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Dragii mei,

A
legerea temei generale a acestei ediții a revistei 
„Valoarea, oriunde este ea” a venit firesc, după intrarea 
în vigoare la 1 mai a „Standardelor de evaluare a 
bunurilor” 2017, adoptate de ANEVAR. Majoritatea 
articolelor fac referire la diverse aspecte strâns legate 

de importanța şi obligativitatea respectării acestor standarde de 
către toți cei implicați în procesul de evaluare din România. Cele 
mai bune practici în evaluare, pe care le regăsiți în acest volum 
şi care cuprind standarde preluate din cele internaționale (IVS), 
dar şi europene (EVS) şi adaptate realității economice autohtone,  
reprezintă o garanție a calității rapoartelor de evaluare. De 
altfel, odată cu intrarea în vigoare a OG 24/2011, respectarea 
standardelor a devenit obligatorie prin lege, pentru întreaga 
activitate de evaluare din România. Pentru ca toți cei implicați să 
aibă acces facil şi gratuit la întreaga colecție a Standardelor editate 
de Asociație de-a lungul timpului, aceasta este disponibilă pe 
site-ul nostru www.anevar.ro, împreună cu datele de valabilitate 
ale acestora, în secțiunea dedicată Standardelor. 

Astfel, Daniel Manațe, preşedinte ANEVAR, semnează un 
material despre evaluările din cadrul unor expertize judiciare. 
Autorul pune accent pe respectarea standardelor de evaluare 
în orice situație ce presupune estimarea valorii unui bun şi, în 
acelaşi timp, încheie articolul cu două propuneri constructive 
de soluții.

Adrian Vascu, preşedinte ANEVAR 2014-2015, autorul 
nostru nelipsit, vă propune un test al valorii de piață, extrem 
de util pentru membrii noştri dar şi pentru autorități pentru 
a înțelege mecanismele acestui tip de evaluare şi care sunt cele 
mai credibile surse de informații pentru rapoartele de evaluare a 
proprietății imobiliare. 

Alți autori care au răspuns cu amabilitate cererii noastre de a 
vorbi despre standarde şi prevederile acestora sunt Radu Călin 
Timbuş, membru al Comisiei de Etică şi Disciplină ANEVAR şi 
Anca Bândea, membru al Comisiei de Verificare şi Monitorizare 
ANEVAR. Articolele lor sunt disponibile în paginile 18 şi 24.

Vă invităm să răsfoiți paginile în care vă prezentăm raportul 
din BIG, câteva statistici din BIF, realizate după încheierea 
perioadei de depunere a declarațiilor fiscale pentru anul 2016, 
dar şi pe cele cu evenimentele noastre desfăşurate în ultimele trei 
luni şi cele zece pagini cu informațiile din piață. De asemenea, 
revista conține şi trei materiale traduse din publicațiile: European 
Valuer Journal (TEGoVA) şi Valuation Magazine, editată de 
Appraisal Institute.

Nu uitați să ne scrieți pe adresa de e-mail valoarea@anevar.ro! 
Vă amintim şi faptul că revista poate fi descărcată în format PDF 
de pe site-ul nostru şi din aplicația gratuită REVISTA VALOAREA, 
pentru Android şi iOS.

Pe curând! 

EDITORIAL

 Ű RALUCA ȘLICARU,  
Editor coordonator

VALOAREA  |  Q2 2017 5



 Ű DANIEL MANAȚE,  
Președinte ANEVAR, MAA, MRICS, REV

 Ű Evaluatorii 
români cunosc 
foarte bine 
formularea: 
„Standardele 
de evaluare 
reprezintă 
cele mai bune 
practici” ca 
motivație 
supremă pentru 
aplicarea lor.

Standardele de evaluare  
- între Lege și fărădeLege

A
m participat odată, ca invitat, la unul din 
programele de training ale prestigioasei 
asociații profesionale a evaluatorilor de afa-
ceri din Statele Unite – American Society of 
Appraisers. Dezbaterea era sub forma unui 
proces în care era incriminat un raport de 

evaluare, distribuit în prealabil audienței. Toate discu-
țiile şi raționamentele au fost circumscrise unui singur 
subiect: era sau nu raportul conform cu standardele de 
evaluare relevante1?

Exercițiul a încercat să răspundă întrebării generale 
„Sunt standardele de evaluare opționale?”. Această topică 
este, după cum vedeți, la fel de actuală atât în Noul Con-
tinent, cât şi în Bătrâna Europă. 

Importanța pe care o acordau dânşii evenimentului 
era una deosebită, având în vedere că însuşi preşedintele 
în exercițiu la acea dată juca rolul expertului care apăra 
conformitatea lucrării, iar alți foşti preşedinți interpretau 
celelalte personaje (evaluatorul, juriul comisiei de etică, 
verificatorul etc.). 

Concluzia, una singură, viza transformarea întrebă-
rii într-o afirmație concomitent cu înlocuirea cuvântului 
„opționale” cu „obligatorii”. 

Nimic spectaculos până aici. Ceea ce ne interesează 
însă sunt argumentele. 

Evaluatorii români cunosc foarte bine formularea: 
„Standardele de evaluare reprezintă cele mai bune prac-
tici” ca motivație supremă pentru aplicarea lor. De ce? 
Pentru că dacă foloseşti cele mai bune practici ale unei 
profesii, atunci ai premisa cea mai favorabilă unui rezul-

tat obiectiv. Ceea ce este în interesul 
tuturor părților: client, destinatar, 
evaluator şi, dacă este cazul, intere-
sul public.

Acestea fiind spuse, să precizez 
că pe masa preşedintelui Asociației 
ajung sesizări privind expertize judi-
ciare care implică evaluări ale unor 
bunuri în care metodologia folosită 
este neconformă cu standardele de 
evaluare. 

Chiar dacă obiectivele stabilite de 
instanță specifică expres că experti-
za trebuie să fie conformă cu stan-
dardele de evaluare. Chiar dacă în 
aceste expertize se menționează, cu 
subiect şi predicat (!), că „expertul” a 
respectat standardele de evaluare, în 
realitate nici pomeneală de aşa ceva. 

„Când pretindem suveranitatea legii, înseamnă că pretindem ca împreună 
cu legile să domnească rațiunea.”
Aristotel
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 Ű Vorbim, deci, 
nu de aplicarea 
incorectă sau 
incompletă a 
unei metodologii 
de evaluare 
conforme cu 
standardele de 
evaluare, ci de 
aplicarea unei 
metodologii 
neconforme cu 
standardele.

Cum așa?

Simplu. Sunt unii, ce-i drept puțini, pentru care sintag-
ma „cele mai bune practici” nu înseamnă chiar nimic, pe 
primul plan având resorturi mult mai prozaice cum ar fi: 
 Ű Aşa facem noi! deci aşa e bine;

 Ű Standardele m-ar îndepărta de rezultatul care mi-a 
fost cerut;

 Ű Păi, le-aş aplica dar nu ştiu cum s-o fac; 

 Ű Standardele de evaluare? Ce-s, măi, şi alea?

Ca să fiu specific, o să mă refer la cea mai frecventă 
încălcare a standardelor semnalată ANEVAR: metoda bo-
nitării în evaluarea terenurilor. Metoda comparației prin 
bonitare are ca bază de pornire Decizia Primăriei munici-
piului Bucureşti (PMB) nr. 79/04.02.1992, completată prin 
Dispoziția PMB nr. 421/1992 şi modificată prin Dispoziți-
ile PMB nr. 191/1993 şi 827/1994. Această colecție de deci-
zii ale unei primării din România nu este conformă cu ni-
cio colecție de standarde de evaluare, fie acestea naționale 
(SEV), europene (EVS) sau internaționale (IVS). Utilizarea 
acestei aşa-zise „metode de evaluare” poate denatura sem-
nificativ mărimea valorii estimate, putând cauza prejudicii 
importante părților în litigiu, inclusiv interesului public.

Vorbim, deci, nu de aplicarea incorectă sau incompletă 

a unei metodologii de evaluare con-
forme cu standardele de evaluare, ci 
de aplicarea unei metodologii necon-
forme cu standardele. În primul caz 
este o eroare de judecată sau de aten-
ție. În al doilea caz avem o încălcare 
directă a standardelor de evaluare şi a 
legislației incidente, ceea ce este mult 
mai grav.

O să vă (mă) întrebați, uşor revol-
tați, cine sunt cei ce se abat de la etica 
şi deontologia unei profesii. Răspun-
sul însă nu este unul simplu. Prezintă 
aspecte delicate care țin de subiecte 
tabu, cum ar fi caracterul incomplet 
al cadrului legal, (in)competența sau 
profilul (i)moral al „expertului”. 

Dacă mai adăugăm şi faptul că ex-
pertizele judiciare au un impact mult 
mai puternic decât evaluările uzuale 
prin prisma posibilelor consecințe de 
natură civilă sau penală, după caz, cu 
atât mai mult ne punem întrebarea: 
 Ű Cum se poate ca o evaluare 

dintr-o expertiză judiciară 
să nu respecte Legea prin 
neconformarea la standardele de 
evaluare?  
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 Ű Dezbatem 
în continuare 
această proble-
mă spinoasă, 
care nu e doar 
a unei profesii 
liberale ci, prin 
impactul asupra 
părților în 
litigiu, se extinde 
asupra societății 
și interesului 
public. Vom 
analiza în acest 
scop un aspect 
cheie: de ce tre-
buie o evaluare 
dintr-o expertiză 
judiciară să res-
pecte standar-
dele de evaluare 
relevante?

Ne-am întrebat şi noi, în Consiliul director al Asociați-
ei, dar nu am putut decât să constatăm cu surprindere că 
se poate, dovada fiind sesizările de care aminteam mai sus.  

Dezbatem în continuare această problemă spinoasă, 
care nu e doar a unei profesii liberale ci, prin impactul 
asupra părților în litigiu, se extinde asupra societății şi 
interesului public. Vom analiza în acest scop un aspect 
cheie: de ce trebuie o evaluare dintr-o expertiză judiciară 
să respecte standardele de evaluare relevante?

Pentru a clarifica acest aspect facem raționamentul 
următor: 
Ű Prin evaluare, în legislația din România, se înțelege 

activitatea de estimare a valorii, materializată prin-
tr-un înscris, denumit raport de evaluare, realizată în 
conformitate cu standardele specifice acestei activități 
şi cu deontologia profesională, de către un evaluator 
autorizat.

Ű Avem astfel, pe de o parte, circa 4.200 de evaluatori, 
membri titulari ai ANEVAR, care, conform eticii 
profesionale, în orice raport de evaluare pe care îl re-
alizează trebuie să respecte standardele de evaluare 
relevante. 

Ű Pe de altă parte, avem un grup mai redus, de experți 
judiciari, dintre care unii fac parte din Asociație, iar 
alții nu fac parte, şi care în expertizele lor evaluează 
aceleaşi bunuri, la aceeaşi dată. Orice proces paralel 
de estimare a valorii care urmăreşte compararea cu 
valoarea inițială trebuie însă să fie bazat pe aceleași 
reguli. 

În caz contrar ar fi un nonsens 
economic şi juridic, care poate crea 
prejudicii semnificative părților im-
plicate, inclusiv interesului public. 

Să presupunem că un evaluator 
estimează la aceeaşi dată valoarea de 
piață a unui teren printr-o evaluare 
pentru garantarea împrumutului şi, 
printr-o expertiză judiciară într-un 
litigiu. Este evident, potrivit logicii 
economice şi logicii bunului simț, că 
cele două valori de piață trebuie să 
fie egale. Nu există niciun argument 
economic sau juridic pentru care 
cele două valori de piață estimate la 
aceeaşi dată pentru acelaşi subiect de 
către acelaşi evaluator să nu fie egale. 

Doar dacă...
Să presupunem că instrumentul 

de evaluare este un binoclu prin care 
evaluatorul priveşte la mărimea va-
lorii de piață a subiectului. Binoclul 
nu reprezintă altceva decât metodo-
logia de evaluare. În primul caz legea 
îi impune să folosească un binoclu 
reglat pe metodologia promovată de 
standardele de evaluare relevante la 
data raportului de evaluare. Rezultă 
că, privind prin acest binoclu, evalu-
atorul observă o anumită valoare de 
piață. Corectă. Conformă cu stan-
dardele de evaluare.
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 Ű Asociația 
are pârghia 
disciplinară de 
răspundere 
profesională 
pentru eventu-
alele derapaje 
de la prevederile 
standardelor de 
evaluare, comi-
se de membrii 
săi care au și 
calitatea de 
experți judiciari.

Dacă pentru al doilea scop foloseşte un binoclu re-
glat diferit, pe cine ştie ce metodologie neconformă cu 
standardele de evaluare relevante, cum ar fi de exemplu 
„metoda bonitării”, evaluatorul va observa altă valoare de 
piață. Incorectă. Neconformă cu standardele de evaluare. 

Mai concret, în estimarea valorii de piață a unui teren, 
binoclul trebuie reglat pe cele şase metode de evaluare 
conforme cu standardele (comparația directă, extracția, 
alocarea, metoda reziduală, capitalizarea rentei funcia-
re, analiza parcelării şi dezvoltării). Din acest reglaj brut 
1-6, evaluatorul va selecta reglajul fin, respectiv una sau 
două dintre metode, cele mai adecvate scopului şi in-
formațiilor deținute. Reglarea sa pe metoda bonitării va 
conduce la o mărime diferită a valorii de piață estimate 
pentru acelaşi teren la aceeaşi dată a evaluării, ceea ce 
este inacceptabil.   

Estimarea valorii bunurilor trebuie făcută printr-un 
binoclu reglat în mod similar, indiferent dacă evaluarea 
este sau nu parte a unei expertize judiciare.

Asociația are pârghia disciplinară de răspundere pro-
fesională pentru eventualele derapaje de la prevederile 
standardelor de evaluare, comise de membrii săi care au 
şi calitatea de experți judiciari. 

În schimb, în cazul experților judiciari care nu sunt 
membri ANEVAR, nu există pârghii profesionale de co-
recție eficiente. Mai mult, nu se cunosc nici programe de 
pregătire continuă în domeniul standardelor de evaluare 
a bunurilor aplicabile în România care să fie la dispoziția 
experților judiciari care nu sunt membri ai Asociației.

În loc de concluzii 
propunem Soluții

Interesul public ar impune soluțio-
narea acestor aspecte printr-o coope-
rare efectivă între Asociație, complet 
deschisă în acest sens şi structura de 
coordonare a experților judiciari, care 
ține de Ministerul Justiției. Vedem cel 
puțin două direcții de acțiune: 
 Ű implicarea ANEVAR în programul 

de pregătirea continuă a experților 
judiciari în domeniul standardelor 
şi metodologiei de evaluare;

 Ű răspunderea profesională extinsă 
a experților judiciari la semnala-
rea motivată a Asociației.

În cazul primei direcții benefi-
ciile sunt evidente şi nu necesită o 
detaliere. Calitatea de excelență în 
furnizarea de educație în domeniul 
evaluării a ANEVAR este notorie 
iar recunoaşterea una internaționa-
lă. Folosirea Asociației în domeniul 
pregătirii continue a experților judi-
ciari în domeniul evaluării bunuri-
lor nu poate însemna decât un câştig 
pentru toate părțile implicate şi ser-
veşte fără îndoială interesul public. 

În al doilea caz ne referim la cre-
area unui canal efectiv de răspunde-
re profesională a expertului judiciar 
la sesizarea Asociației în baza unor 
motivații întemeiate, cum ar fi un 
comportament lipsit de etică sau uti-
lizarea unor metode de evaluare ne-
conforme cu standardele de evaluare.  

Între Lege şi fărădeLege, în evalu-
area bunurilor din România, unicul 
reglaj acceptabil este calibrarea pe 
Standardele de evaluare a bunurilor 
adoptate de Asociație. Acestea sunt 
conforme cu Standardele Internați-
onale de Evaluare (IVS), conținând 
inclusiv câteva Standarde Europene 
de Evaluare (EVS) şi fiind adaptate 
specificului național. 

1 Uzual, standardele de evaluare valabile la data 
raportului de evaluare.
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 Ű ADRIAN VASCU,  
Președinte ANEVAR 2014-2015,  
Senior Partner Veridio

Testul valorii de piață

Ce a înțeles toată lumea este că, indiferent dacă i se 
mai spune valoare de circulație, tot la valoarea de piață 
se referă.

Dacă valoarea de circulație avea o oarecare legătură 
cu circulația (probabil a mărfurilor, ca impozitul cu ace-
laşi nume care a devenit ulterior TVA), valoarea de piață 
ar trebui să aibă o legătură cu piața. 

Dar ce reprezintă piața în contextul acestei noțiuni?

Piața
Conform standardelor de evaluare:
„O piață este un mediu în care se tranzacționează bu-

nurile și serviciile, între cumpărători și vânzători, prin-
tr-un mecanism al prețului. Conceptul de piață presupune 
că bunurile sau serviciile se pot comercializa fără restricții 
între cumpărători și vânzători. Fiecare parte va reacționa 
la raporturile dintre cerere și ofertă și la alți factori de sta-
bilire a prețului, precum și la propria ei înțelegere a utilită-
ții relative a bunurilor sau serviciilor și la nevoile și dorin-
țele individuale”. Art. 10 SEV 100 Cadrul general.

Din definiția de mai sus rezultă că, pe lângă existența 

unui bun sau a unui serviciu, există o 
„piață” doar dacă au apărut vânzătorii 
şi cumpărătorii care pot comercializa 
aceste bunuri sau servicii, fără restricții. 

„Din cauza diferitelor imperfecți-
uni, piețele funcționează rareori per-
fect, cu un echilibru constant între 
ofertă și cerere și cu un nivel constant 
de activitate. Imperfecțiunile obișnui-
te ale pieței se referă la fluctuații ale 
ofertei, la creșteri sau diminuări bruș-
te ale cererii sau la asimetria infor-
mațiilor deținute de participanții de 
pe piață. Deoarece participanții de pe 
piață reacționează la aceste imperfec-
țiuni este posibil, la un moment dat, 
ca o piață să se adapteze la orice mo-
dificare care a cauzat dezechilibrul. O 
evaluare care are ca obiectiv estimarea 
celui mai probabil preț de piață trebu-
ie să reflecte condițiile de pe piața re-
levantă, existente la data evaluării, și 
nu un preț corectat sau atenuat, bazat 
pe o presupusă refacere a echilibrului” 
Art. 14 SEV 100 Cadrul general

Noțiunea de valoare de piață, 
cunoscută de către specialişti 
drept „un tip de valoare”, a de-

venit parte din vocabularul nostru pro-
fesional după anul 1990. Până atunci, 
neexistând o piață liberă, nu a existat 
nici valoare de piață. Știm că surogatul 
numit „valoare de circulație” s-a men-
ținut în mentalul general multă vreme, 
încă nefiind cu totul eradicat, nici din 
acte normative, nici din documentele 
emise, în special, în zona justiției.
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Articolul 14 aminteşte faptul că piețele 
reacționează rareori perfect, prin perfecți-
une înțelegându-se echilibrul constant 
dintre cerere şi ofertă şi un nivel con-
stant de activitate. Astfel, când eva-
luatorului i se solicită să estime-
ze „valoarea de piață”, acesta, 
precum şi clienții şi utili-
zatorii desemnați, trebuie 
să țină seama de aceste ca-
racteristici ale pieței. De 
fapt acest mediu imperfect 
este cel din care evaluato-
rul îşi culege informațiile 
necesare estimării „valorii 
de piață”.

Dar ce reprezintă „valoa-
rea de piață” dincolo de defi-
niția care există în standardele 
de evaluare şi care este prelu-
ată în toate rapoartele de eva-
luare şi de cele mai multe ori în 
legislație, atunci când se face refe-
rire la estimarea valorii unui bun?

Valoarea de piață
Tot conform standardelor de eva-

luare, cele transcrise cu italic mai jos, 
reprezintă aspectele care definesc valoa-
rea de piață.

Valoarea de piață este suma estimată 
pentru care un activ sau o datorie ar putea 
fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător ho-
tărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărti-
nitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au 
acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără 
constrângere.

Definiția valorii de piață se aplică în conformitate cu 
următorul cadru conceptual:

a. „suma estimată” se referă la un preț exprimat în unități 
monetare, plătibile pentru activ, într-o tranzacție 
nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul 
cel mai probabil care se poate obține în mod rezonabil 
pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția 
valorii de piață. Acesta este cel mai bun preț obtenabil 
în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos 
preț obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. 
Această estimare exclude, în mod explicit, un preț 
estimat, majorat sau micșorat de clauze sau de situații 
speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de 

vânzare și de lease-
back, contraprestații 

sau concesii speciale acordate 
de orice persoană asociată cu 
vânzarea, precum și orice element 
al valorii speciale;

b. „un activ ar putea fi schimbat” se 
referă la faptul că valoarea unui 
activ este mai degrabă o sumă 
de bani estimată decât o sumă 
de bani predeterminată sau un 
preț efectiv curent de vânzare. 
Este prețul dintr-o tranzacție 
care întrunește toate elementele 
conținute în definiția valorii de 
piață la data evaluării;

c. „la data evaluării” cere ca 
valoarea să fie specifică unui 
moment, adică la o anumită dată. 
Deoarece piețele și condițiile de 
piață se pot modifica, valoarea 
estimată poate să fie incorectă sau 
necorespunzătoare pentru o altă 
dată. Mărimea valorii va reflecta 
starea și circumstanțele pieței, așa 
cum sunt ele la data evaluării, și 
nu cele aferente oricărei alte date; 
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d. „între un cumpărător hotărât“ se referă la un 
cumpărător care este motivat, dar nu și obligat să 
cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, 
nici decis să cumpere la orice preț. De asemenea, 
acest cumpărător este unul care achiziționează în 
conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente și 
cu așteptările pieței curente decât cu cele ale unei piețe 
imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi 
demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul ipotetic nu 
ar plăti un preț mai mare decât prețul cerut pe piață. 
Proprietarul curent este inclus între cei care formează 
„piața”;

e. „și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător 
nerăbdător, nici un vânzător forțat să vândă la orice 
preț, nici unul pregătit pentru a vinde la un preț 
care este considerat a fi nerezonabil pe piața curentă. 
Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, 
în condițiile pieței, la cel mai bun preț accesibil pe 
piața liberă, după un marketing adecvat, oricare ar 
fi acel preț. Circumstanțele faptice ale proprietarului 
curent nu fac parte din aceste considerații, deoarece 
vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic;

f. „într-o tranzacție nepărtinitoare” se referă la o 
tranzacție care are loc între părți care nu au o relație 
deosebită sau specială, de exemplu, între compania 
mamă și companiile sucursale sau între proprietar 
și chiriaș, care ar face ca nivelul prețului să nu fie 
caracteristic pentru piață, sau să fie majorat prin 
includerea unui element al valorii speciale. Tranzacția 
la valoarea de piață se presupune că are loc între părți 
fără o legătură între ele, fiecare acționând în mod 
independent;

g. „după un marketing adecvat“ înseamnă că activul ar 
fi expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a se 
efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod 
rezonabil, în conformitate cu definiția valorii de piață. 
Metoda de vânzare este considerată a fi acea metodă 
prin care se obține cel mai bun preț pe piața la care 
vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe 
piață nu este o perioadă fixă, ci va varia în funcție de 
tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criteriu 
este acela că trebuie să fi existat suficient timp pentru 
ca activul să fie adus în atenția unui număr adecvat 
de participanți de pe piață. Perioada de expunere este 
situată înainte de data evaluării;

h. „în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, 
prudent” presupune că atât cumpărătorul hotărât, cât și 

vânzătorul hotărât sunt informați, 
de o manieră rezonabilă, despre 
natura și caracteristicile activului, 
despre utilizările curente și cele 
potențiale ale acestuia, precum 
și despre starea în care se află 
piața la data evaluării. Se mai 
presupune că fiecare parte 
utilizează acele cunoștințe în mod 
prudent, pentru a căuta prețul 
cel mai favorabil corespunzător 
poziției lor ocupate în tranzacție. 
Prudența se apreciază prin 
referire la situația pieței de la data 
evaluării și neluând în considerare 
eventualele informații ulterioare 
acestei date. De exemplu, nu 
este neapărat imprudent ca un 
vânzător să vândă activele pe o 
piață cu preturi în scădere, la 
un preț care este mai mic decât 
preţurile de piață anterioare. În 
astfel de cazuri, valabile și pentru 
alte schimburi de pe piețele care 
înregistrează modificări ale 
prețurilor, cumpărătorul sau 
vânzătorul prudent va acționa 
în conformitate cu cele mai bune 
informații de piață, disponibile la 
data evaluării; 

i. „și fără constrângere” stabilește 
faptul că fiecare parte este 
motivată să facă tranzacția, dar 
niciuna nu este nici forțată, nici 
obligată în mod nejustificat să o 
facă.

Simplu spus, o valoare de piață 
există atunci când sunt îndeplinite 
toate condițiile prevăzute de stan-
dardele de evaluare, citate anterior.

Adică, atunci când un evaluator 
estimează valoarea de piață, trebuie 
să obțină un rezultat care să respecte 
cerințele de mai sus.

De asemenea, când legiuitorul 
face referire la valoarea de piață, de 
fapt îi cere evaluatorului să respec-
te cerințele din definiția valorii de 
piață.
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Tabelul 1

Nr. crt. Cerința obligatorie din definiția valorii de piață

1 Clauze sau situații speciale

2 Data efectivă a valabilității prețului

3 Cumpărător hotărât

4 Vânzător hotărât

5 Tranzacție nepărtinitoare

6 Marketing adecvat

7 Cerința de acțiune în cunoştință de cauză, prudent şi fără constrângere

Dacă ar fi să le sintetizez, aceste cerințe 
sunt următoarele:

Având în vedere că în cadrul evaluării, abordarea 
prin piață este una dintre principalele abordări, care con-
form denumirii ar trebui să conducă la valoarea de piață, 
aceasta poate fi aplicată doar pe baza informațiilor colec-
tate de către evaluatori. 

Aşadar, pentru ca rezultatul evaluării să fie „valoarea 
de piață” adică valoarea care corespunde cerințelor din 
tabelul de mai sus, trebuie ca şi informațiile pe care se 
bazează evaluatorii să respecte aceleaşi cerințe.

Care sunt informațiile 
pe care le utilizează 
evaluatorii? 

În cartea „Evaluarea proprietăților 
imobiliare”, ediția a XIII-a, considerată 
„biblia” evaluării proprietăților imo-
biliare, editată de Appraisal Institute 
din SUA şi tradusă de către ANEVAR, 
sunt precizate următoarele aspecte re-
feritoare la abordarea prin piață:

„În abordarea prin comparația di-
rectă se formează o opinie asupra 
valorii de piață în urma comparării 
proprietăților similare cu proprietatea 
subiect, proprietăți vândute recent, 
oferite spre vânzare sau care sunt în 
fază de contractare, adică acelea pen-
tru care au fost făcute recent oferte de 
cumpărare și s-a plătit un avans. O 
premisă importantă a abordării prin 
comparația directă este faptul că o 
valoare de piață a proprietății poate fi 
susținută prin studierea reacțiilor pie-
ței faţă de proprietățile comparabile și 
competitive”. (Capitolul 13)

Aşa cum este cunoscut deja, sur-
sele de informații în abordarea prin 
piață pot proveni din vânzări recen-
te sau din oferte de vânzare ale unor 
proprietăți similare. Sau altfel spus, 
din tranzacții şi/sau oferte. Există o 
ordine de prioritate a acestora? Adi-
că mai întâi tranzacțiile şi apoi ofer-
tele sau invers?

Răspunsul la această întrebare 
poate rezulta dacă analizăm urmă-
toarele aspecte:
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 Ű Este la fel de 
important de 
precizat că, 
dacă definiția 
abordării 
prin piață 
prezentată mai 
sus și preluată 
din „biblia 
americană” 
este universal 
valabilă, 
modalitatea de 
aplicare este 
specifică fiecărei 
țări datorită 
particularităților 
referitoare la 
accesul la 
informații.

1. Primele două etape din 
abordarea prin piață sunt:

a. Se analizează informațiile de pe 
piața concurențială referitoare 
la proprietățile similare cu 
proprietatea subiect, care au 
fost vândute recent, sunt oferite 
la vânzare sau se află sub un 
contract.

b. Se verifică informațiile pentru 
a vedea acuratețea acestora şi 
dacă reflectă tranzacții de piață 
nepărtinitoare. Verificarea poate 
duce la solicitarea unor informații 
suplimentare despre proprietate 
şi piață, astfel încât comparațiile 
să fie credibile.

2. Care este disponibilitatea accesului 
la informațiile din contractele de 
vânzare cumpărare şi la detaliile 
aferente tranzacției.

3. Care este disponibilitatea accesului 
la ofertele de vânzare cumpărare şi 
la detaliile referitoare la datele din 
oferte.

Prin urmare, răspunsul la între-
barea referitoare la priorități depinde 
de accesul la informații precum şi la 
posibilitatea de verificare a acestora.

Urmărind logica de până acum a 
articolului, aş trage o concluzie par-
țială, spunând că pentru estimarea 
„valorii de piață” prin abordarea prin 
piață, informațiile utilizate, indife-
rent că sunt provenite din tranzacţii 
sau oferte, trebuie să respecte cerin-
țele din definiția valorii de piață sin-
tetizate în tabelul 1. 

Dacă aceste cerințe nu sunt res-
pectate, informațiile nu pot fi utilizate, 
de aceea înainte de a trage concluzia 
care sunt informațiile adecvate (tran-
zacțiile sau ofertele) va trebui să fie 
aplicat „testul valorii de piață” , adi-
că modalitatea în care sunt respectate 
cele 7 cerințe din tabelul de mai sus.

Aplicare testului o voi preciza într-un capitol următor, 
dar nu înainte de a face câteva considerații referitoare la 
tranzacțiile şi ofertele de proprietăți imobiliare din Ro-
mânia şi la posibilitatea de accesare a acestora de către 
evaluatori şi de către utilizatorii serviciilor de evaluare.

Este la fel de important de precizat că, dacă definiția 
abordării prin piață prezentată mai sus şi preluată din 
„biblia americană” este universal valabilă, modalitatea 
de aplicare este specifică fiecărei țări datorită particulari-
tăților referitoare la accesul la informații. Precizările din 
manuale sau standarde, care au fost şi sunt aplicate în 
România prin traducere din variantele originale, nu pot 
fi interpretate fără a fi raportate la particularităţile realită-
ții pieței pe care se află bunurile pentru care se estimează 
valoarea de piață. Interpretarea trebuie să fie cea general 
acceptată de către profesioniştii în domeniu.

Tranzacțiile imobiliare
Au reprezentat o „fata morgana”. Sunt foarte multe de 

spus despre aceste informații, dar pentru economia de 
spațiu din acest articol, mă voi limita la concluzii cunos-
cute şi general acceptate. Astfel:

 Ű Nu au fost la dispoziţia evaluatorului şi a utilizatorilor 
desemnați informații publice care să permită utilizarea 
comparabilelor provenite din tranzacţii.

 Ű Atitudinea vânzătorilor şi cumpărătorilor a fost de 
a nu declara prețurile real plătite, din rațiuni fiscale.

 Ű Preţurile din contractele de vânzare cumpărare au 
fost influențate de cifrele conținute de expertizele 
notariale (sau grila notarilor) şi nu au respectat 
întotdeauna sumele de bani plătite de cumpărători şi 
încasate de către vânzători.

 Ű Nu există baze de date în care aceste informații 
să fie consemnate şi nici nu există un proiect 
concret în derulare aplicabil la nivel național pentru 
consemnarea acestor informații.

 Ű Solicitările adresate agenților imobiliari sau notarilor 
privind prețurile din contracte erau şi încă sunt 
tratate cu refuz.

 Ű Tendința din ultimii ani este de reducere a 
denaturărilor din contractele de vânzare cumpărare 
având în vedere atât legislația privind tranzacțiile în 
numerar, cât şi legislația referitoare la combaterea 
spălării banilor, precum şi datorită schimbărilor din 
Codul Fiscal referitoare la sumele asupra cărora se 
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 Ű Ce trebuie 
reținut este că 
piața evaluării 
în România s-a 
bazat, în toți anii 
de la înființarea 
acesteia, pe 
oferte și acest 
lucru se întâm-
plă și astăzi. 
Iar a realiza 
un raport de 
evaluare, doar 
utilizând oferte, 
este în strictă 
concordanță 
cu standardele 
de evaluare și 
cu realitățile din 
România.

aplică taxele din tranzacții şi care 
nu mai sunt influențate direct de 
expertizele notariale.

Trendul este unul încurajator, dar 
schimbarea este una profundă, ți-
nând atât de mentalități, cât şi de 
legislație şi cred că va mai dura un 
timp până când vom putea spune că 
prețurile consemnate în contractele 
de vânzare cumpărare, în ipoteza în 
care ar fi accesibile publicului, re-
prezintă sumele reale plătite de către 
cumpărători.

Altfel spus, dacă prin absurd, în-
cepând de mâine, ar fi accesibile 
toate informaţiile privind tranzacţi-
ile imobiliare, nu cred că utilizarea 
preţurilor conținute de acestea ar 
conduce la a trece „testul valorii de 
piață”, respectiv la a obține valori de 
piață. 

Ofertele imobiliare
 Ű Au apărut şi s-au transformat în 

informații accesibile publicului 
odată cu apariția şi utilizarea pe 
scară largă a internetului;

 Ű Până în urmă cu 2-3 ani, 
odată cu apariția ghidurilor 
de evaluare, ca o completare a 
standardelor internaționale de 
evaluare, nu exista o practică a 
verificării telefonice sau chiar 
fizice a informațiilor din oferte;

 Ű Aplicațiile puse la dispoziție 
de către oficiul de cadastru 
precum şi softurile care permit 
vizualizarea proprietăților au 
condus la schimbarea atitudinii 
evaluatorilor;

 Ű Evoluția tehnologiei a 
determinat ca atât vânzătorii, 
cat şi cumpărătorii, precum şi 
investitori privați să pună la 
dispoziție informații cât mai 
detaliate privind proprietățile 
aflate în stadiu de vânzare.

 Nivelul de credibilitate a informațiilor din oferte a 
crescut foarte mult în ultimii ani şi, implicit, calitatea ge-
nerală a rapoartelor de evaluare. 

Ce trebuie reținut este că piața evaluării în România 
s-a bazat, în toți anii de la înființarea acesteia, pe oferte şi 
acest lucru se întâmplă şi astăzi. Iar a realiza un raport de 
evaluare, doar utilizând oferte, este în strictă concordanță 
cu standardele de evaluare şi cu realitățile din România.

Un argument în plus îl reprezintă şi „testul valorii de 
piață“ pe care vi-l prezint în cele ce urmează şi pe care l-am 
analizat pornind de la afirmația destul de abstractă cum că: 
„se poate obține valoarea de piață dacă sunt îndeplinite toate 
condițiile din definiția valorii de piață.“ O afirmație corectă 
dar greu de digerat şi de aceea rămasă la stadiul de truism. 
Pentru că tot am prezentat anterior ce înseamnă definiția va-
lorii de piață şi care sunt cerințele conținute de aceasta, am 
aprofundat analiza acestei afirmaţii şi am propus acest test.

Aplicarea testului 
În esență „testul valorii de piață” reprezintă o analiză 

pe care evaluatorii ar trebui să o realizeze pentru fiecare 
dintre proprietățile comparabile şi care trebuie să aibă 
următorul răspuns corect, pentru ca respectiva compa-
rabilă să fie adecvată pentru estimarea valorii de piață.

Răspunsurile corecte trebuie înțelese în corelație cu 
descrierea de la punctele (a)-(i) de mai sus, preluate din 
standardele de evaluare, referitoare la explicațiile aferente 
valorii de piață.

Care sunt variantele cele mai probabile de răspuns în 
cazul utilizării unor tranzacții sau a unor oferte.

1. Clauze sau situații speciale – Această cerință urmăreşte 
identificarea existentei unui preț estimat, majorat sau 
micşorat de clauze sau de situații speciale, cum ar fi 
o finanțare atipică, operațiuni de vânzare şi de lease-
back, contraprestații sau concesii speciale acordate de 
orice persoană asociată cu vânzarea, precum şi orice 
element al valorii speciale. 

- Utilizare tranzacții – Este foarte dificil să fie cunoscute 
aceste informații doar prin intrarea în posesia 
unui document de vânzare cumpărare. În această 
categorie a clauzelor sau situaţiilor speciale intră şi 
preţurile prevăzute în contracte care au fost preluate 
din expertizele notariale. Dacă nu sunt cunoscute 
detalii ale tranzacției obținute de la vânzători sau 
cumpărători, cel mai probabil răspunsul la această 
cerinţă va fi dificil să fie răspunsul corect. 

- Utilizare oferte – Atâta vreme cât se ia în calcul 
prețul de ofertă confirmat de către vânzător este 
foarte probabil ca acesta să nu fie afectat de clauze sau 
situații speciale.
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 Ű Data efectivă a 
valabilității prețu-
lui – Reprezintă 
cerința ca mă-
rimea valorii să 
reflecte starea și 
circumstanțele 
pieței, așa cum 
sunt ele la data 
evaluării și nu 
cele aferente 
oricărei alte 
date.

2. Data efectivă a valabilității prețului – Reprezintă 
cerința ca mărimea valorii să reflecte starea şi 
circumstanțele pieței, aşa cum sunt ele la data evaluării 
şi nu cele aferente oricărei alte date.

- Utilizare tranzacții – Deşi în contractul de vânzare 
cumpărare apare data încheierii contractului, aceasta 
nu reprezintă o garanție că prețul nu era unul negociat 
cu mai multă vreme în urmă. Respectarea acestei 
cerințe a testului îi solicită evaluatorului să se informeze 
care a fost evoluția stabilirii prețului şi dacă acesta era 
valabil în condițiile pieței de la data evaluării.

- Utilizare oferte – Deşi se presupune că ofertele sunt 
valabile la data evaluării este necesar ca evaluatorul 
să analizeze şi să caute informații privind vechimea 
ofertei şi implicit a prețului şi când a fost ultima 
actualizare realizată de către vânzător. Bazele de date 
cu ofertele pot furniza în general aceasta informație.

3. Cumpărător hotărât – Un cumpărător care este 
motivat, dar nu şi obligat să cumpere. Acest cumpărător 
este unul care achiziționează în conformitate mai 
degrabă cu realitățile pieței curente şi cu aşteptările 
pieței curente decât cu cele ale unei piețe imaginare 
sau ipotetice.

- Utilizare tranzacții – Această informație nu poate fi 
cunoscută şi nu se poate răspunde testului decât dacă 
poate fi contactat cumpărătorul sau dacă martori 
ai tranzacției: notari, agenți imobiliari, avocați, 
executori judecatoreşti, implicați la data tranzacției, 
furnizează detalii despre atitudinea cumpărătorului. 

- Utilizare oferte – Porneşte de la presupunerea 
rezonabilă că atitudinea cumpărătorului va fi una 
motivată în condițiile pieței şi nu există premise 
generale că utilizând o ofertă s-ar presupune că în 
tranzacție nu va fi implicat un „cumpărător hotărât”.

4. Vânzător hotărât – Nu este nici un vânzător nerăbdător, 
nici un vânzător forțat să vândă la orice preț. Vânzătorul 

hotărât este motivat să vândă 
activul, în condițiile pieței, la cel 
mai bun preț accesibil pe piața 
liberă, după un marketing adecvat, 
oricare ar fi acel preț.

- Utilizare tranzacții – Această 
informație nu poate fi cunoscută 
şi nu se poate răspunde testului 
decât dacă poate fi contactat 
vânzătorul sau dacă martori 
ai tranzacției: notari, agenți 
imobiliari, avocați, executori 
judecatoreşti, implicați la data 
tranzacției, furnizează detalii 
despre atitudinea vânzătorului. 

- Utilizare oferte – Porneşte de 
la presupunerea rezonabilă că 
atitudinea vânzătorului este cea 
de vânzător hotărât în condițiile 
în care oferta de vânzare ar 
trebui să permită contactul 
cu vânzătorul şi preluarea 
informațiilor necesare.

5. Tranzacție nepărtinitoare – Se  
referă la o tranzacție care are 
loc între părți care nu au o 
relație deosebită sau specială, de 
exemplu, între compania mamă 
şi companiile sucursale sau între 
proprietar şi chiriaş, sau între 
persoane din aceeaşi familie care 
ar face ca nivelul prețului să nu 
fie caracteristic pentru piață. 
Tranzacția la valoarea de piață se 
presupune că are loc între părți 
fără o legătură între ele, fiecare 
acționând în mod independent.

Tabelul 2 – Testul valorii de piaţă

Nr.crt. Cerința obligatorie din definiția valorii de piață Răspuns corect

1 Clauze sau situații speciale Nu

2 Data efectivă a valabilității prețului Data evaluării

3 Cumpărător hotărât Da

4 Vânzător hotărât Da

5 Tranzacție nepărtinitoare Da

6 Marketing adecvat Da

7 Cerința de acțiune în cunoştință de cauză, prudent şi fără constrângeri Da
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 Ű După cum 
spuneam, 
propun 
realizarea 
acestui test, 
respectiv a 
răspunde 
afirmativ 
la cele 7 
întrebări, pentru 
fiecare dintre 
comparabilele 
care vor fi 
utilizate în 
raportul de 
evaluare, atunci 
când termenii 
de referinţă 
conţin estimarea 
valorii de piaţă. 

- Utilizare tranzacții – În unele situații informația 
privind legătura dintre părțile afiliate este mai uşor de 
verificat (dacă sunt firme din acelaşi grup, sau chiriaş şi 
proprietar sau dacă persoanele vânzător şi cumpărător 
au acelaşi nume). În celelalte situații este nevoie de o 
informație suplimentară primită de la oricare dintre 
parțile implicate direct sau indirect în tranzacție şi care 
să certifice acest lucru. Confirmarea oricărei astfel de 
legături transformă tranzacția într-una părtinitoare 
care nu poate fi utilizată în estimarea valorii de piață. 

- Utilizare oferte – Atâta vreme cât informația de 
pornire este prețul de ofertă, fără a fi cunoscut 
cumpărătorul, care se presupune că este unul hotărât 
şi independent de vânzător, este destul de facil de 
considerat că ofertele îndeplinesc această cerință.

6. Marketing adecvat – Înseamnă că activul ar fi expus 
pe piață în modul cel mai adecvat pentru a se efectua 
cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod 
rezonabil, în conformitate cu definiția valorii de piață.

- Utilizare tranzacții – Din nou, această informație 
poate fi obținută doar dacă se cunosc circumstanțele 
în care s-a realizat tranzacția, adică nu se utilizează 
doar informațiile existente în contractul de vânzare 
cumpărare, ci se obține confirmarea tuturor celorlalte 
informații necesare privitoare la expunerea pe piaţă 
a obiectului tranzacţiei, din dialogul cu persoane 
implicate direct în tranzacție. 

- Utilizare oferte – Existența ofertei presupune că 
primul pas privind un marketing adecvat s-a realizat 
dacă această informație se găseşte într-o sursă 
accesibilă publicului şi verificabilă şi nu este un 
anunț postat de exemplu doar la sediul unui executor 
judecătoresc.

7. Cerința de acțiune în cunoștință de cauză, prudent 
și fără constrângere 

- Presupune că atât cumpărătorul hotărât, cât şi 
vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră 
rezonabilă, despre natura şi caracteristicile activului, 
despre utilizările curente şi cele potențiale ale acestuia, 
precum şi despre starea în care se află piața la data 
evaluării. Se mai presupune că fiecare parte este 
motivată să facă tranzacția, dar niciuna nu este nici 
forțată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

- Utilizare tranzacții – Aceste cerințe reclamă iar 
ca detaliile din spatele contractului de vânzare 
cumpărare sa fie cunoscute şi transformă în foarte 
dificilă utilizarea contractului de vânzare cumpărare, 
doar ca înscris, în a valida prin comparație estimarea 
unei valori de piață. 

- Utilizare oferte – Aspectele 
din această ultimă cerință pot 
fi verificate cu vânzătorul, iar 
presupunerea că şi cumpărătorul 
le va respecta este una rezonabilă 
cu un grad foarte ridicat de 
îndeplinire.

După cum se observă, în utiliza-
rea tranzacțiilor este foarte dificil de 
justificat că „testul valorii de piață” a 
trecut. Afirm chiar că utilizarea tran-
zacțiilor nu a condus şi nu conduce 
la estimarea valorii de piață decât cu 
foarte mici excepții, care trebuie jus-
tificate adecvat.

Concluzii
După cum spuneam, propun re-

alizarea acestui test, respectiv a răs-
punde afirmativ la cele 7 întrebări, 
pentru fiecare dintre comparabilele 
care vor fi utilizate în raportul de 
evaluare, atunci când termenii de 
referinţă conţin estimarea valorii de 
piaţă. 

Testul este „trecut” dacă fiecăreia 
dintre întrebări îi revine răspunsul 
din tabelul 2. 

Un singur răspuns incorect va 
face neutilizabilă comparabila re-
spectivă pentru estimarea valorii de 
piață.

Cred că analiza  
de mai sus reprezintă:
1. O demonstrație a faptului că 

utilizarea în ultimii 25 de ani a 
ofertelor de vânzare cumpărare 
în evaluare a fost decizia corectă, 
adică singura care putea fi aplicată 
pentru estimarea valorii de piață. 

2. Apariția unui nou instrument 
la îndemâna evaluatorului în a 
face o analiză suplimentară în 
selectarea comparabilelor.

Viitorul va dovedi dacă această a 
doua concluzie îşi va găsi utilitatea 
practică. 
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NOI și standardele noi

Standard versus STAS

Când vorbim de STANDARDE, 
de EVALUARE A BUNURILOR în 
speța noastră, cei mai puțin avizați 
în domeniu s-ar aştepta la formu-
le, calcule, dimensionări, materiale, 
şamd.; Această aşteptare este cu atât 
mai mare cu cât în unele „aşa-zise 
evaluări” unii (autointitulați „experți 
ai valorii”) preiau nişte încadrări din 
anumite tabele predefinite (unele ad-
ministrative sau altele provenite din 
reglementări nonpiață din perioada 
economiei cu planificare centrală) pe 
care le actualizează matematic, având 
pretenția (inducând în eroare, cum) 
că le atribuie astfel valori (de şi) într-o 
economie de piață. 

Este evident că standardele de 
evaluare a bunurilor nu admit o ast-
fel de tratare superficială, neadecva-
tă şi bagatelizată a evaluării şi deşi se 
numesc altfel (nu rapoarte de evalu-
are), rezultatele acelor „lucrări” (ce 
transmit, totuşi o opinie valorică) nu 
trebuie înțelese cum că respectă stan-
dardele elaborate în urma experien-
ței multor generații. Asta chiar dacă 
unele dintre ele, pentru a avea credi-
bilitate mai mare, induc în eroare des-
tinatarii/ utilizatorii şi, declarativ, fac 
trimitere la Standardele de evaluare, 
pe care în realitate nu numai că nu le 

respectă, dar le şi contrazic flagrant. 
Dar nu spre această situație do-

rim să ne îndreptăm acum, mai ales 
că prin Ediția 2017 a Standardelor de 
evaluare a bunurilor se defineşte clar 
obligativitatea respectării lor în toată 
activitatea de evaluare desfăşurată în 
România. 

În cele ce urmează, m-am oprit 
la Standarde tocmai pentru calitatea 
lor de CEA MAI BUNĂ PRACTICĂ 
PROFESIONALĂ, definind unele ce-
rințe şi realități din sfera interacțiunii 
evaluator-utilizatori desemnați (de-
finită doar pe câteva dintre situații).

O radiografie a realității a generat 
cele de mai jos.

NOI și bancherii
Desigur, setul de date necesar să 

fie pus la dispoziția evaluatorului de 
către finanțator era cunoscut. Sindro-
mul  „Cere tu suplimentar, Evaluato-
rule, tot ceea ce crezi de cuviință...” 
este şi va fi prezent (deşi constituie o 
deviere de la standardul care defineş-
te clar că: SETUL DE DOCUMENTE 
necesare elaborării raportului de eva-
luare va fi pus la dispoziția evaluato-
rului de către finanțator), acceptat ta-
cit (de finanțator, că doar… „Merge şi 
aşa!”, dar şi de evaluatorul resemnat, 
că doar…„Asta este, ce pot să fac?”- 
constatând, de fapt, că ambele poziții 

sunt încetățenite în mentalitatea co-
vârşitoare a societății actuale.

Situația devine problematică, însă,  
în momentul în care presiunea tim-
pului este mare (de cele mai multe ori 
nefiind respectat „Ghidul” şi impu-
nându-ni-se TERMENE mai strânse 
decât cel minim, clar definit: „3 ZILE 
LUCRĂTOARE de la data primirii 
tuturor documentelor necesare ela-
borării acestuia şi realizarea inspecți-
ei proprietății”). Paradoxul este că, la 
licitații/ oferte, ca să pară mai opera-
tivi şi mai rentabili, chiar unii dintre 
evaluatori se angajează să întocmeas-
că lucrări în termene mai scurte şi la 
tarife mai mici decât cele pe care, în 
discuțiile dintre NOI, le considerăm 
prea mici. Este vina solicitantului că 
va cere şi altor evaluatori alinierea 
la „colegul care poate”? Poți invoca 
Standardele/ Ghidul în fața presiunii 
băncii? Teoretic da, dar practic… Nu, 

 Ű RADU CĂLIN TIMBUȘ,  
MAA, EPI, EBM, EI, VE, Director EUROEVAL
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pentru că în minutul următor te în-
treabă: „Colegul tău, cum poate”? Și 
atunci… ce răspuns ai? (Poți să spui 
că acel coleg era un „oportunist”? Nu 
poți, şi, de obicei, tu eşti cel rezonabil 
şi… taci. Pe de altă parte, statisticile 
vor arată că tu vei avea mai puține în-
târzieri decât cel autointitulat „super 
rapid”, dar până ca ceilalți să constate 
aceasta, trebuie să ai posibilitatea s-o 
demonstrezi, deci să te aliniezi cerin-
țelor ce forțează termenele). Este vina 
utilizatorilor sau a noastră? 

Poate pare că nu ar fi necesară, 
dar  totuşi  este musai de scris negru 
pe alb (într-o societate ca a noastră) 
precizarea legată de conformitatea cu 
Standarde a situației de „utilizare ca 
şi comparabile (parțială sau exclusi-
vă) a OFERTELOR DE PIAȚĂ”. De 
fapt, dacă analizăm poziția istorică şi 
prezentă a băncilor, chiar din rândul 
lor s-a ridicat (impus) obligativitatea 
de a utiliza oferte competitive, curen-
te, verificabile pentru a evita situația 
de a ne baza pe „tranzacțiile decla-
rate” (elegant spus, „de privit cu re-
zerve”). O altă meteahnă a societății 
sau a legislației, fiind de notorietate 
că această „declarare” urmăreşte, de 
cele mai mult ori, „optimizarea taxe-
lor şi fiscalității” (şi totuşi aceste date 
sunt preluate ca reale şi declarate ca 
„bază de raportare” pentru statistici 
oficiale administrative. În plus, chiar 
şi real declarate tranzacțiile, ce rele-
vanță are o înregistrare de azi, RA-
PORTATĂ SCRIPTIC ca „valoare de 
piață actuală”, când ea este de fapt 
doar actul juridic final (la întabulare 
şi transfer de proprietate) al unei plăți 
anticipate totale sau parțiale? Tocmai 
NOI suntem cei care ştim să facem 
ajustările necesare pentru condiții de 
finanțare, pentru motivația părților 
sau altele legate de sfera tranzacției. 
Asta, aşa, grosier analizând, ca să nu 
mai analizăm eventuale compensări 
sau vânzări între părți strict defini-
te, implicate în dezvoltarea proiecte-
lor, sau despre penalitățile percepute 

şi evident despre diferențierea între 
standardele de predare definite de 
antecontracte, şamd. … „Scriptic” o 
„valoare de piață actuală”, în fapt cu 
relevanță nulă, de fapt o dezinfor-
mare, la data prezenței. Deci utiliza-
rea ofertelor nu este, în nici un caz, 
o noutate. 

Bună precizarea normală şi logică, 
dar bine că este şi scrisă (într-o fugă 
de răspundere şi de pasare a respon-
sabilității manifestată la nivel de soci-
etate) legată de comunicarea, genera-
rea şi RESPONSABILITATEA pentru 
situația juridică şi ipotezele speciale. 
Asta ca să nu rămână lucrurile in-
terpretabile (deşi din instrucțiunile 
venite de la finanțatori era clar că se 
consideră cunoscute şi însuşite de 
aceştia). Dar… când trebuie „dat în 

scris” şi asumată răspunderea, cei de 
la „Vânzări” vor fi, probabil, mai pru-
denți, urmându-i pe cei de la „Risc”. 
Oricum, nemulțumiți, cei cu target, 
vor arăta întotdeauna cu degetul către 
evaluator, mai ales că nu pot aplica 
total eronata (închipuita) lor axiomă 
cum că: „Clientul bun are şi garanția 
cea mai bună (valoroasă, mai vanda-
bilă, stabilă, etc.. )”. 

Precizarea SURSEI dimensiunilor 
preluate în calcul şi trimiterea la do-
cumente emise de persoane autori-
zate este bine-venită şi necesară. Este 
benefică şi mențiunea (chiar dacă 
aveam trecut şi la ipoteze): „Calitatea 
de evaluator autorizat nu oferă com-
petențe în domeniul măsurării supra-
fețelor”. De fapt, trimiterea la sursa 
autorizată, este o cerință ce ar trebui 
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să redefinească protocolul de lucru, 
în sensul că o eventuală necorela-
re „măsurători autorizate” vs. „Car-
te Funciară”, ar trebui remarcată din 
start, încă de la demararea procesului 
de cunoaştere prealabilă a garanției 
propuse de client. Dar… analiza do-
cumentelor este deseori „sărită” de 
finanțator şi lăsată în seama evalua-
torului. Tot NOI va trebui să anali-
zăm, informăm şi să cerem clarificări 
şi/sau instrucțiuni de la utilizatorul 
desemnat. 

Cu siguranță, de mai mut timp, 
băncile trebuiau să-şi alinieze nor-
mele şi procedurile la standarde şi 
consultându-şi evaluatorii interni sau 
auditorii şi consultanții avizați, să în-
țeleagă cerințele, posibilitățile, com-
petențele şi riscurile legate de evalu-
are. Și dacă nu o fac…NOI ce putere 
avem? Vom acționa exact cum facem 
acum la PRESIUNILE (pseudo) ban-
cherilor. Ne retragem, deşi standardul 
chiar ne indica să ne adresăm şefului 
ierarhic superior. Poate unii au avut 
tăria să o facă în 2009-2010 după că-
derea pieței, pentru că atunci din în-
țelegere şi de frică unii target-işti s-au 
liniştit. Acum însă, o parte dintre ei 
şi mulți alții recent apăruți, însă cu 
„ținere redusă de minte”, fac aceleaşi 
presiuni. De urmărit când apare, din 
nou, situația pe care Riscul este vigi-
lent să o aibă în vedere şi sub control. 
Să nu înțelegem presiunea doar „la 
valoare”, ştiind că şi transmiterea în 
raport (obligatoriu prin standard) a 
unor fraze/ constatări, ne este imputa-
tă, cum că ar fi cauza de neacordare a 
creditelor. La urma urmei, avem de-a 
face cu o necunoaştere a principiilor 
bancare… pentru că „prima garan-
ție” este posibilitatea de rambursare 
(după analiza bonității), iar „garanția 
evaluată” este cea la care se apelează 
doar dacă apar situații problemati-
ce, adică incapacitatea de returnare. 
Sigur, deviem de la buna practică în 
evaluare înspre cea de finanțare şi nu 
acesta este rolul materialului.

Trebuia să fim deja obişnuiți, mai 
ales că standardele ne precizează în 
ultimele ediții, faptul că NOI trebuie 
să furnizăm toate aspectele cunos-
cute legate de particularitățile şi ris-
curile dreptului evaluat considerat şi 
garantat, astfel încât finanțatorul (şi 
numai el) să ia, în cunoştință de cau-
ză, decizia de introducere a activului 
în patrimoniul de garanții. FINAN-
ȚATORUL STABILEȘTE (şi îşi asu-
mă responsabilitatea) dacă BUNUL 
este oferit ca garanție. Încă mai există 
bănci care cer evaluatorului extern 
o validare/ asumare a „vocației”, dar 
şi unii evaluatori care țin, din pro-
prie inițiativă, să „califice” ei dacă „o 
(un activ pentru) garanție este bună 
sau nu”. Clar de evitat, aceste situații 
sunt tipice şi au propriile vorbe din 
popor”: prima „fuga de răspundere” 
a finanțatorului, cea de-a doua „ne 
dăm cu părerea deşi nu este treaba 
noastră”.

Este normal că: un raport elaborat 
pentru ALT SCOP (raportare finan-
ciară, asigurare etc.) nu poate fi uti-
lizat în vederea garantării împrumu-
tului. Dar pentru că, „aşa este la noi”, 
pentru deținătorul raportului (deşi 
guvernat de alte standarde specifice), 
este mai simplu şi mai ieftin „să utili-
zeze raportul la orice”, nu rareori ne-
am trezit cu raportul fructificat ilogic 
pentru garantare. Oricum, era pe răs-
punderea finanțatorului şi nu avea re-
cipisa BIG, dar este bine că stă şi scris. 

Poate era benefic (chiar dacă se 
deduce, în ansamblu) să apară şi in-
vers: „raportul în scopul garantării nu 
este destinat altor scopuri” (mai ales 
pentru asigurare, aşa cum îl folosesc 
ilegal şi impropriu majoritatea finan-
țatorilor). Nu este o noutate, dar este, 
totuşi, o situație anormală (evident că 
este o altă „normalitate românească”, 
că doar: De ce să mai faci o altă eva-
luare şi pentru asigurare?).

Precizarea ce poate fi expusă aici, 
în cazul evaluării pentru garantare, 
deşi ea vine din standardul de verifi-

care, este aceea logică şi normală că, 
„dacă un raport de verificare nu este 
destinat exclusiv pentru uzul intern 
al finanțatorului, atunci VERIFICA-
REA va trebui realizată de un evalu-
ator cu specializarea VE”. Astfel, deja 
nu numai că ar trebui să nu mai apară 
cei care îşi „dau cu părerea” (de obi-
cei dacă nu le convine valoarea), deşi 
nu ştiu evaluare, ci, mai mult chiar, şi 
dintre cei care au calitatea de evalua-
tor, în funcție de scopul şi fructifica-
rea verificării, vor trebui să aibă com-
petența să o elaboreze (în extern). 

NOI și tranzacțiile echitabile
La cele mai multe rapoarte în lu-

cru, actualizarea conținutului la stan-
dardele noi cu privire la „valoarea de 
piață” a adus completarea cu trimite-
rea la „SEV 104 - Tipuri ale valorii”. 

Aparent un standard cu totul nou 
pentru unii. Pentru alții,  din con-
tră, unul vechi reaşezat, care certifică, 
însă, modul de tratare a unei evaluări 
în funcție de termenii de referință şi 
scopul evaluării. Evident că acestea au 
stat şi în trecut, la baza selecției meto-
dologiei adecvate, definirea ipotezelor 
de lucru, a selectării şi ajustării infor-
mațiilor de intrare şi la ataşarea în final 
a valorii adecvate speței. Eram deja 
pregătiți de standarde, prin definiții 
ale „valorii de piață” şi ale „celorlalte 
tipuri”, prin exemple de ipoteze şi ipo-
teze speciale, prin cerința de exercita-
re obiectivă a raționamentului pentru 
aplicare adaptată la situațiile specifice.

Totuşi, pentru aceia dintre NOI 
care, eventual, înțelegeau vechea „va-
loare justă” doar ca unică „ataşare” la 
raportarea financiară pare o noutate 
„VALOAREA ECHITABILĂ”, deşi şi 
standardele anterioare dezvoltau su-
biectul „justeții” pentru ambele păr-
ți identificare, luând în considerare 
avantajele sau dezavantajele fiecăruia 
şi chiar dădeau exemple de utilizare 
a „valorii juste”.

Introducerea „echitabilului” poa-
te, deci, să elimine confuzii, deşi în 
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cazul evaluatorilor autorizați nu ar 
prea fi trebuit să existe astfel de inter-
pretări, standardele fiind suficient de 
relevante şi până acum. 

Pe de altă parte, aportul detalieri-
lor scrise sunt un câştig, mai ales prin 
comentariile legate de „părțile impli-
cate în tranzacție” şi despre „forma 
tranzacției” şi data acesteia. Pentru 
cei care , au analizat şi până acum şi 
interpretat definițiile şi suprapunerea 
lor peste spețele de evaluare tratate în 
timp este o certificare a raționamen-
tului trecut, dar pentru alții ar putea 
să pară o schimbare majoră.

Din nou mediul legislativ, admi-
nistrativ şi chiar şi cele economic 
(dominat de celelalte două) sunt ră-
mase în urmă. Se bate monedă de 
către solicitanți pe „valoarea de pia-
ță”. Aceasta se cere a fi ataşată şi unor 
situații concrete în care spețele nu 
îndeplinesc definiția valorii de piață, 
iar contextul ataşării valorii impune 
clar (şi chiar şi termenii de referință 
fac precizările cum că) se vor lua în 
considerare şi aspecte care în mod 
normal (pe o piață deschisă şi con-
curențială) nu s-ar întâmpla. Aici 
consider că este o scăpare a noastră, 
pentru că nu am evidențiat situațiile 
atipice şi nonpiață, care trebuiau ex-

plicate mai ales celor care nu au nicio 
aplecare spre cunoaştere şi s-au pla-
fonat în completarea de formulare 
tipizate. Altă parte a clienților noştri, 
însă, au deja percepția speței (înțele-
gând „devierea de la piață” şi intere-
sul unor părți identificate) chiar dacă 
nu neapărat o încadrează în definiții 
şi standarde. Din păcate spețele ati-
pice, cel mai des întâlnite, nu sunt la 
ei, ci în sfera celorlalți, de unde nu va 
apărea sclipirea şi/ sau inițiativa de 
înțelegere a specificității şi alinierea 
valorilor ataşabile lor la standarde. 
NOI va trebui să educăm utilizato-
rii prin prisma tipurilor de valori, a 
ipotezelor fundamentale a diferenți-
erilor de scopuri, premise şamd. Pe 
de altă parte eram deja obligați de 
standarde să formulăm termenii de 
referință într-o manieră clară, care să 
nu inducă în eroare un utilizator de-
semnat. Mai mult, ei trebuiau preci-
zați în scris, consemnați într-un do-
cument contractual, agreați deci cu 
clientul (Respectarea acestei cerințe 
este primul pas pe care trebuie să-l 
facem înainte de a cere utilizatorilor 
să cunoască diferențele. Odată expli-
cate, înțelese şi însuşite de aceştia, ne 
vom apropia de un limbaj comun în 
contextul evaluării.)

NOI și practicienii  
în insolvență

Nu ar trebui să reprezinte o nou-
tate principiile exprimate în proaspăt 
introdusa „valoare de lichidare”. Este 
bine-venită prin definirea  celor două 
ipoteze de vânzare ordonată, respec-
tiv forțată.

Desigur, au fost cerute valori de 
lichidare şi când acest tip de valoarea 
nu era cuprins în standard. Și sunt 
multe rapoartele noastre care au avut 
ca şi concluzii „valori de lichidare” 
(astfel cerute de solicitanți), deşi acela 
nu era un tip de valoare definit la data 
elaborării. Unii au făcut trimiteri la 
standarde, la premisa continuării ac-
tivității, la cea de lichidare la vânzări 
ordonate sau forțate, corelat cu inten-
ția de fructificare a raportului în ca-
drul procedurii. Mai mult sau mai pu-
țin, termenii de referință cuprindeau, 
dezvoltau şi explicau cerințele exprese 
ale practicienilor în insolvență.

În acest context, un mare pas îna-
inte pentru evaluatori este şi definirea 
premiselor valorii, nu neapărat prin 
CMBU şi utilizarea curentă, cât mai 
ales la Vânzarea ordonată şi cea for-
țată. Asta nu pentru că instrumente-
le anterioare nu ar fi acoperit scopul 
raportului şi fructificarea valorii, ci 
pentru că, în general, lichidatorii aso-
ciau „Valoarea de lichidare” (termen 
ce descrie situația de vânzare în mod 
individual, de obicei în urma închide-
rii activității) direct cu o „vânzare for-
țată” (fără a exista motive pentru care 
activele să nu poată fi lichidate prin-
tr-o vânzare ordonată, deci în urma 
unei comercializări adecvate). Era o 
eroare (sau inconsistență) în cerința 
solicitantului ce putea uşor să fie pusă 
pe seama evaluatorului, mai ales dacă, 
în baza raportului, bunurile ar fi fost 
valorificate mai puțin transparent. 

Desigur, cine a răsfoit standardele 
mai vechi (în care, în unele ediții, prin-
cipiile au fost exprimate şi mai pe larg) 
nu a lăsat terminologia la o superficială 
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interpretare şi şi-au amintit din istoric 
de „valoarea de piață în ipoteza conti-
nuității activității”, „valoarea de piață 
pentru lichidarea activelor” şi că „o 
vânzare forțată” reprezintă o descriere 
a situației în care are loc schimbul, deci 
nu un tip de valorii (ceea ce este definit 
similar şi acum).

Pe de altă parte, noile precizări 
ale standardului (SEV 104) nu ar tre-
bui să fie o noutate (alta decât mo-
dul de transmitere) absolută măcar 
pentru evaluarea „bunurilor mobile”, 
atât prin prisma standardului, cât şi 
a cursului de formare. Aveam for-
mată gândirea cu diferențiere pentru 
lichidare ordonată, lichidare forțată, 
lichidare pe amplasament, lichidare 
cu licitație de vânzare pentru întrea-
ga entitate, sau din contră, ca vânzare 
bucată cu bucată. Și exemplele mai 
pot continua, inclusiv până la defi-
nirea pieței specifice de la lichidare”, 
definită în literatura internațională 
de specialitate, dar inexistentă la noi 
în MEDIUL ECONOMIC ROMÂ-
NESC; Nici măcar ca şi mecanism, 
deci ce pretenții să mai avem pentru 
raportare de astfel de tranzacții? 

Totodată, analizând domeniul su-
biect, trimiterile standardului nou la 
„forma presupusei tranzacții” şi „păr-
țile implicate” nu ar trebui să pară o 
noutate (nici chiar prin defalcarea 
lor), mai ales că ne-am întâlnit până 
acum cu precizări de genul „bunurile 
vor fi vândute: în bloc - ca ansamblu 
în stare de funcționare, pe subansam-
ble individual (de sine stătător) func-
ționale, sau individual (bucată cu bu-
cată), precum şi specificații cum sunt: 
„metoda de vânzare poate fi: licitație 
publică, negociere directă sau o com-
binație a celor două”. 

Nimic special, deci, dar DEZVOL-
TAREA din SEV 104 vine să defineas-
că şi pentru utilizatorii de rapoarte că: 
a cere (simplist) „o valoare”, nu este 
suficient, iar a cunoaşte/ preciza cum 
se ataşează/ fructifică aceasta este de-
finitoriu. Probabil se va mai diminua 

numărul de comentatori care susțin 
că „valoarea este mare sau mică” (în 
funcție de propria percepție subiecti-
vă şi, mai grav, în funcție de interesul 
direct legat de subiect). Acest  aspect 
poate fi extrapolat inclusiv ca o con-
cluzie finală a prezentului material.

Principiile şi raționamentele ex-
puse în standarde şi manuale sunt re-
zonabile şi aplicabile într-o economie 
de piață, dar PARTICULARITĂȚILE 
PIEȚEI INTERNE pe care ne des-
făşurăm activitatea impune să avem 
mai multă atenție şi un plus de efort 
în explicitarea termenilor de referință. 
Astfel ne vom asigura că vom exerci-
ta un raționament obiectiv, corelat cu 
scopul evaluării, tipul valorii şi orice 
alte ipoteze aplicabile în evaluare, de-
scrise şi explicitate, suficient încât să 
fie înțelese de utilizatorii desemnați 
(nu neapărat edificați cu semnificația 
standardelor, sau uneori afişând o ne-
cunoaştere, dar speculând în favoarea 
sa orice aspect interpretabil). 

NOI, verificatorii  
(adică între NOI între NOI)

Titlul putea să fie şi „Pentru NOI”, 
fiindcă este normal că poți verifica 
rapoarte numai dacă deții specializa-
rea VE.

Absolut normal, ab initio încetă-
țenit în rândul evaluatorilor şi eva-
luatorilor verificatori, dar şi în sfera 
consultanței, că să putem verifica un 
raport numai dacă la data lui des-

făşuram deja activitate de evaluare. 
Era evident acest lucru, că doar, ca şi 
VERIFICATOR ai şi tu propria certi-
ficare şi îți declari COMPETENȚELE 
REALE. Nu este rău că este scrisă şi 
această regulă de bun simț în afaceri 
şi subînțeleasă, mai ales într-o soci-
etate în care, deseori, persoane care 
n-au nicio legătură cu sfera activității, 
coordonează şi/ sau verifică un anu-
mit domeniu (aceştia se alătură celor 
care îi învață pe alții exact ceea ce ei 
nu au făcut practic niciodată). 

Mai mult, chiar dacă nu este scris, 
cred că există decența ca un verifi-
cator să îşi decline competența când 
primeşte o comandă de verificare 
pentru un raport de evaluare de acti-
ve pe care el nu le evaluase la data de 
referință a evaluării şi nici pe zone/ 
domenii ale căror reguli şi specificita-
te nu le cunoştea la acel moment. 

Cât despre „GURA LUMII” (din 
nou specific românesc)… să nu ui-
tăm că exact aceia care spuneau de 
piață că „o să crească, o să crească….”, 
imediat după schimbarea echilibru-
lui au început să strige „o să scadă, o 
să scadă….”, acoperindu-i vocal şi ca 
prezență tocmai pe cei care din timp 
atrăgeau atenția despre riscurile unei 
scăderi a pieței. Și… cum, în socie-
tatea noastră, „reclama şi vorba goa-
lă” bate „documentarul şi expunerile 
profesioniste”, mulți participanți de 
pe piață au fost păcăliți. (Poate inten-
ționat, dar vorba zboară...)
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Nu degeaba sunt româneşti ex-
presiile „Știam eu că acesta este răs-
punsul”, sau „Dacă eu eram în locu-
lul lui…” şi concluziile „Vitejii după 
război se arată”. Special pentru chibiți 
este scris că „nu  se vor lua în consi-
derare informații/ evenimente care 
au loc după data evaluării”, pentru că 
pentru restul este evident că infor-
mații care nu erau disponibile evalu-
atorului nu avea cum să le introducă 
în raționament.

Tot în nota normalității este şi de-
finirea ca sferă a verificării a oricărui 
tip de raport, denumit sau nu ca atare, 
dar care are ca obiectiv final estimarea 
unei valori, şi de înțeles şi o lucrare 
care are ca rezultat certificarea sau 
combaterea unei opinii din alt raport. 
Dată fiind esența obiectivului simplu, 
dar mai ales a celui extins, evaluatorii 
sunt conştienți că şi „rapoartele de 
verificare pot fi, la rândul lor, verifica-
te”. Și asta în spiritul şi pentru „bună 
dreptate”. Și prin asta se înțelege nor-
malitatea. Adică să se analizeze obiec-
tiv conformitatea şi valoarea (dacă 
este obiectiv extins), ci nu să „susțină 
partea/ aşteptările” solicitantului veri-
ficării, care are punctul lui de vedere 
bazat pe propriile interese. 

Noutatea scrisă, dar, în fapt, nor-
malitate demult încetățenită în me-
diu elaboratorilor şi utilizatorilor de 
evaluare este  aspectul impropriu de 
definire, din start, ca fiind o „neres-
pectare a standardelor” situația com-
parativă a unei opinii diferite (evi-
dent cu aceiaşi termeni de referință, 
ca să existe aceeaşi balanță) a verifi-
cării cu obiectiv extins față de rapor-
tul verificat. Se face trimitere la un 
interval de 20%, care în unele situ-
ații poate fi +/-10% față de o cotație 
medie (iar calibrarea de finețe sus/ 
jos să fi fost făcută chiar din termeni 
de referință aparent identici, sau de 
la informații de piață disponibile 
puțin transparente). Evident că nici 
dacă apar diferențe mai mari NU NE 
PUTEM ANTEPRONUNȚA FĂRĂ 

ARGUMENTELE cerute şi definite 
de standard.

De altfel, chiar şi între participan-
ții de pe piață apar viziuni diferite 
legate de perceperea unei „valori de 
piață”, evidente prin modul de per-
cepere a rarității şi utilității, regăsite 
prin dorința susținută de puterea de 
cumpărare real existentă. Dacă tran-
zacției potențiale i se ataşează situații 
de încadrare în valoare „subiectivă”, 
sau  „echitabilă”, viziunile sunt şi mai 
personalizate.

NOI, standardele  
și vremurile

Salutară decizia autorității com-
petente de a publica pe site „Istoricul 
standardelor de evaluare”, inclusiv cu 
posibilitatea de a fi preluate de publi-
cul larg chiar în formă electronică, în 
interesul public, nu numai în cadrul 
asociației care a depus eforturile de a 
le elabora.

Urmărirea în istoric (de peste 20 
de ani) a acestor  standarde  evi-
dențiază intenția reuşită ca ele să 
fie ADECVATE atât SPECIFICULUI 
NAȚIONAL, cât şi CERINȚELOR 
PROFESIONALE de claritate şi de 
realism în aplicare. 

Este evidentă, reală nu la nivel de-
clarativ, ancorarea în realitățile româ-
neşti, dar şi alinierea la practica şi ex-
periența europeană şi internațională. 
Ce nu se vede este acea transparența 
decizională de pe parcurs şi efortul de 
îmbunătățire continuă.

Pe de altă parte, în cele de mai sus, 
am reliefat şi realitatea de neştiință 
sau PERCEPERE ERONATĂ a stan-
dardelor de către UTILIZATORII 
desemnați, evidențierea unor situații 
concrete şi chiar a unor disfuncțio-
nalități, toate cu efect negativ asupra 
activității noastre (din păcate, impu-
tabile nouă, deseori chiar gratuit, sau 
drept  „țap ispăşitor”).

De apreciat este şi EFORTUL 
EVALUATORILOR autorizați de 
ALINIERE la standardele care, de 

fapt, reprezintă NORMALITATEA 
dintr-o economie de piață, conside-
rată liberă şi transparentă. Evaluatorii 
se raportează, însă, la o SPECIFICĂ 
PIAȚĂ (recent istorică şi de actuali-
tate) românească pe care o cunoaş-
tem toți cei implicați în evaluare, sau 
aplecați spre cunoaştere. Unii nu vor 
să o recunoască, dar evidențele sunt 
clare: lipsa transparență, nerespectare 
cerințe, deviere de la legislație, dero-
gări, incoerențe, lipsă predictibilitate, 
dezinformări, statistici eronate, po-
veşti - nu fapte, teorie - nu practică, 
studii şi proiecte - nu lucrări, şamd.. 
(Situația devine foarte greu de cântă-
rit atunci când evidențele sunt igno-
rate (intenționat sau nu) mai ales de 
către contestatarii rapoartelor, care, 
în funcție de situație, sunt ori neavi-
zați, ori focusați pe o anumită conclu-
zie doar lor favorabilă).

Multe situații şi spețe sunt atipice 
pentru cei ce au elaborat şi armonizat 
standardele la nivel mondial, dar pen-
tru SPECIFICITATEA ROMÂNIEI 
sunt …tipice. Aceasta este realitatea în 
care NOI suntem, de fapt, obligați să 
profesăm, să respectăm standardele, 
codul de etică şi statutul social impus 
de importanța produsului elaborat.

NOI vom merge înainte. 
Și… contrar „specificității” pieței 

pe care lucrăm, NOI vom contribui 
la consolidarea normalității prin în-
cercarea (aparent simplă) de a fi la 
nivelul cerut de Standardele ce sunt 
mult mai coerente şi mai avansate 
decât vremurile pe care le trăim. 

Asta… dacă nu ni se cere supli-
mentar şi REDUCEREA TERME-
NELOR şi TARIFELOR, pentru că 
odată coborând sub pragul decenței, 
ne va fi mult mai rentabil să îngro-
şăm rândurile celor care comentează 
despre alții, dar când sunt puşi ei să 
facă ceva, habar nu au. Deşi, obişnu-
iți cu greul şi ştiind ceea ce facem, nu 
acolo ne este locul. Aşa că … VOM 
CONTINUA. 
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Standardele 

de evaluare, 

principala referință 

a evaluatorului din 

România, reprezintă 

unul dintre factorii care 

generează obligații 

profesionale pentru 

noi, ca evaluatori.

În ultimii ani, profesia de evaluator a fost șlefuită prin numeroase 
schimbări, provenite din modificarea reglementărilor care guvernează 
profesia pe plan național, creșterea complexității cadrului economico-
financiar în care activează utilizatorii serviciilor de evaluare și 
modificările pe plan internațional ale standardelor de evaluare. 

Dosarul de lucru al misiunii 
de evaluare – obligație sau 
instrument de protecție?

Indiferent de proveniența acestor schim-
bări, ne confruntăm cu ele zi de zi, fapt 
pe care îl resimțim în complexitatea 

muncii de evaluator şi cel mai adesea în 
partea de documentare a muncii noastre. 

Standardele de evaluare, principala re-
ferință a evaluatorului din România, re-
prezintă unul dintre factorii care generează 
obligații profesionale pentru noi, ca evalua-
tori. În „SEV 102 – Implementare”  întâlnim 
la articolul 9 un paragraf sintetic intitulat 
„Dosarul de lucru”:

„Trebuie păstrat un dosar de lucru al ac-
tivității desfăşurate pe parcursul evaluării, 
pe o durată de timp rezonabilă, avându-se 
în vedere cerințele legale sau de reglemen-
tare. În funcție de cerințe, acest dosar va in-
clude datele cheie de intrare, toate calculele, 
documentarea şi analizele relevante pentru 
concluzia finală, precum şi o copie a oricărui 
raport preliminar sau final predat clientului.” 

Realizarea unui raport de evaluare în 
conformitate cu Standardele de evaluare a 
bunurilor - ediția 2017 include numeroase 
alte referiri privind documentarea datelor 
de intrare ale evaluării, regăsite în standar-
dele specifice privind bunurile imobile, bu-
nurile mobile, întreprinderile, activele ne-

corporale sau instrumentele financiare.
Pe lângă standarde, ne conformăm Co-

dului de etică al profesiei şi legislației națio-
nale, în măsura în care reglementează acti-
vitatea noastră ca agenți economici. Astfel, 
premergător acceptării unui client, este ne-
cesară, de asemenea, clasificarea clientului 
în funcție de risc, având în vedere obligațiile 
rezultate din Legea nr. 656/2002 pentru pre-
venirea şi sancționarea spălării banilor.

În plus, în vederea acceptării şi desfăşu-
rării unei misiuni de evaluare, prevederile 
Codului de etică specifică necesitatea inde-
pendenței, certificării şi competenței evalua-
torului, precum şi existența resurselor dispo-
nibile pentru realizarea misiunii de evaluare.

 Ű ANCA BÂNDEA,  
Membru al Comisiei de Verificare și Monitorizare 
ANEVAR, Senior Manager Veridio
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Având în minte 

reglementările 

care guvernează 

profesia de evaluator, 

precum și obligațiile 

profesionale care 

derivă din acestea, 

conturăm în 

continuare un posibil 

conținut al dosarului 

de lucru la care fac 

referire standardele de 

evaluare în vigoare, 

prin prisma cerințelor 

actuale din România.

Raportul de activitate anual depus de 
către evaluatori conform Regulamentului 
Comisiei de Verificare şi Monitorizare a 
ANEVAR reprezintă o altă obligație a profe-
siei, la baza căreia se află o bază de date cen-
tralizată cu toate misiunile de evaluare reali-
zate de fiecare dintre noi în decursul unui an. 

Având în minte reglementările care gu-
vernează profesia de evaluator, precum şi 
obligațiile profesionale care derivă din aces-
tea, conturăm în continuare un posibil con-
ținut al dosarului de lucru la care fac referi-
re standardele de evaluare în vigoare, prin 
prisma cerințelor actuale din România.

Dosarul de lucru al 
misiunii de evaluare

I. Secțiune administrativă
1. Contractul/comanda pentru prestări 

servicii de evaluare sau alt tip de 
document, sub semnătura clientului/
utilizatorului desemnat, care să conțină 
cel puțin următoarele informații:

a. Datele de identificare ale evaluatorului 
şi clientului

b. Termenii de referință ai evaluării în 
conformitate cu SEV 101 – Termenii 
de referință ai evaluării

c. Informații necesare obținute de la client 
pentru realizarea raportului de evaluare

d. Limitări privind informațiile puse la 
dispoziție de către client (dacă este cazul)

e. Onorariul şi termenele de plată
f. Termenul de finalizare a raportului de 

evaluare
g. Declararea menținerii confidențialității 

informațiilor primite de la client
2. Înregistrarea într-o bază de date/listă a 

contractului/comenzii, care să conțină 
cel puțin următoarele informații: 

a. Data semnării contractului
b. Clientul/utilizatorii desemnați/

persoanele care au acces la raportul 
de evaluare

c. Subiectul evaluării – clasificare pe tip 
de evaluare 

d. Scopul evaluării
e. Referința contractului pentru prestări 

servicii de evaluare sau, după caz, 
referința comenzii sau a numirii 
evaluatorului etc.
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f. Onorariul
g. Clasificarea clientului în funcție 

de risc, având în vedere obligațiile 
rezultate din Legea nr. 656/2002 
pentru prevenirea şi sancționarea 
spălării banilor (risc mic, mediu, 
ridicat)

h. Confirmarea independenței, certificării 
şi competenței evaluatorului, con-
firmarea existenței resurselor dispo-
nibile pentru realizarea misiunii de 
evaluare 

i. Confirmarea verificării interne a 
raportului de evaluare, în baza unui 
sistem intern de asigurare a calității 
(dimensionat corespunzător în funcție 
de activitatea evaluatorului) 

3. Corespondența referitoare la misiunea 
evaluării – e-mail-uri, documente 
transmise prin fax sau prin poştă 
(dacă este cazul)

4. Factura/facturile fiscale emise în 
conformitate cu contractul/comanda 
pentru prestarea serviciilor de evaluare

II.  Informații primite de la client
 Ű Documente pentru identificarea, 

descrierea şi analiza obiectului 
evaluării şi a drepturilor de proprietate, 
de exemplu:  

a. EPI: acte şi înscrisuri doveditoare 
ale dreptului de proprietate deținut, 
extrase de carte funciară, documentații 
cadastrale, coordonate geografice, 
certificate de urbanism, autorizații de 
construire, procese verbale de recepție, 
contracte de concesionare/închiriere, 
registre de mijloace fixe etc.; 
b. EBM: identificare prin marca 

de fabrică, codul modelului sau a 
seriei; acte şi înscrisuri  doveditoare 
ale dreptului de proprietate 

deținut, facturi, procese verbale 
de recepție; documente de 

identificare a accesoriilor sau activelor 
necorporale de natură tehnologică, 
contracte de leasing sau închiriere, 
registre de mijloace fixe etc.; 

c. EI: documentele oficiale de autorizare 
a activităților, acte constitutive, extrase 
de la Registrul Comerțului, situații 
financiare, balanțe de verificare, detalii 
analitice le conturilor contabile, bugete 
de venituri şi cheltuieli, rapoarte ale 
administratorilor, rapoarte de audit, 
orice alte documente specifice care pot 
servi scopului evaluării etc.;

d. EIF: contractul care stă la baza 
respectivului activ financiar, informații 
privind randamentul activului 
financiar, istoric de tranzacționare 
(dacă există), orice alte documente 
specifice care pot servi scopului 
evaluării etc;

e. VE: raportul de evaluare ce urmează a 
fi verificat, documente care au stat la 
baza raportului de evaluare verificat 
(dacă este posibil) etc.

III. Prelucrări și analize evaluator
1. Documentarea, în baza unor 

înregistrări din surse de informații 
reale, adecvate şi credibile, de exemplu: 

a. EPI: elemente rezultate din analiza 
piețelor specifice, elemente de 
fundamentare a CMBU (dacă este 
cazul), încadrarea în zonă, print-
screen-uri sau alte surse de informații 
privind proprietățile comparabile, 
date de intrare legate de veniturile 
şi cheltuielile aferente proprietății 
imobiliare, date sau studii de piață 
privind estimarea ratei de capitalizare/
actualizare şi a gradelor de ocupare, 
surse de informații sau mod de 
estimare pentru costurile de nou şi 
deprecierile utilizate etc.

b. EBM: elemente rezultate din cercetarea 
condițiilor pieței specifice, date relevante 
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Indiferent de limitările 

inerente ale timpului 

disponibil și ale 

surselor de informații 

la îndemână pentru 

a realiza o evaluare, 

rămâne în sarcina 

noastră să analizăm 

dacă informațiile 

pe care le utilizăm 

sunt credibile și 

ne putem baza pe 

ele fără a afecta 

concluzia asupra 

valorii, concluzie 

care reprezintă 

responsabilitatea 

noastră ca membri 

ai acestei profesii.

de pe piețele primare şi secundare 
specifice, documentarea comparabilelor, 
informații legate de venituri şi cheltuieli, 
date privind costul de nou şi deprecierile 
utilizate etc.

c. EI: analiza ratelor de rentabilitate 
a întreprinderii subiect şi a celor 
comparabile, elemente rezultate 
din analiza pieței specifice, analize 
economice şi articole de specialitate 
privind sectorul întreprinderii subiect, 
documentarea privind estimarea ratei 
de actualizare şi sursele de informații 
utilizate, documentarea privind ratele 
de creştere utilizate etc.

d. EIF: analiza ratelor de dobândă de 
referință pentru obiectul contractului, 
inclusiv rate forward, dar şi a cotațiilor 
de piață pentru activul suport, 
elemente rezultate din analiza pieței 
specifice, fundamentarea ipotezelor 
care stau la baza veniturilor şi 
cheltuielilor previzionate, analize 
economice, articole de specialitate etc.

e. VE: fişa de verificare a raportului de 
evaluare verificat; în cazul obiectivului 
extins, elementele specifice tipului de 
proprietate şi pieței specifice incluse în 
raportul de evaluare verificat etc. 

2. Fişiere de calcul ale evaluatorului 
(analize relevante pentru concluzia 
finală);

3. Orice alte documente, înscrisuri, 
analize relevante pentru fundamentarea 
concluziilor evaluării, de exemplu date 
de intrare şi documentații fotografice 
obținute în baza inspecției în teren, 
dacă este cazul.

IV. Raportul de evaluare în forma 
preliminară și în forma finală 
furnizată clientului
Desigur, în funcție de termenii de 

referință ai evaluării, conținutul dosaru-
lui de lucru poate să difere semnificativ. 
Derogările de la documentarea evaluării, 
dacă este cazul, se vor include în secți-
unea specifică alocată termenilor de re-
ferință, consemnați şi acceptați de către 
client în scris.

Documentarea realizată pe durata 
unei evaluări trebuie să fie adecvată sco-
pului evaluării şi tipului valorii la care se 
va raporta. Foarte important de reținut 
este faptul că volumul de informații nece-
sar va fi determinat, în fiecare caz, de rați-
onamentul profesional al evaluatorului şi 
adecvat scopului evaluării. 

De asemenea, din motive de ordin 
practic, documentarea oricărei evaluări 
nu poate fi exhaustivă, şi de aceea este in-
dicat să se stabilească limitările extinderii 
documentării evaluatorului, limitări con-
semnate în termenii de referință ai eva-
luării şi în contractul de prestări servicii. 
Aceste limitări sunt menite să ne proteje-
ze, tocmai prin menționarea în scris a fap-
tului că documentarea nu este exhaustivă, 
ci considerată suficientă şi adecvată sco-
pului evaluării şi tipului valorii estimate.

Indiferent de limitările inerente ale 
timpului disponibil şi ale surselor de in-
formații la îndemână pentru a realiza o 
evaluare, rămâne în sarcina noastră să 
analizăm dacă informațiile pe care le uti-
lizăm sunt credibile şi ne putem baza pe 
ele fără a afecta concluzia asupra valorii, 
concluzie care reprezintă responsabilita-
tea noastră ca membri ai acestei profesii.

Nu pot să nu observ că în aceste zile 
responsabilitatea noastră este în creştere, 
din păcate nu direct proporțional cu ono-
rariile, iar noi răspundem nu doar în fața 
clienților noştri persoane fizice sau juridi-
ce, dar şi a instituțiilor financiar-bancare, 
a auditorilor, a instanțelor de judecată, a 
practicienilor în insolvență etc.

Cred că păstrarea unui dosar de lucru 
a reprezentat pentru mult timp o opțiune 
provenită din diligența acelor evaluatori 
care au dorit să îşi organizeze în mod co-
respunzător activitatea şi să îşi documen-
teze în mod adecvat munca. Azi însă, pe 
măsură ce reglementarea profesiei s-a 
aliniat cu rigorile întâlnite la nivel inter-
național în majoritatea profesiilor libera-
le, dosarul de lucru a devenit deopotrivă 
o obligație şi un instrument de protecție a 
evaluatorului, într-un mediu profesional 
încercat de tot mai multe presiuni. 
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Colaborare ANEVAR  
– Asociații internaționale de profil

Ce ne puteți spune 
despre aderarea 
recentă a ANEVAR la 
International Institute of 
Business Valuers (iiBV)?

ANEVAR a devenit membru al 
iiBV în luna iunie a acestui an. Acest 
institut este lider în furnizarea de 
educație globală în domeniul evaluă-
rii de întreprinderi. iiBV este o orga-
nizație umbrelă a asociațiilor care au 
membri ce dețin specializarea Eva-
luarea întreprinderii. Printre obiec-
tivele strategice ale iiBV, pe care le-
am regăsit în statutul lor, amintesc: 
educația relevantă internațional în 
domeniul evaluării de întreprinderi, 
schimbul de informații profesionale 
în scopul îmbunătățirii acestei spe-
cializări, promovarea standardelor 
şi principiilor de etică profesiona-
lă şi protejarea interesului public. 
Voi reprezenta, de altfel, Asociația în 
board-ul iiBV şi voi promova intern 
cele mai bune practici întâlnite acolo.

Accentul pe care îl punem în 
această perioadă este pe colaborarea 
cu alte organisme de profil şi recu-
noaşterea pe plan internațional. Ur-
mărim să sporim calitatea procesului 

În cadrul Asociației Mondi-
ale a Organizațiilor de Evaluatori 
(WAVO) avem un alt reprezentant, 
pe domnul Adrian Crivii, preşedinte 
ANEVAR 2002-2003. 

Faptul că participăm la toate aces-
te grupuri de lucru formate din echi-
pe de evaluatori din întreaga lume 
nu poate fi decât benefic pentru Aso-
ciație şi pentru dezvoltarea profesiei 
de evaluator în România. Experiența 
acumulată prin implicarea în Comi-
siile mai sus menționate este restitu-
ită membrilor Asociației printr-un 
plus de valoare adăugat pregătirii 
profesionale pe care o asigurăm.

Știm că Asociația este pre-
ocupată de pregătirea 
profesională a membrilor 
la nivel de excelență și, în 
acest scop, susține parti-
ciparea specialiștilor săi 
la cele mai importante 
evenimente internaționa-
le de evaluare. Care a fost 
agenda din acest an? Ați 
avut și prezentări ANEVAR 
la aceste evenimente?

Voi aminti în primul rând de 
Conferința Internațională de Eva-
luări Imobiliare organizată în co-

Interviu cu Daniel Manațe, Președinte ANEVAR

 Ű Un interviu de Raluca Șlicaru de evaluare şi să ne alăturăm corului 
de voci relevante pe plan global în 
domeniul evaluărilor de afaceri, in-
clusiv al evaluărilor pentru piața de 
capital. 

Ce reprezentare are  
ANEVAR la nivelul diver-
selor organisme inter-
naționale din domeniul 
evaluării? Cum vedeți 
colaborarea cu acestea?

ANEVAR este reprezentată de că-
tre dl. Gheorghe Bădescu, preşedin-
te fondator al ANEVAR, în board-
ul Comitetului Internațional pentru 
Recunoaşterea Standardelor şi a Sta-
tutului de Membru (IVSC). 

ANEVAR mai este reprezenta-
tă şi în diverse comisii din cadrul 
Organizației Europene a Asociații-
lor de Evaluatori (TEGoVA) de că-
tre doamna Dana Ababei, prim-vi-
cepreşedinte ANEVAR în Comisia 
Europeană pentru Metodologia şi 
Practica Evaluării, de către doamna 
Anamaria Ciobanu, fost membru în 
Consiliul director ANEVAR în Co-
misia pentru Standardele Europene 
de Evaluare şi de către mine în Co-
misa de Recunoaştere a Evaluatori-
lor Europeni. 
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mun de către Appraisal Institute of 
USA şi Appraisal Institute of Canada 
la Ottawa, în perioada 8-11 iunie. 
ANEVAR a susținut panelul dedicat 
țărilor din Europa alături de speci-
alişti din Polonia, Grecia şi Austria. 
Domnul Adrian Vascu, preşedinte 
ANEVAR 2014-2015, a avut prezen-
tarea „Appraisal Review - Overview 
North America and Europe”. În altă 
ordine de idei, am inițiat contacte de 
colaborare cu organizația canadiană 
a evaluatorilor imobiliari pe teme de 
materiale de training şi articole pen-
tru revista bilingvă a ANEVAR „Va-
luation Journal”. 

Un alt eveniment internațional la 
care ANEVAR a participat cu două 
prezentări a fost conferința organiza-
tă de WAVO – HypZert, la Berlin, în 
perioada 15-16 iunie a.c. Prima a fost 
susținută de domnul Adrian Crivii, 
preşedinte ANEVAR 2002-2003 şi a 
doua de domnul Adrian Vascu, pre-
şedinte ANEVAR 2014-2015. 

Vedem că ANEVAR este prezentă 
la aceste evenimente nu numai pa-
siv, ci şi cu prezentări. Putem spune 
deci că opinia noastră vizavi de une-
le subiecte fierbinți în evaluare este 
importantă pentru organizatori, iar 

 Ű Varna, 2015, Seminare: Evaluarea 
proprietăților în curs de construire 
si generatoare de afaceri, Optimi-
zarea structurii clădirilor comerci-
ale de tip mega mall;

▶ Macedonia, 2016, Seminar: Eva-
luarea proprietăților în curs de 
construire;

▶ Albania, 2016, Seminar: Evalua-
rea proprietăților generatoare de 
afaceri.
Alte programe de pregătire exter-

ne susținute de ANEVAR:

▶ Republica Moldova 
 Ű 2017, program de schimb de expe-

riență privind Baza de informații 
pentru garantare, susținut de doam-
na Dana Ababei, prim-vicepreşe-
dinte ANEVAR, domnul Adrian 
Vascu, preşedinte ANEVAR 2014-
2015 şi de mine, la solicitarea Aso-
ciației Băncilor din Republica Mol-
dova şi a Asociației Evaluatorilor 
din Republica Moldova.

 Ű 2016, Evaluarea pentru piața de ca-
pital, program de pregătire profe-
sională susținut de domnul Adrian 
Vascu şi de mine la solicitarea Co-
misiei Naționale a Pieței Financia-
re din Republica Moldova. 

Participanții au recunoscut cali-
tatea informațiilor transmise de lec-
torii noştri, iar colaborarea şi schim-
bul de experiență sunt şi în prezent 
în plină desfăşurare. 

Varianta în limba engleză a Stan-
dardelor de evaluare a bunurilor, 
elaborată de ANEVAR, este folosită 
ca model de profesionişti din țări în 
curs de dezvoltare.

Parte din ceea ce câştigăm noi 
din participările la comisiile şi eveni-
mentele mari organizate în toată lu-
mea este transmisă şi altor colegi eva-
luatori din țările din estul şi sud-estul 
Europei, asigurându-se astfel un cir-
cuit permanent al informațiilor. 

politica noastră internă este observa-
tă cu interes de aceştia. Contactul cu 
alte asociații este crucial pentru îm-
bunătățirea viziunii noastre interne 
asupra profesiei.

ANEVAR și-a asumat de 
câțiva ani rolul de lider 
regional în evaluare. 
Cum onorează Asociația 
acest rol și care este 
feedback-ul extern? 

Am onorat, de-a lungul timpului, 
invitații diverse de a susține semina-
rii de pregătire profesională pentru 
membrii unor asociații profesionale 
din diverse țări din Europa Centrală 
şi de Sud Est. Cel mai prolific am-
basador al ANEVAR în domeniul 
pregătirii profesionale externe este 
domnul Gheorghe Bădescu, preşe-
dintele fondator al ANEVAR. Câte-
va spicuiri din agenda sa din ultimii 
trei ani: 

▶ Georgia: 
 Ű 2017, Conferința de evaluare cu 

prezentarea Evaluarea în tranzi-
ția către economia de piață; 

 Ű 2015, Conferința de evaluare cu 
prezentarea Punte între evaluarea 
întreprinderilor și evaluarea pro-
prietății imobiliare;

▶ Serbia: 
 Ű 2016, Seminare cu temele: Eva-

luarea depozitelor subterane de 
gaze, Evaluarea proprietăților gu-
vernamentale, Evaluarea fermelor 
cu suprafețe mari;

 Ű 2015 Seminar: Ajustarea multipli-
catorilor în abordarea prin piață a 
evaluării întreprinderilor;

▶ Bulgaria 
 Ű Sofia, 2016, Seminar: Etica în 

evaluare;
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„Agenţiile de reglementare și societatea în 
ansamblul său susţin nevoia unui standard 
înalt și uniform al evaluării întreprinderilor”

Interviu cu Edwina Tam, Președinte al Consiliului Director 
al iiBV și Președinte al Comisiei pentru Educaţie al iiBV

E
dwina Tam este şi par-
tener în cadrul departa-
mentului de Servicii de 
Consiliere în Evaluare 
(Valuation Advisory Ser-
vices) al biroului Deloitte 

din Hong Kong, specializarea sa fi-
ind evaluarea întreprinderii şi a ac-
tivelor necorporale şi reorganizarea 
întreprinderilor, reorganizarea fisca-
lă şi asistenţa în situaţia unor litigii. 
Dna. Tam este în prezent membru al 
Echipei operative APEC/IVSC pri-
vind îmbunătăţirea activităţilor de 
evaluare din regiunea APEC (Re-
giunea de Cooperare Asia-Pacific). 
Calificările sale sunt: Chartered Pro-
fessional Accountant/ Chartered Ac-
countant (Chartered Professional 
Accountants Canada), Chartered 
Business Valuator (Canadian Insti-
tute of Chartered Business Valua-
tors) şi Accredited Senior Appraiser 
in Business Valuation (American So-
ciety of Appraisers).

În luna iunie, ANEVAR a devenit 
membru al International Institute of 
Business Valuers (iiBV), un prestigi-
os institut din Canada ce organizea-
ză cursuri recunoscute pe plan inter-
național de specializare în evaluarea 
întreprinderilor. 

 Ű Un interviu de Raluca Șlicaru Cui se adresează cursurile 
organizate de iiBV? 

iiBV oferă un program complet de cursuri de educaţie 
profesională adresate evaluatorilor care lucrează sau care 
ar dori să lucreze în domeniul evaluării întreprinderii. 
Cursurile de bază oferite de iiBV (de la iiBV 101 la iiBV 
105) pot conduce la obţinerea calificărilor ASA, CVB sau 
Taqeem, dacă un candidat optează pentru acreditare. 

Ce structură au aceste cursuri și la ce 
interval sunt revizuite și inaugurate 
alte cursuri, cu tematică nouă? 

Cursurile noastre de bază sunt organizate în prezent 
în sala de curs, durează trei zile şi sunt urmate de un 
examen. Cursurile sunt actualizate continuu, pentru a 
include astfel subiecte relevante la nivel regional şi ulti-
mele evoluţii ale profesiei. Mai mult decât atât, pregătim 
totodată şi cursuri de evaluare online pe un anumit su-
biect, destinate evaluatorilor interesaţi să studieze subiec-
te avansate sau să aprofundeze un anumit subiect pentru 
a obţine credite de formare profesională continuă (CPE). 
Cursurile cu privire la standarde, iiBV 201, sunt acum 
disponibile online şi ne aşteptăm ca peste câteva luni să 
lansăm o altă serie de cursuri. 

Câţi membri are în acest moment iiBV?

În prezent iiBV are 5 membri, inclusiv Canadian In-
stitute of Chartered Business Valuators (CICBV), China 
Appraisal Society (CAS), Saudi Authority of Accredited 
Valuers (TAQEEM), National Association of Valuers of 
Serbia (NAVS) şi cel mai nou membru, Asociaţia Naţi-

Edwina Tam, 
Preşedinte 
al Consiliului 
Director al iiBV 
şi Preşedinte al 
Comisiei pentru 
Educaţie al iiBV

VALOAREA30

Interviu



onală a Evaluatorilor Autorizaţi din 
România (ANEVAR). În plus, iiBV 
a format o alianţă strategică cu Bu-
siness Valuation Resources (BVR), 
cu scopul de a elabora şi distribui 
cursuri de evaluare pretutindeni în 
lume. 

Care sunt principalele 
beneficii ale membrilor 
iiBV, pe care le 
puteţi evidenția? 

Misiunea iiBV este aceea de a 
fi liderul unui program de educa-
ţie profesională în evaluare de talie 
mondială şi la cel mai înalt standard. 
Beneficiile membrilor iiBV includ 
accesul la materiale educaţionale de 
cea mai înaltă calitate, elaborate de 
un colectiv de evaluatori activi, cu 
o vastă experienţă în misiuni inter-
naţionale de evaluare, participarea 
la o reţea globală a profesiei de eva-
luare şi posibilitatea de a fi informat 
cu privire la problemele şi tendinţele 
din evaluare la nivel global, precum 
şi accesul la materialele educaţionale 
la un preţ redus. 

Care sunt principalele 
activităţi ale 
Institutului, exceptând, 
desigur, cursurile? 

Pe lângă actualizarea continuă 
şi îmbogăţirea cursurilor noastre de 
bază, precum şi a cursurilor de edu-
caţie continuă, încheiem parteneria-
te cu membrii noştri pentru a spri-
jini organizaţiile evaluatorilor să-şi 
actualizeze programa de formare. În 
plus, sprijinim organizaţiile profesi-
onale să-şi dezvolte o structură orga-
nizaţională adecvată, putând astfel să 
asigure membrilor lor îndeplinirea 
standardelor tehnice şi etice impuse 
de profesie la nivel global. 

O asociaţie membră 
poate contribui 

la organizarea 
cursurilor de business 
valuation ale iiBV? 

Conlucrăm cu toate organizaţiile 
membre pentru a organiza cursuri. 
Furnizăm toate informaţiile şi ma-
terialele de curs necesare pentru a 
oferi un curs de cea mai bună calita-
te. Membrii noştri răspund de mar-
keting, înregistrare şi logistica cerută 
de organizarea cursului.

Ce presupune obţinerea 
acreditării iiBV? 

În 2016, iiBV a publicat un docu-
ment cu privire la stabilirea unei ca-
lificări în evaluarea întreprinderii la 
nivel global. În prezent, revizuim im-
plementarea acestui tip de acreditare 
de către iiBV, rolul iiBV fiind acela de 
a acredita programul de educaţie şi 
experienţă profesională a membrilor 
noşti. Deţinând această acreditare, 
membrii iiBV ar putea oferi o califi-
care internaţională evaluatorilor din 
asociaţie care au parcurs un curs su-
plimentar având ca subiect evaluarea 
întreprinderilor internaţionale, cu un 
grad mare de complexitate.

Cine sunt instructorii care 
predau cursurile iiBV?

Toţi instructorii noştri sunt eva-
luatori practicieni respectaţi, care 
înţeleg complexitatea pieţei actuale 
şi predau cursuri din pasiune. Vă 
rugăm să vizitaţi pagina noastră de 
internet pentru mai multe detalii: 
http://iibv.org/instructors/ 

Cât de importantă 
este în ochii clienţilor 
acreditarea iiBV? 

Echipa operativă iiBV privind 
calificarea internaţională a ajuns la 
concluzia că, din cauza complexităţii 
din ce în ce mai mari a companii-
lor internaţionale, agenţiile de regle-
mentare şi societatea în ansamblul 
său susţin nevoia unui standard înalt 
şi uniform al evaluării întreprinde-
rilor. Deoarece guvernele vând so-
cietăţi cu capital de stat şi acţionarii 
formează companii internaţionale cu 
capital complex, având în compo-
nenţa lor mai multe monede, evalu-
atorii de întreprinderi trebuie să-şi 
îmbunătăţească cunoştinţele privind 
aceste aspecte şi să respecte cele mai 
înalte standarde de etică. 
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Raport de analiză statistică  
a Bazei Imobiliare de Garanții (BIG)

A. STATISTICI GENERALE PE TIPURI ȘI SUBTIPURI  
DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

Q1 2017

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

Tip  
proprietate

Sumă valori  
de piață  

(milioane €)1

Procentaj 
valoric (%)

Număr 
rapoarte

Procentaj 
cantitativ (%)

Comercială 1.993,00 35,88 2.483 8,95

Rezidențială 1.603,62 28,87 20.965 75,55

Industrială 1.030,06 18,55 1.681 6,06

Teren 406,26 7,31 2.162 7,79

Agricolă 197,90 3,56 201 0,72

Alte tipuri 173,46 3,12 48 0,17

Mixtă 149,84 2,70 209 0,75

Total 5.554,15 100,00 27.749 100,00

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 809,44 50,48 15.617 74,49

Casă cu teren 510,41 31,83 4.569 21,79

Ansamblu rezidențial 122,01 7,61 28 0,13

Bloc de apartamente 110,00 6,86 59 0,28

Apartament în casă 51,75 3,23 692 3,30

Total 1.603,62 100,00 20.965 100,00

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

Procentaj 
valoric (%)

Număr 
rapoarte

Procentaj 
cantitativ (%)

Comercială

Spațiu comercial - clădire independentă 1.042,30 52,30 954 38,42

Spațiu de birouri - clădire independentă 443,20 22,24 294 11,84

Unitate cazare 318,35 15,97 179 7,21

Spațiu comercial - parte dintr-o clădire 125,50 6,30 888 35,76

Spațiu de birouri - parte dintr-o clădire 47,00 2,36 162 6,52

Spațiu de agrement 16,64 0,83 6 0,24

 Total 1.993.00 100,00 2.483 100,00

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 depozitare și logistică 531,08 51,56 787 46,82

Spațiu de producție 498,98 48,44 894 53,18

 Total 1.030,06 100,00 1.681 100,00

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) 65,95 44,01 121 57,89

Spațiu de producție și depozitare 32,99 22,02 40 19,14

Bloc de apartamente cu spații comerciale (retail) 32,83 21,91 9 4,31

Spații comerciale și birouri 17,04 11,37 34 16,27

Spații de birouri cu spații comerciale (retail) 1,04 0,69 5 2,39

 Total 149,84 100,00 209 100,00

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

Agricolă

Fermă zootehnică 93,22 47,10 90 44,78

Siloz 30,40 15,36 25 12,44

Fermă avicolă 29,44 14,87 30 14,93

Abator 11,75 5,94 5 2,49

Moară 10,74 5,43 6 2,99

Ferma agricolă de cultură 8,00 4,04 33 16,42

FNC 7,61 3,85 6 2,99

Livadă 5,03 2,54 2 1,00

Fermă piscicolă 1,40 0,71 1 0,50

Seră legumicolă / floricolă 0,16 0,08 2 1,00

Cramă/ Centru de vinificație 0,16 0,08 1 0,50

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

 Total 197,90 100,00 201 100,00

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 247,86 61,01 1.052 48,66

Cu destinație agricolă 57,85 14,24 322 14,89

Intravilan arabil 50,90 12,53 350 16,19

Extravilan 48,29 11,89 431 19,94

Cu destinație specială 0,82 0,20 5 0,23

Cu destinație forestieră 0,56 0,14 2 0,09

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

Total 406,26 100,00 2.162 100,00

g. Alte tipuri de proprietăți

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

Procentaj valoric 
(%) Număr rapoarte Procentaj cantitativ 

(%)

Alte tipuri

Centrală electrică fotovoltaică 121,31 69,94 15 31,25

Centrală hidroelectrică 25,17 14,51 7 14,58

Centrală electrică eoliană 17,34 10,00 2 4,17

Stație distribuție carburanți 9,64 5,56 24 50,00

Total 173,46 100,00 48 100,00

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 705

Alexandria Apartament în bloc 571

Arad

Apartament în bloc 688

Apartament în casă 580

Casă cu teren 620

Bacău Apartament în bloc 698

Baia Mare
Apartament în bloc 690

Casă cu teren 548

Bistriţa Apartament în bloc 624

Botoșani Apartament în bloc 649

Brașov

Apartament în bloc 884

Apartament în casă 920

Casă cu teren 833

Brăila Apartament în bloc 612

București
Apartament în bloc 1.070

Apartament în casă 1.033

Buzău Apartament în bloc 698

Călărași Apartament în bloc 555

Cluj-Napoca
Apartament în bloc 1.209

Casă cu teren 1.107

Constanţa Apartament în bloc 937

Craiova Apartament în bloc 860

Deva Apartament în bloc 639

Drobeta-Turnu Severin Apartament în bloc 500

Focșani Apartament în bloc 642

Galaţi
Apartament în bloc 702

Casă cu teren 777

Giurgiu Apartament în bloc 454

Iași
Apartament în bloc 895

Casă cu teren 780

Oradea
Apartament în bloc 737

Casă cu teren 642

Piatra-Neamţ Apartament în bloc 650

Pitești Apartament în bloc 831

Ploiești
Apartament în bloc 795

Casă cu teren 711

Râmnicu Vâlcea Apartament în bloc 643

Reșiţa Apartament în bloc 499

Satu Mare
Apartament în bloc 571

Casă cu teren 556
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Apartament în bloc – Top 10 valoare de piață/ mp Valoare de piaţă /mp - Apartament în bloc

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

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

1 Cluj-Napoca 1.209

2 Bucureşti 1.070

3 Timişoara 999

4 Constanţa 937

5 Iaşi 895

6 Braşov 884

7 Craiova 860

8 Piteşti 831

9 Târgu Mureş 820

10 Sibiu 795

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 1.107

2 Timişoara 945

3 Târgu Mureş 855

4 Braşov 833

5 Iaşi 780

6 Galaţi 777

7 Sibiu 775

8 Ploieşti 711

9 Oradea 642

10 Arad 620

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

1 Bucureşti 1.033

2 Braşov 920

3 Timişoara 864

4 Sibiu 850

5 Arad 580

Municipiu/ oraș Subtip proprietate Valoare de piață (€/ mp)
Sfântu Gheorghe Apartament în bloc 483

Sibiu

Apartament în bloc 795

Apartament în casă 850

Casă cu teren 775

Slatina Apartament în bloc 677

Slobozia Apartament în bloc 623

Suceava Apartament în bloc 724

Târgoviște Apartament în bloc 565

Târgu Jiu Apartament în bloc 756

Târgu Mureș
Apartament în bloc 820

Casă cu teren 855

Timișoara

Apartament în bloc 999

Apartament în casă 864

Casă cu teren 945

Tulcea Apartament în bloc 753

Vaslui Apartament în bloc 614

Zalău Apartament în bloc 550

VALOAREA  |  Q2 2017 37



Valori de piață (€/ mp) – Sectoare București

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

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

1 Sector 1 1.362

2 Sector 3 1.101

3 Sector 2 1.078

4 Sector 6 1.040

5 Sector 4 995

6 Sector 5 962

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

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

Sector 1

Apartament în bloc 1.362

Casă cu teren 1.245

Sector 2 Apartament în bloc 1.078

Sector 3

Apartament în bloc 1.101

Casă cu teren 1.024

Sector 4 Apartament în bloc 995

Sector 5 Apartament în bloc 962

Sector 6 Apartament în bloc 1.040
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Valori de piață (€/ mp) – Municipii/ orașe
b. PROPRIETĂȚI DE TIP COMERCIAL 

Valori de piață (€/ mp) – Județe

c. PROPRIETĂȚI DE TIP INDUSTRIAL 

Spațiu de producție

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

1 Ilfov 304

Valori de piață (€/ mp) – Județe
d. TEREN  

Extravilan

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

1 Călăraşi 0,51

2 Constanţa 0,49

Cu destinație agricolă

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

1 Timiş 0,52

2 Ialomiţa 0,50

3 Constanţa 0,48

Spațiu comercial - parte dintr-o clădire

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

1 Cluj-Napoca 1.262

2 Iaşi 929
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Evaluarea nu este 

o știinţă! Deși 

poate utiliza tehnici 

cantitative pentru 

estimarea valorii, 

evaluarea este de fapt 

un proces euristic 

prin care se identifică 

și se cuantifică preţul 

de piaţă în lipsa 

unei tranzacţii sau 

a unui contract de 

închiriere concret.

Profesorul Nick French 
prezintă arta evaluării 
proprietăţii imobiliare

Evaluarea nu este o ştiinţă! Deşi 
poate utiliza tehnici cantitative 
pentru estimarea valorii, evalua-

rea este de fapt un proces euristic prin 
care se identifică şi se cuantifică preţul 
de piaţă în lipsa unei tranzacţii sau a 
unui contract de închiriere concret. Ast-
fel, atunci când utilizăm valoarea chiriei 
sau valoarea capitalului pentru estima-
rea valorii unei proprietăţi imobiliare, 
neaflăm de fapt în fața întrebării „cât ar 
fi dispuşi să plătească pentru proprieta-
tea subiect chiriaşii şi investitorii?” 

Evaluarea se bazează în primul rând 
pe comparaţie. Teza principală este ace-
ea conform căreia cumpărătorul/chiri-
aşul va plăti acelaşi preţ ca şi alţi parti-
cipanţii pe piaţă pentru a cumpăra sau 
a închiria o proprietate imobiliară ase-
mănătoare. Astfel, evaluatorul utilizează 
această relaţie pentru a determina pre-
ţul/chiria prin comparaţia dintre pro-
prietăţile asemănătoare de pe piaţă care 

au fost vândute/închiriate recent. Aces-
te „proprietăţi comparabile” reprezintă 
principala armă din arsenalul evaluato-
rului. Cu cât proprietăţile comparabile 
sunt de mai bună calitate, din perspecti-
va momentului tranzacţiei, a localizării 
şi a drepturilor legale, cu atât va exista o 
relaţie mai bună între preţurile propri-
etăţilor. În mod ideal, evaluatorul se va 
bizui pe un set de proprietăţi compara-
bile şi, valorificând cunoştinţele despre 
piaţă pe care le deţine, va determina o 
valoare adecvată pe baza informaţiilor 
disponibile.

Deşi cea mai recentă ediţie a Stan-
dardelor Europene de Evaluare (EVS 
2016) nu sugerează modelul de evalu-
are care ar trebui adoptat de evaluator, 
Documentul tehnic 5 (EVIP 5) discută 
abordările şi metodele disponibile eva-
luatorului şi oferă detalii clare şi utile cu 
privire la procesul care ar trebui urmat 
în evaluare. EVS 2016 este un document 

European Valuer Journal
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Nick French este 

profesor la Facultatea 

de Urbanism (School 

of Built Environment) 

din cadrul Universităţii 

Oxford Brookes.

Valoarea de investiţie reprezintă „va-
loarea unei proprietăţi imobiliare pentru 
o anumită parte, în scopul unei anumite 
investiţii, al ocupării sale de către propri-
etarul acesteia sau pentru anumite sco-
puri de exploatare”. 

Acesta poate fi ilustrată printr-o ana-
liză foarte simplă a ofertelor de pe piaţă 
(în cadrul unei licitaţii). Să presupunem 
că „proprietatea imobiliară” este pusă 
în vânzare şi că piaţa este formată din 
52 de participanţi. Fiecare dintre aceşti 
participanţi estimează valoarea proprie-
tăţii din perspectiva proprie. Unii dintre 
participanţi au convingerea că activul 
respectiv este exact ceea ce le trebuie şi 
sunt dispuşi să ofere o sumă mai mare. 
Alţii nu doresc deloc proprietatea re-
spectivă şi oferta lor va fi zero sau o 
sumă mică. Dacă analizăm ofertele, ob-
servăm un anumit tipar (vezi Tabelul 1 
de mai jos). O parte dintre participanţi 
vor oferi sume mici, majoritatea oferă 10 
€, în vreme ce o singură persoană oferă 
20 €. Fiecare dintre oferte reflectă felul 
în care o persoană „calculează valoa-
rea”, însă o vânzare pe piaţa liberă nu se 
materializează în zona unde se concen-
trează majoritatea ofertelor, ci la punctul 
maxim, adică coincide cu oferta persoa-
nei care a avut viziunea cea mai îndrăz-
neaţă cu privire la piaţa proprietăţii re-
spective. Cel care este dispus să ofere 20 
€ este încredinţat că atât valorează pro-
prietatea pentru el. Faptul că alţi jucători 
din piaţă nu împărtăşesc aceeaşi viziune 

cu privire la asigurarea calităţii. Ar tre-
bui privit ca un punct de pornire şi tra-
tat ca o biblie a evaluării. 

Dacă evaluarea se bazează pe valoa-
rea de piaţă, evaluatorul va încerca să 
estimeze preţul la care s-ar vinde pro-
prietatea subiect la data evaluării. Între-
barea dificilă este următoarea: cum rea-
lizează evaluatorul acest lucru? Aici este 
punctul de convergenţă dintre ştiinţă, 
artă şi proces. Pentru a determina preţul 
proprietăţii subiect, evaluatorul trebu-
ie să cântărească preţul plătit recent pe 
piaţă pentru proprietăţi asemănătoa-
re din aceeaşi zonă. Aceste proprietăţi 
comparabile sunt ca un fel de indicatoa-
re ale preţului probabil al proprietăţii 
subiect. Deoarece aceste indicatoare nu 
sunt nici definitive nici infailibile, este 
necesar să fie interpretate. Aici intervi-
ne arta evaluării – determinarea datelor 
de pornire adecvate pentru modelul de 
evaluare, iar aici vorbim despre ştiinţa 
evaluării. Cele două formează împreună 
un proces. 

Preţul, valoarea şi 
valoarea de investiţie

Pentru a înţelege pe deplin acest 
punct de vedere, este important să înţe-
legem diferenţa dintre „preţ”, „valoare” 
și „valoare de investiţie”. În limbajul 
uzual acestea pot fi sinonime. Însă în 
evaluare şi din punctul de vedere al de-
finiţiei lor ca termeni economici, sunt 
concepte distincte şi separate. Prețul 
este the observable point of exchage 
whereas the EVS definitions for value 
and worth are as follows;

Valoarea de piaţă reprezintă „suma 
estimată pentru care o proprietate imo-
biliară ar putea fi schimbată la data 
evaluării, între un cumpărător decis și 
un vânzător hotărât, într-o tranzac-
ție nepărtinitoare, după un marketing 
adecvat și în care părţile au acţionat 
în cunoștinţă de cauză, prudent și fără 
constrângere.” 

European Valuer Journal
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Prin urmare, o 

evaluare ar trebui să 

fie o încercare de a 

reflecta modul în care 

cumpărătorii de pe o 

anumită piaţă încearcă 

să estimeze valoarea 

unei proprietăţi și 

să identifice care 

ar putea fi cea mai 

mare și cea mai bună 

ofertă probabilă.

nu afectează preţul de vânzare din ziua 
respectivă. Este însă posibil ca modul în 
care văd lucrurile să influenţeze gândi-
rea noastră cu privire la valoarea pro-
prietăţii la o dată ulterioară. 

Din tabelul 1, vedem că unei persoa-
ne nu „i-a plăcut” deloc proprietatea şi 
că a oferit zero. Majoritatea au apreci-
at că proprietatea valorează 10 € şi cele 
mai multe dintre oferte se concentrează 
la acest nivel. Cu toate acestea, preţul 
este determinat de oferta cea mai mare, 
de 20 €. Grafic, comportamentul pieţei 
este reprezentat de o curbă normală a 
lui Gauss, iar vânzarea este determinată 
de punctul ei maxim de pe axa x. Vezi 
Figura 1 de mai jos. 

Persoana care a oferit 20 € are în 
mod evident cea mai optimistă viziune 
despre rezultatele pe care proprietatea 
le va genera în viitor. Doar atunci când 
va privi înapoi, va putea să-şi dea sea-
ma dacă a avut sau nu o viziune corectă. 
Prin urmare, o evaluare ar trebui să fie 
o încercare de a reflecta modul în care 
cumpărătorii de pe o anumită piaţă în-
cearcă să estimeze valoarea unei propri-
etăţi şi să identifice care ar putea fi cea 
mai mare şi cea mai bună ofertă pro-
babilă. Tocmai acea ofertă, nu viziunea 
consensuală, va determina valoarea de 
piaţă a proprietăţii. Evaluatorul are ast-
fel o sarcină foarte dificilă, deoarece nu 
numai că încearcă să identifice partici-
pantul pe piaţă care oferă cel mai mult în 

0€ 2€ 4€ 6€ 8€

Numărul de oferte 1 2 4 6 8

10€ 12€ 14€ 16€ 18€ 20€

10 8 6 4 2 1

Tabelul 1 – preţul de piaţă: numărul ofertelor

European Valuer Journal
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prezent, ci şi nivelul ofertei acestuia. Nu 
putem vorbi aici despre o ştiinţă exactă 
şi astfel, până la momentul concreti-
zării tranzacţiei, trebuie să reţinem că 
valoarea respectivă este „cea mai bună 
estimare” a preţului real din momentul 
finalizării tranzacţiei. Modelul adoptat 
la determinarea preţului de piaţă ar 
trebui să oglindească procesul parcurs 
de investitorii/jucătorii din piaţă.

Exemplul de mai sus ilustrează fap-
tul că, în situaţii normale, proprietăţile 
imobiliare se vând la preţul cel mai mare 
oferit într-un anumit moment. Cu toate 
acestea, evaluatorii nu ajung să dispună 
de aceste informaţii decât după finali-

zarea tranzacţiei, fiind astfel necesar să 
analizeze vânzările din trecut (propri-
etăţi comparabile) pentru a calibra in-
formaţiile extrase din piaţă. Este vital 
ca evaluatorii să înţeleagă modul în care 
funcţionează economia locală, să le fie 
permis să interpreteze informaţiile dis-
ponibile şi să estimeze astfel preţul cât 
mai bine cu putinţă. Pe o piaţă în apre-
ciere valorile vor fi în creştere faţă de 
preţurile observabile, în vreme ce aceste 
valori vor scădea pe o piaţă care se de-
preciază. Evaluatorii se vor baza pe cel 
mai recent set de proprietăţi comparabi-
le, însă vor ajusta valoarea conform pro-
priilor observaţii cu privire la atitudinea 
curentă din piaţă. 
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Piața internă a UE 

este fundamentată 

pe patru libertăți 

– libera circulație 

a capitalului, a 

serviciilor, a mărfurilor 

și a persoanelor.

Regatul Unit: un exit dificil pentru proprietatea 
imobiliară? Brexit-ul are implicații asupra proprietății 

imobiliare. Poate că Regatul Unit ar trebui să se inspire 
din relațiile Canadei cu UE, scrie Michael MacBrien

Multe dintre libertățile şi privile-
giile legate de statutul de mem-
bru al UE nu sunt recunoscute 

ca atare de profesioniştii din domeniul 
imobiliar, ci sunt luate drept un lucru 
garantat, într-o economie „deschisă” şi 
„globală”. Ieşirea din UE înseamnă că 
multe dintre libertățile de bază ale in-
vestițiilor şi serviciilor imobiliare vor 
lua sfârşit sau măcar că vor depinde de 
decizia fiecărei țări. Este posibil ca UE şi 
Regatul Unit să negocieze un tratat care 
să contrabalanseze parțial aceste efecte. 

Piața internă a UE este fundamen-
tată pe patru libertăți – libera circulație 
a capitalului, a serviciilor, a mărfurilor 
şi a persoanelor. Toate patru sunt vita-
le pentru proprietatea imobiliară. Pri-
ma dintre ele garantează libertatea de 
a cumpăra şi de a vinde o proprietate 
imobiliară oriunde în UE, fără niciun 

fel de oprelişti. Cea de-a doua le per-
mite celor care îşi exercită profesia în 
domeniul imobiliar să practice această 
profesie oriunde în UE, fără a avea nea-
părat un punct de lucru în altă țară, cu 
calificările din țara de origine. Cea de-a 
treia facilitează libera circulație a mate-
rialelor de construcție, iar cea de-a patra 
creează o piață a muncii liberă în dome-
niul construcțiilor, reglementată de ca-
drul legal al drepturilor lucrătorilor din 
UE. Ieşirea din UE reprezintă sfârşitul 
tuturor acestor lucruri. 

Fără îndoială că libera circulație a 
capitalului, în sensul său cel mai larg şi 
general acceptat, va rămâne neschim-
bată, însă ne putem aştepta la o creşte-
re semnificativă a obstacolelor din ca-
lea proprietății imobiliare de investiție. 
Dacă ne gândim la achiziția proprietății 
imobiliare, este suficient să vedem cum 
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pot dispune cetățenii australieni sau 
chinezi de proprietățile imobiliare de 
investiție pe care le dețin în străinătate, 
sau să ne uităm la alte țări care permit 
intrarea investitorilor, însă nu şi ieşirea 
lor. Lăsați să ia hotărâri de capul lor, eu-
ropenii n-ar trebui să fie altfel.

Istoria UE este o lungă serie de în-
cercări de a ridica bariere în calea pro-
prietății imobiliare de investiție - dorin-
ța de a controla achiziția terenurilor şi 
clădirilor de către străini fiind un reflex 
naționalist fundamental. Fiecare astfel 
de încercare a fost oprită de Comisia 
Europeană – uneori la cererea European 
Property Federation (EPF) – sau a fost 
casată de Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene (CJUE). 

Cu o singură excepție. Danezii au ți-
nut pe loc Tratatul de la Maastricht până 
când nu i s-a adăugat un protocol care să 
permită Danemarcei un drept de control 
permanent asupra achiziției unor reşe-
dințe de vacanță  de către alți cetățeni 
decât cei danezi. Însă aceasta a fost o 
situație cu totul excepțională într-o uni-
une care altfel reprezintă o singură piață 
vastă pentru cetățenii şi companiile eu-
ropene, în vreme ce investitorii din afara 
Europei pot fi supuşi unor restricții ab-
solut arbitrare, justificate de decizii care 
nu pot fi contracarate fără intervenția 
Comisiei Europene sau a CJEU. 

Este posibil ca cel mai mare obstacol 
din calea proprietății de investiție să fie 
unul indirect, inclus în panoplia de mă-
suri de îngrădire a liberei circulații a 
serviciilor. Restricțiile directe ale acce-
sului la proprietatea imobiliară sunt 
adesea un ingredient din cocktail-ul cla-
sic de îngrădiri, cum ar fi cerința de a 
deține calificările locale, sau a unei li-
cențe de funcționare, sau cerința de a 
înființa o asociație în participațiune cu 
un partener local, sau îngrădiri ale for-
mei legale de funcționare a unei firme 

prestatoare de servicii, sau stabilirea 
unui plafon de prezență a companiilor 
străine într-un anumit sector economic, 
sau testele de necesitate economică, lu-
cruri care au durat decenii întregi, până 
când s-a reuşit înlăturarea lor prin drep-
tul şi jurisprudența europeană.

Și achizițiile publice vor trece prin-
tr-un vast proces de schimbare. Potrivit 
legislației europene, administrațiile na-
ționale şi locale trebuie să lanseze pro-
ceduri de achiziție pan-europene pentru 
proiectele care deseori prezintă un inte-
res direct pentru antreprenori, dezvol-
tatori, arhitecți, ingineri şi consultanții 
din domeniul urbanismului. Adminis-
trațiile din Europa continentală nu vor 
mai fi obligate să analizeze ofertele de-
puse de companiile cu sediul în Regatul 
Unit şi, invers, guvernul britanic va pu-
tea să rezerve contractele pentru cetățe-
nii proprii, aşa cum s-a mai întâmplat 
cândva în Anglia, însă fără succes, cu 
defunctele scheme de parteneriat pen-
tru conversia terenurilor dezafectate.

Comerțul liber, fără bariere tarifare, 
cu materiale de construcție şi echipa-
mente de interior se opreşte la frontie-
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Sfârșitul liberei 

circulații a persoanelor 

ar putea avea un 

efect pozitiv asupra 

sectorului imobiliar 

din Regatul Unit. 

ra UE, însă regulile OMC cu privire la 
astfel de produse pot fi suficiente pentru 
a le înlătura. Problema mai mare sunt 
însă barierele netarifare. În zilele noas-
tre, aceste bariere nu mai apar cu scopul 
definit de a apăra piețele prin mecanis-
mul unor norme necesare în fața unor 
presupuse amenințări la adresa sănătă-
ții, siguranței sau mediului; reglemen-
tările naționale creează obstacole doar 
prin simplul fapt că sunt diferite. Cu 
alte cuvinte, țările cu niveluri compa-
rabile de protecție a consumatorului şi 
a mediului creează obstacole doar prin 
simplul fapt că adoptă legi diferite. UE 
înlătură aceste diferențe, prin armoni-
zarea legislației fundamentale şi recu-
noaşterea reciprocă a restului corpusu-
lui de norme, coroborate cu controlul 
exercitat asupra producătorului în țara 
de origine. Și acestea se încheie odată cu 
ieşirea din uniune. Firmele de construc-
ții şi clienții lor vor trebui să ia în calcul 
costuri mai mari pentru elementele de 
bază ale industriei imobiliare. 

Sfârşitul liberei circulații a persoane-
lor ar putea avea un efect pozitiv asupra 
sectorului imobiliar din Regatul Unit. 
Se vor putea angaja lucrători fără să li se 
mai acorde beneficiile care erau asigu-
rate prin legislația UE şi fără a mai avea 
dreptul de a-şi prelungi şederea în țară 
pentru a-şi căuta altceva de lucru. 

O soluție parțială, 
de tipul acordului cu 
Canada

Statutul de membru al Spațiului Eco-
nomic European (SEE) ar asigura Rega-
tului Unit păstrarea în întregime a celor 
patru libertăți, însă cu un preț: accep-
tarea tuturor libertăților, inclusiv libera 
circulație a persoanelor; plata unei con-
tribuții de la buget, aproape echivalentă 

cu costul reprezentat de statutul de stat 
membru al UE, însă în absența multora 
dintre fondurile de care ar putea bene-
ficia; transpunerea noii legislații a UE 
în legislația britanică, fără a avea nicio 
putere sau vreun drept de vot la elabo-
rarea acestei legislații. Toate acestea vor 
fi supuse judecății Curții Europene, care 
însă nu va avea niciun judecător brita-
nic. Piața internă nu este statică, orice 
evoluții suplimentare vor fi impuse şi în 
spațiul SEE.

Acordul Economic şi Comercial 
Complet (CETA) dintre Canada şi UE 
este relevant pentru acest subiect. Este 
un acord foarte complex, de a „doua 
generație”, care transformă Canada în 
țara care se află în cea mai strânsă re-
lație cu UE. Prevederile sale limitate cu 
privire la libera circulație a persoanelor 
ar fi acceptabile pentru Regatul Unit, iar 
multe dintre prevederile din conținutul 
său sunt relevante pentru proprietatea 
imobiliară. Nu reprezintă însă un tipar 
pentru relațiile dintre Regatul Unit şi 
UE, deoarece nu este un „instrument 
universal”. Este un tratat detaliat şi com-
plex, special conceput pentru Canada şi 
UE, care reflectă nouă ani de negocieri 
dure, inclusiv micile disensiuni de la fi-
nal. Ar trebui totuşi să fie relativ simplu 
ca acest acord să fie adaptat la Regatul 
Unit, țară care în momentul de față este 
complet sincronizată cu piața internă. 

Libertatea de a investi în proprieta-
tea imobiliară face obiectul unei pre-
vederi speciale din CETA. Această pre-
vedere exclude explicit limitarea valorii 
totale a tranzacțiilor sau bunurilor imo-
bile. Nu se poate compara cu scutul so-
lid de protecție oferit de UE, fondurile 
de investiții care funcționează în afara 
Canadei neavând un „paşaport” UE, 
însă reprezintă o garanție importantă.
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Într-un exemplu 

relevant pentru 

domeniul imobiliar, 

TEGoVA și Appraisal 

Institute of Canada, 

organizație afiliată la 

TEGoVA, deja și-au 

recunoscut reciproc 

standardele de 

evaluare și calificările, 

ceea ce nu ar fi fost 

posibil fără CETA.

În  timpul negocierilor acordului 
CETA, Canada a trecut UE pe lista „ne-
gativă” a serviciilor, ceea ce înseamnă că 
prevederile conținute în tratat acoperă 
toate serviciile care nu sunt excluse în 
mod explicit. Nu se exclude niciun tip 
de serviciu legat de proprietatea imobi-
liară. CETA nu garantează decât echiva-
lentul tratamentului național, în vreme 
ce legislația europeană le permite furni-
zorilor de servicii să funcționeze în țara 
gazdă pe baza oricăror reguli din țara de 
origine care nu au fost armonizate la ni-
velul Uniunii Europene. Potrivit CETA, 
oricare dintre părți este încă liberă să 
solicite o licență, afilierea la o organiza-
ție profesională sau un agent local, dar 
este totuşi mai bine decât nimic.

CETA conferă organizațiilor profe-
sionale din Canada şi Europa dreptul 
de recunoaştere reciprocă a calificări-
lor, prin care ambele părți îşi pot exer-
cita liber profesia de ambele părți ale 
Oceanului Atlantic.

Într-un exemplu relevant pentru do-
meniul imobiliar, TEGoVA şi Appraisal 
Institute of Canada, organizație afiliată 
la TEGoVA, deja şi-au recunoscut reci-
proc standardele de evaluare şi calificări-
le, ceea ce nu ar fi fost posibil fără CETA. 
TEGoVA şi membrii săi din Regatul 
Unit ar putea face împreună un exerci-
țiu asemănător, care ar păstra în mare 
măsură libertatea de a presta servicii de 
evaluare, între UE şi Regatul Unit.

În privința liberei circulații a măr-
furilor, materialele de construcție din 
Canada pot să folosească marca de con-
formitate CE, care le poate fi acordată de 
către organisme canadiene de certificare 
recunoscute de UE şi invers. Un acord 
similar între UE şi Regatul Unit ar putea 
păstra libera circulație a produselor ne-
cesare în sectorul construcțiilor.

Potrivit CETA, libera circulație a 
persoanelor este limitată la personalul 
angajat de societăți, atunci când prezen-
ța angajaților este considerată necesară 
pentru a finaliza un proiect sau pentru 
a furniza servicii după vânzarea unor 
bunuri (after-sales). Regatul Unit ar pu-
tea găsi soluția acceptabilă, mai ales că 
s-ar putea dovedi esențială pentru sec-
torul de construcții sau dezvoltarea unei 
companii care are nevoie să-şi transfe-
re personalul în scopul finalizării unui 
proiect.

Una dintre realizările remarcabile 
din tratatul CETA atât din perspecti-
va mărfurilor, cât şi a serviciilor este o 
procedură complicată numită „coope-
rare de reglementare”, care dă dreptul 
Comisiei Europene, guvernului cana-
dian şi părților europene şi canadiene 
care dețin un interes economic şi social, 
să se aplece asupra etapelor inițiale din 
elaborarea politicilor, evitând astfel să 
se creeze obstacole inutile şi accidentale 
în calea comerțului. Transferată la rela-
ția UE - Regatul Unit, această abordare 
ar putea reprezenta un mod de lucru 
promițător, care să asigure, în cele din 
urmă, un minim de fricțiune în indus-
tria imobiliară.

Organizațiile britanice care au o le-
gătură cu proprietatea imobiliară, in-
diferent de tipul acestora, vor trebui să 
se ralieze în jurul chestiunii „accesului”. 
Vor trebui să valorifice afilierea lor la 
federațiile europene din sfera construc-
țiilor, a investițiilor şi serviciilor pentru 
a menține industria imobiliară britani-
că şi cea din UE cât mai permeabile cu 
putință. 

Acest articol a fost inițial publicat în 
numărul din ianuarie/februarie al revis-
tei IPE Real Estate. 

Preluat / tradus  
cu permisiunea TEGoVA

Acest articol a fost preluat din ediția din 
luna aprilie a publicației European Valuer 
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„Navigația implică riscuri  
și provocări similare celor din viață”

Interviu cu Laurențiu Stan - Vicepreședinte ANEVAR, 
Senior Partner FairValue Consulting

Cum ai început 
acest sport și când?

Un bun prieten practică navigația 
pe mare de ani buni şi mi-a tot propus 
să mergem împreună într-o excursie 
de o zi pe Marea Neagră, să văd cum 
e. Acum doi ani am reuşit să rup o zi 
în timpul săptămânii şi am dat curs 
propunerii lui. A fost o zi ploioasă şi 
friguroasă de aprilie dar nu regret ni-
ciun moment petrecut atunci pe barcă.

Ai încercat și 
alte sporturi?

Nu sunt o persoană activă, ba chiar 
dimpotrivă, sunt comod şi cu greu mă 
las convins să fac mişcare. Am încercat 
diverse activități: tenis de câmp, squ-
ash sau mersul cu bicicleta, dar nu am 
fost consecvent. Ce mă atrage la sai-
ling este faptul că nu îl percep ca pe un 
sport, ci mai degrabă ca pe un stil de 
viață şi un mod de a ieşi din rutină. Și 
mi-am dat seama că nu este un hobby 
foarte costisitor, aşa cum am crezut 
inițial. Nu trebuie să deții o barcă pen-
tru a te bucura de o excursie pe mare.

Unde ai navigat și 
pe ce tip de barcă?

Până acum am navigat pe Marea 
Neagră şi pe Marea Egee, între insu-
lele greceşti, pe bărci cu vele de 12-
14 m lungime, printre care Beneteau 
Oceanis, Beneteau Clipper sau Elan 
Impression.

Ce v-au învățat în 
prima oră de instruire?

În prima şedință de curs s-a insistat 
pe câteva cuvinte cheie: pasiune, plăce-
re, aventură, risc, prudență, responsa-
bilitate. Navigația devine foarte rapid 
o pasiune, un hobby, însă implică nu-
meroase riscuri şi necesită prudență, 
maturitate şi responsabilitate față de 
cei care îți sunt alături pe barcă şi față 
de propria persoană. Mi-a rămas înti-
părit în minte un sfat al lectorului din 
prima zi: ”Singura diferență între un 
bun înotător şi unul mai puțin bun 
este că cel din urmă suferă mai puțin. 
Aşa că încercați să rămâneți pe barcă!” 
Am bănuit atunci că nu este chiar o 
joacă de copii şi bănuiala mi s-a ade-
verit mai târziu.

Racing sau cruising?

Nu am participat încă la o întrece-
re, deci nu pot face o comparație rea-
listă între racing şi cruising. Am auzit 
însă că experiența unei regate este de 

neuitat. Pentru a participa ai nevoie de 
multă experiență şi îndemânare şi sunt 
conştient că nu sunt încă pregătit. 

Sper să am ocazia să navighez cât 
mai mult pe bărci de cruising. Îmi 
plac liniştea şi libertatea pe care le simt 
atunci când plutesc pe mare şi cred că 
despărțirea de „stabilitatea” uscatului 
este benefică din când în când.

Ai găsit vreo legătură/
asemănare între 
navigație și evaluare?

Da, sunt multe asemănări între na-
vigație şi evaluare. Poate că de aceea 
îmi şi place aşa de mult.

Navigația, ca şi evaluarea, este o 
activitate care nu-ți dă voie să te plicti-
seşti. Apar tot timpul situații neprevă-
zute care te solicită şi îți impun să gă-
seşti soluții într-un timp relativ scurt.

Navigația este un sport de echipă. 
Fiecare membru al echipajului are un 
rol bine definit pe barcă, stabilit de 
către căpitan înainte de părăsirea por-
tului. Dacă unul dintre marinari nu 
îşi îndeplineşte atribuțiile, poate pune 
în pericol întreg echipajul. Căpitanul 
este responsabil pentru fiecare mem-
bru al echipajului şi trebuie să ia toate 
măsurile de siguranță. Și în evaluare ar 
trebui să se lucreze mai mult în echi-
pă, mai ales în proiectele complexe.  

 Ű Un interviu de Raluca Șlicaru 
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Astfel, coordonatorul proiectului va 
alege evaluatorii potriviți în funcție 
de competențele acestora şi se va asi-
gura că evaluarea va fi dusă la bun 
sfârşit şi cu riscuri minime.

O altă asemănare pe care am ob-
servat-o este faptul că ambele activități 
sunt guvernate de anumite reguli şi ne-
cesită autorizare prealabilă a celor care 
doresc să practice. 

În navigație, dacă deții carnet de 
conducător de ambarcațiune de agre-
ment categoria C, poți conduce o bar-
că de agrement pe ape maritime până 
la cel mult 6 mile marine de coastă. 
Dacă însă deții carnet categoria B, poți 
conduce o barcă de agrement pe ape 
maritime până la maximum 12 mile 
marine în larg. Pentru a conduce o 
barcă pe ape interioare (râuri, lacuri, 
Delta Dunării), trebuie să deții catego-

ria D, iar categoria A îți conferă drep-
tul de a conduce ambarcațiuni în orice 
tip de ape, fără restricții de distanță.

În evaluare, dacă deții specializarea 
EPI, poți evalua doar bunuri imobi-
le. Pentru celelalte tipuri de bunuri ai 
nevoie de alte specializări (de exemplu 
EBM), care se pot obține prin parcur-
gerea unei perioade de formare profe-
sională teoretică şi practică, finalizată 
cu un examen. Mergând mai departe 
cu comparația, limitele de distanță față 
de coastă ar putea fi asimilate cu anu-
mite trepte de competență în evaluare. 
De exemplu, pot fi evaluatori de bunuri 
imobile cu competențe în evaluarea 
proprietăților imobiliare rezidențiale, 
evaluatori de proprietăți rezidențiale şi 
comerciale, precum şi evaluatori „cate-
goria A“, care sunt competenți să evalu-
eze orice tip de bun imobil.

În cazul navigației, competențele 
sunt clar delimitate şi impuse de ca-
tegoriile de autorizare. Competențele 
în evaluare nu sunt încă definite clar, 
însă cred că este de datoria noastră să 
ne analizăm activitatea şi să ne axăm 
pe ceea ce ştim să facem foarte bine. 
Este spre binele nostru să cunoaştem 
limitele până la care putem „naviga” 
pe apele din ce în ce mai învolburate 
ale evaluării.

Cu ce poți să 
compari riscurile și 
provocările pe care le 
presupune navigația?

Navigația implică riscuri şi pro-
vocări similare celor din viață. O zi 
obişnuită poate începe foarte bine, cu 
soare şi vreme frumoasă, dar în orice 
moment se poate stârni o furtună. 

Navigația este destul de imprevizi-
bilă deoarece depinde de mulți factori, 
mai ales de vreme. Riscurile se pot 
însă reduce prin pregătirea prealabi-
lă temeinică a „misiunii”, verificarea 
tehnică a bărcii, alegerea membrilor 
echipei şi stabilirea rolurilor şi respon-
sabilităților în funcție de experiența şi 
aptitudinile fiecăruia, precum şi adop-
tarea unor măsuri de prevenție. Pentru 
a ajunge la țărm în siguranță trebuie 
să-ți adaptezi acțiunile în funcție de 
particularitățile mediului înconjurător.

Ce zici? Seamănă cumva cu 
evaluarea?

Ce simți când nu mai ai 
pământul sub picioare 
pentru o perioadă 
mai lungă de timp?

La plecarea din port am o uşoară 
senzație de nesiguranță creată de „des-
părțirea” de uscat, sentiment înlocuit 
rapid de dorința de aventură. Odată 
ieşit pe mare şi ajuns în larg, privind 
țărmul de la distanță, descopăr un uni-
vers nou, mă detaşez de grijile de zi cu 
zi. Încep să simt libertatea. 
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Evaluarea proprietății imobiliare concesionate poate reprezenta o misi-
une complexă, însă vine și cu multe satisfacții pentru evaluatorii cărora 
le plac provocările și care știu să valorifice resurse limitate

Peter Haapaniemi este 

autor independent din 

zona metropolitană 

a orașului Detroit

Pe un teren mai  
puțin cunoscut

Proprietatea imobiliară concesionată 
există de multă vreme –  de fapt „din epo-
ca feudală”, spune Trevor Hubbard, MAI, 
SRA, evaluator principal în cadrul biro-
ului Marinei Statelor Unite ale Americii 
din San Diego. În vremurile de atunci, ex-
plică el, proprietarul pământurilor era re-
gele, iar aristocrația locală (marii propri-
etari de pământ) administra proprietatea. 
„Aristocrații concesionau pământul celor 
care cultivau câmpurile sau exploatau un 
atelier, după care colectau banii în numele 
regelui”, spune Trevor. „Conceptul există 
de când lumea, însă de obicei nu este foar-
te bine înțeles.” 

Turnul One World Trade Center din 
Manhattan, de exemplu, este principala 
construcție din complexul World Tra-
de Center ridicat pe terenul concesionat 
de Autoritatea Portuară din New York şi 
New Jersey. 

În contractele de concesiune din zilele 
noastre, proprietarul concesionează tere-
nul pe o perioadă lungă, de obicei de mai 
multe decenii. Concesionarul, de regulă 
un dezvoltator al proprietății imobiliare, 
ridică pe terenul respectiv o construc-
ție. Astfel, concesionarul este proprietarul 
clădirii însă nu şi al terenului pe care este 
construită. Deoarece, prin natura sa, con-

cesiunea presupune o durată îndelungată, 
proprietatea imobiliară concesionată este 
de regulă reevaluată la anumite intervale 
de timp, pe toată durata concesiunii.

Deşi reprezintă cumva o piață de nişă, 
evaluarea proprietății imobiliare conce-
sionate vine cu oportunități substanțiale 
pentru evaluatori. Cunoştințele acumulate 
pot furniza datele de pornire pentru etapa 
inițială a concesiunii, apoi pentru renego-
cierea concesiunii şi pentru soluționarea 
dezacordurilor în procedura de arbitraj. 

Evaluarea proprietății concesionate 
prezintă însă provocări speciale – potrivit 
lui Hubbard, aproximativ jumătate dintre 
evaluările proprietății concesionate care 
au ajuns la el, au trebuit revizuite. Proble-
ma nu vine însă de la evaluatori. Aşa cum 
explică Hubbard, evaluarea proprietății 
imobiliare concesionate este complexă „şi 
lipsesc informațiile formale, de bună cali-
tate, care să fundamenteze valoarea”.

De ce concesiunea?
Pentru proprietarul de teren, conce-

siunea poate fi o alternativă atrăgătoare, 
deoarece are avantajul de a furniza un 
flux de numerar pe termen lung, cu risc 
redus, în paralel cu păstrarea proprietății. 
Avantajul pentru concesionar este accesul 
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Concesiunea 

proprietății imobiliare 

reprezintă adesea 

soluția la care 

apelează lanțurile de 

magazine, atunci când 

au nevoie de o locație 

însă nu doresc să 

desfășoare activități 

în sectorul imobiliar. 

la un teren care altfel ar fi indisponibil. 
Anumite terenuri valoroase fac parte din 
proprietatea publică, de exemplu, şi nu 
pot fi scoase pe piață. „Aproape toate te-
renurile cu deschidere la ocean din zona 
Golfului San Diego aparțin Districtului 
Portuar Unificat din San Diego, care nu 
are însă dreptul să vândă terenul”, spu-
ne Hubbard. Districtul pune în schimb 
la dispoziție aceste proprietăți imobiliare 
din categoria premium prin contracte de 
concesiune. Acelaşi lucru se întâmplă şi în 
cazul Autorității Portuare din New York şi 
New Jersey, proprietarul terenului conce-
sionat către dezvoltatorii proprietății imo-
biliare din complexul World Trade Center 
din Manhattan.

Concesiunea proprietății imobiliare 
reprezintă adesea soluția la care apelea-
ză lanțurile de magazine, atunci când au 
nevoie de o locație însă nu doresc să des-
făşoare activități în sectorul imobiliar. „Să 
luăm ca exemplu clădirile cu un sigur chi-
riaş din centrul oraşului, McDonald, Au-
toZone, etc.”, spune Hubbard. „Aproape 
toate farmaciile din  lanțul Walgreen din 
acea zonă sunt proprietăți imobiliare con-
cesionate, pentru că Walgreen nu doreşte 
să dețină terenuri.”

Deseori evaluatorii vin în contact cu 
proprietatea imobiliară concesionată la 
mult timp după încheierea contractului 
de concesiune, de exemplu atunci când 
clauzele contractului de concesiune im-
pun reevaluarea proprietății imobiliare 
după 10, 20 sau 50 de ani, sau atunci când 

are loc o vânzare sau alt tip de tranzacție. 
Evaluatorului i se poate solicita o opinie 
asupra valorii dreptului de proprietate 
afectat de locațiune sau a dreptului de fo-
losință a chiriaşului potrivit termenilor 
din contractul de concesiune, sau pe baza 
chiriei de piață pentru teren. 

În situația ideală, contractul însuşi 
ar trebui să-l îndrume pe evaluator şi să 
conțină negru pe alb abordarea pe care 
evaluatorul trebuie să o utilizeze la data 
evaluării terenului în scopul recalculării 
chiriei, însă lucrurile stau altfel în reali-
tate. „Deseori evaluatorii se confruntă cu 
provocarea de a încerca să înțeleagă lim-
bajul unui raport de reevaluare întocmit 
poate cu 25 de ani în urmă de jurişti spe-
cializați în proprietatea imobiliară, care 
se poate să fi avut sau să nu fi avut alături 
de ei un evaluator”, spune Gary DeWeese, 
MAI, director al firmei Real Estate Strate-
gic Solutions din Walnut Creek, Califor-
nia. Urmare a acestui fapt, limbajul poate 
fi derutant, vag sau contradictoriu, sau 
inexistent, pur şi simplu. 

De exemplu, sunt contracte de conce-
siune care pot să prevadă numai faptul că 
terenul va fi evaluat peste 25 de ani, când 
ambele părți vor apela la un evaluator. 
„Terenul va trebui evaluat atunci potrivit 
celei mai bune utilizări de la acea dată, 
sau pe baza amenajărilor existente?”, în-
treabă DeWeese. „Cele două ipoteze sunt 
radical diferite şi pe baza lor evaluatorul 
va obține două opinii diferite asupra valo-
rii.” Pentru a rezolva dilema, s-ar putea să 
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fie nevoie ca evaluatorul să se consulte cu 
consilierii juridici ai clientului. Desigur că 
fiecare dintre părți va alege abordarea care 
o avantajează, iar diferențele pot sfârşi la 
tribunalul de arbitraj sau în instanță. 

Evaluatorii se pot lovi de dificultăți 
deoarece evaluarea proprietății imobi-
liare concesionate înseamnă mai mult 
decât estimarea valorii terenului”, expli-
că Hubbard. „Prin urmare, când mergi 
să inspectezi o proprietate concesionată, 
proprietatea subiect nu este nici terenul, 
nici clădirea. Evaluezi literalmente un 
contract. Trebuie să iei în considerare toa-
te elementele concesiunii şi felul în care 
acestea influențează valoarea respectivă. 
Să iei în calcul toate aceste variabile este 
ca şi cum ai juca şah 3-D”, adaugă el. 

Pentru terenurile premium care nu se 
pot vinde, cum ar fi proprietățile cu des-
chidere la ocean deținute de Districtul 
Portuar Unificat, valoarea stă în valoarea 
proprietății imobiliare concesionate. 

Capcane comune

„Complexitatea intrinsecă a contracte-
lor de concesiune le face greu de înțeles”, 
spune DeWeese. „Adesea se întind pe sute 
de pagini.” Iar paginile ne furnizează multe 
elemente pe care trebuie să le luăm în con-
siderare. De exemplu, unele contracte sti-
pulează plata unei părți din venitul generat 
de concesionar, care poate fi dezvoltatorul 
clădirii. „Ar putea fi vorba de chiria brută 
sau de venitul net generat de proprietate, 
sau o parte din fluxul de numerar generat 
de proprietatea imobiliară după ce se scade 
serviciul datoriei, înainte sau după recupe-
rarea investiției de către concesionar, pe 
baza costurilor de amenajare a proprietă-
ții sau a capitalului investit în proprietate”, 
explică acesta. O altă posibilitate: conce-
dentul să primească o parte din venitul net 
generat de proprietatea imobiliară, în cazul 
în care dezvoltatorul apelează la refinanța-
re pentru a obține numerar, sau o primă de 
transfer, dacă dezvoltatorul îşi înstrăinează 
dreptul de proprietate.  

„Evaluatorul trebuie să cunoască dacă 
aceste beneficii financiare sunt sau nu 
subordonate plății datoriei către un cre-
ditor”, spune DeWeese. „Toate acestea re-
prezintă beneficii viitoare la care are drep-
tul proprietarul terenului, iar dacă acesta 
doreşte să-şi vândă dreptul de proprie-
tate, aceste beneficii sunt incluse în ceea 
ce ar primi cumpărătorul. Prin urmare, 
trebuie să se determine si apoi să se actu-
alizeze valoarea tuturor acestor elemente, 
inclusiv valoarea terminală a terenului şi 
a amenajărilor. Poate fi o adevărată pro-
vocare să se estimeze valoarea viitoare a 
tuturor acestor componente, care pot fi 
constante sau pot apărea cu o anumită rit-
micitate, la intervale mari de timp.”

Există o serie de detalii aparent simple, 
care pot complica lucrurile, spune Chris 
Ponsar, MAI, SRA, de la firma Ponsar Va-
luation din Honolulu. Să luăm exemplul 
unui restaurant fast-food care mai are 10 
ani din perioada de concesiune şi un alt 
restaurant, pe partea opusă a străzii, ase-
mănător prin caracteristicile fizice, însă 
care mai are numai cinci ani dintr-o peri-
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Analiza proprietăților 

comparabile, vândute 

sau renegociate 

recent poate fi utilă 

evaluatorului la 

soluționarea acestor 

aspecte complexe.

oadă de concesiune de 10 ani. „În general, 
se plăteşte mai puțin pentru o proprietate 
imobiliară care mai are doar cinci ani ră-
maşi din perioada de închiriere, deoarece 
cheltuielile viitoare cu chiria sunt afecta-
te de incertitudine”, spune acesta. „Prin 
urmare, chiar şi atunci când avem două 
proprietăți învecinate, valoarea drepturi-
lor de proprietate evaluate poate să difere 
destul de mult.”

Între timp, spune Hubbard, „evalua-
torul trebuie să se gândească la felul în 
care valoarea este afectată de dreptul de 
preemțiune al chiriaşului, în cazul în care 
proprietarul terenului doreşte să-l înstră-
ineze”. Într-o astfel de situație, cumpără-
torii potențiali s-ar putea să nu dorească 
să facă efortul să depună o ofertă, care ar 
putea fi uşor înlăturată de oferta chiria-
şului, ceea ce restrânge foarte mult piața 
proprietății respective. 

Analiza proprietăților comparabile, 
vândute sau renegociate recent poate fi 
utilă evaluatorului la soluționarea acestor 
aspecte complexe. Însă nici acest exercițiu 
nu este neapărat simplu, deoarece con-
tractele de concesiune folosesc adesea un 
limbaj diferit. Potrivit lui Ponsar, exemplul 
clasic de terenuri comparabile presupune 
„să identificăm vânzările unor terenuri 
din locații asemănătoare şi care sunt ase-
mănătoare fizic cu proprietatea subiect, 
ceea ce poate fi suficient. În cazul concesi-
unii însă, avem mult mai multe lucruri de 
făcut pentru a determina dacă şi termenii 
concesiunii se aseamănă suficient de mult 
pentru a fi comparabili.” Contracte de 
concesiune diferite pot stipula, de exem-
plu, chirii diferite, care se vor recalcula sau 
încheia la momente diferite, sau pot folosi 
un anumit limbaj pentru densitate sau uti-
lizare. „Din experiența pe care am acumu-
lat-o în evaluarea proprietății imobiliare 
concesionate din Hawaii, este aproape im-
posibil să găseşti două drepturi de propri-
etate absolut identice”, spune acesta. 

Determinarea ratei de capitalizare 
pentru metoda comparației poate fi la fel 
de dificilă. Motivul este acela că piața ne 
oferă tranzacții relativ limitate, iar con-
tractele de concesiune pot fi caracteris-

tice unui anumit concesionar sau locații. 
„Comparația ratelor de capitalizare re-
prezintă prima metodă de evaluare a pro-
prietății imobiliare concesionate”, adaugă 
Hubbard. Însă aceste rate de capitalizare 
trebuie analizate. De exemplu, dacă eva-
luatorul are şase rate de capitalizare, de la 
4% la 6%, nu poate utiliza media aritme-
tică a acestor rate. Evaluatorul trebuie să 
studieze, în schimb, detaliile contractelor 
de închiriere implicate. „Este necesar să 
extragi toate cauzele care au generat di-
ferențele”, adaugă Ponsar. „Poate un con-
cesionar avea credibilitate, iar altul nu. 
Poate unul plăteşte o chirie cu mult sub 
nivelul pieței. Evaluatorul trebuie să ia în 
considerare toate aceste aspecte şi să le 
înscrie în raport, astfel încât clientul să 
poată înțelege metodologia.”

În căutarea ghidurilor
Potrivit lui Ponsar, la evaluarea pro-

prietății imobiliare concesionate, evalua-
torii trebuie să adauge la abordările tra-
diționale propriul raționament şi propria 
experiență. Adesea se confruntă cu „un 
mediu sărac în date, unde trebuie să-şi 
folosească raționamentul şi să adapteze 
datele disponibile. În astfel de situații, 
evaluatorul poate face apel la logică şi la 
cursurile de formare.”

Evaluatorii interesați de evaluarea pro-
prietății imobiliare concesionate îşi dau 
seama că au multe de învățat, dar că nu au 
la dispoziție prea multe resurse. Hubbard 
observă că deşi aspectele juridice benefi-
ciază de materiale destul de numeroase, 
lipsa informațiilor practice generează la-
cune în cunoştințele evaluatorilor. Ponsar 
crede că „peste tot în țară sunt necesare 
cursuri autentice pe acest subiect, revizu-
ite de experți.”

Până atunci, evaluatorii interesați de 
proprietatea imobiliară concesionată tre-
buie să caute informații în materialele de 
natură juridică şi în evaluările efectuate 
anterior şi să apeleze la specialiştii şi cole-
gii cu experiență în evaluarea proprietății 
imobiliare concesionate. După părerea lui 
Hubbard, „deocamdată totul ține de pre-
gătirea proprie.” 

Preluat / tradus  
cu permisiune. 

Acest text a fost publicat inițial în limba 
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română și este singurul responsabil pentru 
acuratețea acestei traduceri. 

Copyright Appraisal Institute © 2013 de 
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Conferința Națională ANEVAR

În data de 7 aprilie, la București, Hotel 
Marshal Garden, s-au desfășurat lucrările 
Conferinței Naționale a Asociației Națio-
nale a Evaluatorilor Autorizați din Româ-
nia (ANEVAR). Potrivit ordinii de zi, conferin-
ța a debutat cu o serie de mesaje adresate 
de către invitați participanților. A urmat pre-
zentarea raportului de activitate ANEVAR, 
susținută de președintele Asociației, Daniel 
Manațe. În continuare au fost supuse atenți-
ei și aprobării participanților documente re-
feritoare la activitatea economico-financiară 
a ANEVAR pentru anii 2016 și 2017, structu-
ra Standardelor de evaluare a bunurilor - 
ediția 2017, cu intrare în vigoare la data de 1 
mai 2017 și raportul de activitate a Comisiei 
de Etică și Disciplină. Modificările conținutu-
lui noii ediții a Standardelor au fost detaliate 
de Daniel Manațe, președinte ANEVAR și de 
Adrian Vascu, președinte ANEVAR în perioa-
da 2014-2015. Accesul la acest eveniment 
s-a făcut exclusiv pe baza listei cu invitați și 
a celei cu delegaţii aleși în cadrul Adunărilor 
Generale ale Filialelor Asociaţiei, desfășura-
te în perioada 24 februarie - 23 martie 2017.

7 aprilie 2017 - București

Daniel Manațe, Președinte ANEVAR

Adrian Vascu, Președinte ANEVAR 2014-2015
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Ștefan Dina, ARB

Silviu Tătaru, ANABI

Olga Jalobă, Președinte CED - ANEVAR

Niculae Bălan, Președinte UNPIR

Nicolae Mirică, UPLR

Gabriel Radu, Președinte CAFR

Florin Dobre, Președinte Executiv CECCAR

Emilia Iordache, Ministerul Finanțelor Publice

Dan Manolescu, Președinte CCF

Adrian Popa-Bochiș, trezorier ANEVAR
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Conferința „Evaluarea pentru piaţa de 
capital din România‘‘

Cea de-a 15-a ediţie a con-
ferinţei „Evaluarea pentru 
piaţa de capital din Româ-
nia”, organizată în colaborare 
cu Academia de Studii Eco-
nomice București a avut loc 
în data de 11 mai 2017, la 
ASE Bucureşti - Aula Mag-
na. În cadrul conferinței a 
fost anunțat un parteneriat 
între ASE, Ziarul Financar și 
ANEVAR prin care studen-
ții și profesorii Academiei de 
Studii Economice din Bucu-

rești vor avea acces gratuit la 
ZF Corporate, un instrument 
util pentru cercetare, pregăti-
rea profesională și obținerea 
unor informații detaliate din 
mediul de business. Lansarea 
proiectului a avut loc în ca-
drul conferinței organizată de 
ANEVAR la ASE, în data de 
11 mai, în prezența jurnalistu-
lui Sorin Pîslaru. 

Speakerii conferinței au 
fost: 
• Gheorghe BĂDESCU  

- Președinte ANEVAR 1992-
2001 | Fondator CMF Con-
sulting S.A.

• Daniel MANAȚE - Preșe-
dinte ANEVAR

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

• Mihai CĂRUNTU - Șef De-
partament Analiză pe Piaţa 
de Capital BCR

11 mai 2017 - ASE București

Daniel Manațe, Președinte ANEVAR
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Sorin Pîslaru, Ziarul Financiar

Mihai CĂRUNTU, Șef Departament Analiză pe Piaţa de Capital BCR

Ion Anghel, Președinte ANEVAR 2006-2007, Prof. univ. dr. ASE
Gheorghe Bădescu, Președinte ANEVAR 1992-2001,  
Fondator CMF Consulting S.A.

Radu Toia - ASF
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Conferința „Teme actuale în evaluare”
Tulcea, 20 mai 2017

Conferinţa itinerantă „Teme 
actuale în evaluare”, a avut loc 
anul acesta în data de 20 mai 
2017, la Hotel Delta din Tulcea.

În cadrul evenimentului au 
fost prezentate atât o parte din 
cele mai apreciate teme abor-
date în conferinţele din ultimii 
ani, precum și teme noi, de in-
teres pentru evaluatori, precum:
• Etica în evaluare sau oportu-

nitatea de a gestiona adec-
vat riscurile profesiei

• Evaluarea în procedura de 
insolvență - Abordarea con-
form Standardelor de evalua-
re a bunurilor 2017

• Evaluarea proprietății imobi-
liare în litigiu

• Evaluarea pentru impozitare 
– hală cu multiple construcții 
anexe în interior

• Evaluarea bunurilor culturale
Speakerii conferinţei au fost:
• Daniel MANAȚE - Președinte 

ANEVAR

• Mihail BOJINCĂ - Președinte 
ANEVAR 2004-2005 | Mem-
bru Comisia de Etică și Dis-
ciplină ANEVAR

• Adrian NICOLESCU – Evalua-
tor independent

• Olga JALOBĂ - Președinte 
Comisia de Etică și Discipli-
nă ANEVAR

• Cristian GAVRILĂ – Fonda-
tor SINEVA EVALUARI ARTĂ 
SRL

Olga Jalobă, Președinte CED - ANEVAR

Mihail Bojincă - Președinte ANEVAR 
2004-2005, Membru CED - ANEVAR

Daniel Manațe, Președinte ANEVAR
Cristian Gavrilă - Fondator  
SINEVA EVALUARI ARTĂ SRL

Adrian Nicolescu – Evaluator independent
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premiul pentru Cel mai bun 
spectacol de teatru radiofonic 
dnei. Ilinca Stihi, autoarea sce-
nariului și regiei piesei „Biblia 
Neagră” a lui William Blake, o 
producţie a Societăţii Române 
de Radiodifuziune.

Premiul acordat 
Asociației de revista 
Legal Magazin

În cadrul primei ediții a Galei 
Legal Magazin, găzduită de Insti-
tutul Cultural Român în data de 
25 mai 2017, ANEVAR a primit 
Premiul pentru contribuția la dez-
voltarea profesiei de evaluator 
autorizat și a profesiilor liberale. 
Diploma de excelență a fost în-
mânată de organizatori președin-
telui Asociației, Daniel Manațe. 

Gala Profesioniştilor 
în Imobiliare – premiul 
de excelență acordat 
ANEVAR

ANEVAR a primit Premiul pen-
tru excelență în dezvoltarea pro-

fesiei de evaluator, în cadrul Ga-
lei Profesioniștilor în Imobiliare, 
organizată de Imobiliare.ro în 
data de 24 martie 2017, la hotel 
Hilton. Premiul a fost primit de 
reprezentanții Asociației: Daniel 
Manațe - președinte, Dana Aba-
bei - prim-vicepreședinte și Lau-
rențiu Stan - vicepreședinte.

International 
Valuation Conference, 
Ottawa – 9 iunie

În data de 9 iunie, Appraisal 
Institute SUA și Appraisal In-
stitute Canada au organizat la 
Ottawa, Canada, o conferință cu 
participare internațională, în ca-
drul cărea au fost abordate teme 
din domeniul evaluării, relevan-
te pentru piețele de real-estate 
din întreaga lume. Adrian Vascu, 
președinte ANEVAR 2014-2015 
a susținut cu ocazia acestui eve-
niment o prezentare intitulată 
„Appraisal Review - Overview 
North America and Europe”. 

Proiectul VARVET

La Tulcea, în data de 20 mai 
a avut loc un eveniment în care 
Richard Taylor (Institutul pentru 
studiul veniturilor, rating și eva-
luare, Londra) a prezentat pro-
iectul VARVET. La diseminarea 
proiectului  au participat mem-
bri ANEVAR, dar și cetățeni 
străini, interesați de profesia de 
evaluator și accesul la informa-
țiile specifice acesteia.

Gala Premiilor UNITER
Ediția din 2017 a Galei Pre-

miilor UNITER  a fost găzduită 
de Teatrul Naţional „Mihai Emi-
nescu” din Timișoara, în data 
de 8 mai. Președintele ANE-
VAR, Daniel Manațe a înmânat 

Richard Taylor, Institutul pentru studiul 
veniturilor, rating și evaluare, Londra

Alte evenimente
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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 Bucureşti, informațiile 

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

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

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

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

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

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

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

Informaţii corelate cu evaluarea proprietăţilor 
imobiliare și cu evaluarea întreprinderii
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 Ű Colliers, Knight Frank, JLL, 
DTZ: Chiriile raportate sunt de 
tip triplu net - toate cheltuielile 
sunt suportate de către 
chiriaş (impozitele, utilitățile 
şi reparațiile sau cheltuielile 
aferente spațiilor comune şi 
alte cheltuieli necesare pentru 
menținerea şi exploatarea 
proprietății închiriate). 
Acestea pot fi plătite de către 
proprietar, dar sunt refacturate 
chiriaşilor prin „service charge” 
(incluzând, dar fără a fi limitate 
la, categoriile listate mai sus). 
Nota bene: cheltuielile de capital 
rămân în sarcina proprietarului. 

 Ű 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” şi totalul facilităților 
(luni fără chirie, contribuția 
proprietarului la amenajarea 
spațiului). 

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

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

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

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

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

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

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

 Ű În cazul oraşelor 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 şi rate 
de capitalizare, au fost luate în 
considerare centrele comerciale 
care oferă o galerie comercială 
de cel puțin 5.000 mp şi o ancoră 
alimentară (supermarket sau 
hipermarket). 

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

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

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

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

Locație central Piața Victoriei

semicentral
Floreasca, Barbu Văcărescu,  

Piața Presei, Politehnica, Lujerului

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

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

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

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

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

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

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

şi prețul de tranzacționare/
prețuri negociate. 

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

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

3. SPAȚII INDUSTRIALE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Urmează tabele cu date la Q1 2017:
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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: 14.5 -17 

semicentral: 13.5-16.5 
periferie: 10

11 - 14 9 - 11

Rata medie de neocupare (%) 9,5%

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 suprafețe  
< 10.000 mp 

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

3 - 4 în funcție de suprafață
2,60 - 3,50 în funcție de 

suprafață

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 10.00%

Timișoara, Iași

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

Brașov

Rata  
de capitalizare (%)

produse 
primare 7.25-7.5%

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% - 9.5%

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 6.5 - 7.25%

produse 
primare 7.5% - 8% media pe 

centrele din țară 8% - 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 

semicentral: 12 - 16"

Iași: 8 - 13 
Cluj Napoca: 14 - 16 

Brașov: 10 - 14 
Timișoara: 12.5 - 16 

Constanța: 8 - 13

Sibiu: 7 - 11.5                                                                                    
Craiova: 8 - 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% 

Constanța: 15%

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 - 9.00% clasa A: 8.50 - 9.50%

clasa B: 8.00 - 9.00% clasa B: 8.50 - 9.50% clasa B: 9 - 10.00%

Centre comerciale

Chirie cerută,  
pentru un spaţiu de 100 

mp la parter, moda  
(eur/mp/lună)

ultracentral: 30 - 60                                                                          
central: 25 - 40                                                                          

median si periferic: 15 - 23

Iași: 7 - 12 
Cluj Napoca: 15 - 30 

Brașov: 12 - 20 
Timișoara: 15 - 22 
Constanța: 10 - 15

Sibiu: 12 - 23                                                                                    
Craiova: 12 - 20                                                                          

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 
- 9.00%

Artere comerciale principale: 
9.00 - 10.00%

Artere comerciale secundare: 
8.50 - 9.50%

Artere comerciale secundare: 9.00 
- 10.00%

Artere comerciale secundare: 
9.50 - 10.50%

Industrial

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună) 3 - 4.5

Iași: 2.5 - 3.5 
Cluj Napoca: 3 - 4.5 

Brașov: 3 - 4.5 
Timișoara: 3 - 4.5 
Constanța: 2 - 4.5

Sibiu: 2.5 - 3.5                                                                                    
Craiova: 2.5 - 4                                                                          

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

Arad: 2.8 - 3.5

Rata medie  
de neocupare (%) 10%

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

Timișoara: 10 - 15% 
Constanța: 12 - 17%

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

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

Arad: 15 - 20%

Rata de capitalizare (%) 8.50 - 10.00% 9.75% - 10.50% 10% - 11%

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

Segment de piaţă București
Orașe primare (Iași, Cluj 

Napoca, Brașov, Timișoara, 
Constanţa)

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

Pitești, Arad)

Spaţii de birouri

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

central: 17 - 18.5 
semicentral: 12 - 16.5 

periferie: 8 - 11
11 - 15 9 - 11

Rata medie de neocupare (%) 9.8%

Iași: 7% 
Cluj Napoca: 3% 

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 (%) 6.75% 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 (%) 8.75% 9.25% 9.75 - 10%
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INFORMAŢII DIN PIAŢĂ

 Ű Jones Lang LaSalle

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

Spaţii de birouri

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

central: 18.5 
semicentral: 14 – 16 

periferie: 10  - 12
10 – 14 9 - 11

Rata medie de neocupare (%) 12.3%

Cluj: 5 – 6% 
Iași: 6 – 7%

Brașov: 7 – 8%
Timișoara: 5 – 6%

Constanța: 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 funcție  
de suprafață

2.5 – 3.2 în funcție  
de suprafață

Rata medie de neocupare 5% 10% n/a

Rata de capitalizare 8.75% 9.50 – 10.0% 10.0 – 11.0%
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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 15%

Iași: 4-6 
Cluj Napoca: 5-6 

Brașov: 10-12 
Timișoara: 8-9"

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 20-25

Rata de capitalizare (%), 
produse primare 7.25% 8.00%-8.50% 9.00%-10.00%

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 si 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 
si 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  
si 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 şi 
alte prime de risc pe care evaluatorul 
le consideră ca fiind adecvate şi 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 şi cu scaden-
ță 10 ani emise în moneda în care au 
fost previzionate fluxurile de numerar. 
Randamentul oferit de obligațiunile 
de stat româneşti ce au un rating BB+ 
compensează investitorii atât pentru 
valoarea timp a banilor la nivelul co-
respunzător ratei fără risc, cât şi 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 

româneşti, nu se recomandă luarea în 
considerare şi a unei prime de risc de 
țară. Marja de risc de credit aferentă 
obligațiunilor de stat româneşti poate 
fi o referință privind nivelul primei de 
risc de țară. Nivelul marjei de risc de 
credit poate fi aproximat prin luarea ca 
referinţă cotaţiilor CDS (Credit Defa-
ult Swap – instrumente derivate pen-
tru transferul riscului de credit) pen-
tru investiţiile în euroobligaţiunile de 
stat româneşti sau diferența existentă 
între randamentele obligațiunilor cu 
rating AAA şi randamentele obligați-
unilor româneşti emise în aceeaşi mo-
nedă şi având aceeaşi maturitate.

Pentru a avea o referința privind 
nivelul acestor indicatori va prezen-
tăm datele privind nivelul randamen-
telor la scadență ale obligațiunilor de 
stat româneşti, germane şi americane, 
cotația CDS pentru obligațiunile de 
stat româneşti emise în euro cu matu-
ritate 5 ani şi rata inflației previzionate 
pentru anul 2017 pentru RON, Euro 
şi USD ce au fost colectate din surse 
de date publice credibile şi sunt vala-
bile la data de 15 iunie 2017.

Randamentul la scadență al obliga-
țiunilor de stat germane emise în Euro 
şi cu maturitate 10 ani (YTM GER, 10y, 
EUR), precum şi randamentul la sca-
dență al obligațiunilor de stat america-
ne emise în USD şi cu maturitate 10 ani 
(YTM SUA, 10y, USD) au fost preluate 
de pe site-ul Bloomberg. Randamentul 
la scadență al obligațiunilor de stat ro-
mâneşti 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 româneşti 
emise în Euro şi 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 româneşti 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 şi 
pentru USD sunt furnizate de Euro-
pean Intelligence Unit (EIU). 

Capitolul 2:

Informații de piață utile pentru estimarea ratei de actualizare

YTM GER,10y, EUR YTM USA,10y, USD CDS RO, 5y, EUR
Series1 0.22% 2.14% 0.90%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

YTM RO, 9y, RON Ri 2017, RON YTM RO, 7y, EUR Ri 2017, EUR YTM RO, 7y, USD Ri 2017, USD
Series1 3.75% 1.60% 1.46% 1.80% 3.20% 2.50%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

YTM RO, 9y, RON 3.75%

Ri 2017, RON 1.60%

YTM RO, 7y, EUR 1.46%

Ri 2017, EUR 1.80%

YTM RO, 7y, USD 3.20%

Ri 2017, USD 2.50%

YTM GER,10y, EUR 0.22%

YTM USA,10y, USD 2.14%

CDS RO, 5y, EUR 0.90%
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Număr de rapoarte de evaluare și număr  
de clădiri introduse în BIF – Baza de Informații Fiscale

Statistici generale la 31 martie 2017

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

În intervalul 1 ianuarie – 31 martie (inclusiv) al anului curent au fost înregistrate în BIF de cca. 2 ori mai puține clădiri 
decât în anul precedent, 115.831, față de 245.283 în 2016 şi de cca. 3 ori mai puține rapoarte, 44.955, față de 132.502 în 2016. 
Anul trecut au fost înregistrate aproximativ 1,9 clădiri pe raport de evaluare, iar anul acesta cifra a crescut la aproximativ 
2,6 clădiri pe raport de evaluare.

Județ/ 
Bucureşti

Număr clădiri
Număr 

rapoarte

Procentaj din 
total număr 
clădiri (%)

Procentaj din 
total număr 
rapoarte (%)

Alba 2.356 834 2,0 1,9

Arad 3.101 963 2,7 2,1

Argeş 2.968 1.227 2,6 2,7

Bacău 2.809 1.270 2,4 2,8

Bihor 4.114 1.567 3,6 3,5

Bistriţa-Năsăud 1.329 561 1,1 1,2

Botoşani 1.210 581 1,0 1,3

Brăila 2.295 755 2,0 1,7

Braşov 4.215 1.551 3,6 3,5

Bucuresti 13.573 5.984 11,7 13,3

Buzău 2.242 859 1,9 1,9

Călăraşi 1.535 524 1,3 1,2

Caraş-Severin 1.664 556 1,4 1,2

Cluj 4.455 1.920 3,8 4,3

Constanţa 4.274 1.847 3,7 4,1

Covasna 1.098 459 0,9 1,0

Dâmboviţa 2.374 834 2,0 1,9

Dolj 2.900 1.048 2,5 2,3

Galaţi 2.508 1.184 2,2 2,6

Giurgiu 1.013 295 0,9 0,7

Gorj 1.614 670 1,4 1,5

Harghita 1.840 751 1,6 1,7

Județ/ 
Bucureşti

Număr clădiri
Număr 

rapoarte

Procentaj din 
total număr 
clădiri (%)

Procentaj din 
total număr 
rapoarte (%)

Hunedoara 3.129 1.120 2,7 2,5

Ialomiţa 1.639 603 1,4 1,3

Iaşi 3.265 1.309 2,8 2,9

Ilfov 4.271 1.330 3,7 3,0

Maramureş 2.537 1.165 2,2 2,6

Mehedinţi 1.428 485 1,2 1,1

Mureş 2.903 1.135 2,5 2,5

Neamţ 1.797 734 1,6 1,6

Olt 1.945 724 1,7 1,6

Prahova 4.546 1.391 3,9 3,1

Sălaj 1.116 450 1,0 1,0

Satu Mare 1.829 750 1,6 1,7

Sibiu 2.971 1.132 2,6 2,5

Suceava 2.981 1.470 2,6 3,3

Teleorman 1.842 584 1,6 1,3

Timiş 5.833 1.853 5,0 4,1

Tulcea 1.453 501 1,3 1,1

Vâlcea 2.149 817 1,9 1,8

Vaslui 1.443 501 1,2 1,1

Vrancea 1.267 663 1,1 1,5

TOTAL 115.831 44.955 100 % 100 %
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2. Număr clădiri și număr rapoarte de evaluare – Distribuție pe sectoare București

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

Procentaj din total  
număr rapoarte (%)

Număr clădiri/ raport

Sector 1 3.985 1.641 29,4 27,3 2,4

Sector 2 3.157 1.361 23,3 22,6 2,3

Sector 3 2.221 1.145 16,4 19,0 1,9

Sector 4 1.707 679 12,6 11,3 2,5

Sector 5 878 431 6,5 7,2 2,0

Sector 6 1.625 726 12,0 12,1 2,2

TOTAL 13.573 5.984 100 % 100 % 2,3

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

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

Procentaj din total  
număr rapoarte (%)

Număr clădiri/ raport

Persoana fizică 13.365 10.470 11,5 23,3 1,3

Persoana juridică 102.466 34.485 88,5 76,7 3,0

TOTAL 115.831 44.955 100 % 100 % 2,6
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4. Număr clădiri și număr rapoarte de evaluare  
– Distribuție pe categorii de utilizare a clădirilor (R, N, M)

Categorie utilizare Număr clădiri Număr rapoarte
Procentaj din total număr 

clădiri (%)
Procentaj din total număr 

rapoarte (%)
Număr clădiri/ raport

Mixtă 3.507 1.030 3,0 2,3 3,4

Nerezidențială 98.691 38.428 85,2 85,5 2,6

Rezidențială 13.633 5.497 11,8 12,2 2,5

TOTAL 115.831 44.955 100 % 100 % 2,6

București

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

Procentaj din total 
număr rapoarte (%)

Număr clădiri/ raport

Persoană fizică

Sector 1 630 510 4,6 8,5 1,2

Sector 2 634 515 4,7 8,6 1,2

Sector 3 548 462 4,0 7,7 1,2

Sector 4 242 195 1,8 3,3 1,2

Sector 5 164 118 1,2 2,0 1,4

Sector 6 236 201 1,7 3,4 1,2

Subtotal 2.454 2.001 18,1 33,4 1,2

Persoană juridică

Sector 1 3.355 1.133 24,7 18,9 3,0

Sector 2 2.523 846 18,6 14,1 3,0

Sector 3 1.673 684 12,3 11,4 2,4

Sector 4 1.465 484 10,8 8,1 3,0

Sector 5 714 311 5,3 5,2 2,3

Sector 6 1.389 525 10,2 8,8 2,6

Subtotal 11.119 3.983 81,9 66,6 2,8

TOTAL 13.573 5.984 100 % 100 % 2,3
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