la calificarea VE cei care s-ar 
apuca să verifice (deși este tipic la 
români să-și dea cu părerea) lucrări 
ce datează din momente de piață pe 
care nu le-au trăit ca evaluator, pe 
zone a căror specificitate nu o cu-
nosc, cu proceduri și metodologii pe 
care nu au lucrat. 

Cu siguranță Asociația, dar și 
Standardele, au recomandări clare, 
existând până la urma urmei certifi-
carea competenței și chiar… „Verifi-
carea verificării”.

VERIFICAREA CUI?
Este mai greu decât „de către 

cine”! 
Cursul, prin materialele și deru-

larea lui efectivă, te ajută, te îndru-
mă, te limitează…

Fiecare individ, însă, este diferit, 
fiecare evaluator are propria poziție 
cu privire la răspunsul la întrebarea 
„pe cine ar accepta să-l verifice?”. 

Asta dacă poziția și locul de 
muncă nu îți impune imposibilitatea 
să alegi.

Pe de altă parte, așa cum trebuie 
să decizi  singur dacă contractezi o 
lucrare de evaluare sau alta, cu atât 
mai mult, decizia trebuie să aparţină 
fiecăruia în speța Verificării.

VERIFICAREA  
ca EXPERIENȚĂ

Am fost și vom fi verificați cu 
toții. 

Verificări, o să mai vedem dacă o 
să facem, dar cu siguranță vom avea 
în vedere toate aspectele legale, logi-
ce, normale și vom apela la echilibrul 
și calibrarea absolut necesare acestei 
specializări aparent ușoare, dar greu 
apăsătoare.

Noua specializate VE este, deci, 
un pas înainte pentru Asociație, 
pentru credibilitatea ei, o experiență 
pentru noi și un pas în spate (logic și 
legal) pentru cei care „verifică” fără 
să fie competenţi. 
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echipa de Soluționare 

a Conflictelor din 

cadrul firmei de 

avocatură Leman 

Solicitors din Dublin.

Catherine Lyons evidențiază modul în 
care principiul precedentului din dreptul 
anglo-saxon abilitează judecătorii să 
determine „adevărata” valoare

O decizie recentă a unei Curți de 
Apel din Regatul Unit a făcut lu-
mină asupra circumstanțelor care 

trebuie întrunite pentru ca reclamantul să 
poată recupera pierderile cauzate de ne-
glijența în evaluare și asupra pierderilor 
considerate recuperabile. Speța reprezin-
tă cel mai recent episod dintr-o serie de 
acțiuni în despăgubire, unde pretențiile 
privesc „supra-evaluarea” în cazul obli-
gațiunilor garantate cu credite ipotecare 
comerciale, vândute înainte de criza fi-
nanciară – iar rezultatele par să sugereze 
că ceea ce instanțele dau cu o mână, iau 
cu alta. 

Pe baza probelor aduse de părți, jude-
cătorul britanic, deși lipsit de experiență 
în domeniul evaluării, poate să decidă 
care este „adevărata” valoare a unei pro-
prietăți, în timp ce în majoritatea instan-
țelor din Europa judecătorul trebuie să 
se bazeze pe mărturia unui expert tehnic 
judiciar. Speța este interesantă din două 
motive: a presupus o proprietate din Ger-
mania evaluată de un evaluator britanic și 
a definit neglijența în evaluare ca o dife-

rență de +/- 15% față de adevărata valoare 
a proprietății determinată de judecător.

Cauza Titan Europe 2006 - 3 contra 
Colliers International Plc. (aflată în lichi-
dare) a fost soluționată în luna noiembrie 
2015 și ar putea să reprezinte o veste bună 
pentru evaluatori. Litigiul a privit evaluarea 
unei proprietăți imobiliare comerciale din 
Germania elaborată de firma Colliers în 
decembrie 2005. Colliers a evaluat propri-
etatea la 135 milioane euro. Pe baza acestei 
evaluări, Credit Suisse a acordat proprieta-
rului un credit ipotecar în valoare de 110 
milioane euro. Creditul a fost transformat 
în obligațiuni, fiind transferat către Titan 
Europe 2006 Plc., „societate tip vehicul 
investițional”. 

Între timp, proprietatea a fost închi-
riată. Chiriașul a intrat în insolvență și a 
eliberat proprietatea. Prin urmare, pro-
prietarul a intrat în incapacitate de plată și 
a devenit la rândul său insolvent. Proprie-
tatea a fost mai târziu vândută la prețul de 
22,5 milioane euro. 

Titan a dat în judecată firma Colliers 
pe motivul neglijenței profesionale, re-
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Cauza este interesan-

tă prin aceea că se 

pare că la evaluarea 

unor proprietăți imobili-

are comerciale de mari 

dimensiuni, instanțe-

le permit o marjă de 

eroare semnificativă 

de +/- 15%. Aceas-

tă marjă pare să se 

justifice prin caracte-

risticile deseori spe-

ciale ale proprietăților 

imobiliare comerciale 

de mari dimensiuni și 

recunoaște faptul că 

evaluarea acestui tip 

de proprietate imobili-

ară este foarte depar-

te de o știință exactă.

clamând supraevaluarea proprietății cu 
aproximativ 60 milioane euro. Tribuna-
lul comercial din Anglia a stabilit valoa-
rea corectă a proprietății la 103 milioane 
euro. Valoarea estimată de Colliers depă-
șea marja de 15% peste valoarea „corec-
tă” calculată de instanță și firma a fost 
găsită vinovată de neglijență. Instanța a 
atribuit despăgubiri în valoare de 32 mili-
oane euro, adică diferența dintre valoarea 
estimată de Colliers și valoarea estimată 
de instanță.

La apel, evaluatorul nu a contestat 
marja acceptabilă de eroare de +/- 15% 
stabilită de instanța de fond, ci evaluarea 

instanței, pe motivul că era 
incorectă. Curtea de Apel a 
ținut cont de faptul că pro-
prietatea se vânduse cu șase 
luni înainte de evaluarea 
efectuată de Colliers (fapt 
pe care tribunalul comerci-
al a părut să nu-l considere 
relevant), ceea ce, corobo-
rat cu tendința ascendentă 
a pieței, a dus la reconsi-
derarea adevăratei valori a 
proprietății la 118,3 mili-
oane euro. Astfel, valoarea 
estimată de Colliers a ajuns 
să se încadreze în marja de 
eroare de 15% și, prin ur-
mare, acuzația de neglijență 
a fost respinsă.

Cauza este interesantă 
prin aceea că se pare că la 
evaluarea unor proprietăți 
imobiliare comerciale de 
mari dimensiuni, instanțe-
le permit o marjă de eroare 
semnificativă de +/- 15%. 
Această marjă pare să se 
justifice prin caracteristicile 
deseori speciale ale proprie-
tăților imobiliare comercia-
le de mari dimensiuni și re-
cunoaște faptul că evaluarea 

acestui tip de proprietate imobiliară este 
foarte departe de o știință exactă. Bineîn-
țeles, decizia vine din Regatul Unit și prin 
urmare nu are efecte asupra instanțelor 
din alte părți. Cu toate acestea, nu există 
niciun motiv care ne-ar împiedica să cre-
dem că și alte instanțe ar putea proceda 
la fel, în cazul în care sunt sesizate într-o 
cauză asemănătoare. În Irlanda, cauzele 
în care se reclamă neglijența evaluatorului 
sunt rare, cea mai recentă fiind o hotărâ-
re a Înaltei Curți din 2013, care, deși este 
utilă, nu ne oferă prea multe informații 
procedurale cu privire la marja de eroare 
sau la relația de cauzalitate. 

Preluat / tradus  
cu permisiunea TEGoVA

Acest articol a fost preluat din ediția din 
luna februarie a publicației European Valuer 

Journal, editată de TEGoVA

European Valuer Journal
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Raport de analiză statistică  
a Bazei Imobiliare de Garanții (BIG)

A. STATISTICI GENERALE PE TIPURI ȘI SUBTIPURI  
DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

Q4 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 (%)

Rezidențială 1.659,26 29,33 22.632 73,75

Comercială 1.536,96 27,17 2.607 8,49

Industrială 1.381,17 24,41 1.806 5,88

Teren 600,99 10,62 3.085 10,05

Mixtă 269,50 4,76 280 0,91

Agricolă 165,30 2,92 232 0,76

Alte tipuri 44,11 0,78 47 0,15

Total 5.657,29 100,00 30.689 100,00

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 858,03 51,71 16.491 72,87

Casă cu teren 567,67 34,21 5.349 23,63

Bloc de apartamente 120,01 7,23 62 0,27

Ansamblu rezidențial 62,24 3,75 30 0,13

Apartament în casă 51,32 3,09 700 3,09

Total 1.659,26 100,00 22.632 100,00

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

Procentaj  
valoric (%)

Număr 
rapoarte

Procentaj  
cantitativ (%)

Comercială

Spațiu comercial - clădire independentă 656,29 42,70 1.027 39,39

Spațiu de birouri - clădire independentă 421,04 27,39 289 11,09

Unitate cazare 266,92 17,37 177 6,79

Spațiu comercial - parte dintr-o clădire 149,73 9,74 970 37,21

Spațiu de birouri - parte dintr-o clădire 33,03 2,15 135 5,18

Spațiu de agrement 9,95 0,65 9 0,35

 Total 1.536,96 100,00 2.607 100,00

Sumă valori de piață (milioane €) 
– Proprietăți rezidențiale

Sumă valori de piață (milioane €) 
– Proprietăți comerciale
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c. Proprietăți de tip industrial

d. Proprietăți de tip agricol

Sumă valori de piață (milioane €)  
– Proprietăți industriale

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

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

Industrială
Spațiu de producție 782,45 56,65 903 50,00

Spațiu de depozitare și logistică 598,73 43,35 903 50,00

 Total 1.381,17 100,00 1.806 100,00

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) 183,68 68,15 183 65,36

Spațiu de producție și depozitare 33,08 12,27 39 13,93

Spații comerciale și birouri 25,25 9,37 28 10,00

Bloc de apartamente cu spații comerciale (retail) 19,13 7,10 12 4,29

Spații de birouri cu spații comerciale (retail) 8,36 3,10 18 6,43

 Total 269,50 100,00 280 100,00

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

Agricolă

Fermă zootehnică 59,19 35,81 115 49,57

Siloz 38,69 23,41 31 13,36

Fermă avicolă 20,45 12,37 17 7,33

Fermă piscicolă 17,85 10,80 8 3,45

Ferma agricolă de cultură 12,69 7,67 45 19,40

Abator 9,73 5,89 3 1,29

FNC 4,27 2,58 3 1,29

Seră legumicolă / floricolă 1,54 0,93 3 1,29

Moară 0,47 0,28 4 1,72

Livadă 0,24 0,14 2 0,86

Cramă/ Centru de vinificație 0,17 0,10 1 0,43

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

 Total 165,30 100,00 232 100,00

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 395,58 65,82 1.293 41,91

Extravilan 73,52 12,23 961 31,15

Intravilan arabil 64,16 10,68 431 13,97

Cu destinație agricolă 60,86 10,13 381 12,35

Cu destinație specială 6,17 1,03 13 0,42

Cu destinație forestieră 0,67 0,11 5 0,16

Aflat permanent sub ape 0,02 0,0033 1 0,03

Total 600,99 100,00 3.085 100,00

g. Alte tipuri de proprietăți

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

Procentaj  
valoric (%)

Număr  
rapoarte

Procentaj  
cantitativ (%)

Alte tipuri

Centrală hidroelectrică 16,99 38,51 5 10,64

Centrală electrică fotovoltaică 14,33 32,48 6 12,77

Stație distribuție carburanți 12,79 29,01 36 76,60

Centrală electrică eoliană 0,00 0,00 0 0,00

Total 44,11 100,00 47 100,00

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 656

Casa cu teren* 556

Alexandria Apartament în bloc 537

Arad
Apartament în bloc 646

Casa cu teren 678

Bacău Apartament în bloc 651

Baia Mare Apartament în bloc 646

Bistriţa
Apartament în bloc 597

Casa cu teren 518

Botoșani Apartament în bloc 619

Brașov
Apartament în bloc 880

Casa cu teren 762

Brăila Apartament în bloc 592

București

Apartament în bloc 1.047

Apartament în casă 1.040

Casa cu teren 1.013

Buzău Apartament în bloc 685

Călărași Apartament în bloc 562

Cluj-Napoca

Apartament în bloc 1.176

Apartament în casă 1.048

Casa cu teren 1.042

Constanţa
Apartament în bloc 909

Casa cu teren 995

Craiova Apartament în bloc 815

Deva Apartament în bloc 603

Drobeta-Turnu Severin Apartament în bloc 487

Focșani Apartament în bloc 585

Galaţi Apartament în bloc 678

Giurgiu Apartament în bloc 446

Iași
Apartament în bloc 888

Casa cu teren 638

Oradea
Apartament în bloc 688

Casa cu teren 606

Piatra-Neamţ Apartament în bloc 641

Pitești Apartament în bloc 799

Ploiești
Apartament în bloc 762

Casa cu teren 719

Râmnicu Vâlcea Apartament în bloc 652

Reșiţa Apartament în bloc 469

Satu Mare
Apartament în bloc 546

Casa cu teren 599
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* Valoare de piaţă (€/ mpsu)

Municipiu/ oraș Subtip proprietate Valoare de piață (€/ mp)
Sfântu Gheorghe Apartament în bloc 494

Sibiu

Apartament în bloc 784

Apartament în casă 754

Casa cu teren 728

Slatina Apartament în bloc 644

Slobozia Apartament în bloc 610

Suceava Apartament în bloc 698

Târgoviște Apartament în bloc 551

Târgu Jiu Apartament în bloc 728

Târgu Mureș
Apartament în bloc 765

Casa cu teren 645

Timișoara

Apartament în bloc 980

Apartament în casă 886

Casa cu teren 837

Tulcea Apartament în bloc 739

Vaslui Apartament în bloc 591

Zalău Apartament în bloc 500

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

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

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

1 Cluj-Napoca 1.176

2 Bucureşti 1.047

3 Timişoara 980

4 Constanţa 909

5 Iaşi 888

6 Braşov 880

7 Craiova 815

8 Piteşti 799

9 Sibiu 784

10 Târgu Mureş 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 1.042

2 Bucureşti 1.013

3 Constanţa 995

4 Timişoara 837

5 Braşov 762

6 Sibiu 728

7 Ploieşti 719

8 Arad 678

9 Târgu Mureş 645

10 Iaşi 638

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

1 Cluj-Napoca 1.048

2 Bucureşti 1.040

3 Timişoara 886

4 Sibiu 754
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Valori de piață (€/ mp) – Sectoare București

Sector București Subtip proprietate Valoare de piață

Sector 1 Apartament în bloc 1.315

Sector 2
Apartament în bloc 1.045

Casă cu teren 1.059

Sector 3
Apartament în bloc 1.063

Casă cu teren 1.004

Sector 4
Apartament în bloc 1.017

Casă cu teren 900

Sector 5
Apartament în bloc 922

Casă cu teren 867

Sector 6 Apartament în bloc 1.058

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

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

1 Sector 1 1.315

2 Sector 3 1.063

3 Sector 6 1.058

4 Sector 2 1.045

5 Sector 4 1.017

6 Sector 5 922

Valoare de piață/ mp  - Casă cu teren Valoare de piață/ mp - Apartament în casă
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Valoare de piață / mp - Casă cu terenCasă cu teren – Top valoare de piață

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

1 Sector 2 1.059

2 Sector 3 1.004

3 Sector 4 900

4 Sector 5 867

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

Valori de piață (€/ mp) – Județe

Valori de piață (€/ mp) – Județe

b. PROPRIETĂȚI DE TIP COMERCIAL 

c. PROPRIETĂȚI DE TIP INDUSTRIAL 

d. TEREN  

Spațiu de depozitare și logistică

Extravilan

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

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

1 Timiş 372

2 Cluj 327

3 Braşov 253

Valori de piață (€/ mp) – Județe
Intravilan construcții

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

1 Timişoara 126

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

1 Ilfov 16,68

2 Călăraşi 0,50

Cu destinație agricolă

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

1 Arad 0,52

2 Brăila 0,42

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

1 Cluj-Napoca 1.142

2 Iaşi 958

3 Timişoara 957

4 Constanţa 925

5 Bistriţa 639

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

1 Constanța 784
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Sondaj – 10 decembrie 2016
Poiana Brașov

În cadrul Întâlnirii anuale a membrilor corporativi ANEVAR, ce a avut loc la 
Poiana Brașov în data de 10 decembrie 2016, a fost realizat un sondaj cu parti-
ciparea celor aproximativ 100 de persoane prezente la eveniment. Întrebările și 

răspunsurile obținute atunci sunt disponibile mai jos:

1. Ce tip de activitate de pregătire profesională continuă 
preferați?
1. Seminare cu prezență la sală;
2. Teste online;
3. Conferințe profesionale pe diferite teme;
4. Webinarii (seminare interactive transmise pe internet).

2. Care dintre următoarele afirmații se aplică  
activității companiei dumneavoastră?
1. Evaluatorii companiei sunt responsabili integral de propria pregătire 

profesională;
2. Compania asigură formarea și perfecționarea profesională a evaluatorilor;
3. Compania încurajează proprii evaluatori să urmeze programul de 

pregătire continuă, însă nu le impune acest lucru.

3. Care a fost activitatea cu cea mai mare pondere, ca număr  
de rapoarte de evaluare, desfășurată de dvs. în anul 2016:
1. Evaluarea pentru garantarea împrumuturilor;
2. Evaluarea pentru impozitare;
3. Evaluarea pentru raportare financiară;
4. Altele.

Evaluarea
pentru

garantarea
împrumuturilor

Evaluarea
pentru

impozitare

Evaluarea
pentru

raportare
financiară

Altele

54%

22%

7%

17%

Seminare cu
prezență la

sală

Teste online Conferințe
profesionale
pe diferite

teme

Webinarii
(seminare
interactive

transmise pe
internet)

36%

11%

51%

2%

18%

61%

21%

Evaluatorii 
companiei sunt 

responsabili 
integral de pro-
pria pregătire 
profesională

Compania 
asigură forma-

rea și per-
fecționarea 

profesională a 
evaluatorilor

Compania încura-
jează proprii evalu-

atori să urmeze 
programul de 

pregătire continuă, 
însă nu le impune 

acest lucru
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4. Care a fost activitatea cu cea mai mare pondere,  
ca cifră de afaceri, desfășurată de dvs. în anul 2016:
1. Evaluarea pentru garantarea împrumuturilor;
2. Evaluarea pentru impozitare;
3. Evaluarea pentru raportare financiară;
4. Altele.

5. Care a fost evoluția cifrei de afaceri 
pe care ați realizat-o în anul 2016 din 
activitatea de evaluare:
1. A rămas aceeași cu cea din anul 2015;
2. A scăzut față de anul 2015;
3. A crescut față de anul 2015;
4. Nu e cazul.

6. În situația în care cifra de afaceri pe care ați 
realizat-o în anul 2016 din activitatea de evaluare a 
crescut, rata de creștere a fost:
1. Până în 10%;
2. Între 10-25%;
3. Între 25-50%;
4. Între 50% - 100%;
5. Peste 100%;
6. Nu mă găsesc în această categorie.

7. În situația în care cifra de afaceri pe care  
ați realizat-o în anul 2016 din activitatea  
de evaluare a scăzut, rata de scădere a fost:
1. Până în 10%;
2. Între 10-25%;
3. Între 25-50%;
4. Peste 50%;
5. Nu mă găsesc în această categorie.

8. Cum estimați evoluția cifrei de afaceri din 
activitatea de evaluare pe care o veți realiza în anul 
2017 comparativ cu anul 2016?
1. Menținere;
2. Creștere;
3. Scădere.

Evaluarea
pentru

garantarea
împrumuturilor

Evaluarea
pentru

impozitare

Evaluarea
pentru

raportare
financiară

Altele

41%

20%

11%

29%

A rămas aceeaşi
cu cea din anul

2015

A scăzut faţă de
anul 2015

A crescut faţă de
anul 2015

Nu e cazul

18% 16%

56%

11%

Până
în 10%

Între
10-25%

Între
25-50%

Între
50% -
100%

Peste
100%

Nu mă
găsesc

în
această
categorie

12%

26%

9%
5% 5%

42%

Până în
10%

Între 10-
25%

Între 25-
50%

Peste
50%

Nu mă
găsesc în
această

categorie

8%
3% 3% 2%

84%

Menţinere Creştere Scădere

44% 46%

10%
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10. Aplicarea abordării prin piaţă utilizând în grila de comparaţii 
doar oferte de vânzare verificabile, neutilizând tranzacţii:
1. Este neconform cu standardele de evaluare în vigoare;
2. Este conform cu standardele de evaluare în vigoare;
3. Nu este conform dar toată lumea procedează astfel.

12. Sunteți mulțumiți de informațiile existente 
pe site-ul www.anevar.ro?
1. Foarte mulțumit;
2. Mulțumit;
3. Mai puțin mulțumit;
4. Nemulțumit.

14. Sunteți titularul unui cont pe LinkedIn?
1. Da
2. Nu

11. Utilizarea doar a tranzacțiilor de vânzare cumpărare în grila 
de comparații în cazul abordării prin piață:
1. Va conduce întotdeauna la valoarea de piață pentru că avem la bază 

contracte notariale;
2. Nu va conduce întotdeauna la valoarea de piață dacă se poate justifica 

faptul că motivațiile cumpărătorului și vânzătorului care au semnat 
contractul nu îndeplinesc cerințele din definiția valorii de piață;

3. Este o variantă mai nesigură decât cea în care sunt utilizate oferte sau, și 
oferte!

13. Sunteți titularul unui cont pe Facebook?
1. Da
2. Nu

Este neconform
cu standardele
de evaluare în

vigoare

Este conform
cu standardele
de evaluare în

vigoare

Nu este
conform dar
toată lumea

procedează astfel

2%

93%

5%

Foarte mulțumit Mulțumit Mai puțin mulțumit Nemulțumit

19%

63%

17%

2%

Da Nu

62%

38%

3%

76%

21%

Va conduce întot-
deauna la valoa-

rea de piață 
pentru că avem la 

bază contracte 
notariale

Este o variantă 
mai nesigură 
decât cea în 

care sunt utili-
zate oferte 

sau, și oferte!

Nu va conduce 
întotdeauna la 

valoarea de piață 
dacă se poate 

justifica faptul că 
motivațiile 

cumpărătorului...

Da Nu

77%

23%

9. În condițiile în care estimați evoluția cifrei de afaceri din ac-
tivitatea de evaluare pe care o veți realiza în anul 2017 compa-
rativ cu anul 2016 ca fiind crescătoare, rata de creștere va fi:
1. Până în 10%;
2. Între 10-25%;
3. Între 25-50%;
4. Peste 50%;
5. Nu mă găsesc  

în această categorie.

Până în
10%

Între 10-
25%

Între 25-
50%

Peste
50%

Nu mă
găsesc în
această

categorie

20% 21%

7%
2%

51%
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16. Pagina oficială de Facebook a ANEVAR reprezintă 
o sursă de informații pe care o urmăriți?
1. Da
2. Nu

15. Vă informați privind activitatea desfășurată de 
către Consiliul director?
1. Da - prin Newsletter;
2. Nu știu unde să găsesc minutele ședințelor de CD;
3. Nu mă interesează.

Da Nu

48%

52%Da - prin
Newsletter

Nu știu unde să
găsesc minutele
ședințelor de

CD

Nu mă
interesează

74%

22%

4%

18. Cum percepeți independența evaluatorului?
1. Clienţii nu mi-au influențat opinia privind valoarea;
2. Am fost nevoit să țin seama de așteptările clienților pentru a putea 

rămâne în continuare pe piață;
3. Nu am întâlnit asemenea cerințe ale clienților.

17. Seminarele de pregătire continuă la care ați participat în 
anul 2016:
1. Au avut doar scopul să realizez cele 20 de ore de pregătire continuă 

conform legii;
2. Au corespuns așteptărilor și nevoilor mele profesionale;
3. Nu au fost la nivelul așteptărilor mele.

Clienții nu
mi-au influenţat
opinia privind

valoarea

Am fost
nevoit să țin
seama de
așteptările
clienților...

Nu am întâlnit
asemenea
cerințe ale
clienților

90%

7% 3%

Au avut doar
scopul să

realizez cele
20 de ore de

prgătire continuă

Au corespuns
așteptărilor și
nevoilor mele
profesionale

Nu au fost la
nivelul

așteptărilor
mele

7%

66%

28%

20. Care dintre specializările evaluării reprezintă interes 
pentru dumneavoastră ca un următor nivel profesional? 
1. EPI
2. EI
3. EBM
4. VE EPI EI EBM VE

7%

23% 23%

48%

19. Cum considerați riscul asupra profesiei de evaluator  
în anul 2016?
1. Nu este un risc ridicat pentru că valoarea este doar o opinie care 

nu atrage răspunderea evaluatorului;
2. Este mult mai mare ca în anii anteriori;
3. Este în scădere.

Nu este un risc 
ridicat pentru 

că valoarea este 
doar o opinie...

Este mult
mai mare ca

în anii
anteriori

Este în
scădere

98%

2%
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Interviu cu Dalina Bădescu, Evaluator EPI, EBM

„Superficialitatea  
nu va naște niciodată  
un lucru de valoare”

Cum ai început?  
Ce pregătire ai la bază?

Am terminat Geodezia. Dar de fapt totul este „o 
lucrare” a mamei mele. Văzând că sunt complet neho-
tărâtă în ceea ce privește calea profesională pe care tre-
buia să o aleg la un moment dat, a anticipat foarte bine 
nevoia evaluărilor de artă și m-a îndrumat către această 
direcție. Îmi spunea atunci când eram mică, dat fiind 
caracterul meu uneori extrem de nesuferit că aș putea 
deveni inspector fiscal sau critic de artă. Și tot ea a ales 
pentru mine cea de a doua variantă. Astfel, am început 
cu examenul la facultatea de Istoria artei. Au urmat câ-
teva luni în care mama nu a mai vorbit cu mine până nu 
am acceptat să dau examen și la facultatea de Geodezie. 
Am intrat și la Geodezie, provenind de altfel dintr-o fa-
milie cu tradiție în domeniu. 

Care a fost momentul în care a apărut 
ANEVAR în parcursul tău profesional?

Tot mama a fost cea care m-a ghidat către cursurile 
organizate de ANEVAR. A urmat examenul de finali-
zare a stagiaturii, în urma căruia am devenit membru 
titular ANEVAR. În urmă cu patru ani începusem doc-
toratul la facultatea de Istorie și am participat atunci, 

Dalina Bădescu are 
27 de ani. Este eva-
luator cu speciali-

zările EPI și EBM și își de-
dică timpul liber picturii. 
Apartamentul ei este, în 
același timp, birou, atelier 
și galerie. Printre tablouri, 
colaje și obiecte „găsite” 
prin târguri de vechituri, 
pe care le colecționează 
de ceva vreme, lucrează 
și cu cifre și documen-
te necesare întocmirii ra-
poartelor de evaluare. Am 
invitat-o să ne vorbească 
despre cele două pasiuni 
ale sale, cu accent pe acti-
vitatea artistică.

 Ű Un interviu de Raluca Șlicaru 
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pentru prima oară, la o conferință 
organizată de ANEVAR, în calita-
te de speaker, la Gura Humorului: 
„Evaluarea bunurilor din patrimo-
niul cultural-istoric”. Atunci l-am 
cunoscut și pe Pavel Șușară, de la 
Asociația experților de artă și așa 
a început aventura mea în lumea 
evaluatorilor de obiecte de artă. Au 
urmat vizite prin atelierele artiștilor 
români și astfel am învățat într-un 
an cât nu învățasem în șapte ani de 
facultate. Am luat contact cu arta 
românească și cu reprezentanții ei 
și tot ce descopeream îmi plăcea 
din ce în ce mai mult. Învățasem 
în scoală numai despre Van Gogh, 
Picasso, Kandinsky și alți străini, 
dar aproape nimic despre pictorii 
români, în special despre arta con-
temporană autohtonă, de parcă ea 
nici nu ar exista. Atunci am început 
să îmi pun întrebări și să înțeleg, de 
exemplu, de ce și cum anume pic-
torii își aleg stilul. Întrebarea este 

de ce un artist cu pregătire academică, care ar putea ori-
când să facă un portret impecabil, în stil clasic, alege să-l 
realizeze din trei linii și două puncte. Atunci mi-a venit 
ideea de a încerca și eu. De ce nu? Am studii tehnice și 
pot face un plan, un releveu, o secțiune verticală, ori-
când, dar nu știam să pictez. Chiar mă temeam de ule-
iuri. Dacă iei două culori și încerci să le amesteci, profan 
fiind, nu îți iese absolut nimic. Când am reușit să îmi 
fac curaj, am descoperit că uleiurile sunt vâscoase, nu se 
usucă repede și că lucrul cu ele reprezintă o mare pro-
vocare. Am început singură, propunându-mi să fac pași 
mici și să abordez mai întâi partea tehnică. Am desenat 
un punct pe care l-am transformat într-o linie. Linia se 
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poate frânge sau se poate curba. Și 
așa, într-o seară, după o licitație, am 
desenat pe o hârtie dintr-un carnet 
de inspecții tehnice o linie care fluc-
tua și prindea forme. A ieșit un desen 
interesant, pe 12 registre. 

Acesta a reprezentat 
începutul?

Da, am arătat schița aceasta cer-
cului meu de prieteni. Ei m-au în-
curajat să umplu formele cu culoa-
re. I-am aratat-o și lui Pavel Șușară. 
Și el m-a încurajat. Acela a fost în-
tr-adevăr începutul. Au urmat 30 
de lucrări pe care le-am terminat 
într-un an. Am început cu acrilic și 
tempera. Abia mai târziu am trecut 
la uleiuri. Mi-a plăcut extrem de 
mult senzația de a te pierde în ma-
terialitatea uleiului, în vâscozitatea 
lui. Uleiul este dens, carnal. Mie mi 
se pare că pictura în ulei este un fel 
de sculptură. 

Ce s-a întâmplat 
cu lucrările?

Fiecare tablou din cele 30 repre-
zintă un portret și atunci, pe spate-
le fiecaruia, am scris un text, prin 
care spun, de fapt, povestea vieții 
fiecărui personaj. Combinația de 
text cu artă vizuală a dus la finali-
zarea proiectului și printr-o carte 
de poezii, care poarta numele ex-
poziției: EKG. Am avut în martie, 
anul trecut, primul meu vernisaj, la 
Muzeul Țăranului Român. Cred că 
au fost aproximativ 400 de persoa-
ne în seara aceea. 

Care a fost feedback-ul?

Expoziția a fost foarte bine pri-
mită. A participat președintele Uni-
unii Artiștilor Plasitici, Petru Lu-
caci, care a apreciat munca mea și 
care mi-a spus că promit și că am 
„zvâc”.  A fost o expoziție de debut 
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din care câștig și din care susțin 
activitatea artistică. Nu voi renun-
ța niciodată la evaluare, chiar dacă 
voi câștiga și din pictură. Fiecare 
lucrare de evaluare este o provoca-
re pentru mine, pentru că implică 
probleme, situații diverse întâlnite 
pe teren, multă atenție atunci când 
culegi informațiile necesare stabili-
rii valorii finale, fie că este vorba de 
un magazin sau o pictură. 

Întocmești singură 
rapoartele de evaluare?

Da, pe cele ale proprietății 
imobiliare și pentru bunuri mo-
bile în general. Evaluările obiec-
telor de artă necesită însă ajutorul 
experților. 

Și care ar fi ponderea 
lucrărilor? Cât EPI 
și EBM și cât artă?

Depinde de perioada anului. 
Acum sunt în plină perioadă de 
evaluări pentru impozitare. A doua 
parte a anului este dedicată de re-
gulă colecțiilor și evaluărilor pen-
tru patrimoniu. Totul se desfășoară 
în funcție de cerere. 

Nu îmi explic însă cum 
poți să practici două 
activități atât de diferite. 
În școală, la ce erai mai 
bună, la matematică 
sau la română?

La ambele. Poate acesta este și 
răspunsul la întrebarea ta. Rezolv 
probleme și atunci când pictez. Am 
remarcat că o lucrare care nu îmi 
ridică probleme, întrebări, nu va fi 
una de valoare în final. Superficiali-
tatea nu va naște niciodată un lucru 
de valoare. Este valabil atât pentru 
munca mea de evaluator, cât și pen-
tru cea de artist plastic. 

foarte intensă, coerentă. Ca dovadă, am primit ulterior 
invitații de la muzee și am plimbat expoziția la Ploiești, 
la Bacău și urmează Piatra-Neamț și Sângeorz-Băi.

Ai și vândut unele lucrări?

Da, am vândut câteva tablouri, dar nu le-am predat 
încă proprietarilor pentru că nu vreau să dezmembrez 
colecția itinerantă. Acum merg la Bienala de la Chiși-
nău cu două lucrări care sunt deja vândute. În mai va 
avea loc această Bienală, cu participare internațională. 

Ce mai pregătești?

Am o serie de picturi cu personaje ce se va materia-
liza într-o expoziție al cărei vernisaj va fi organizat la în-
ceputul lunii aprilie. 

Realizezi numai evaluări de artă?

Nu. Acum, de exemplu, sunt în plin sezon de evalu-
ări pentru impozitare. 

Dar în domeniul artei, 
ce specializări deții?

Specializarea mea principală este cartografia, hărți-
le vechi.

Nu te-a încântat niciodată ideea 
de a deveni specialist pe pictură?

Ar fi o sarcină în plus pentru mine și cred că sunt 
multe lucruri în patrimoniu care pot fi evaluate, cum ar 
fi: parcuri de sculptură, situri arheologice sau clădiri de 
patrimoniu, pe care le studiez acum.

Pe de altă parte, având eu însămi o colecție mică 
de artă, devin un fel de specialist fără diplomă. Am re-
marcat că tinerii colecționarii sunt mai atrași de arta 
contemporană. Nu sunt interesați de cota artistului sau 
dacă lucrarea este semnată sau nu. Cumpără ce li se pare 
că îi definește. Consider că arta contemporană este o in-
vestiție foarte bună. Și aici, Ghenie este un exemplu clar. 
Dacă îl cumpărai din Cluj acum câțiva ani, îl vindeai as-
tăzi în afara țării cu sume uriașe. 

Aloci același timp 
evaluărilor și picturii?

În primul rând acord timp evaluărilor pentru că 
trebuie să recunosc că aceasta este profesia de bază, 
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Iarba nu este 
întotdeauna mai verde

Peter T. Christensen este consilier general la LIA Administrators  
& Insurance Services. LIA gestionează programul de asigurare  
profesională aprobat de Appraisal Institute.

Problema răspunderii legale în State-
le Unite ale Americii nu arată prea 
rău în comparație cu alte state.

Printr-o hotărâre judecătorească din 
2014, s-au atribuit pagube în valoare de 
35 milioane USD unui emitent de obliga-
țiuni ipotecare (garantate prin ipoteci co-
merciale) care a formulat acuzații de ne-
glijență împotriva unei firme de evaluare,  
filială a unei corporații internaționale. 

Speța a privit evaluarea unui depo-
zit în anul 2005, 

când o bancă a acordat un credit pentru 
120 milioane USD pe baza unei valori es-
timate a proprietății imobiliare de 148 mi-
lioane USD. Împrumutul a fost mai târziu 
transformat în obligațiuni ipotecare. 

 Raportat la cuantumul pretențiilor și 
la costurile unei polițe de asigurare din 
ultimii zece ani, riscul în materie de răs-
pundere legală este dublu sau triplu pen-
tru evaluatorii din Regatul Unit și Austra-
lia față de cei din SUA. 

În perioada cea mai acută a crizei fi-
nanciare, atât proprie-
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Raportat la cuantumul 

pretențiilor și la 

costurile unei polițe 

de asigurare din 

ultimii zece ani, 

riscul în materie de 

răspundere legală 

este dublu sau triplu 

pentru evaluatorii 

din Regatul Unit și 

Australia față de cei 

din SUA. 

tarul, cât și chiriașul depozitului au intrat 
în insolvență. În 2009, emitentul de obli-
gațiuni ipotecare a executat proprietatea 
aflată în dificultate, care s-a vândut în cele 
din urmă la prețul de 25 milioane USD. 

Pasul următor a fost că emitentul de 
obligațiuni a dat în judecată firma de eva-
luare, filiala unei firme imobiliare inter-
naționale, arătând în susținerile sale că 
proprietatea fusese supraevaluată și învi-
nuind firma pentru pierderile înregistra-
te. Judecătorul s-a pronunțat în sensul că 
„adevărata valoare” a proprietății imobi-
liare ar fi trebuit să fie 113 milioane USD, 
nu 148 milioane USD, diferența fiind 
atribuită neglijenței, ceea ce atrage răs-
punderea firmei. Instanța a obligat firma 
la plata unor despăgubiri în valoare de 35 
milioane USD. 

Vă simțiți mai bine dacă știți că acest 
caz înfricoșător nu s-a petrecut în Statele 
Unite ale Americii? Este vorba de o in-
stanță britanică și depozitul era german. 
Evaluatorii erau europeni, nu americani.

Dacă vă gândiți că viața este grea pen-
tru evaluatorii din SUA, gândiți-vă că, la 
capitolul răspundere legală, alte țări de pe 
mapamond stau mai rău. Raportat la cuan-
tumul pretențiilor și la costurile unei polițe 
de asigurare din ultimii zece ani, riscul în 
materie de răspundere legală este dublu sau 
triplu pentru evaluatorii din Regatul Unit 

și Australia față de cei din 
SUA. 

Același lucru este valabil și pentru Ca-
nada, unde, în ultimul deceniu, preten-
țiile față activitatea de evaluare sunt cu 
aproximativ 50% mai mari decât în SUA. 
Totodată, pretențiile reclamate au condus 
la atribuirea unor despăgubiri medii mai 
substanțiale, ceea ce a făcut ca prețul unei 
polițe de asigurare profesională să fie du-
blu în Canada față de SUA.

Înainte de a merge mai departe, să vă 
mai spun ceva care să vă facă să vă vină ini-
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Suntem o societate 

cu reputație de 

procesomani, unde la 

tot pasul ne lovim de 

nenumărate procese 

intentate în nume 

colectiv sau în nume 

propriu pentru o cafea 

fierbinte.

ma la loc, dacă le plângeați de milă evalua-
torilor din cazul cu depozitul (unde sumele 
au fost calculate în euro, nu în dolari): În 
noiembrie 2015, Curtea de Apel a casat de-
cizia instanței inferioare. Curtea de Apel a 
constatat că „adevărata valoare” se situează 
în jurul sumei de 118 milioane euro (apro-
ximativ 130 milioane USD) și că astfel va-
loarea estimată de evaluator se încadrea-
ză în „marja acceptabilă”. Instanța 
inferioară determinase anterior o 
marjă de eroare acceptabilă de 15 
procente și deoarece valoarea se 
situa în această marjă, Curtea de 
Apel a achitat firma de evaluare de 
acuzațiile de neglijență. 

Cum se face că riscul de a atra-
ge răspunderea legală a evaluato-
rului este mai mic în Statele Unite 
ale Americii? 

Suntem o societate cu reputație 
de procesomani, unde la tot pasul 
ne lovim de nenumărate procese 
intentate în nume colectiv sau în 
nume propriu pentru o cafea fier-
binte. De fapt, cercetările în mate-
rie de drept au arătat că americanii 
apelează la justiție mai mult decât 
alte națiuni. Un studiu din 2010, 
efectuat de un profesor de drept 
de la Harvard și un profesor de ad-
ministrația afacerilor de la Indiana 
University, a arătat că, în decurs de 
un singur an, numărul proceselor 
intentate la 100.000 de locuitori a 
fost de 5.806 în SUA, în comparație 
cu 3.681 în Regatul Unit și numai 
1.542 în Australia. Canada se află pe 
ultimul loc în clasament, cu 1.450 
de cazuri la 100.000 de locuitori. 

Însă atunci când este vorba de 
procese intentate evaluatorilor, se 
petrece ceva în SUA care le permi-
te evaluatorilor să evite capcana 
litigiilor în care cad colegii lor din 
Regatul Unit, Australia și Canada. 
Care este explicația? 

Evaluatorii din SUA 
elaborează rapoarte 
de evaluare de 
mai bună calitate

O explicație posibilă a faptului că riscul 
atragerii răspunderii legale este mai mic în 
America este că evaluatorii elaborează ra-
poarte de mai bună calitate. Să explic, înainte 
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De regulă, evaluatorii 

americani prezintă mai 

multe detalii despre 

evaluare și includ 

în raportul standard 

mai multe informații 

despre modul în care 

au ajuns la concluzia 

despre valoare.

de a genera un incident internațional. Îmi 
este imposibil să spun care este țara în care 
evaluatorii elaborează cele mai fiabile esti-
mări, însă rapoartele de evaluare din SUA 
conțin ceva care reduce posibilitatea atragerii 
răspunderii legale a evaluatorului și șansele 
ca instanța să accepte pretențiile împotriva 
sa, dacă se ajunge la un proces. Din perspec-
tiva legală, sunt încredințat că evaluatorii din 

Regatul Unit și din Australia (și evaluatorii 
din Canada, în mai mică măsură) au ceva 
de învățat de la evaluatorii americani despre 
cum să-și ia măsuri de siguranță împotriva 
atragerii răspunderii legale. 

În comparație cu rapoartele de evaluare 
din Regatul Unit și Australia pe care le-am 
văzut, rapoartele din SUA conțin mai mul-
te detalii despre proprietatea imobiliară și 

analiza din procesul de evaluare. 
De regulă, evaluatorii americani 
prezintă mai multe detalii despre 
evaluare și includ în raportul stan-
dard mai multe informații despre 
modul în care au ajuns la concluzia 
despre valoare. De asemenea, ra-
portul de evaluare include de obi-
cei hărți detaliate și un număr mai 
mare de fotografii, atât a proprie-
tății subiect, cât și a proprietăților 
comparabile. Și tot de regulă, eva-
luatorul prezintă pașii procesului 
de ajustare a prețului proprietăților 
comparabile pentru diferite carac-
teristici și condiții.

Deși sunt și aici voci care se 
lamentează cu privire la această 
practică, „grosimea” raportului de 
evaluare în SUA face ca cel care 
parcurge sau verifică evaluarea să-
și poată da seama dacă evaluarea 
este în ansamblul său rezultatul 
unei analize solide, susținută de 
faptele relevante. Aceasta înseam-
nă că o evaluare neglijentă sau 
care indică lipsa de competență 
este deseori refuzată sau corectată 
înainte să fie luată de bună de cli-
ent și să-i cauzeze neajunsuri. În 
ciuda pretențiilor substanțiale pre-
tinse de clienți în Regatul Unit și 
Australia, raportul de evaluare din 
aceste țări deseori seamănă mai 
mult cu o scrisoare (foarte bine 
scrisă) decât cu prezentarea unei 
analize detaliate care argumentea-
ză concluzia despre valoare.
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Posibilitatea de 

recuperare a 

cheltuielilor de 

judecată înseamnă 

că sunt șanse mai 

mari ca partea care 

formulează pretenții 

valide față de 

evaluator să ceară 

acest lucru în instanță.

Conținutul suplimen-
tar din rapoartele din SUA 
este totodată util evaluato-
rului, pentru că reprezintă 
o formă de prezentare. În 
situația în care ar trebui să 
se apere în fața acuzații-
lor, evaluatorul american 
are de unde invoca un do-
cument din raport (foto-
grafie, explicație), ceea ce 
preîntâmpină o presupu-
să problemă sau condiție, 
care ar fi putut altfel repre-
zenta un motiv de formu-
lare a unor pretenții.

Totodată, reputația de procesomanie a 
societății americane a predispus evaluatorii 
să includă în mai mare proporție în raport 
un limbaj de tip „declinarea responsabi-
lității” decât în alte țări. Deși sunt și voci 
care se plâng de toate declarațiile și condi-
țiile limitative din raportul de evaluare din 
SUA, această practică contribuie la asigura-
rea unui echilibru economic mai just între 
onorarii și riscuri monetare în această țară.

Instanțele din alte  
țări sunt mai puțin 
favorabile evaluatorului

Discutând cazul privind depozitul 
german, am observat felul în care instanța 
britanică a aplicat o marjă de eroare ac-
ceptabilă pentru a determina dacă evalua-
torul se făcea vinovat de neglijență sau nu. 
Aplicarea acestei marje este parțial res-
ponsabilă pentru faptul că evaluatorii se 
confruntă cu probleme mai mari privind 
răspunderea legală în această țară. 

Pentru a aprecia neglijența evaluatoru-
lui, instanțele din Regatul Unit au stabilit 
următoarele recomandări generale pentru 
acceptabilitatea marjelor de eroare:
 Ű 5 procente pentru evaluarea unei 

proprietăți rezidențiale standard;
 Ű 10 procente pentru evaluarea unei 

proprietăți rezidențiale mai complexe 
sau a unei proprietăți comerciale;

 Ű 15 procente – sau mai mult – pentru 
proprietatea specială (de exemplu, un 
depozit). 
Simplific lucrurile, însă atunci când 

abaterea valorii depășește aceste marje, se 
angajează automat neglijența evaluatoru-
lui și este sarcina acestuia să arate cum și 
de ce a elaborat acea concluzie despre va-
loare. Este greu pentru un evaluator din 
Regatul Unit (sau Australia, unde regulile 
sunt similare) să contracareze suspiciunea 
de neglijență. 

În Regatul Unit și Australia, o entitate 
care câștigă un proces este îndreptățită să-
și recupereze cheltuielile de judecată de la 
partea perdantă.

Această dificultate este agravată de alte 
două fațete ale sistemelor de justiție din 
Regatul Unit și Australia. În primul rând, 
judecătorii din aceste țări nu prea simpati-
zează cu cel aflat în situația de a se apăra și 
se concentrează mai mult pe fapte și presu-
pusele fapte de neglijență. În cazul în care 
constată vinovăția evaluatorului pârât, se 
așteaptă ca acesta să plătească pentru pier-
dere. În al doilea rând, în Regatul Unit și 
Australia, o entitate care câștigă un proces 
este îndreptățită să-și recupereze cheltuie-
lile de judecată de la partea perdantă, ceea 
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Neglijența imputată 

firmei de evaluare 

privea faptul că 

nu comandase un 

studiu de prognoză 

a cheltuielilor de 

consum pentru 

vizitatorii centrului 

comercial și prin 

urmare, nu a 

descoperit că 

proiecțiile privind  

chiria erau nerealiste.

nu se întâmplă în instanțele din SUA. Posi-
bilitatea de recuperare a cheltuielilor de ju-
decată înseamnă că sunt șanse mai mari ca 
partea care formulează pretenții valide față 
de evaluator să ceară acest lucru în instanță.

Canada, pe de altă parte, nu are un 
sistem de marje de eroare stabilite de in-
stanță, obligatorii pentru hotărârile jude-
cătorești, însă judecătorii canadieni par să 
susțină principiul abordării rezonabile în 
materia răspunderii legale a evaluatoru-
lui. Deoarece se vorbește despre o criză 
imobiliară în Vancouver și Toronto, s-ar 
putea ca în viitorul apropiat să vedem mai 
multe cazuri de răspundere legală a evalu-
atorului și în Canada.

Cât de rău pot  
sta lucrurile pentru 
evaluatorii din afara SUA?

Să privim mai îndeaproape cât de grav 
stau lucrurile pentru evaluatorii din afa-
ra SUA. În 2011, o instanță britanică a 
judecat plângerea depusă de un grup de 
investitori împotriva unei firme de eva-
luare a proprietății imobiliare, Drivers 
Jonas (acum Drivers Jonas Deloitte). Este 
o firmă venerabilă, cu rădăcini în secolul 
XVIII. Investitorii au format în 2001 un 
trust de investiții prin care au achiziționat 
perioada de 155 de ani rămasă din con-
cesiunea unei clădiri istorice, în scopul 
transformării acesteia într-un centru co-
mercial cu magazine cu desfacere directă 
din fabrică, magazine de tip outlet. Drivers 
Jonas a evaluat proprietatea la 48 milioane 
de lire sterline (aproape 59 milioane USD) 
și la 63 milioane (77,3 USD) prin luarea în 
considerare a anumitor facilități fiscale – 
sumă de altfel plătită de investitori. 

Centrul comercial nu s-a dovedit un 
succes, rata de ocupare nu a depășit ni-
ciodată 80%, iar administratorii trustu-
lui de investiții au dat în judecată firma 
Drivers Jonas, reclamând supraevaluarea 
proprietății. Neglijența imputată firmei de  

evaluare privea faptul că nu comandase 
un studiu de prognoză a cheltuielilor de 
consum pentru vizitatorii centrului co-
mercial și prin urmare, nu a descoperit că 
proiecțiile privind chiria erau nerealiste.

Instanța a constatat că o evaluare com-
petentă a centrului comercial ar fi condus 
la o valoare între 31,9 milioane de lire ster-
line (39,1 milioane USD) și 36,8 milioane 
de lire sterline (45,1 milioane USD), fără 
alocarea fiscală. Valoarea de 48 milioane 
de lire sterline estimată de Drivers Jonas nu 
corespunde intervalului de marjă de eroare 
acceptabilă. Prin urmare, instanța a găsit fir-
ma Drivers Jonas vinovată de neglijență și a 
acordat despăgubiri în valoare de 18 milioa-
ne de lire sterline (22 milioane USD), plus 
dobânzi în valoare totală de 8,5 milioane de 
lire sterline (10,4 milioane USD).

Suma despăgubirilor a fost apoi redusă 
cu aproximativ 6 milioane de lire sterline 
(7,3 milioane USD), deoarece Curtea de 
Apel a hotărât că anumite facilități fiscale 
primite de investitori ar fi trebuit scăzute din 
total, însă restul a rămas bun de plată.

Poate fi și mai rău de atât. La începutul 
acestui an, presa din Australia a prezentat 
un proces intentat de o bancă unei firme de 
evaluare de proprietăți comerciale (filială a 
unei companii internaționale). Pretențiile 
formulate de bancă se ridicau la peste 100 
milioane de dolari australieni (76,6 milioa-
ne USD) pe motivul supraevaluării valorii 
într-un împrumut pentru un mare proiect 
de dezvoltare a proprietății imobiliare. În 
toiul procesului, firma a solicitat intrarea 
în insolvență. Sursele din presă au sugerat 
că motivul închiderii firmei de evaluare a 
fost pierderea clienților ca urmare a pro-
cesului în curs și incapacitatea de a încheia 
o poliță de asigurare profesională – obliga-
torie în Australia – după discuțiile cu pes-
te 10 potențiali asigurători. Un sfat deci: 
dacă vă gândiți să lucrați în afara SUA sau 
pentru clienți străini, atenție la riscurile 
potențiale și la percepţia clienților despre 
răspunderea legală a evaluatorului. 

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 pentru impozitare și raportare 
financiară” - Cluj-Napoca, 4 februarie 2017

Conferința „Evaluarea 
pentru impozitare și raportare 
financiară” a avut loc anul 
acesta în data de 4 februarie 
la Grand Hotel Italia din 
Cluj-Napoca.

Conferința s-a adresat în 
primul rând evaluatorilor auto-
rizați, dar și altor persoane (au-
torități locale, experți contabili, 
auditori financiari) care sunt 
implicate în aplicarea sistemu-
lui de impozitare a clădirilor.

Speakerii conferinței au fost:
• Gheorghe MARINESCU, 

Șef Serviciu Impozite și 
Taxe Locale - Ministerul 
Finanțelor Publice

• Daniel MANAȚE,  
Președinte ANEVAR

• Adrian VASCU, Președinte 
ANEVAR 2014-2015 | Senior 
Partner VERIDIO S.R.L.

• Dana ABABEI, Prim-
vicepreședinte ANEVAR 
| Director executiv CMF 

CONSULTING S.A.
• Radu TIMBUȘ, Director 

EUROEVAL S.R.L.
• Ileana GUȚU, 

Vicepreședinte ANEVAR 
| Senior Manager 
PricewaterhouseCoopers

• Olga JALOBĂ, Președinte 
Comisia de Etică și 
Disciplină ANEVAR

• Mihaela KOCSIS,  
Evaluator autorizat  
și lector ANEVAR

Daniel MANAȚE Adrian VASCU
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Radu TIMBUȘ

Olga JALOBĂ

Mihaela KOCSIS

Ileana GUȚU

Gheorghe MARINESCU

Dana ABABEI
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Gala Profesioniștilor în Imobiliare – 24 martie 2017

Întâlnire ANEVAR - Asociația Obștească „Societatea Evaluatorilor 
Independenți din Republica Moldova“ – 9 februarie 2017

În cadrul Galei Profesio-
niștilor în Imobiliare, organi-
zată de imobiliare.ro în data 
de 24 martie la Hotelul Athe-
nee Palace Hilton din Bucu-

rești, ANEVAR a fost distinsă 
cu premiul pentru Excelen-
ță în dezvoltarea profesiei 
de evaluator. Premiul a fost 
primit de către cei trei repre-

zentanți ai Asociației prezenți 
la eveniment: Daniel Mana-
țe – președinte, Dana Ababei 
– prim-vicepreședinte și Lau-
rențiu Stan – vicepreședinte.

În Republica Moldova a 
avut loc o întâlnire între re-
prezentanții ANEVAR și cei ai 
Asociației Obștești „Societa-
tea Evaluatorilor Independenți 
din Republica Moldova“. Pre-
ședintele ANEVAR, Daniel 
Manațe a vorbit despre or-

ganizarea Asociației și des-
pre standardele adoptate de 
aceasta. Adrian Vascu, pre-
ședinte ANEVAR 2014-2015 a 
susținut o prezentare despre 
Evaluarea pentru garanta-
rea împrumuturilor. Iar Dana 
Ababei, prim-vicepreședinte 

ANEVAR a descris procesul 
de realizare a bazei de date 
BIG printr-o prezentare in-
ti-tulată „BIG - De la idee la 
fapte”. La întâlnire au luat 
parte reprezentanți ai asocia- 
ției băncilor din Republica 
Moldova.

Daniel ManațeDana AbabeiAdrian Vascu
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Conferința „Codul insolvenței”
Ediția a IV-a – 21 februarie 2017

Grupul de presă BURSA  a 
organizat, în colaborare cu In-
stitutul Național de Pregătire 
a Practicienilor în Insolvență 
(INPPI), a patra ediție a Con-
ferinței „Codul Insolvenței”, în 

data de 21 februarie 2017, la 
Hotelul Pullman – World Trade 
Center. 

ANEVAR a susținut acest eve-
niment în calitate de partener. 
Astfel, președintele ANEVAR, 

 Daniel Manațe și Adrian Vas-
cu, președinte al Asociației în 
perioada 2014-2015, au susți-
nut în cadrul Conferinței două 
prezentări ce s-au bucurat de 
aprecierea participanților. 

Daniel Manațe, președinte ANEVAR

Adrian Vascu, președinte ANEVAR 2014-2015
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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 informa-
ții în fiecare caz în parte, astfel încât 
evaluatorii care vor utiliza aceste in-
formații să citeze concret în raportul 
de evaluare sursa pe care au utilizat-o. 
Facem precizarea că aceste informații 
sunt asumate de către furnizorii aces-
tora, singurii care pot fi citați în rapoar-
tele de evaluare. Altfel spus, sursa de 
informații care trebuie citată nu este 
revista „Valoarea, oriunde este ea”, ci 
sursa este furnizorul informației. 
Găsiți mai jos premisele avute în vede-
re la prezentarea informațiilor privind 
spațiile de birouri, centrele comerciale 
și spațiile industriale. Informațiile din 
tabelele anexate trebuie interpretate 
strict în corelație cu aceste premise.
În cazul informațiilor referitoare la pia-
ța imobiliară, pentru localitățile la care 
nu se fac referiri în conținutul tabelelor 
anexate, unde foarte probabil volumul 
tranzacțiilor imobiliare este mai redus, 
evaluatorii vor avea în vedere infor-
mațiile locale și le vor corela cu datele 
din tabelele de mai jos. De exemplu, 
nivelul ratelor de capitalizare nu poa-
te fi mai mic decât valorile minime ale 
ratelor prezentate în aceste tabele, cel 
mai probabil situându-se în jurul nive-
lului 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 Q4 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)

Prime rent: 18,5  
central: 14-17 

semicentral: 13-15 
periferie: 10

11 - 14 9 - 11

Rata medie de neocupare (%) 11,7%

Iași: 7% 
Cluj Napoca: 12% 

Brașov: 9,1% 
Timișoara: 5,6%

13%-15%

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)

4 pentru suprafeţe  
< 10.000 mp 

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

3 - 4 în funcţie  
de suprafaţă

2,60 - 3,50  
în funcţie de suprafaţă

Rata medie de neocupare (%) 2,0% 2 - 5% 0 - 10%

Rata de capitalizare (%) * 8,5% 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% - 8.5% media pe 

centrele din țară 8.5% - 9%
produse 

secundare 7.5 - 8%

Spaţii 
industriale

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

< 3,000 mp 3.8 - 4.25

Brașov, 
Timișoara, 

Ploiești, Arad, 
Pitești

3.5 - 4
Sibiu, Craiova, 
Târgu Mureș 3.75 - 4.25

> 3,000 mp 3.75 - 4.1 Constanţa, Iași, 
Cluj Napoca 3.5 - 4.25

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

Brașov 1%

Sibiu, Craiova, 
Târgu Mureș n.a.

Cluj Napoca, 
Timișoara 6-10%

Iași, Constanţa n.a.

Rata  
de capitalizare (%)

medie piaţă 8.75-9%
produse 
primare

9.5%-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 

semi-central: 13 - 16

Iași: 8 - 13 
Cluj Napoca: 14 - 16 

Brașov: 10 - 14 
Timișoara: 12.5 - 16 

Constanţa: 8 - 13

Sibiu: 7 - 11.5
Craiova: 8.5 - 10 .5
Târgu Mureș: 7 - 10

Ploiești: 8 - 12
Pitești: 6 - 11
Arad: 8 - 11

Rata medie  
de neocupare (%) 14%

Iași: 10% 
Cluj Napoca: 10% 

Brașov: 8% 
Timișoara: 5% 

Constanţa: 18 - 20%

Sibiu: 12%
Craiova: 10%

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

Rata de capitalizare (%)
clasa A: 7.00 - 8.00% clasa A: 8.00 - 9.50% clasa A: 8.50 - 10.00%

clasa B: 8.25 - 9.25% clasa B: 8.50 - 10.00% clasa B: 9.50 - 11.00%

Centre comerciale

Chirie cerută,  
pentru un spaţiu de 100 

mp la parter, moda  
(eur/mp/lună)

ultracentral: 30 - 60                                                                          
central: 25 - 40                                                                          

median si periferic: 15 - 23

Iași: 7 - 12 
Cluj Napoca: 15 - 30 

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

Sibiu: 12 - 23
Craiova: 12 - 17

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

Rata de capitalizare (%)

Artere comerciale principale: 
7.50 - 8.50%

Artere comerciale principale: 8.00 
- 9.50%

Artere comerciale principale: 
9.50 - 11.00%

Artere comerciale secundare: 
9.00 - 10.50%

Artere comerciale secundare: 9.25 
- 10.75%

Artere comerciale secundare: 
10.00 - 11.50%

Industrial

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună) 2.75 - 4.75

Iași: 1 - 4.5 
Cluj Napoca: 1.5 - 4.5 

Brașov: 1.5 - 4.5 
Timișoara: 2 - 4.5 
Constanţa: 2 - 4.5

Sibiu: 1.3 - 4
Craiova: 2 - 4

Târgu Mureș: 1.5 - 3.5
Ploiești: 2 - 4
Pitești: 2 - 4
Arad: 0.8 - 3

Rata medie  
de neocupare (%) 10%

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

Brașov: 10 - 15% 
Timișoara: 10 - 15% 
Constanţa: 18 - 25%

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

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

Arad: 15 - 25%

Rata de capitalizare (%) 8.50 - 10.25% 9.75% - 11.00% 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 (%) 11.0%

Iași: 7% 
Cluj Napoca: 5% 

Brașov: 6% 
Timișoara: 2%

n/a

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

Centre comerciale

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

(eur/mp/lună)
70 - 80 32 - 35 22 - 27

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

Industrial

Chirie medie clasa  
A (eur/mp/lună)

4 pentru suprafețe   
< 5,000 mp; 

3.85 - 4 pentru suprafețe  
> 5,000 mp

3.5 - 4 în funcție de suprafață
3 - 3.95 în funcție de 

suprafață

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

Rata de capitalizare (%) 8.80% 9.50% 10 - 10.25%
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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 (%) 13.5%

Cluj: 5 – 7% 
Iași: 5 – 7%

Brașov: 7 – 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 (suprafețe  
< 10,000)

3 - 3.5 (suprafețe  
> 10,000)

2.8 – 4.1 în funcţie  
de suprafaţă

2.5 – 3.2 în funcţie  
de suprafaţă

Rata medie de neocupare 5% 10% n/a

Rata de capitalizare 9.0% 9.50 – 10.0% 10.0 – 11.0%

VALOAREA  |  Q1 2017 69

INFORMAŢII DIN PIAŢĂ



INFORMAŢII DIN PIAŢĂ

 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: 16-18.5 
semicentral: 13-16 

periferic: 8-11
10-14 7-11

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

Iași: 5-7 
Cluj Napoca: 5-7 

Brașov: 8-10 
Timișoara: 3-5 
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 7.25% 8.75-9.25% 9.25-9.75%

Spaţii industriale

Chirie contractuală clasa A 
(eur/mp/lună)

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

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

de 10.000 mp)

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

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

3-3.5 (suprafețe  
mai mari de 10.000 mp)

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

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

3-3.5 (suprafețe  
mai mari de 10.000 mp)

Rata medie de neocupare (%), 
media pe piaţă

5% 10% n.a.

Rata de capitalizare (%), 
produse primare 8.75% 9.5-10.5% 10-11%
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Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat românești și rata inflației estimată pentru anul 2017

Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat germane și americane. 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 2017 pentru RON, Euro 
și USD ce au fost colectate din surse 
de date publice credibile și sunt vala-
bile la data de 15 martie 2017.

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 7 ani (YTM RO, 7y, EUR), re-
spectiv (YTM RO, 7y, 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 2017 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 0.44% 2.60% 0.97%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

YTM RO, 9y, RON Ri 2017, RON YTM RO, 7y, EUR Ri 2017, EUR YTM RO, 7y, USD Ri 2017, USD
Series1 3.96% 1.70% 1.77% 1.50% 3.88% 2.40%

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

YTM RO, 9y, RON 3.96%

Ri 2017, RON 1.70%

YTM RO, 7y, EUR 1.77%

Ri 2017, EUR 1.50%

YTM RO, 7y, USD 3.88%

Ri 2017, USD 2.40%

YTM GER,10y, EUR 0.44%

YTM USA,10y, USD 2.60%

CDS RO, 5y, EUR 0.97%
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 Ű Scopul final 
al Agenției 
este acela de 
a asigura o 
creștere a ratei 
de executare 
a ordinelor 
de confiscare 
dispuse 
în materie 
penală, printr-o 
administrare 
eficientă a 
bunurilor 
sechestrate care 
sunt repartizate 
Agenţiei de 
procurori și 
judecători.

Agenția Națională de Administrare 
a Bunurilor Indisponibilizate

În temeiul Legii nr. 318/2015 a fost 
înființată Agenţia Naţională de Ad-
ministrare a Bunurilor Indisponi-

bilizate, instituţie publică de interes 
naţional cu personalitate juridică, în 
subordinea Ministerului Justiţiei. Ope-
raţionalizarea Agenţiei a reprezentat un 
proces complex, încă nefinalizat, care 
a presupus, pe parcursul anului 2016, 
adoptarea mai multor acte normative, 
precum și alte activităţi subsecvente 
prevăzute de Lege. Potrivit prevederilor 
art. 44 din Legea nr. 318/2015, proce-
sul de operaționalizare a compartimen-
tului cu atribuții financiar-contabile și 
de resurse umane a fost finalizat la data 
de 27 decembrie 2016, moment de la 
care Agenția a început să funcționeze 
autonom.

Prin crearea Agenției, România propune o abordare 
integrată a recuperării activelor provenite din infracți-
uni, combinând funcțiile suport pentru organele de ur-
mărire penală și instanțe cu cele de cooperare internațio-
nală, de gestionare efectivă a bunurilor indisponibilizate 
și de reutilizare socială a bunurilor și valorilor confiscate.

Agenția este desemnată drept oficiu naţional pen-
tru gestionarea bunurilor îngheţate, în sensul Directivei 

2014/42/UE a Parlamentului Euro-
pean și a Consiliului privind înghe-
ţarea și confiscarea instrumentelor și 
produselor infracţiunilor săvârșite în 
Uniunea Europeană.  

Scopul final al Agenției este acela 
de a asigura o creștere a ratei de execu-
tare a ordinelor de confiscare dispuse 
în materie penală, printr-o adminis-
trare eficientă a bunurilor sechestrate 
care sunt repartizate Agenţiei de pro-
curori și judecători. Corelativ, vor creș-
te veniturile aduse la bugetul de stat, 
precum și cele prin care se asigură des-
păgubirea victimelor infracţiunilor, in-
clusiv ale statului, când acesta s-a con-
stituit parte civilă în procesul penal.

În realizarea misiunii sale, activi-
tatea Agenției se circumscrie în prin-
cipal următoarelor funcții: 
 Ű de facilitare a urmăririi și 

identificării bunurilor provenite 
din săvârșirea de infracţiuni și 
a altor bunuri având legătură 
cu infracţiunile și care ar putea 
face obiectul unei dispoziţii de 
indisponibilizare, sechestru sau 
confiscare emise de o autoritate 
judiciară competentă în cursul 
unor proceduri penale; 

 Ű de administrare simplă, în 
cazurile prevăzute de prezenta 
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lege, a bunurilor mobile indisponibilizate în cadrul 
procesului penal; 

 Ű de valorificare, în cazurile prevăzute de lege, a 
bunurilor mobile sechestrate în cadrul procesului 
penal; 

Valorificarea se dispune de către procuror sau in-
stanță, atunci când există acordul proprietarului, și se 
realizează de către Agenție, care va proceda la vânza-
rea bunului mobil indisponibilizat și va păstra suma 
de bani rezultată, într-un cont special. Această sumă 
este purtătoare de dobândă, astel încât este protejat atât 
dreptul proprietarului, cât și interesul statului de a ob-
ține repararea prejudiciilor. De asemenea, în câteva ca-
zuri prevăzute limitativ de lege, în urma unei hotărâri 
judecătorești, Agenția poate vinde bunuri în absența 
acordului proprietarului. Vânzarea se poate realiza di-
rect, de către Agenție, prin licitație publică sau online, 
ori prin intermediul altor entități, precum firme specia-
lizate, executori judecătorești sau Agenția Națională de 
Administrare Fiscală.

În îndeplinirea atribuţiilor privind valorificarea bu-
nurilor mobile sechestrate, Agenţia Naţională de Admi-
nistrare a Bunurilor Indisponibilizate va lua măsurile 
necesare pentru a se asigura că valorificarea bunurilor 
mobile indisponibilizate se realizează la preţul mediu 
de piaţă, cu cele mai reduse cheltuieli și în cel mai scurt 
termen posibil. În acest mod, valorificarea anticipată a 
bunurilor mobile sechestrate poate deveni un instru-
ment eficient în recuperarea efectivă a produsului in-
fracțional, oferind în același timp o garanție persoanelor 
cercetate în respectarea dreptului la proprietate privată.

Procedura aferentă valorificarii este detaliată în Or-
dinul Ministerului Justiției și Ministerului Finanțelor 
Publice nr. 4.344/C/2.843/2016. Această procedură pre-
vede inclusiv posibilitatea evaluării bunurilor mobile 
prin evaluatori autorizați selectați cu respectarea preve-
derilor legale privind achizițiile publice.

Informații privind activitatea Agenției, precum și 
date privind măsurile de indisponibilizare a bunurilor 
dispuse de autorități pot fi regăsite pe portalul anabi.
just.ro. Pe platformă, vizitatorii pot găsi atât date despre 
starea bunurilor imobile confiscate, cuprinzând situaţia 
juridică, amplasament, fotografii, data trecerii în propri-
etatea privată a statului, precum și alte date relevante. 

Date de contact:  
telefon: +4 037 257.30.00
fax: +4 037 227.14.35
email: anabi@just.ro
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