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EDITORIAL

Dragii mei,

T
recem printr-o perioadă imposibil de imaginat 
până în urmă cu două săptămâni. Și avem în față 
un viitor incert. Dar aşa cum a demonstrat istoria, 
după momentele de criză mondială urmează 
perioadele de reconstrucție şi reaşezare a lucrurilor 

pe făgaşe noi, diferite de cele cu care eram familiari. Este o 
provocare a generației noastre, o provocare pe care suntem 
datori să o înfruntăm cu optimism, calm, implicare şi multă 
responsabilitate. Urmează reconstrucția. Vom reuşi să depăşim 
criza reinventându-ne.

Până la finalul acestei crize, imposibil de previzionat în 
aceste zile, noi vom rămâne activi şi vom păstra ritmul şi 
termenele, adaptând totul la noua realitate. 

Această ediție a revistei s-a născut într-o perioada dificilă 
la nivel mondial. Dar suntem aici pentru voi şi vom continua 
toate proiectele valoroase.

Pentru a-i cunoaşte mai bine pe cei 11 membri ai noului 
Consiliu director, am pregătit un interviu cu aceştia, în care 
veți descoperi idei noi şi direcții ale strategiei de astăzi a 
Asociației. 

Raportat la perioada prin care trecem, Adrian Vascu, 
Preşedinte ANEVAR în perioada 2014-2015, şi-a denumit 
articolul: Coronavirusul și activitatea de evaluare. Îl 
recomandăm tuturor colegilor noştri, întrucât tratează aspecte 
esenţiale din activitatea noastră.

De asemenea, mulţumim domnului Florin Dănescu, 
Preşedinte executiv al Asociaţei Române a Băncilor, pentru 
interviul pe care ni l-a acordat. Acesta poate fi parcurs în 
paginile 28-31.

Dana Ababei, Preşedinte ANEVAR 2018-2019, vă îndeamnă 
să meditați la viitor prin articolul intitulat: Lumea se schimbă 
prin exemplul tău, nu prin părerea ta! Materialul poate fi citit 
în pagina 18.

Raportul trimestrial, din BIG vă stă la dispoziție cu ultimele 
statistici, pentru Q4 2019 în paginile  52-59. 

Evenimentele acestui trimestru sunt disponibile, cu imagini, 
în paginile 60-61.

Vă doresc sănătate în lunile care vor veni şi nu uitați că ne 
puteți scrie pe adresa redacției: valoarea@anevar.ro!

 Cu bine!

 Ű RALUCA ȘLICARU,  
Editor coordonator
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Interviu cu membrii 
Consiliului director ANEVAR

Ce v-a determinat 
să alegeţi profesia 
de evaluator?

Sorin Petre, Președinte: A fost 
de fapt o alegere naturală, care a ve-
nit după cinci ani de activitate pro-
fesională ca inginer. Situația econo-
mică de atunci, şi mă refer la anul 
1996, m-a obligat să mă reorientez 
profesional şi să îmi schimb locul 
de muncă. Am început cu o perioa-
dă de probă de 6 luni în domeniul 

consultanței. Am continuat cu pregătire profesională în 
domeniul economic, iar compania fiind de consultanță 
şi audit, într-o anumită conjunctură am ales partea de 

consultanță. Treptat, am început să mă ocup 
de tot ce presupunea evaluare, studii de feza-
bilitate, analize economice etc. În anul 2000 
am urmat cursul de stagiar la ANEVAR şi am 
devenit evaluator cu specializarea EI (evaluări 
de întreprinderi). După care au urmat firesc: 
acreditarea, accesul în RICS, calificativul REV 
(The Recognised European Valuer), speciali-
zarea de evaluator de instrumente financiare 
(EIF), de proprietăți imobiliare (EPI) şi verifi-
cări de rapoarte de evaluare (VE). Totul a fost, 
în cazul meu, un proces lin, iar etapa aceasta 
în care mă aflu, în poziția de lider al profesi-
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liză structurat dobândit de pe băncile facultății (crescuți 
ca ingineri de către specialişti, nu teoreticieni, cu proiec-
te scrise de la zero, nu copiate, cu examene în care „5-ul” 
obținut la „trecerea prin toată materia” era incomparabil 
mai valoros decât ... un „10 actual, din testele grilă” - ca 
paranteză: nu trebuie să fii mare evaluator pentru a reali-
za această concluzie/analiză comparativă).

La acestea s-a adăugat, şi mă bucur să îmi reamintesc, 
elanul tineresc, mult amplificat de valul fenomenului ban-

car privat de la acea dată (clipe ce rar le poți 
retrăi în viață). 

Șansa (adevăratului evaluator) a apărut în 
1994 când am fructificat oportunitatea de a 
urma cursurile de evaluare a întreprinderilor, 
la acel moment, la ANEVAR. Aşa a început. Și, 
am uitat să amintesc: inflația ajunsese la 250%, 
piață nu era, internet nu exista, în rest, compa-
rabilitatea şi informarea erau expuse în cărți...

Adrian Nicolescu, Vicepreședinte: Pe 
scurt... nevoia de a-mi schimba orientarea 
profesională, folosindu-mi alte competenţe 
dobândite decât cele legate de profesia de 

bază, care este cea de inginer. În anul 1994 eram inginer 
proiectant într-un institut şi nu prea mai erau proiecte/
contracte în care să mă implic. Daaaar, era în plină des-
făşurare politică de privatizare a întreprinderilor şi la In-
stitut soseau tot mai des cereri de la societăţile care aveau 
tehnologie proiectată chiar de Institut. Într-o zi am abor-
dat nişte colegi care completau de zor cifre cu creionul 
pe un listing* cu valori. Pentru că ştiam să lucrez pe cal-
culator (cred că doar eu şi băiatul Directorului General 
ştiam asta), m-am oferit să le uşurez munca. Și de aici a 
pornit o întreagă experienţă profesională de aproape 25 
de ani... şi continuă pentru mine în acelaşi ritm: „să ştii 
(când) să te opreşti, dar să mergi mai departe (chiar şi pe 
alt traseu)”. Am pornit în viaţa profesională cu diplomă 
de inginer mecanic, specializarea mecanică fină, direcţia 
de aprofundare echipamente periferice şi de automati-
zare. Am devenit evaluator, cu specializările EPI şi EI, 
direcţii de aprofundare: proprietăţi imobiliare în litigiu, 
proiecte de bună practică şi servicii educaţionale în do-
meniul imobiliar.

*hârtie scoasă la imprimanta cu ace (hârtie continuă 
cu perforaţii pe margini). 

Rodica Hășmășan, Vicepreședinte: În anul 1993 
când am avut contact cu activitatea de evaluare eram la 
început de drum, şi eu şi evaluarea. Ulterior mi s-a potri-
vit această activitate atât felului meu de a fi, cât şi studi-
ilor inginereşti pe care le-am completat, în timp, cu cele 
economice.

oniştilor în evaluare, este urmarea 
evoluției fireşti a traseului meu pro-
fesional. Sunt conştient de respon-
sabilitatea pe care mi-am asumat-o 
şi de importanța funcției pe care o 
ocup, dorința mea fiind aceea de a 
continua eforturile şi a consolida 
rezultatele obținute de predecesorii 
mei în dezvoltarea profesiei.

Dana Ababei, Președinte 2018-
2019: Nu eu am ales această profesie. 
Ea m-a ales pe mine, ea m-a cucerit zi 
de zi. O parte din colegi ştiu că eu 
m-am angajat acum mulţi ani, în tim-
pul facultăţii, la o firmă de evaluare, în 
mod provizoriu, în căutarea unui post 
în industria turismului. În acestă firmă 
am avut ocazia să văd mult mai multe 
hoteluri, restaurante şi staţiuni decât 
aş fi putut să văd dacă lucram unde 
mi-am dorit la început. Nu regret şi 
sunt fericită că am avut această şansă.

Radu Timbuș, Prim-vicepreșe-
dinte: Aşa a fost să fie! 

Fac parte din prima generație 
care nu a mai avut repartiție de la 
facultate. Astfel, prima oportunitate 
de a mă angaja am fructificat-o, fapt 
pentru care 10 zile de la terminarea 
facultății eram deja salariat (evident 
că nu am întrebat care sunt bonusu-
rile, şansele de promovare, renego-
cierile şi... nu îmi băteam capul cu 
„teorii de dezvoltare/ creştere per-
sonală”, fiind conştient că trebuia să 
produc ceva ca să pot fi plătit). 

Am avut şansa unui loc de mun-
că într-o firmă privată, axată pe in-
vestiții în industria (prelucrătoare) 
alimentară. Aici am avut de-a face 
prima dată cu cotații de echipamente 
alternative investiționale, analiza de 
costuri şamd. Am lucrat între inves-
titori euforici, iar mai apoi în grupul 
entuziast al pionieratului bancar ro-
mânesc de după 1990. 

Inspector tehnic în cadrul servi-
ciului de garanții, sprijinit de mulți 
profesionişti din domeniul bancar, 
având în 1993 doar un mod de ana-
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Bogdan Ruse, Vicepreședinte: La mine, 
drumul către această profesie a început sub 
deviza „un curs interesant – hai să mă în-
scriu, nu se ştie niciodată dacă/când o să am 
nevoie”: în anul 1994 eram încă student la 
TCM, dar în parallel, eram şi antreprenor în 
domeniul IT&C (o veche pasiune de a mea 
din liceu – sunt fost olimpic național la in-
formatică), iar într-o zi, părinții mei mi-au 
prezentat un curs de evaluarea întreprinderii 
ce urma să aibă loc în Braşov. Ca majoritatea 
tinerilor, de abia aşteptam să termin faculta-
tea însă acest curs mi-a stârnit interesul. Cu toate că nu 
aveam aşteptări pe termen scurt sau mediu de a profesa 
în această direcție, pasiunea mea fiind informatica, acti-
vam deja în acest domeniu însă am considerat acest do-
meniu o alternativă pentru un „cândva” destul de înde-
părtat. Interacțiunea cu profesia de evaluator a venit mai 
repede decât mă aşteptam, am mers în paralel cu dome-
niul IT şi cu evaluările până în anul 2011 când am decis 
să predau activitatea de IT unui coleg din firma, cu care 
am înființat o nouă societate unde am păstrat 50% din 
părțile sociale, iar eu am mers mai departe concetrân-
du-mă pe profesia de evaluator.

George Dogărescu, Vicepreședinte: Cu 
mult timp în urmă, când revenisem după ani 
de lucrat în străinătate, unde am fost „an-
corat” în realitățile de acolo, m-am întâlnit 
cu un prieten care era foarte bine „ancorat” 
în realitatile de la noi şi cu care mai făceam 
schimb de experiență. M-a întrebat ce vreau 
să fac în continuare. I-am spus că vreau să 
îmi termin doctoratul, printre altele. Iar el 
mi-a spus: „Încearcă şi cursul de evaluator”. 
Am întrebat : „Despre ce este vorba? La ce 
foloseşte?” Iar el mi-a răspus: „Fă-l şi vei ve-
dea mai târziu…..”

M-am înscris, a fost foarte interesant şi 
captivant (la vremea aceea se organiza cursul de EI). Pen-
tru ce a urmat cred că pot să îl citez pe Nichita Stănescu: 
„Ce este femeia? Este singurul cadou care te alege.“

Cristian Dumitru, Secretar General: A fost un „con-
glomerat” de conjuncturi: era în urmă cu (ceva peste) 
25 de ani când am avut şansa de a lucra într-una dintre 
primele firme de evaluare din țară. Aceasta întâmplân-
du-se după prestația într-un atelier de proiectare al unei 
fabrici, unde acumulasem experiență în proiectarea şi 
urmărirea în execuție a unei game extrem de largi de 

bunuri: de la piese pentru reparația 
maşinilor până la clădiri chiar! Adă-
ugând şi avantajul faptului că stăpâ-
neam foarte bine desenul tehnic şi 
mă descurcam şi cu lucrul pe calcu-
lator – PC-urile fiind la începuturi-
le utilizării lor la noi, toate acestea 
s-au potrivit „mănuşă” peste sarci-
nile zilnice ale unui evaluator din 
acele vremuri... Mergeam la inspec-
ții, întocmeam relevee, fişe de cost, 
redactam rapoarte de evaluare etc. 
Absolvirea cursului de formare pro-
fesională, organizat de ANEVAR şi 
IRECSON a venit ca o continuare fi-
rească deoarece doream să merg mai 
departe pe acest drum. Îmi amintesc 
cu mare plăcere de acea perioadă în 
care toate cunoştințele ... să le spu-
nem tehnice, pe care le aveam au fost 
„dezasamblate” şi „montate” într-o 
gândire şi abordare nouă. Îmi plăcea 
că totul se lega în mod coerent pe 
baza unei logici evidente. „Lucrul” 
cu valoarea mi s-a părut, şi continuă 
să mi se pară, la fel de fascinant ca 
lucrul cu oamenii!

Mihai Sîrb, Trezorier: A fost mai 
degrabă o întâmplare, nu pot să spun 
că am ales. Dar pot să spun că nu 
regret deloc. Dimpotrivă, consider 
că este drumul profesional care mi 
se potriveşte cel mai bine la acest 
moment. 

Ce m-a determinat să rămân în 
această profesie, precizez în răspun-
sul la urmatoarea întrebare, la vre-
mea respectivă fiind şi eu un tânăr.

Ioan Bercu, Vicepreședinte: În 
1996 era o perioadă de căutare şi de 
schimbări în zona meseriilor şi pro-
fesiilor; lucram într-o întreprindere 
în zona mecano-energetică şi răs-
pundeam printre altele şi de inven-
tarul de mijloacele fixe; necesitatea 
aplicării unor actualizări ale valorii 
acestora m-a pus pentru prima dată 
în relaţia timp - schimbare - valoare 
(chiar dacă vorbim de valoare con-
tabilă conform acelor reglementări).
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tranzacții
 Ű tu decizi propria carieră! 

Radu Timbuș, Prim-vicepreșe-
dinte: Acum, sigur, întrebarea îşi are 
logica ei... continuitate, suflu tânăr, 
profesii liberale şamd. 

Dar cred că nu o să vă dau un răs-
puns aşteptat. Nu ştiu ce înseamnă 
„tânăr” pentru profesia aceasta.

Noi am îmbătrânit împreună cu 
cei care ne-au învățat şi, mai departe, 
cu cei cărora le-am transmis infor-
mațiile primite, acumulate, dezvolta-
te şi actualizate.

Din nou, fără să fii mare evalua-
tor poți concluziona că: decât bătrân 
bolnav şi sărac, mai bine tânăr, sănă-
tos şi bogat.

Fără să glumesc acum, o primă 
parte din răspunsul meu va fi aceas-
ta: nu este o profesie în care să câştigi 
banii repede, fără efort, fără pregăti-
re continuă şi fără risc. 

Pe de altă parte, aş putea să-i 
spun unui tânăr că, după ce va face 
comparație, zi de zi, (pentru evalu-
area activelor) va ajunge să îşi dez-
volte o logică corectă în a compara/ 
cântări lucruri/ întâmplări din viață. 

Acest lucru are un avantaj, dar ... 
poate fi şi un dezavantaj. Uneori este 
mai bine să nu faci comparații din 
acestea în viața de zi cu zi, pentru că 
dacă mai ai şi o doză nativă (necon-
trolată) de pesimism, rişti să vezi sau 
să percepi multă injustețe. Aşa cum 
uneori este mai sănătos să nu ştii 
multe lucruri...

Nici nu ştiu ce le-am putea spune 
noi tinerilor, altceva decât care este 
realitatea. Pe de altă parte, nici nu 
ştiu cât ne-ar crede/ asculta pe noi, 
atât timp cât şcoala, televiziunile, 
„poli-cunoscătorii” (şi alți formatori 
de opinie care nu au realizat nimic 
în viață) le prezintă „valorile”, chiar 
şi criterii de analiză şi ierarhizare a 
acestora.

Personal, ca răspuns suplimen-
tar la această întrebare, nu voi putea 
concura (şi nici nu vreau să o fac, 

Procesul de privatizare a întreprinderilor de stat, vân-
zarea unor active şi alte operaţiuni ce priveau proprietă-
ţile a creat o cerere pentru servicii de evaluare; totul era 
nou şi interesant, m-a prins şi, de atunci (1996), a devenit 
profesia mea.

Adrian Popa-Bochiș, Vicepreședinte: 
Discuţiile din timpul facultăţii cu cel care 
mi-a fost mentor în acea perioadă, profeso-
rul Ioan Lala.  

De ce aţi recomanda  
tinerilor să îmbrăţişeze 
această profesie?

Sorin Petre, Președinte: Este o profesie 
care nu îți lasă răgaz să te plictiseşti, să te cu-
funzi într-o rutină. Faptul că eşti în mijlocul 
proceselor de tranzacționare, implicat în ex-
primarea opiniei asupra valorii obiectelor tranzacționate, 
toate elementele tehnice pe care trebuie să le stăpâneşti 
atunci când apreciezi din punct de vedere financiar un 
bun, toate acestea sunt aspecte care atrag tinerii cu profile 
tot mai diferite de cele ale generațiilor mai vechi. Îi încu-
rajez pe tineri să încerce această profesie, chiar dacă vor 
alege apoi ca pregătirea şi experiența din acest domeniu 
să le utilizeze în alte sectoare profesionale. Este o profe-
sie ce presupune cunoştințe din multe domenii, contact 
cu alte profesii liberale şi oferă posibilitatea unei pregătiri 
pluridisciplinare. 

Dana Ababei, Președinte 2018-2019: Pentru că:
 Ű este o muncă departe de a fi monotonă
 Ű ai şansa să cunoşti mereu oameni, locuri şi afaceri 

noi
 Ű este o profesie în care trebuie să îţi exersezi conti-

nuu creierul şi astfel rămâi mereu tânăr
 Ű atunci când este absolut necesar îți poți organi-

za timpul astfel încât să poți rezolva şi necesitățile 
stringente

 Ű activitatea de birou este combinată cu activitatea în 
afara biroului, ceea ce are un impact major asupra 
stării fizice a organismului

 Ű ai şansa să faci parte din echipe de colegi foarte di-
verşi ce pot creea lucruri deosebite prin aportul di-
ferit al fiecăruia

 Ű există şanse de a realiza lucrări complexe ce gene-
rează venituri peste medie

 Ű bariera de intrare în profesie este relativ ridicată în 
comparație cu alte profesii

 Ű  devii o persoană importantă în cadrul unor 
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nici măcar argumentat) „înaltele” 
şcoli care bombardează televiziuni-
le cu ocazia înscrierilor, promițând 
profesii şi calificări excelente şi de 
perspectivă deosebită.

Revenim, totuşi, la ceea ce do-
bândeşti în timp, ca evaluator; teo-
retic, pentru un tânăr ar trebui să fie 
o gândire mai selectivă, focusată pe 
aspectele importante şi nu pe detalii, 
expusă/prezentată structurat, docu-
mentată şi argumentată. 

Ca şi orizont profesional, zone 
aferente investițiilor, achizițiilor, op-
timizărilor, asigurărilor, creditărilor, 
lichidării şi multe altele sunt absolut 
compatibile şi obligatoriu a fi susți-
nute ca procese de acțiuni de evalua-
re sau de analiza valorică.

În plus tinerii trebuie să aibă în-
credere că vor fi ajutați aşa cum şi 
noi am fost sprijiniți şi îndrumați de 
către cei care au fost primii în profe-
sie. Și... când nu vor mai fi tineri vor 
trebui şi ei să se gândească la tineri. 
Și, atenție, alegând profesia trebuie 
să te aliniezi cerințelor Asociației, 
care nu degeaba a ajuns aşa de apre-
ciată intern şi extern!

Dar ştim, oare, ce aduc noua eră 
informatică şi tendința în socializare?

Adrian Nicolescu, Vicepreședin-
te: La ce „tineri” vă referiți? La cei 
nou-intraţi în Asociaţie sau la cei 
din Generatia Y? Celor din Gen Y 
le transmit simplu ca în alfabet, dar 
şi în viaţa fizică ori profesională, cei 
din „Y” pot şi trebuie să le urmeze 
celor din Gen X. Celor nou-intraţi 
le recomand să lase deoparte orice 
prejudecăţi ori aşteptări de orice na-
tură şi să-şi caute un mentor; aceş-
tia nu au avut parte decât, cel mult, 
de un îndrumător la proiectul de 
absolvire a cursului şi nu ar trebui 
să înceapă imediat o activitate re-
glementată conform legii. Revin la 
tinerii din GenY. S-au făcut multe 
analize pe această grupă de vârstă. În 
baza lor, îi pot defini sumar ca fiind 

persoane foarte deschise, tranşanţi, foarte orientaţi către 
tehnologie, fiind foarte pre(a)ocupaţi de acest domeniu, 
au aşteptări foarte mari pe termen scurt şi în marea lor 
majoritate se asteaptă să-şi susţină stilul lor preferat de 
viaţă, iar unul din trei consideră că poate să facă cariera 
în job-ul actual. Oportunităţile tinerilor pornesc în mod 
natural de la faptul ca „Evaluatorescu” (n.a.- evaluatorul 
tipic, mediu ca vârstă) face deja parte din GenX. Abilită-
ţile lor din domeniul tehnologiei pot fi un atu important 
în oferirea de noi servicii de evaluare, caracterizate de efi-
cienţă, productivitate şi competitivitate. Volumele mari 
de date (n.a.- eng. „big data”), sistemele de informatii 
geografice-GIS, modelele automate de evaluare (AVM), 
evaluările în masă, sunt printre cei mai importanţi factori 
de influenţă asupra pieţei evaluărilor, în care tehnologia 
joacă un rol cheie, iar GenY pot fi evaluatorii techno-sa-
vvy care să ofere în piaţă noi (şi alte) soluţii la problemele 
de evaluare. Eu, de exemplu, am câştigat o „pâine bună”, 
cum se zice, tehnoredactând rapoartele realizate de eva-
luatori experimentaţi sau ajutându-i cu instrumente de 
calcul şi analiză; şi acestea pentru că eram tânăr şi aveam 
şi cunoştinţe IT. 

Rodica Hășmășan, Vicepreședinte: Le-
aş recomada să o cunoască bine înainte să o 
îmbrăţişeze. Acum sunt multe informaţii pu-
blice despre această activitate pe care tinerii 
să le acceseze înainte să ia decizia. Știu că ge-
neraţia actuală are alte criterii în alegerea jo-
bului faţă de cele avute de noi cu 30 de ani în 
urmă. Să vină să încerce. Este cu provocări. 
Dacă vor să investească în ei, este o alternati-
vă de luat în calcul.

Bogdan Ruse, Vicepreședinte: Din punc-
tul meu de vedere, meseria de evaluator au-

torizat este o profesie liberală care poate aduce satisfacție 
dacă este profesată cu plăcere, respectiv dacă acest job 
este în concordanță cu competențele şi aptitudinile per-
sonale şi consider că meseria/profesia de evaluator auto-
rizat nu este o meserie de practicat „în lipsă de altceva”.

Ceea ce recomand eu tinerilor care doresc să îmbrăți-
şeze această profesie:
 Ű integritate şi etică profesională
 Ű dezvoltarea unor relații profesionale de încredere cu 

clienții
 Ű răbdare şi consecvență, deoarece prestigiul şi reputa-

ția profesională se formează în timp
 Ű colaborarea din punct de vedere profesional între co-

legi, schimbul de informații privind datele de piață, 
surse de informații, date specifice bunului evaluat 
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(aproape) toate resursele de timp; poți avea rezultate pro-
fesionale şi să te bucuri de viață (să ai timp) dar n-o să ai 
prea mulți bani...; nu ştiu combinația timp şi bani în can-
titate mare dacă e fezabilă... poate doar dacă renunți la 
profesionalism... şi nici atunci nu-i sigur... şi nici moral... 
şi, mă gândesc, poate nici legal...

Revenind la tineri şi îndemnul pe care l-aş da spre 
profesie, le pot spune ce aş face eu, dacă ar fi să mă întorc 
în timp: aş alege din nou acest drum! Cred cu tărie că 
inteligența, hărnicia şi cinstea îl pot duce pe un tânăr în 
locul care i se potriveşte cel mai bine în această profesie.

Mihai Sîrb, Trezorier: Aş recomanda tinerilor această 
profesie în primul rând pentru că vorbesc în cunoştinţă 
de cauză, din experienţă. În linie cu felul de a fi al tine-
rilor de azi, cu dorinţa lor de a fi mereu în mijlocul ac-
ţiunii, în această profesie nu prea ai cum să te plictiseşti 
dacă vrei cu adevărat să evoluezi, iar combinaţia între 
„munca de birou” şi „munca de teren” este cel puţin inte-
resantă. Este un domeniu provocator, care îţi pune „min-
tea la contribuţie” şi, de ce nu, de la un anumit nivel poţi 
să câştigi chiar peste medie. 

Ioan Bercu, Vicepreședinte: Perioada 
pe care o traversăm nu este tocmai una care 
să creeze o mare atractivitate pentru această 
profesie în rândul tinerilor grăbiţi în obţine-
rea unui succes imediat. Anduranţa cred că 
este necesară. Este o profesie ce îţi oferă pro-
vocări constante, îţi oferă acces la o „lume” 
pe care puţine alte profesii ţi-o pot da.

Adrian Popa-Bochiș, Vicepreședinte: E o 
profesie care se potriveşte tinerilor pentru că 
te obligă să fii „curios profesional”, să înveţi 
în fiecare zi ceva nou şi pentru că nu te lasă 
să te plictiseşti. Profesia de evaluator răsplă-

teşte nevoia de cunoaştere a tinerilor cu o multitudine de 
situaţii nestadardizate, care pune la încercare imaginaţia 
creativă , cum să îţi foloseşti cunoştintele acumulate, dar 
în acelaşi timp să păstrezi respectarea regulilor şi a stan-
dardelor şi să te manifeşti în interiorul perimetrului defi-
nit de regulile de etică profesională. Lucrurile astea cred 
că se potrivesc cu temperamentul şi ideologia pe care le 
îmbrăţişeaza o parte din tinerii de azi. 

Care sunt principalele obiective 
pe care le aveți în vedere pentru 
mandatul dvs. de doi ani, 
aliniate la strategia Asociației?

şi a pieței specifice, utilizarea la 
comun a unor baze de date, re-
prezintă lucruri care ne pot ajuta 
atât la nivel individual, dar şi la 
nivel de profesie

 Ű tarifele practicate sa aibă la bază o 
justă apreciere a muncii efectuate 
şi a responsabilităților ce decurg 
din profesarea acestei meserii

George Dogărescu, Vicepreșe-
dinte: Momentan lucrăm în comi-
sie la un mesaj cu “dedicație” - me-
saj către studenţi - pe care sper să îl 
putem prezenta în alt număr. Spun 
”sper”, întrucât cred că aceste gân-
duri, obiective, realizări şi propuneri 
vor fi urmărite şi prezentate “în se-
rial” mai departe, astfel încât să nu 
ramână “simple vorbe”.

După cum cred ca se observă, 
“studenții de azi”, adică “absolvenții 
de maine”, au fost “citați” de mai mul-
te ori şi avuți în vedere cu predilec-
ție. Pentru a materializa cât mai bine 
acest interes acordat lor, propun reali-
zarea unui parteneriat cu Liga studen-
ților din cadrul universităților cu care 
avem şi/sau vom avea un parteneriat 
semnat şi nu numai. Din experiența 
personală, consider ca acesta este un 
prim şi bun pas catre propagarea pre-
zenței ANEVAR în mediul universitar 
şi cel al Târgurilor de joburi, intrucat 
activitatea Ligii studentilor este foarte 
dinamica, mobilă şi pot spune fără să 
greşesc, eficientă, astfel încât voi sus-
ține în continuare inițierea şi dezvol-
tarea cât mai amplă a relațiilor cu me-
diul universitar şi studențesc.

Cristian Dumitru, Secretar Ge-
neral: Aceasta este o întrebare grea... 
Dacă nu mă înşel, când vine vorba 
despre job, tinerii doresc satisfacții 
profesionale, mulți bani şi mult timp 
liber... Problema, în profesia noas-
tră, e că nu prea le poți avea pe toate 
trei simultan: împlinirea profesiona-
lă şi un câştig material mulțumitor, 
de cele mai multe ori îți consumă 
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Sorin Petre, Președinte: Cele trei direcții pe care le 
am în vedere pentru următorii doi ani se regăsesc, de 
fapt, şi în strategia generală a Asociației. Relația bună cu 
autoritățile, atragerea tinerilor în profesie şi continua-
rea colaborării cu instituțiile internaționale sunt cele trei 
puncte principale pe care mă voi concetra în perioada 
următoare. Toate aceste aspecte vor fi tratate cu cea mai 
mare seriozitate şi implicare, în ideea de a genera benefi-
cii pentru toți membrii noştri şi pentru a consolida ima-
ginea Asociației pe plan intern şi internațional. 

Dana Ababei, Președinte 2018-2019: 
 Ű Întărirea utilităţii publice a profesiei prin folosirea 

tuturor canalelor existente pentru aducerea la cunoş-
tinţa publicului larg a necesităţii activităţii de eva-
luare în toate domeniile economiei naţionale. Chiar 
dacă la prima vedere pare că activitatea de evaluare 
este numai cea referitoare la garantarea împrumu-
turilor, în realitate activitatea de evaluare cuprinde 
multe alte tipuri de evaluări.

 Ű Creşterea respectului faţă de profesie şi faţă de profe-
sioniştii evaluatori

 Ű Atragerea tinerilor, şi nu numai a acestora, în cadrul 
activităţilor de voluntariat organizate de către Asoci-
aţie pentru a evolua şi a avea pe mâna cui să o lăsăm 
peste câţiva ani

Radu Timbuș, Prim-vicepreședinte: Da, 
pentru cel aflat în funcția de Prim-vicepre-
şedinte, întrebarea aceasta trebuie să dea de 
gândit mai mult, pentru că nu ne referim 
doar la doi ani: dacă suntem sănătoşi, avem 
doi ani de „viitor”, alți doi de „fost”, care îi în-
cadrează pe cei doi cu funcție de Preşedinte. 

Mă voi axa în răspuns pe următorii doi 
ani, pe care, însă, ca evaluator (şi cu atât mai 
mult ca un conducător temporar în cadrul 
Asociației), nu poți să-i analizezi indepen-
dent de ceilalți.

Prima obligație, mai mult decât un obiec-
tiv, este aceea de a menține şi consolida po-
ziția şi prestigiul Asociației. Automat se desprinde, deci, 
respectul față de conducătorii anteriori şi necesitatea de 
a comunica cu aceştia. Pentru mine, acest lucru chiar 
nu este greu pentru că nu trebuie să îmi pun în gând, ca 
cerință, ci vine de la sine, crezând în el, deci cu atât mai 
mult îl voi aplica în cadrul Asociației.

Evident, este obligatorie (şi se subînțelege) respec-
tarea legislației, a regulamentelor şi a Codului de etică, 
precum şi orice alte decizii ale ANEVAR, dar şi a echili-
brului şi echității, ambele de la sine înțelese.

Ca Prim-vicepreşedinte, este 
normal să preiei informații istori-
ce şi să fructifici experiența fostului 
preşedinte, a celorlalți membrii din 
Consiliul director (care sunt la al 
doilea mandat consecutiv şi nu nu-
mai, pentru că în urma votului din 
Conferința Națională au fost trimişi 
în CD colegi în a căror experiență şi 
intenție de bine s-a crezut). 

Trebuie să cumulezi rapid infor-
mațiile despre proiecte pe rol, despre 
susținerea unor decizii anterioare 
şi a oricăror alte aspecte ce vin să 
susțină acțiunile viitoare propuse de 
Preşedinte pentru sprijinul profesiei 
şi al Asociației.

Evident că obligația statutară pe 
care o am, de a ține legătura cu filia-
lele şi a informa Consiliul director de 
concluziile desprinse, va fi susținută 
şi cu soluții şi propuneri de optimi-
zare şi/sau rezolvarea unor probleme 
ivite. Acest lucru nu este o noutate, 
a fost făcut cu succes de către foşti 
(Prim-vice) preşedinți, la vremea lor, 
iar prin prisma continuității, staff-ul 
ANEVAR este, zi de zi, în contact cu 
membrii.

Sper să pot şi eu să realizez cel 
puțin cât foştii (Prim-vice) preşe-
dinți, fructificând experiența acu-
mulată în cadrul Asociației, atât ca 
fost reprezentant zonal, ca lector şi 
examinator, ca verificator, ca mem-
bru în Comisia de etică, ca speaker 
în cadrul conferințelor, dar şi ca 
evaluator care câştigă exclusiv din 
această profesie, care a întâlnit mul-
te spețe în relația evaluatorului cu 
auditorii, verificatorii şi… altele (le 
ştim noi) care ne influențează viața 
profesională de zi cu zi. 

În plus, mă bazez şi pe experien-
ța, devotamentul şi etica staff-lui, în 
transmiterea propunerilor, sesizări-
lor, nemulțumirilor manifestate de 
colegii noştri evaluatori.

Pe lângă propuneri de rezolvare a 
problemelor ridicate din teritoriu, o 
să încerc să înaintez Consiliului di-
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(„mall”-urile); deja au fost identifi-
cate resursele, urmând a fi demarată 
o acţiune de consultare cu actori im-
portanţi pe piaţa specifică (dezvol-
tatori, consultanţi imobiliari, dar şi 
unii evaluatori şi auditori). Urmea-
ză propunerea de obiective pentru 
câteva seminare utile mai ales eva-
luatorilor cu mai multe specializări: 
„Evaluarea unei afaceri… pentru 
evaluatorii cu EPI/EBM”, „Evaluarea 
MEI… pentru evaluatorii cu EPI, 
EI”, „Evaluarea proprietăţii imobili-
are în litigiu”, curs/seminar de creş-
tere a competenţei profesionale în 
specializarea EPI. Mai avem în ve-
dere demersuri privind asigurarea 
bazei comune de cunoştinţe în do-
meniul evaluării ; vom avea ca punct 
de plecare recomandarea facută de 
TEGoVA (încă din 2003, revizuită în 
2010) privind Cerinţele minime în 
educaţia specifică în evaluare, con-
form Directivei Europene legată de 
recunoaşterea mutuală a calificărilor 
profesionale. Ne vom preocupa şi de 
propuneri de clarificare a unor as-
pecte aflate încă în dezbatere profe-
sională, care să conducă la revizuirea 
unor materiale de pregătire.

Pe partea de standarde: până 
acum Comisia a lucrat la revizuirea 
proiectului SEV 2020. În acest man-
dat ne propunem ca pentru urmă-
toarea ediţie să realizăm o revizuire 
şi o completare a prevederilor Ghi-
durilor EPI, EBM, EI, dar şi a SEV-
VE şi apoi o restructurare a lor cu 
precizarea clară a cerinţelor care să 
«ghideze» evaluatorul în raportarea 
concluziei. Având în vedere activita-
tea recentă a Comisiei de Etică, dar şi 
a celei de Monitorizare, vom pregăti 
un proiect de standard pentru com-
petenţa profesională şi vom revizui 
Codul de Etică. Un alt proiect, zic 
eu deja lansat, este cel al unui glosar 
extins de termeni, nu chiar un dic-
ţionar, întrucât se pare că jargonul 
folosit în evaluare este de multe ori 
o sursă de neînţelegeri din partea… 

rector şi aspecte cu caracter preventiv. (Am spus „încerc” 
pentru că echipa poate realiza mai mult decât unul sin-
gur şi atât în Consiliu, cât şi în Asociație şi staff apar mai 
multe idei şi, poate, mai bune.) 

Doresc să continui, cel puțin cu aceeaşi amploare, ac-
țiunile foştilor (Prim-vice) preşedinți, de a implica mai 
mult colegii din teritoriu în acțiunile ştiințifice şi profesi-
onale, dar şi de etică şi de promovare a profesiei. În toate 
domeniile noastre de interes şi cu acoperire națională, să 
promovăm colegi care să asigure atât continuitatea, cât şi 
ancorarea în realitățile cotidiene, toate acestea fructifica-
te în spiritul viitorului Asociației.

Adrian Nicolescu, Vicepreședinte: Noi, 
Comisia Știinţifică şi de Standarde (CSS), ne 
propunem să lucrăm pentru a asigura coe-
renţă, uniformitate şi standardizare, prin res-
pectarea naturii unice în România a profesiei 
de evaluator.

În prezentarea mea susţinută cu ocazia 
alegerii ca Preşedinte CSS, am menţionat 
principalele proiecte care mă preocupă de 
mai mult timp. În primele şedinţe cu colegii 
din Comisie am început să le discutăm, în 
scopul definirii strategiei CSS, pe care o voi 
prezenta spre aprobare CD. Până acum am 
acordat prioritate proiectului de standarde.. Pot totuşi 
menţiona principalele direcţii de acţiune:

Pe partea ştiinţifică: cercetare resurse şi prezentarea 
de obiective pentru a propune un proiect de reorganiza-
re a materialelor de pregătire continuă în două categorii: 
seminare şi cursuri de menţinere a competenţei profe-
sionale şi seminare şi cursuri de creştere a competenţei 
profesionale. Consider că e momentul să discutăm serios 
despre această competenţă, având în vedere, să zicem, 
piaţa de evaluare, caracterizată în principal prin volumul 
tot mai mare de lucrări, dar şi a pieţei bunurilor pe care 
le tot evaluăm; ideea a fost lansată în prima şedinţă CSS 
şi urmează să o lansăm în dezbatere şi cu alte Comisii. 
La capitolul publicaţii avem în vedere apariţia unei noi 
ediţii a cărţii „Aplicaţii în EPI”. Apoi, vom iniţia în ca-
drul CSS grupuri de lucru pentru realizarea unor bule-
tine de practică profesională, care să prezinte cele mai 
bune practici pentru diferite aspecte în efectuarea unei 
evaluări, cum ar fi: amploarea evaluării, caracteristici-
le relevante ale proprietăţii, verificarea datelor,utilizarea 
comparabilelor, analiza reziduală a terenului, valoarea re-
trospectivă, actualizarea unei evaluări s.a. Tot la capitolul 
publicaţii avem în vedere analiza unor surse de estimare 
a costului pentru tipologii de construcţii mai… speciale, 
de exemplu complexurile comerciale multifuncţionale 
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multora. Seminarul «Raportul EPI» 
este un proiect personal, demarat 
acum 3 ani şi rămas deocamdată la 
nivelul fişelor de verificare a cunoş-
tinţelor la temele şi proiectul de ab-
solvire din cursul de formare EPI; 
intenţionez să-l finalizez.

Rodica Hășmășan, Vicepreședin-
te: Continuitate în ceea ce priveşte 
monitorizarea. Adaptarea la realităţile 
actuale. Să facem o echipă în CD şi să 
intuim care sunt nevoile profesiei atât 
pentru membri, cât şi pentru public. 
Și să acţionăm în acele direcţii.

Bogdan Ruse, Vicepreședinte: 
Strategia pe care o am în vedere este 
aceea de dezvolta partea online de 
relaționare cu membrii noştri, de a 
debirocratiza partea de evidență a lor. 
Trendul mondial este de a depune 
orice document sub formă electroni-
că, online. Alinierea la un viitor care 
s-a transformat între timp în prezent, 
este o cerință de imediată necesitate 
şi voi face toate demersurile necesare 
pentru a urgenta procesul. Timpul fi-
căruia dintre noi este extrem de preți-
os, iar dacă vom putea înlocui diverse 
deplasări la sediu cu serviciile online, 
cred că va fi un pas apreciat şi aştep-
tat de cei mai mulți dintre colegii mei.

George Dogărescu, Vicepreșe-
dinte: În urmă cu câteva luni, în 
cadrul alegerilor pentru Consiliul 
Director ANEVAR, ideea care a stat 
la baza prezentării mele a fost dată 
de strategia Comisiei REI, corobo-
rată cu strategia ANEVAR. În cadrul 
acesteia, un element de dezvoltare 
a fost cel de “unitate în diversitate”, 
adică inițiativele care au loc în cadrul 
unei filiale să fie realizate punctual 
de către un membru, să fie centrali-
zate, cuantificate şi dacă au dat rezul-
tate bune să fie prezentate, populari-
zate şi aplicate apoi şi în alte filiale. 
Bineînțeles, pentru acest lucru este 
nevoie de implicarea colegilor inte-

resați, precum şi a preşedinţilor de 
filiale care doresc constituirea unui 
grup de lucru în cadrul comisiei. 
Scopul acesteia este să se poată face 
schimb de experiență atât între ei cât 
şi cu membrii comisiei pe tematicile 
de interes comun. Astfel, în continu-
are, aceştia vor putea atât prezenta 
cât şi disemina cerințele colegilor, 
ideile de conlucrare, şi în final vor 
putea prezenta realizările acestora. 
Totodată se va putea realiza şi o mo-
nitorizare, atât la nivel de comisie 
cât şi de grup de lucru, a activităților 
comune şi a efectelor acestora.

Pentru prezentarea, populariza-
rea activitaţii ANEVAR, atragerea de 
noi membri, creşterea prestigiului, 
etc., am realizat un “Proiect de pre-
zentare - promovare ANEVAR” încă 
din cursul anului trecut. Acesta a 
avut în vedere: prezentarea, popula-
rizarea activitaţii ANEVAR, atrage-
rea de noi membri (în special tineri), 
creşterea prestigiului, dezvoltarea 
activităţii profesionale şi ştiinţifice 
a ANEVAR, prin cotarea mai bună 
a revistei “VALUATION JOURNAL” 
(Web of Science, SCOPUS).

“Publicul ţintă” a fost în primul 
rând cel dat de persoanele care în-
deplinesc condiţiile de înscriere la 
cursurile ANEVAR absolvenţii de 
facultăţi (dar şi studenţii, ca viitori 
absolventi) cât şi instituţii de stat, 
mediul de afaceri, asociaţii profesio-
nale, diverse alte entităţi. 

Ca modalitate de lucru s-a consi-
derat benefică realizarea şi semnarea 
unui “Acord de Colaborare”, atât cu 
universitățile cu care avem “Acord de 
parteneriat pentru echivalarea for-
mării profesionale în domeniul eva-
luării”, cât şi cu altele care sunt intere-
sate. Modelul de acord de parteneriat 
a fost aprobat de către CD şi urmeaza 
să fie pus în practică. De acest aspect 
se va ocupa comisia REI şi colegii din 
teritoriu, prin preşedinții de filiale 
şi nu numai. Avem şi membrii CD, 

precum şi alți colegi cu experiență în 
colaborarea cu universitățile, care pot 
şi doresc să se implice.

Am vizat prin realizarea acestor 
acorduri şi crearea unor “hub”-uri de 
reprezentare şi comunicare ale ANE-
VAR, pentru eficientizarea transmite-
rii informațiilor de interes comun, în 
care partenerul nostru să poată ține 
legatura cu alte instituții de profil si-
milar şi să centralizeze informaţiile 
primite. Acest sistem de lucru l-am 
văzut şi “trăit” în cadrul unei asocia-
ții cu specific de cercetare în evaluare, 
unde sunt membru de mai mulţi ani 
şi pe care l-am considerat deosebit de 
bun şi eficient, astfel încât consider că 
ar fi recomandat să fie aplicat şi la noi.

În acest sens se va putea trimite 
câte un mesaj către universităţile cu 
care ANEVAR are deja parteneriat 
şi care se încadrează în prevederi-
le ANEVAR de obţinere a calificării 
de Evaluator Autorizat, dar şi către 
alte universităţi, către liga studen-
ţilor, CCINA, alte asociaţii liberale, 
patronate şi asociaţii profesionale şi 
către alte entităţi.

Ca şi modalități de lucru mai 
propuse sunt: prezenţa reprezentan-
ților ANEVAR la diverse evenimen-
te/cursuri/seminarii ale studenților 
din anii terminali sau masterat, cu 
scopul de a prezenta „ce poate face 
ANEVAR pentru ei”. Se vor avea în 
vedere şi prezentări ale activităţilor 
ANEVAR la CCIN: e-infobusiness, 
în mass media, prezența la “Târgu-
rile de job-uri” ale Universităţilor, 
precum şi la cele organizate de stu-
denți şi de către alte entităţi. 

Cristian Dumitru, Secretar Ge-
neral: Evoluția naturală a Asociației 
a făcut ca o parte dintre atribuțiunile 
inițiale ale Secretarului General să fie 
redistribuite, lăsându-l aparent într-o 
activitate fără prea multe specifica-
ții. Eu văd totuşi această poziție din 
Consiliul Director ca fiind un liant 
între Comisii, ce poate contribui la 
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buna funcționare a acestora, mai ales 
atunci când este necesară conjuga-
rea activității. Comisia de calificare şi 
atestare profesională şi cea ştiințifică 
şi de standarde, de exemplu, vor de-
rula proiecte împreună; la fel Comisia 
de evidență a membrilor cu cea de ve-
rificare şi monitorizare. Și exemplele 
ar putea continua. Îmi propun astfel 
să particip activ la proiectele comune, 
precum şi la orice activitate orientată 
pe consolidarea calitativă a Asociației 
în interior şi creşterea prestigiului ei 
în exterior.

Mihai Sîrb, Trezorier:  
Din poziţia de Trezori-
er, pe care o ocup, nu 
mi-am propus obiective 
măreţe. Dar ca membru 
în Consiliul Director mi-
am propus să mă implic 
şi mai mult decât am fă-
cut-o în mandatul tre-
cut (aşa cum am spus şi 
la momentul depunerii 
candidaturii, întotdeau-
na este loc de mai bine), 
să fac tot ce ţine de mine, ca profesio-
nist şi ca om, pentru binele Asociaţiei 
şi implicit al colegilor membri.

Ioan Bercu, Vicepreședinte: 
Sprijin pentru menţinerea bunei re-
putaţii a Asociaţiei în rândul utili-
zatorilor /beneficiarilor de servicii 
oferite de membrii săi; intensificarea 
activităţilor Asociaţiei pe plan naţio-
nal pentru promovarea importanţei 
serviciilor de evaluare.

Creşterea atenţiei pe care Asocia-
ţia o acordă membrilor săi.

Adrian Popa-Bochiș, Vicepreșe-
dinte: Evoluţia sistemului de pre-
gătire profesională continuă către 
seminare online, diversificarea mo-
dalităţilor de desfăşurare a cursuri-
lor de calificare profesională în zona 
de cursuri postuniversitare, definirea 
unui pachet de seminare obligatorii 

pentru cei dintre noi mai puţin pregătiţi profesional şi 
implementarea unui program de pregătire continuă pen-
tru lectorii care se ocupă de calificarea profesională şi de 
pregătirea continuă.

Care sunt cele mai puterni-
ce atuuri ale Asociației în 
acest moment, în opinia dvs.?

Sorin Petre, Președinte: Reputația Asociației este re-
cunoscută şi respectată la nivel local şi internațional toto-
dată. Suntem foarte bine organizați, folosind instrumente 
de supraveghere a calității serviciilor precum: Codul de 
Etică, Standardele profesionale, mecanisme de monito-
rizare a activității de evaluare, de pregătire profesională 
continuă etc. Toate acestea contribuie la creşterea încrede-
rii utilizatorilor în serviciile oferite de membrii noştri. Iar 
faptul că suntem implicați în grupuri de lucru în diverse 
comisii şi board-uri ale asociațiilor internaționale repre-
zintă în acelaşi timp o garanție şi o recunoaştere a profe-
sionalismului nostru. Toate informațiile şi mare parte a 
experienței reprezentanților noştri peste hotare sunt puse 
la dispoziția membrilor şi sunt utilizate în efortul nostru 
continuu de menținere a Asociației la curent cu cele mai 
noi trenduri din tehnologie, pregătire profesională şi alte 
aspecte cu impact asupra activității noastre curente.

Dana Ababei, Președinte 2018-2019: 
 Ű Modul de conducere care asigură continuitatea pro-

iectelor începute şi nu permite blamarea celor care au 
fost conducători înaintea ta, pentru că, de fapt, ai fost 
parte a echipei anterioare

 Ű Faptul că se bazează pe aleşi (voluntari) şi salariaţi 
neîncurajând participarea la alegeri pentru câştigul 
material

 Ű Faptul că promovează cele mai bune practici în 
evaluare şi conduită profesională existente la nivel 
mondial 

 Ű Faptul că emite standarde de evaluare adaptate la 
specificul naţional

Radu Timbuș, Prim-vicepreședinte: Avem multe atuuri. 
Ar fi greşit să ni se ceară o ierarhizare a importanței 

acestora. 
Multe dintre atuurile mai jos definite îşi au locul pe ace-

laşi palier şi îşi dovedesc importanța în diverse momente şi 
ipostaze în care se află Asociația şi/sau membrii ei.

(răspunzând la pachetul de întrebări, dacă ar fi să for-
mulez o concluzie într-un raport, sau o sinteză a acestuia, 
nu ar lipsi următoarea frază: „dacă nu ştii ce să îi arăți unui 
tânăr, să îi explici ce este profesia de evaluator autorizat, 
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ANEVAR înseamnă de fapt toate cele 
de mai jos...”:).

Fiecare dintre următoarele gene-
rează încredere, stabilitate, profesio-
nalism şi etică cu privire la „valorea 
bunurilor” în societate:
 Ű existența unui cadru de funcți-

onare clar, coerent, respectat şi 
monitorizat (inclusiv etic şi pro-
fesional) în interiorul Asociației;

 Ű implementarea Standardelor de 
evaluare, actualizarea lor, alinie-
rea acestora la experiența interna-
țională, dar ancorarea şi ajustarea 
la particularitățile socio-econo-
mice din România (aici am „ex-
primat” eu ideea, dar partea de-
scriptivă şi de prezentare însăşi a 
Standardelor evidențiază cel mai 
bine şi cel mai corect şi cel mai 
oficial linia/ spiritul acestora)

 Ű echilibru şi dinamică la nivelul 
conducerii (modalitatea de ale-
gere a membrilor Consilului di-
rector, continuitatea asigurată de 
rotația „fost - prezent - viitor”, li-
mitarea mandatelor consecutive).

 Ű disponibilitatea membrilor de 
a transmite informații, tehnice, 
profesionale, organizaționale şi 
de altă natură atât colegilor, cât 
şi generațiilor următoare (ceea 
ce generează nivelul ridicat, ac-
tualizat şi acoperitor pregătirii 
profesionale, generând acumu-
lări în cadrul Asociației);

 Ű disponibilitatea membrilor de a 
participa benevol şi neremunerat 
la nivel de conducere, Consiliul 
director, Comisie de etică şi cele-
lalte comisii şi grupuri de lucru. 

 Ű implicarea benevolă şi neremu-
nerată a membrilor în acțiunile 
de susținere a profesiei şi Asocia-
ției atât în interiorul, cât şi în ex-
teriorul acesteia, în mediul eco-
nomico-social național; (ceea ce 
generează tot timpul o bază şi/ 
de sprijin, inclusiv pentru con-
ducerea viitoare a Asociației);

 Ű implicarea unor personalități 

(membri ANEVAR) în organiza-
ții/ comisii/ foruri externe/ inter-
naționale şi transferul/ importul 
informației cu privire la standar-
de şi aspecte profesionale de ac-
tualitate, precum şi tendințe;

 Ű existența unui staff „aşezat”, 
adaptat funcționării (ceea ce asi-
gură funcționalitate rapidă şi 
sprijin pentru Asociație şi mem-
bri, fiind dinamică, cu aliniere 
la cerințele membrilor, dar şi la 
trendul de informatizare mani-
festat la nivelul întregii societăți);

 Ű existența unui institut propriu 
de cercetare - IROVAL (ceea ce 
asigură arhiva acumulărilor şti-
ințifice, certifică standarde, teh-
nici, metode interpretări curente 
şi menține alinierea şi actualiza-
rea acestora).
Cu siguranță că mai există şi alte 

atuuri. După cum se vede unele se 
întrepătrund cu altele, unele le gene-
rează pe celelalte (dar la fel de bine 
puteau să fie invers generate: „de-
pinde care a fost primul...”).

Având în vedere cele de mai sus... 
în primul rând tinerii ar trebui să re-
marce aceste atuuri. 

Reprezintă oare şi pentru ei tot 
atuuri? 

Dacă le percep aşa, este ok, pe 
moment. 

Dar dacă nu? şi... totuşi vor să 
îmbrățişeze această profesie!?

Uite cum se naşte o nouă idee de 
sondaj/ chestionar (Cum văd „tine-
rii” atuurile ANEVAR?) utile poate 
pentru „previziuni”.

Adrian Nicolescu, Vicepreșe-
dinte: ANEVAR este singura aso-
ciaţie de evaluatori din România, 
activitatea de evaluare fiind regle-
mentată prin lege şi una dintre cele 
mai importante din Europa, având 
circa 3000 de membri activi.

Asociaţia este instituţie declarată 
de interes public (din 2005), activitatea 
de evaluare fiind, cum spuneam, regle-

mentată prin lege specifică (din 2011).
Este un exportator de know-how 

în regiune şi ar putea deveni lider 
regional.

Deţine resursele necesare pentru 
a extinde sfera serviciilor de evaluare 
a membrilor săi; de exemplu forma-
rea inspectorilor de proprietate sau a 
evaluatorilor-consultanţi.

Rodica Hășmășan, Vicepreșe-
dinte: Asociația este bine organizată 
şi beneficiază de o imagine publică 
importantă care ne obligă să avem o 
atitudine pe măsură. 

Bogdan Ruse, Vicepreședinte: 
Motivele care îmi permit să reco-
mand această profesie sunt date de 
avantajele pe care le prezintă această 
meserie, printre ele aş enumera:
 Ű independența pe care o asigu-

ră: practicată individual sau sub 
umbrela unor firme/organizații, 
această meserie oferă libertatea 
propriilor decizii: rezultatul mun-
cii tale, respectiv raportul de eva-
luare, este rodul deciziilor tale.

 Ű apartenența la o asociație profe-
sională puternică: ANEVAR este 
o asociație profesională recunos-
cută la nivel internațional şi asi-
gură un nivel ridicat de pregătire 
profesională atât la formarea ini-
țială, cât şi din punct de vedere al 
formării profesionale continue.

 Ű existența unor mecanisme de con-
trol din partea corpului profesio-
nal: procedura de monitorizare a 
activității de evaluare pe care a im-
plementat-o ANEVAR reprezintă 
un avantaj al profesiei deoarece 
acest mecanism reprezintă în fapt 
un mecanism atât de prevenție, cât 
şi de creştere a calității lucrărilor.

 Ű independența oferita de progra-
mul de lucru: în majoritatea cazu-
rilor, orarul de lucru este flexibil, 
în funcție de colaborările şi/sau 
contractele stabilite de fiecare.

 Ű nivelul veniturilor: chiar dacă pe 
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unele segmente concurența este 
foarte mare şi/sau cu acces limi-
tat, existența mai multor dome-
nii/zone economice şi juridice în 
care se poate aplica această pro-
fesie face totuşi posibilă obține-
rea unor venituri decente.

George Dogărescu, Vicepreședin-
te: Consider că toate acestea, atâtea 
câte s-au realizat până în prezent şi 
pot fi realizate în continuare, reprezin-
tă atuul principal al asociației noastre, 
care îmbină un sistem de lucru echili-
brat şi care din punct de vedere orga-
nizatoric poate lua decizii fundamen-
tate/eficiente în timp real, bazate pe 
experienţa vastă a membrilor. 

Despre relațile externe doresc să 
vorbesc mai puțin de aceasta dată şi 
să revin ulterior. 

Unul dintre obiectivele pe care le 
am în cadrul relațiilor externe este 
acela de a crea pe parcursul numere-
lor ce vor urma un material intitulat 
“Asociațiile se prezintă”, în care să ne 
prezentăm ca asociație în revistele 
colegilor din alte țări, iar aceştia să 
se prezinte în revista noastră. Pe lân-
gă faptul că ar fi interesent şi benefic 
pentru membrii cititori, acest lucru ar 
putea oferi şi un schimb de experiență 
între părțile implicate, pe bază de par-
teneriat. Pentru a putea fi ”prezenți“ 
în viața profesională a colegilor noştri, 
propun ca acest articol să fie tradus şi 
transmis ulterior respectivei asociații.

În spiritul cu care am pecat la 
acest drum, aş încheia cu un citat , 
care adaptat, din păcate, consider că 
este de mare actualitate.

Într-un interviu acordat la Uni-
versitatea din Oxford, marele regizor 
polonez Krzysztof Kieślowski a spus 
următoarele: 

„Crezul meu provine dintr-o con-
vingere adânc înrădăcinată că, dacă 
există ceva util pentru dragul cul-
turii, atunci se referă la subiecte şi 
situații care leagă oamenii, şi nu cele 
care împart oamenii 

Există prea multe lucruri în lume care împart oame-
nii, cum ar fi religia, politica, istoria şi naționalismul. 
Dacă cultura este capabilă de orice, atunci am găsit ceea 
ce ne uneşte pe toți. Și există atât de multe lucruri care 
unesc oameni...

Nu conteaza cine eşti sau cine sunt, daca durerea 
dintelui tău sau al meu este aceeaşi durere. Sentimentele 
sunt ceea ce leaga oamenii împreuna, pentru că cuvântul 
„dragoste“ are acelaşi înţeles pentru toată lumea.

Fie „frică“, fie „suferință“, toți ne temem în acelaşi fel 
şi de aceleaşi lucruri. Iar noi toți ne iubim în acelaşi mod, 
de aceea povestesc despre aceste lucruri, pentru că în toa-
te celelalte lucruri găsesc imediat dezbinare“. 

Cristian Dumitru, Secretar General: Aces-
tea sunt perfect sintetizate prin cele 10 idei pe 
care le regăsim inscripționate atât în sala de 
şedințe a Consiliului Director, cât şi pe toate 
materialele vizuale de prezentare a Asociației: 
Excelență, Standarde, Evaluare, Valoare, Deon-
tologie, Profesionalism, Utilitate Publică, Cod 
de Etică, Monitorizare, Informație; ele sunt, 
totodată, şi principalele direcții de preocupare 
ale conducerii Asociației şi fac din ANEVAR o 
forță profesională deschizătoare de drumuri.

Mihai Sîrb, Trezorier: În opinia mea, faptul 
că Asociaţia este vizibilă şi recunoscută atât pe plan na-
ţional, dar în special internaţional, este rezultatul muncii 
tuturor colegilor evaluatori, care într-o măsură mai mare 
sau mai mică au pus umărul la crearea celor mai puterni-
ce atuuri:
 Ű Codul de Etică al profesiei de evaluator
 Ű Standarde naţionale care încorporează standardele 

internaţionale de evaluare
 Ű Modul de organizare a Asociaţiei - aici menţionez 

un aspect care, din punctul meu de vedere, este foar-
te important: mandate de conducere cu perioadă şi 
număr limitate

 Ű Modul de accedere în profesie (cursuri de formare 
profesională cu examen de finalizare) şi condiţiile de 
păstrare a calităţii de membru (pregătire continuă 
concretizate prin examinare)

 Ű Recunoaştere pe plan intern până la nivel de profesie 
reglementată

Ioan Bercu, Vicepreședinte: O puternică recunoaş-
tere ca asociaţie de profesionişti, bine organizată, adap-
tabilă schimbării.

Adrian Popa-Bochiș, Vicepreședinte: Reglementarea, 
imaginea de organizaţie dedicată respectării unor principii 
de etică şi preocupată de asigurarea unui nivel profesional ri-
dicat al membrilor. Aş adăuga şi unitatea şi forţa grupului. 
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Dana Ababei

Președinte ANEVAR 

2018-2019

Lumea se schimbă  
prin exemplul tău,  
nu prin părerea ta!

Abundenţa de ştiri false amestecate printre încercările celor 
bine intenţionaţi şi responsabili de a calma spiritele m-au făcut 
să doresc să atrag atenţia, din nou, asupra unui aspect: stă în 
puterea noastră să schimbăm puţin câte puţin din ceea ce 
trebuie schimbat. Tema abordată astăzi este inspirată dintr-un 
mesaj publicat de grupul European Leadership pe LinkedIn.

B
ineînţeles că şi noi românii 
avem vorba noastră: „Fă ce zice 
popa, nu ce face popa”, dar de 
data aceasta nu voi mai include 
nicio imagine, lăsându-vă să 
alegeţi imaginea potrivită. Nu 

voi da sfaturi despre ce să facem şi ce să nu 
facem în aceste zile dificile pentru toţi, nu 
pentru că nu aş fi în stare, ci pentru că nu 
sunt specialist în domeniu şi prefer să mă 
informez de la surse publice recomandate 
de specialişti recunoscuţi.

De ce nu este scopul 
principal protejarea 
membrilor? 
 Ű Pentru că dacă nu există încredere în 

serviciile oferite de noi, evaluatorii, 
atunci nu ai pe cine să protejezi! 
Dispărem ca profesie la cea mai mică 
încercare, dacă publicul nu înţelege 
profesia noastră. Nu este suficient că 
există clienţi care sunt obligaţi să 
apeleze la serviciile noastre, trebuie 

Aş dori să amintesc tuturor care este menirea/ 
scopul asociaţiei noastre încă de la înfiinţarea ei - 
câștigarea recunoașterii publice
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Nu este normal să 

soliciţi reglementarea 

tarifelor atunci 

când nu ai grijă de 

acest aspect și 

practici tarife sub 

minimul acceptabil

ca fiecare dintre noi să îi facem să 
înţeleagă de ce este necesară evaluarea, 
cu ce schimbă evaluarea starea de fapt 
existentă înainte de evaluare, cum se 
face evaluarea, ce nu este evaluarea. 
Cum putem face asta? Implicându-
ne şi făcând câte puţin, din ceea ce 
ştim mai bine. Nu este normal să 
soliciţi reglementarea tarifelor atunci 
când nu ai grijă de acest aspect şi 
practici tarife sub minimul acceptabil, 
nu este normal să soliciţi ca asociaţia 
să rezolve problemele de contracte de 
afaceri dintre utilizatori şi evaluatori 
conştient fiind că este vorba despre o 
asociaţie profesională a evaluatorilor 

şi nu despre un  patronat al unui grup 
de afacerişti.

 Ű Pentru că odată câştigate încrederea şi 
respectul celorlalţi nu mai este nevoie 
de protejarea profesiei de către cineva, 
ci este protejată prin însăşi existenţa şi 
necesitatea ei.

 Ű Pentru că  alegând să ne protejăm 
numai pe noi, evaluatorii, nu facem 
decât ceea ce urâm la alte caste care 
atunci când descoperă probleme, aleg 
să protejeze o persoană în detrimentul 
multor celorlalte care sunt corecte şi 
respectă regulile.

Sunt de părere că încrederea se 
bazează pe adevărul spus oamenilor, 

nu pe ceea ce vor ei să audă
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Sunt de părere că 

încrederea se bazează 

pe adevărul spus 

oamenilor, nu pe ceea 

ce vor ei să audă

Pornind de la această convingere personală cred că există cel 
puţin două categorii de clienţi:

Cei care respectă profesionistul chiar dacă nu le place valoarea 
rezultată

Cei cărora nu le pasă de nimic altceva decât de ei şi au nevoie 
de o semnătură asumată a cuiva.

Prima categorie de clienţi se va întoarce întotdeauna când doreşte 
o evaluare corectă şi va recomanda întotdeauna un bun profesionist.

A doua categorie de clienţi este cea mai periculoasă, care face 
mari presiuni, care nu dă „doi bani” pe nimeni şi care atunci când nu 
obţine valoarea dorită evită să plătească, caută un alt evaluator asu-
pra căruia să facă aceleaşi presiuni. Dacă fiecare dintre noi învaţă 
să recunoască a doua categorie de clienţi şi să se oprească la timp 
pentru a stopa pierderile materiale şi intelectuale, atunci este încă un 
pas făcut în câştigarea respectului atât de necesar în viaţa noastră.
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Un prim pas ar fi să apreciem ce fac alţii pentru 
noi şi să devenim mai înţelegători, să devenim 
critici acri numai după ce punem şi noi umărul 
la construirea respectului. 

Nu putem rezista pe termen lung în această profesie 
dacă nu reuşim să învăţăm să spunem NU şi să 
explicăm argumentat de ce nu

Nu putem rezista pe termen lung 
în această profesie dacă nu învăţăm să 
ne respectăm pe noi, să înţelegem că 
tariful practicat nu are legătură numai cu 
orele prestate, ci şi cu toate cheltuielile 
şi investiţiile făcute pentru a reuşi să 
realizezi un raport de evaluare într-un 

anumit număr de ore şi, mai ales, cu 
toate riscurile asumate.  În aceste zile în 
care trebuie să stăm acasă, să lucrăm de 
acasă mai bine zis, cred că este cazul să ne 
gândim ce putem noi face pentru a ne fi 
tuturor mai bine. 

După cum am mai spus, e uşor să 
critici din fotoliu, dar secretul pentru 
a ajunge departe este să începi! Unii 
au început acum mulţi ani, alţii acum 
câţiva ani, dar cred că acum este 

momentul ca fiecare dintre noi să ne 
implicăm în consolidarea încrederii 
publice în profesia noastră şi câştigarea 
respectului. 
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Adrian Vascu, 

Președinte ANEVAR 

2014-2015, Senior 

Partner Veridio

Coronavirusul  
şi activitatea  
de evaluare

Infecţia cu COVID 19 a expus omenirea la o experienţă total nouă. Nu 
există precedent care poate fi extrapolat. Statele experimentează şi 
iau decizii orientate în special pentru protecţia vieţii cetăţenilor. Un vi-
rus a atins evident şi mediul economic, dar pentru stârpirea acestuia 
există preocupări mai puţine la nivel general. De aceea, după ce fieca-
re antreprenor sau profesionist liberal ia toate măsurile să îşi menţină 
starea de sănătate nealterată, trebuie să caute soluţii pentru a-şi pro-
teja afacerea, atât cât este posibil. Chiar dacă afacerile sunt puternic 
influenţate de mediul economic general, unde pârghiile antreprenorilor 
sunt mai reduse, există zona imunităţii proprii fiecărei activităţi, care 
depinde exclusiv de deciziile strategice şi/sau manageriale. Pe scurt, 
fiecare afacere mică sau mare ar trebui să creioneze un plan şi dacă 
pare prea pompos acest demers, atunci să îşi pună pe hârtie nişte ac-
ţiuni pentru care să aibă nişte căi „de atac”.
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munca la domiciliu, care poate evita trans-
miterea unei eventuale contaminări între 
colegii de muncă.

Desigur că şi munca la domiciliu, pentru 
a fi eficientă, are particularităţile ei, respec-
tiv: (1) evitarea contactului cu prea multe 
persoane din afara familiei, altfel nu se eli-
mină riscul de contractare a virusului şi nu 
se respectă cerinţa esenţială de a restricţiona 
temporar circulaţia în alte medii (2) mun-
ca la domiciliu nu înseamnă concediu. Din 
contră, necesită a dovedi că fiecare îşi face 
treaba pe care o are de făcut. Aş îndrăzni să 
spun că în aceste situaţii critice se testează 
şi seriozitatea şi profesionalismul membri-
lor echipei. Aportul fiecăruia este esenţial şi 
trebuie să fie conştienţi cu toţii că a finaliza 
lucrările la nivel ridicat calitativ şi a le livra 
clienţilor este strict necesar asigurării veni-
turilor lunare. În aceste situaţii se vede mai 
bine când unii trăiesc pe munca altora.

Nu în ultimul rând, angajatorii ar trebui 
să îşi protejeze salariaţii prin a le susţine lo-
curile de muncă şi nu a începe adaptarea la 
criză prin disponibilizări. Sau nu aceasta ar 

Î
n acest context, nici activitatea de 
evaluare nu este scutită de această 
provocare. 

Voi prezenta în continuare câte-
va direcţii care pot fi avute în vedere.

Relaţia cu angajaţii. 
Munca la domiciliu

Activitatea de evaluare poate fi desfăşu-
rată şi de la domiciliu în condiţiile în care 
există asigurate cerinţele minime legate de 
un spaţiu fizic adecvat, tehnologia necesară 
(telefon, computer, imprimantă etc.) şi co-
nexiune la internet stabilă.

Aceste condiţii sunt valabile şi pentru 
evaluatorii care lucrează independent şi 
pentru cei care îşi desfăşoară activitatea în 
cadrul unei firme. Pentru cei care lucrează 
singuri marele risc este cel al îmbolnăvirii, 
pentru că îi afectează atât personal, cât şi din 
perspectiva activităţii de evaluare.

În cadrul firmelor este la fel de impor-
tantă menţinerea stării de sănătate indivi-
duală, dar pentru a proteja activitatea fir-
mei este benefică aplicarea măsurii privind 
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volumele de reevaluări periodice pentru 
instituţiile financiare, evaluări pentru impo-
zitare care au termen limită până la finalul 
lunii martie (între timp acest termen a fost 
prorogat până la finalul lunii iunie, având 
în vedere criza), expertizele judiciare, eva-
luările pentru raportare financiară, fuziuni 
sau alte tranzacţii între firme. Este posibil să 
fie nevoie de evaluări în domeniul restruc-
turării sau insolvenţei sau chiar în perioada 
de preinsolvenţă. Planurile de restructurare 
conform OG 6/2019 pot reprezenta o al-
ternativă. Alocarea preţului de achiziţie ca 
informaţie utilă notarilor şi companiilor 
atunci când se realizează tranzacţii unde 
cumpărătorul este o firmă, reprezintă de 
asemenea o soluţie posibilă.

Nu în ultimul rând, trebuie avute în ve-
dere cu precauţie întâlnirile directe cu clien-
ţii. Să fie alese atent spaţiile, distanţele între 
persoane şi normele de igienă. Cu cât se pot 
utiliza convorbirile telefonice, e-mailurile 
sau transmisiile video cu atât mai bine.

trebui să fie prima măsură. Aşa cum am spus 
însă, ambele părţi (angajator, salariat) trebu-
ie să îşi acorde respect reciproc, fără sincope.

Relaţia cu clienţii
Ca în orice afacere, definiţia clasică a 

clientului este „persoana care are banii mei 
în buzunarul lui”. În situaţia actuală trebu-
ie analizat cu atenţie portofoliul de lucrări 
aflate în derulare şi portofoliul de clienţi. 
Pentru lucrările aflate în derulare să se sta-
bilească termene clare de finalizare şi înca-
sare a contravalorii muncii prestate. Pentru 
lucrările viitoare este necesară o analiză a 
clienţilor existenţi sau a potenţialilor clienţi. 
În orice criză există şi câştigători şi per-
danţi. Toţi dorim să fim de partea câştigă-
toare. Dincolo de influenţele externe şi de 
vorba populară „un dram de noroc” avem 
nevoie de o gândire care să fie pozitivă şi 
lucidă. Să încercăm să anticipăm volumele 
de evaluare pentru acordarea de credite noi, 
în condiţii de restricţii severe de circulaţie, 
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resursele necesare (cataloage, lucrări an-
terioare, studii de piaţă, informaţiile pri-
mite de la clienţi etc.) astfel încât locul 
„safe” în care ne aflăm să reprezinte biroul 
virtual. Nu e complicat de transportat un 
calculator şi o imprimantă dacă accesul 
prin internet la resurse este asigurat. Car-
tuşele de imprimantă şi hârtia, aparatele 
de îndosariat şi rechizitele clasice sunt alte 
elemente importante pentru a fi aprovizi-
onate. Iar dacă furnizori sunt şi unii eva-
luatori (în cazul firmelor cu mulţi cola-
boratori) atunci se aplică regulile pe care 
le-am amintit la capitolul legat de relaţia 
cu oamenii şi munca la domiciliu. 

Cash Flow-ul
Organizarea şi urmărirea intrărilor şi 

ieşirilor de bani este o altă activitate extrem 
de importantă. Controlul numerarului aju-
tă trecerea prin perioade grele. Să avem 
în vedere toate facturile neîncasate şi să 
facem toate demersurile să le încasăm. Să 

Follow the money e o expresie veche dar 
extrem de importantă în aceste zile. Să iden-
tificăm acei clienţi care au nevoie de servi-
ciile noastre în această perioadă şi să îi asi-
gurăm că ne preocupăm de sănătatea lor aşa 
cum ne preocupăm de sănătatea noastră.  

Activitatea de evaluare nu va fi afecta-
tă decisiv de criza economică, pentru că, 
aşa cum spuneam, se fac evaluări şi pentru 
companii aflate în criză. Virusul uman însă 
poate fi extrem de periculos şi la nivel de 
business.

Relaţia cu furnizorii
În orice lanţ de „producţie” furnizorii 

au un rol esenţial. Ce înseamnă însă fur-
nizorii în serviciile de evaluare? În primul 
rând aş sublinia furnizorii de internet şi 
telefonie. Partea bună a acestui virus este 
că nu se transmite prin mijloace electro-
nice. Iar conexiunea la internet de oriun-
de, la server-ul firmei şi la imprimantă, 
este un element cheie. Să fie scanate toate 
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facturăm serviciile executate şi nefactura-
te. Să discutăm cu clienţii termene concre-
te de încasare a banilor să nu ne asumăm 
taxe de plătit pentru sume neîncasate de 
mult timp (vezi TVA sau impozit pe venit).

Ieşirile de bani să fie de asemenea bine 
cântărite şi să nu plătim decât lucruri-
le strict necesare. Salariile şi furnizorii 
indispensabili. 

Investiţiile
Nu este o perioadă propice pentru in-

vestiţii care să implice o imobilizare de re-
surse cu o recuperare incertă cel puţin din 
punct de vedere al perioadei de timp. In-
vestiţiile ar trebui să se orienteze spre back-
up tehnologic, respectiv spre un computer 
de rezervă în cazul unui defect sau alterna-
tive de acces la internet fix sau mobil, după 
caz. Eventual de verificat back-up-ul infor-
maţiilor legate de lucrări şi dacă nu avem 
nevoie de un mediu de salvare suplimentar.

Pregătirea continuă

Este recomandată evitarea zonelor 
aglomerate şi foarte multe manifestări 
publice se amână. Nu înseamnă că noi nu 
putem citi, să ne informăm suplimentar. 
Mai ales că lucrând de acasă economisim 
cel puţin timpul de deplasare în care reu-
şim să facem lucruri pentru care până în 
prezent „nu am avut timp”. Varianta de 
pregătire online rămâne valabilă şi va tre-
bui îmbunătăţită dacă măsurile restrictive 
se amână pentru mai multă vreme.

Deplasările şi Inspecţia 
proprietăţilor

Deplasările trebuie evitate atât cât este 
posibil şi până nu sunt interzise prin lege. 
Zonele aglomerate, deplasările cu avionul 
trebuie evitate. Reuşita diminuării conse-
cinţelor grave şi a opririi epidemiei va sta 
în mod esenţial în atitudinea noastră civică.

26 VALOAREA



Referitor la inspecţia proprietăţilor ea 
rămâne obligatorie atunci când informa-
ţiile de la faţa locului, văzute de evalua-
tor, influenţează semnificativ abordarea 
evaluării. Acolo unde este posibil ca fo-
tografiile să fie realizate de colegi aflaţi în 
proximitate şi fără o inspecţie internă, să 
se realizeze în acest mod. Nu cred că poa-
te fi stabilită o regulă exactă „inspecţia 
pe vremea COVID 19”, dar trebuie să nu 
scăpăm din vedere rolul inspecţiei şi să nu 
afectăm calitatea rapoartelor de evaluare 
pe motive de virus. Mai bine nu le facem 
decât să le facem „virusate” (adică prost).

În 20 martie a fost emisă Ordonanța 
Militară pe perioada stării de urgență care 
recomandă (deocamdată) ca deplasările 
să fie limitate la scopuri concrete. Unul 
dintre ele este deplasarea în interes de ser-
viciu. Se pune întrebarea: evaluatorul care 
se deplasează la inspecție este în interes 
de serviciu?

Răspuns:
Dacă există o solicitare concretă de la 

bancă sau de la un client şi un termen de 
finalizare a raportului de evaluare, cred că 
poate fi considerat în interes de serviciu.

Astfel:
Decizia de a face şi inspecția interioară 

se va stabili în funcție de scopul şi obiectul 
evaluării astfel încât să nu fie afectată calita-
tea raportului de evaluare.

În cazul în care inspecția interioară este 
considerată obligatorie de către evaluator, ea 
va trebui realizată în condiții stricte de sigu-
ranță. Să dureze foarte puțin. Deplasarea să 
se realizeze cu maşina proprie. Să participe 
la inspecție doar un singur reprezentant de 
fiecare parte şi să fie luate toate măsurile de 
protecție. Distanța 1,5-2 m între persoane, 
fără strângeri de mână ş.a.m.d.

În concluzie, să nu facem prea multe te-
orii pentru un subiect destul de clar. Regula 
ar fi să nu ieşim din case. Dacă însă trebuie 
să o facem pentru că (mai) avem comenzi 
de lucrări evaluare, să o facem, în interes 
de serviciu şi luând decizia optimă, alături 
de client sau utilizatorul desemnat privind 
inspecția interioară. Dacă decidem să o fa-
cem, fiind oameni mai puțini pe străzi, să 
minimizam orice risc de infectare şi orice 
alte contacte.

Atitudinea civică
Dincolo de toate aspectele legate de bu-

siness de mai sus, atitudinea civică este pia-
tra de încercare a momentului. Evaluatorii 
şi staff-ul ANEVAR, oameni educaţi, trebu-
ie să dea dovadă de maturitate şi de atitu-
dinea de respectare a regulilor. Sunt reguli 
neplăcute, care pot deveni şi mai neplăcute. 
Să ignoram că ne vine în minte expresia „nu 
am cum să iau eu acel virus”. În acest mo-
ment chiar nu putem spune aşa ceva. Sunt 
absolut convins de acest lucru. 

Concluzie?
Nu avem concluzie. Avem doar „atenţie 

la neatenţie”… 
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Interviu cu Florin Dănescu,  
Președinte executiv al 

Asociației Române  
a Băncilor – ARB

„ANEVAR este un exemplu de asociație 
care îşi desfăşoară cu profesionalism 

activitatea de peste 25 de ani”

Colaborarea dintre 
cele două asociații 
este una de lungă 
durată, acest lucru fiind 
recunoscut de ANEVAR 
când a acordat ARB, la 
finalul anului trecut, în 
cadrul Galei Premiilor 
ANEVAR, Premiul 
pentru sprijinul acordat 
profesiei de evaluator. 
Care este perspectiva 
dumneavoastră 
cu privire la ce s-a 
realizat până acum şi 
ce proiecte de viitor 
credeți că ar fi oportune?

 Ű Un interviu de Raluca Șlicaru 
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elimina situațiile care generează cele 
mai multe măriri ale timpilor de li-
vrare a rapoartelor de evaluare. În 
mod uzual, acestea sunt documen-
tele necesare întocmirii rapoartelor 
de evaluare. Prin eliminarea acestor 
situații, o instituție de credit poate 
estima mult mai precis termenul de 
primire a unui raport şi, în conse-
cință, îşi poate adapta întregul flux 
de creditare.

Care este percepția 
băncilor privind relația 
cu evaluatorii, având în 
vedere că traversăm o 
perioadă de la utilizarea 
exclusiv a evaluatorilor 
interni la externalizarea 
în cea mai mare parte a 
serviciilor de evaluare? 

ANEVAR este un exemplu de asociație care îşi 
desfăşoară cu profesionalism activitatea de peste 25 de 
ani. Nu m-a mirat deloc să aud că modelul de organizare 
a ANEVAR este preluat de asociațiile din țările vecine. 
Consider că evaluatorii au un rol indispensabil, care 
va deveni tot mai important în viitor, deoarece, deşi 
tehnologia va pătrunde în toate sectoarele economice, în 
ceea ce priveşte estimările şi judecata profesională, roboții 
nu îşi pot asuma răspunderea aprecierii sau emite opinii 
asupra unei valori. Un obiectiv comun este să rămânem, 
şi în viitor, parteneri de încredere, pentru a veni în 
întâmpinarea cerințelor clienților prin proactivitate şi 
încredere maximă în activitatea de evaluare. 

Credeți că serviciile de evaluare şi 
modul de organizare a acestora pot fi 
avute în vedere pentru a crea un avantaj 
competitiv pentru instituțiile de credit?

Da, o organizare eficientă a serviciilor de evaluare 
poate crea un avantaj competitiv pentru o instituție de 
credit. Aici ar fi vorba despre un flux de lucru care ar 
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Prin utilizarea evaluatorilor ex-
terni şi prin verificarea rapoartelor 
de către evaluatorii interni ai insti-
tuțiilor de credit, se asigură o calitate 
mai ridicată a acestor rapoarte, pre-
cum şi o siguranță mai ridicată cu 
privire la garanțiile propuse.

Cât de importantă este 
educația financiară 
şi de la ce vârstă ar 
trebui ea să înceapă? 

Este important ca educația finan-
ciară să fie începută cât mai devre-
me, de o manieră interactivă, prin 
jocuri care să stimuleze deprinderea 
unor noțiuni de bază în domeniul 
educației financiare. Aşa cum copiii 
învață că anumite obiceiuri nu sunt 

sănătoase, şi îşi educă chiar şi părinții ulterior, tot aşa ei 
pot deprinde şi noțiuni de bază ale educației financiare, 
precum economisirea, spre exemplu. Din anul universi-
tar 2020 – 2021, educația financiară este prevăzută să de-
vină obligatorie pentru elevii din clasa a 8-a. Sperăm să se 
respecte acest calendar şi ca pe viitor, dintr-o disciplină 
opțională, educația financiară să devină una obligatorie, 
măcar pentru tot ciclul de învățământ gimnazial. 

Ce impact are digitalizarea asupra 
industriei pe care o reprezentați? 
Constituie dezvoltarea alertă 
a tehnologiei o amenințare 
pentru sectorul bancar sau, 
dimpotrivă, o oportunitate?

Digitalizarea ține de progres, de o evoluție firească a 
societății umane. Ea deschide categoric noi orizonturi 
pentru banking. Deloc suprinzator, industria bancară 
este, de altfel, una dintre cele mai digitalizate din Româ-
nia. Barierele în avansarea şi mai puternică țin în prezent 
de aspecte normative şi de reglementare, nu de elemente 
de tehnologie sau de existența resurselor financiare ne-
cesare. Atât băncile, cât şi clienții bancari beneficiază de 
pe urma acestui proces de digitalizare. Vorbim de o efi-
cientizare a activității şi resurselor bancare, de reducerea 
birocrației, a necesității deplasării în sucursale, precum 
şi de dezvoltarea de noi produse şi servicii. Iar exemplele 
pot continua. Categoric ne aflam într-o zonă de oportu-
nitate, înțeleasă şi tratată ca atare de sistemul bancar. 

Care este strategia publică a 
ARB pentru viitorul apropiat?
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Apariția şi creşterea numărului 
de infecții cu COVID-19 în Româ-
nia pune o presiune importantă nu 
doar asupra sistemului medical ro-
mânesc, dar şi asupra economiei ro-
mâneşti, a companiilor şi cetățeni-
lor români. Pentru ARB, principala 
prioritate în această perioadă este 
de identificare şi promovare prin 
dialog cu autoritățile române, cu or-
ganismele de reglementare internă 
şi internațională, a celor mai bune 
modalități prin care sistemul bancar 
poate să susțină funcționarea eco-
sistemului economic financiar local. 
Nutrim speranța că în acest context 
extrem de dificil, în care băncile fac 
tot ce e posibil pentru clienții ban-
cari şi pentru economia româneas-
că, decidenții să înțeleagă importan-
ța pe termen lung a momentului şi 
să permită industriei bancare să îşi 
îndrepte resursele în aceste direcții, 
şi nu spre acoperirea unor costuri 
artificiale ce pot fi generate de abor-
dări populiste aflate în dezbatere 
parlamentară.  

Procesul de creditare 
reprezintă motorul 
economiei. Care ar fi 
trendul acestuia în 
2020, în viziunea dvs.? 

Tot climatul economic şi ca ata-
re toate previziunile inițiale pe zona 
ecomică şi finaciară au fost mo-
dificate de impactul evoluții-
lor asociate infecției cu CO-
VID-19. În condițiile în care 
nu putem evalua cu exacti-
tate nici durata, nici pro-

funzimea trendurilor economice care vor fi generate pe 
mai departe de această criză, este dificil să estimăm şi 
evoluția creditării în 2020. Ne putem aştepta în baza si-
tuației actuale la un recul al creditării în primele luni ale 
anului, însă sperăm ca în cea de-a doua jumătate a anului 
să ne încadrăm pe un trend de evoluție pozitivă.  

Doriți să transmiteți un 
mesaj membrilor ANEVAR?

Anul 2020 a început sub semnul provocărilor şi incer-
titudinii. Perioada lunilor următoare va fi, cel mai pro-
babil, în continuare una dificilă pentru economia româ-
nească, pentru mediul de afaceri şi pentru români. Este 
important să avem încredere că printr-un efort solidar 
vor fi implementate măsurile necesare pentru sănătatea 
publică, dar şi pentru asigurarea echilibrelor macroeco-
nomice şi revenirea cât mai rapidă la condiții normale 
de funcționare a mediului economic şi social local. În 
încheiere, le transmit membrilor ANEVAR optimismul, 
respectul şi salutul meu. 
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Verificarea şi monitorizarea calităţii 
activităţii de evaluare. Cât de necesară?

C
alitatea reprezintă aptitudinea unui 
ansamblu de caracteristici intrinseci de a 
satisface anumite exigențe. Astfel, termenului 
„calitate” i se poate asocia un calificativ: 
slabă, mediocră, bună, excelentă sau D, C, B, 
A, conform procedurii noastre de verificare a 

calității activității de evaluare a bunurilor. 
Mai concret, calitatea este ansamblul de proprietăţi 

şi caracteristici ale serviciului de evaluare care îi conferă 
acestuia aptitudinea de a satisface necesităţile exprimate 
sau implicite.

Conform acestei definiţii:

 Ű calitatea nu este exprimată printr-o singură 
caracteristică, ci printr-un ansamblu de caracteristici; 

 Ű calitatea nu este de sine stătătoare, ea existând numai 
în relaţia cu nevoile clienţilor; 

 Ű calitatea este o variabilă continuă; 

 Ű prin calitate trebuie satisfăcute nu numai nevoile 
exprimate, ci şi cele implicite.

Calitatea serviciilor de evaluare a bunurilor are 
un caracter dinamic, determinat de faptul că speţele 
se diversifică şi sunt tot mai complexe, standardele 
profesionale se modifică sau se completează la intervale 
de timp tot mai scurte, iar exigenţele utilizatorilor faţă de 
„evaluare” sunt tot mai ridicate.

Calitatea serviciilor este legată de toate etapele 
prestaţiei, începând cu comanda iniţială, până la 

predarea raportului de evaluare 
şi perioada imediat următoare 
(prestarea acoperitoare), în care 
evaluatorului i se mai pot solicita 
lămuriri, completări etc. 

Ţinând cont de intangibilitatea 
serviciilor, aceste caracteristici pot 
fi numite de „prestaţie calitativă 
permanentă” şi ele constituie tot 
mai mult un element central pentru 
conducerea activităţii în serviciile de 
evaluare a bunurilor. 

Calitatea în evaluarea de bunuri 
mai poate fi definită drept confor-
mitatea cu prevederile standardelor 
de evaluare, cu metodele şi tehnicile 
consacrate (bunele practici), cu exi-
genţele clienţilor sau plusul calitativ 
şi de utilitate al procesului faţă de 
calitatea elementelor folosite.

 Ű DUMITRIU - DAN DUMITRU,  
Șef Departament Verificare  
Monitorizare ANEVAR
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Pentru serviciile de evaluare, 
calitatea are două componente:

 Ű calitatea procesului de evaluare 
a bunurilor, respectiv calitatea 
asigurată în etapele misiunii de 
evaluare;

 Ű nivelul de calitate a efectului 
serviciului real oferit, respectiv 
calitatea raportului de evaluare 
în toate aspectele şi părţile sale.

Ca în oricare alt domeniu de 
activitate şi în activitatea de evaluare 
a bunurilor, din perspectiva 
asigurării calității, două principii au 
caracter programatic:

 Ű a preveni este mai ieftin decât a 
repara;

 Ű a face totul bine încă de la 
început.

Astfel, asigurarea calităţii se 
vede ca ansamblul de acţiuni 
planificate pentru a da încrederea 
corespunzătoare că serviciul de 
evaluare a unui bun va satisface 
condiţiile de calitate specificate 
de către beneficiar şi precizate de 
standarde.

Asigurarea calităţii serviciilor se 
planifică şi presupune un sistem de 
management, în cazul persoanelor 
juridice, sau un sistem de calitate 
individual, în cazul persoanelor 
fizice, acesta fiind, în ambele 
situaţii, un complex de activități 
care stabileşte politica şi obiectivele 
activităţii, dar mai ales modul de 
atingere a acelor obiective, urmărind 
nivelul de calitate a fiecărui demers 
în atingerea obiectivelor.

Tipul de sistem de calitate 
adecvat serviciilor de evaluare este 
sistemul bazat şi orientat pe proces, 
la care intrarea în sistem o reprezintă 
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cerințele părților interesate, respectiv utilizatori, 
acționari/asociați, furnizori, proprietari, autorități etc.

În esenţă, sistemul propriu de asigurare (management) 
a calităţii, indiferent de modul cum este implementat (pe 
bază de proceduri de sistem şi de proces, cu responsabili 
de proces la organizaţiile cu mai mulţi angajaţi – membri 
corporativi sau pe bază de cutume proprii la entităţile 
individuale – membri titulari) trebuie să armonizeze o 
serie de obiective: 

 Ű claritatea cerinţelor;

 Ű calitatea  elementelor de intrare, indiferent de natura 
lor tangibilă sau intangibilă;

 Ű calitatea analizelor şi prelucrării datelor de intrare;

 Ű acurateţea şi rezonabilitatea elementelor de ieşire;

 Ű calitatea raportului de evaluare ca element de interfaţă 
între client (utilizator) şi evaluator, dar, în primul 
rând, ca principal suport al satisfacţiei clientului în 
cadrul serviciilor de evaluare a bunurilor;

 Ű trasabilitatea etapelor procesului (capacitatea de re-
vizualizare a drumului parcurs în misiunea de eva-
luare pe procese şi pe fluxul de acumulare şi selectare 
de informaţii, respectiv pe baza „urmelor” lăsate pe 
parcurs sau abilitatea de a urmări istoria, aplicarea şi 
localizarea oricărei entități, surse sau documentaţii, 
prin informațiile înregistrate); trasabilitatea este o 
soluţie pentru protecţia proprie a evaluatorului, pen-
tru protecția utilizatorului, dar este şi un instrument 
de control, delimitare de responsabilitate şi demon-
strare a îndeplinirii etapelor procesului;

 Ű adecvarea managementului resurselor, a proceselor 
de măsurare, analiză şi îmbunătăţire, la procesul 
focalizat pe elaborarea raportului de evaluare, dar şi 
la potențialele riscuri.

ANEVAR are instituită prin lege atribuţia de verificare 
a calităţii activităţii desfăşurate de către membrii săi.

Verificarea şi monitorizarea calităţii activităţii de 
evaluare se desfăşoară cu respectarea unor principii 
fundamentale:

a. transparenţă, conform căruia procesul de verificare 
şi monitorizare a calităţii serviciilor prestate de către 

evaluatorii autorizaţi se realizează 
pe baza unor regulamente şi 
proceduri aprobate de Consiliul 
director şi puse la dispoziţia 
membrilor ANEVAR; 

b. confidenţialitate, conform 
căruia membrii CVM şi ai 
DVM sunt obligaţi să nu divulge 
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informaţiile confidenţiale la care au acces în cadrul 
procesului de verificare şi monitorizare a activităţii 
desfăşurate de membrii Asociației;

c. prevenţie, conform căruia activitatea DVM are rolul 
de a preveni utilizarea de către membrii Asociației 
a unor practici nepermise de Codul de Etică al 
profesiei, de Standardele de evaluare, de bunele 
practici;

d. uniformitate şi egalitate, 
conform căruia un ciclu de 
verificare va cuprinde toţi 
evaluatorii autorizați şi are rolul 
de a crea practici de verificare 
echilibrate şi continue, astfel 
încât un evaluator autorizat 
nu va fi verificat, în condițiile 
în care îndeplineşte condiţiile 
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impuse de calitate, mai des decât 
alţi evaluatori autorizați.

Activitatea de verificare şi moni-
torizare, din start, a fost concepută 
ca un demers:

 Ű Preventiv; cunoscând obiectivele 
calităţii, membrii ANEVAR pot 
concepe activitatea lor genera-
lă şi pot elabora rapoartele de 
evaluare fără neconformităţi. Se 
asigură, astfel, responsabilizarea 
membrilor Asociației, prin iden-
tificarea situaţiilor care pot duce 
la încălcări ale Codului de Etică 
şi pot atrage răspunderea disci-
plinară, civilă sau chiar penală a 
evaluatorilor autorizați. 

 Ű Corectiv şi nu de tip „vânătoare 
de vrăjitoare”; nu vânează greşeli, 
ci determină măsuri corective 
pentru aplicarea unitară a stan-

dardelor de evaluare obligatorii, a abordărilor, me-
todelor şi tehnicilor consacrate, dar şi a altor cutume 
practice, pe întregul parcurs al misiunii de evaluare.

 Ű Centrat pe obiectivele şi procesele sistemului asigură-
rii calităţii serviciilor de evaluare a bunurilor, având 
ca referențiale Codul de Etică al profesiei, Standarde-
le de evaluare a bunurilor şi bunele practici.

 Ű Promotor al „calităţii totale”, nu prin clasamente fă-
cute publice de către ANEVAR, ci prin publicarea 
de statistici generale referitoare la stadiul calităţii în 
anumite perioade şi prezentarea  „greşelilor tipice 
sau sistematice” întâlnite în timpul verificărilor. 

Verificarea vizează nivelul de realizare (status-ul) fie-
cărui obiectiv din Fişa de obiective ce însoțeşte Nota de 
inspecție, fişă în care fiecare obiectiv analizat este notat 
pe o scală 0-5.

 Ű Orientat către evaluator.

Monitorizarea calității este o activitate orientată către 
evaluator, pentru că:
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 Ű identifică breşele calității din 
toate etapele misiunilor de eva-
luare, sugerând  tehnicile de con-
tracarare, astfel încât să fie asigu-
rată trasabilitatea în proces;

 Ű semnalizează neconformități-
le sistematice ale rapoartelor de 
evaluare, sugerând şi modul cum 
pot fi eliminate; 

 Ű gestionarea riscurilor;

 Ű prin calificativ dă o imagine a 
locului fiecăruia pe nivelurile de 
calitate ale profesiei;

 Ű asigură confidențialitatea şi nu 
face clasamente;

 Ű chiar dacă inspecția a fost pro-
gramată în urma unei reclama-
ții formulate de către o instituție 
publică, prin modul de selectare 
a rapoartelor analizate, evită vâ-
nătoarea de greşeli;

După şase ani de inspecții pen-
tru verificarea calității activității de 
evaluare a bunurilor concluziile a 
98% dintre colegii monitorizați sunt 
de genul:  

 Ű monitorizarea este binevenită;

 Ű monitorizarea  trebuia introdusă 
chiar şi mai demult;

 Ű monitorizarea este un pri-
lej de clarificare a unor aspecte 
profesionale;

 Ű monitorizarea ne conduce pe ca-
lea introducerii unor proceduri 
interne chiar şi nescrise, a unor 
deprinderi riguroase, de protecție 
împotriva eventualelor contestări;  

 Ű monitorizarea, chiar dacă presu-
pune un control, are o abordare 
colegială;

Doar 2% dintre colegii monitorizați au oferit conclu-
zii de tipul: 

 Ű „…pe banii noştri ne penalizați...”;

 Ű „… prin calificative mici ne scoateți de pe piață…”

Cu simpatie şi amiciție, pentru aceşti colegi, reamin-
tesc idei pe care le-am mai precizat la seminare pe care 
le-am susținut prin țară sau în discuții prilejuite de con-
ferințele profesionale:

 Ű „banii noştri”, adică sumele din cotizații şi partici-
pări la manifestări profesionale sunt surse de finan-
țare pentru îndeplinirea tuturor atribuțiilor conform 
articolului 5 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 
privind unele măsuri în domeniul evaluării bunuri-
lor cu modificările şi completările ulterioare, apro-
bată prin Legea 99/2013, atribuții care dacă nu ar fi 
îndeplinite, nici activitatea noastră de evaluare a bu-
nurilor nu ar putea exista în condiții de legalitate şi 
cu preocupare intensă pentru supravegherea calității 
lucrărilor de evaluare, ceea ce în final conduce la în-
tărirea imaginii Asociației aşa cum este ea percepută 
din afară, de autorități, clienți, publicul larg.

 Ű „penalizările” sunt, de fapt, măsuri corective profesi-
onale strict necesare actualizării sau reamintirii unor 
cunoştințe de practică profesională şi nicidecum 
sancțiuni, fiind aplicabile doar atunci când se obține 
un calificativ mai slab;

 Ű aprecierile gradelor de îndeplinire a obiectivelor de 
calitate sunt făcute de către colegi evaluatori, membri 
titulari deveniți inactivi în perioada cât sunt angajați 
în cadrul DVM, cu bună competență profesională, 
probată prin experiență îndelungată în spețe comple-
xe de evaluare a bunurilor dar şi prin absolvirea unor 
examene de acreditare/reacreditare;

 Ű ca orice organism viu, Asociația are un sistem imuni-
tar şi din acesta face parte şi monitorizarea; 

 Ű calificativele primite de către membrii ANEVAR mo-
nitorizați nu sunt publice, nu constituie subiecte pen-
tru clasamente, pentru evidențieri pozitive/negative 
sau pentru etichetări de tip „aşa da” – „aşa nu”;

 Ű „scoaterea de pe piață” este, de fapt, „autoscoaterea” 
şi aceasta doar pe principiul „Fiecare pasăre pe limba 
ei piere“. 
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Elena Ionașcu

Cercetător științific, 

IROVAL – Cercetări 

în evaluare

Piețele imobiliare din România 
– între transparență şi opacitate

Transparența a devenit un subiect important în dezbaterile privind pro-
blemele economice, sociale, politice, de mediu etc. Evenimentele care 
au avut loc în ultimele decenii au atras atenția asupra transparenței în 
afaceri. De exemplu, ultima criză economico – financiară din 2007 – 
2008, care a afectat toate țările lumii, a evidențiat problemele produse 
de lipsa transparenței în operarea cu instrumentele financiare comple-
xe, create pe seama bunurilor imobiliare, şi în evaluarea riscurilor afe-
rente (Gorton, 2008). În urma acestor evenimente, investitorii interna-
ționali acordă tot mai multă atenție transparenței piețelor imobiliare, 
întrucât lipsa transparenței împiedică semnificativ realizarea investițiilor 
imobiliare. Studiile arată că țările care asigură o bună accesibilitate la 
informațiile din piață şi aplicarea consecventă a reglementărilor atrag 
mai multe investiții din exterior. Astfel, transparența a devenit noua pa-
radigmă a activităților economice (GRI, 2015).
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M
area problemă a dome-
niului imobiliar este 
transparentizarea slabă 
a tranzacțiilor imobiliare 
care servesc drept surse 
de informare la estima-

rea valorilor de piață ale proprietăților 
imobiliare şi la aprecierea randamentelor 
investițiilor imobiliare. Pentru o func-
ționare eficientă, sectorul imobiliar are 
nevoie de un nivel ridicat de transpa-
rență care depinde de rigurozitatea re-
glementărilor, calitatea şi accesibilitatea 
informațiilor privind piața şi criteriile 
de performanță a investițiilor, etica şi in-
tegritatea practicilor de afaceri, aplica-
rea standardelor profesionale etc. (Kelly, 
2018). Cu scopul de a cuantifica gradul 
de transparență a piețelor imobiliare, Jo-
nes Lang LaSalle şi LaSalle Investment 
Management calculează o dată la doi ani 
Indicele Global al Transparenței Piețelor 
Imobiliare (Global Real Estate Trans-
parency Index - GRETI). Acest indice 
rămâne a fi cel mai reprezentativ indi-
cator al transparenței pieței imobiliare, 
agregând informații critice referitoare la 
transparența domeniului imobiliar în 6 
sub-indici ai transparenței: performanța 
investițiilor imobiliare, disponibilitatea 
fundamentelor piețelor imobiliare (co-
merciale, industriale, rezidențiale şi al-
ternative), guvernanța instrumentelor lis-
tate, reglementarea sectorului imobiliar, 
instituționalizarea procesului de tranzac-
ționare şi sustenabilitatea proprietăți-
lor imobiliare. Aceste dimensiuni ale lui 
GRETI reflectă nivelul transparenței pe o 
scară de la 1 – piețe foarte transparente la 
5 – piețe opace, dar nu rigiditatea regle-

mentărilor sau dificultatea procedurilor 
de tranzacționare.

Potrivit ultimelor valori ale indicelui 
GRETI, piețele imobiliare româneşti se 
caracterizează printr-un nivel mediu de 
transparență, fiind incluse în categoria 
piețelor imobiliare transparente cu un 
scor egal cu 2,5 din 5. Valoarea scorului 
încadrează România pe poziția 29 în cla-
samentul global al transparenței piețelor 
imobiliare, devansând doar Luxembur-
gul, Grecia, Croația, Slovenia şi Bulga-
ria, dintre țările UE. Analizând valorile 
dimensiunilor aferente indicelui GRETI, 
deducem că piețele imobiliare din Româ-
nia se caracterizează prin transparența 
foarte ridicată a proceselor de tranzacțio-
nare (1,2 din 5), a guvernării instrumen-
telor listate (1,5 din 5), a reglementărilor 
din domeniul imobiliar şi a procesului de 
înregistrare a transferului dreptului de 
proprietate în sistemul cadastral (1,5 din 
5). Potrivit unui studiu realizat de Banca 
Mondială (2017), România se remarcă la 
nivel mondial prin cele mai bune prac-
tici de informare a publicului larg despre 
chestiunile legate de proprietățile imobi-
liare, precum: grilele de tarife, termenele 
limită pentru servicii şi statisticile pri-
vind tranzacțiile imobiliare. În schimb, 
calitatea sistemului de cadastru şi publi-
citate imobiliară în România este slabă, 
întrucât infrastructura este insuficient 
informatizată, iar evidențele imobiliare 
şi hărțile cadastrale nu acoperă geogra-
fic toate terenurile aflate în proprietate 
privată. Totuşi, înregistrarea transferului 
dreptului de proprietate în România du-
rează considerabil mai puțin şi este rela-
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tiv mai simplă şi mai ieftină decât media 
UE pentru statele membre; în oraşele 
româneşti, procedura presupunând şase 
formalități, 16 zile şi un cost de 1,6% din 
valoarea imobilului.

Problema majoră a transparenței pie-
țelor imobiliare româneşti este legată de 
accesibilitatea informațiilor relevante, fo-
losite în analizele care preced decizii-
le de investiție. Valoarea sub-indicelui 
de apreciere a performanței investițiilor 
imobiliare şi evaluării proprietăților imo-
biliare egală cu 4,0 din 5 indică un nivel 
slab de transparență, iar scorul 2,8 din 
5 arată un grad de semi-transparență a 
fundamentelor pieței. Transparența slabă 
a acestor informații este cauzată de lipsa 
bazelor de date publice cu indici imobi-

liari de referință pentru măsurarea ren-
tabilității investițiilor imobiliare (directe, 
listate şi nelistate pe piețele de capital). 
La aceasta se adaugă şi disponibilitatea 
redusă a seriilor de date lungi pe tipuri 
de proprietăți (chiriile, ratele de neocu-
pare, ratele de capitalizare, valorile de 
capital, volumul investițiilor etc.) şi aco-
perirea geografică restrânsă a bazelor de 
date cu informații despre situația clădi-
rilor existente, contractelor de închiriere 
şi tranzacțiilor imobiliare. Scorul maxim 
al transparenței este acordat piețelor care 
dispun de baze de date ce acoperă un 
orizont de timp mai mare sau egal cu 30 
de ani.

Printr-un nivel de semi-transparență 
se caracterizează şi dimensiunea suste-

40 VALOAREA



nabilă a domeniului imobiliar, având în 
vedere scorul egal cu 3,4 din 5 al sub-in-
dicelui de sustenabilitate. Transparența 
sustenabilității mediului construit este 
apreciată din perspectiva performanței 
financiare a clădirilor verzi, performan-
ței energetice a clădirilor, cadrului de 
raportare a emisiilor de dioxid de car-
bon, sistemelor de certificare a clădirilor 
verzi, standardelor minime de eficiență 
energetică pentru clădirile noi şi existen-
te şi contractelor verzi. În contextul în 
care eficiența energetică a clădirilor este 
o prioritate a politicilor UE privind dez-
voltarea durabilă, standardele existente 
în legislația privind construcțiile din Ro-
mânia trebuie să garanteze îndeplinirea 
obiectivului european de decarbonizare 
a mediului construit prin transpunerea 

Directivei UE 2018/844 până la 10 mar-
tie 2020. 

România a înregistrat progrese semnifi-
cative în ceea ce priveşte transparența pie-
țelor imobiliare, indicele GRETI îmbunătă-
țindu-se de la 4,71 – piață opacă în 2004 la 
2,5 – piață transparentă în 2018. Accelerarea 
investițiilor transfrontaliere, lansarea no-
ilor criterii pentru aprecierea performan-
ței investițiilor, raportarea financiară con-
form IFRS-urilor, administrarea mai bună 
a instrumentelor listate sunt factorii care 
au stimulat semnificativ transparența în 
domeniul imobiliar. Cu toate acestea, sunt 
necesare măsuri suplimentare pentru trans-
parentizarea piețelor imobiliare, întrucât 
ritmul progreselor înregistrate este prea lent 
pentru dinamica sectorului imobiliar. 
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Interviu cu  
Gabriela Aronovici,  

Membru ANEVAR

„Viitorul va fi aşa  
cum ne trăim prezentul”

Cu ce vă ocupați în acest 
moment? Practicați doar 
profesia de evaluator?

Sunt evaluator de proprietăți 
imobiliare şi de întreprinderi, ex-
pert contabil şi cercetător ştiințific 
în domeniul IT. Toate aceste califi-
cări mă ajută de fapt să îmi desfăşor 
activitatea de expert IT la Comisia 
Europeană. Am terminat Facultatea 
de Cibernetică. 

Ce presupune mai exact 
activitatea aceasta?

De aproximativ 16 ani evaluez 
proiecte de cercetare internaționa-
le cu finanțare de la Comisia Eu-
ropeană, în domeniile: IT, energie, 
E–government, medical etc. Îmbin 
o serie întreagă de discipline pentru 
a evalua din punct de vedere tehnic 
şi economic proiectele repartizate în 
cadrul sesiunilor de evaluare şi pen-
tru a ajuta Comisia Europeană să de-
semneze câştigătoare proiectele care 
merită să fie finanțate. Activez sub 

 Ű Un interviu de Raluca Șlicaru 
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formă de expert independent, pe bază de contract indi-
vidual pe perioadă fixă de un an, cu posibilitatea prelun-
girii acestuia. Pentru fiecare lucrare depusă se înființează 
o comisie alcătuită din trei experți. La început mergeam 
la Bruxelles pentru fiecare sesiune de evaluare,  dar acum 
lucrez mai mult pe Internet, de acasă. 

Câte proiecte evaluați într-un an?

Zeci, chiar sute. Cei care se înscriu în astfel de compe-
tiții sunt, din păcate, din celelate țări membre ale Uniunii 
Europene. Foarte rar întâlnesc companii româneşti care 
se înscriu cu proiecte pe portalurile Comisiei Europene. 
Constat că românii nu sunt informați despre aceste com-
petiții pentru finanțarea proiectelor de cercetare, nu ştiu 
unde să caute informații despre condițiile de participa-
re… Cred că vina este în mare parte a autorităților, care 
ar putea să întreprindă campanii de informare a cetățe-
nilor. Eu vorbesc cât de des pot despre aceste competiții 
pe care Comisia Europeană le organizează într-un mod 
transparent.

Cât durează o sesiune de evaluare?

În jur de 10 zile. Ca expert evaluator IT independent la 
Comisia Europeană întocmesc rapoarte cu note. Îmi place 
mult această activitate pentru că mă ține la curent cu tot ce 
este nou, inovator în domeniul cercetării, în lume. 

Cum v-ați promovat cărțile?

Am fost invitată la Smart Radio şi la Radio România 
Cultural, la emisiunea „Poezia românească”. Am recitat o 
parte dintre poeziile mele şi am vorbit despre pagina mea 
de Facebook unde postez zilnic câte o poezie din ciclul 
Iubire Cuantică. „Iubire Cuantică” este numele primului 
volum de poezii pe care l-am publicat la Editura „Vremea”.

Vă amintiți când a apărut 
pasiunea de a scrie poezii?

Sigur că da, pentru că scriu doar de cinci ani. Înainte 
de asta nu am scris niciodată poezii, eram doar IT-ist, 
evaluator şi expert contabil. 

Atunci, vă întreb ce 
anume a declanşat-o?

Am descoperit, în urmă cu cinci ani, terapiile alter-
native. Momentul acesta a coincis cu declanşarea nevoii 
de a transmite ce am învățat prin intermediul versurilor. 
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Am urmat cursuri şi am participat la congrese inter-
naționale despre hipnoză, terapia resurselor şi alte 
teme asemenea. La unul dintre aceste evenimente 
m-am ofeit voluntar pentru o demonstrațíe. În tim-
pul demonstraței despre puterea minții, profesorul 
mi-a spus că îmi pot dezvolta o nouă capacitate. Din 
acel moment am început să scriu poezii, să transmit 
informații într-un mod concentrat şi plăcut.

Aveți o temă preferată?

Tema preferată este iubirea cuantică. Am definit 
şi exprimat iubirea cu ajutorul Fizicii Cuantice. Aşa 
a apărut ideea de „Iubire Cuantică”. Scriu despre for-
ța gândului, despre puterea cuvântului, despre spa-
țiu şi timp, din perspectiva fizicii cuantice. Poeziile 
sunt datate şi localizate, astfel încât fiecare volum de 
versuri poate fi citit ca un jurnal. Am avut şansa să 
călătoresc prin lume şi să descriu locuri, oameni şi 
obiceiuri în versuri.

Unde ați publicat cele cinci volume?

La editura Vremea am publicat cele cinci volu-
me de versuri scrise până în acest moment, respec-
tiv „Iubire Cuantică” (2016), „Dor Cuantic” (2016), 
„Dorință Cuantică” (2017), „Portalul Iubirii” (2018) 
şi „Sărutul Cuantic” (2019). Cum spuneam, fiecare 
volum poate fi citit ca un jurnal. Se găsesc acolo po-
ezii din fiecare călătorie a mea, reflectând o stare, o 
descoperire sau descrierea unui colț de lume.

Există vreo asemănare 
între poezie şi evaluare?

Să spunem că sunt complementare. Poezia poate 
oferi echilibrul de care ducem lipsă la un moment 
dat în viață, poezia poate crea o lume aşa cum ne 
dorim.

Care este mesajul care ați dori să 
ajungă nemijlocit la cititorii noştri?

Să fie conştienți că prezentul contează. Acum tre-
buie să trăim, acum să ne orientăm atenția către ce 
este important, acum să ne stabilim obiective, acum 
să facem totul cu cele mai bune intenții. De acum în-
colo toate vor decurge aşa cum le-am stabilit. Viito-
rul va fi aşa cum ne trăim prezentul. Nu este bine să 
trăieşti măcinându-te în legătură cu trecutul. Trăieşte 
acum aşa cum vrei să îți fie viitorul.

Ikigai

Japonezii, secretul vieții lungi 
și fericite l-au descoperit

Și media de viață de 80 de ani, au depășit.

Ikigai se traduce prin rațiunea de a fi,

Prin motivația de dimineață, de a te trezi.

Ikigai-ul să-ți găsești, poate 
fi un proces îndelungat,

Dar odată ce l-ai aflat, mai multe 
lucruri în viața ta ai combinat.

Ce iubești mai mult în viață, 
pasiunea și misiunea de urmat,

La ce te pricepi mai bine, 
pasiunea și profesia de manifestat,

Pentru ce poți fi recompensat, 
profesia și vocația de exercitat

Și ce nevoi ale lumii, prin 
pasiune și vocație ai de onorat.

Adaugă la toate acestea, bucuria realizării 
lucrurilor mărunte asupra cărora te-ai aplecat,

Cu atenția concentrată asupra 
momentului “Acum”, neîncetat.

Ikigai, filizofia japoneză de viață 
o poți și tu descoperi și aplica,

Pentru o trăi fericit și întreg 
potențialul tău, a-l valorifica.

2 Iulie 2018, Bucureşti
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Istoria unui nimic

Nimicul se naște din prea mult
Sau prea puțin.

Sau din unul cu plus 
Și altul cu minus.

Nimicul nu are trecut,
Nu are prezent,

Nu are viitor,
Nu este de niciun ajutor.

Să-i dăm nimicului o șansă!
Chiar dacă tu oferi în dragoste mai puțin,

Ofer eu mai mult, nimicul să-l întrețin,
Să îl transform în iubirea noastră frumoasă.

Odată ce nimicul Îl vom transforma,
Ne vom trăi dragostea clipă de clipă,

Zburând lin, sub a ta aripă,
Într-a inimilor simfonie, în care fiecare inimă participă. 

Bucureşti, 12 octombrie 2017

Tăcerea

Tăcerea este un pas înapoi,

Atunci când apar neînțelegeri între cei doi.

Tăcerea îți poate aduce suferință,

Dacă nu răspunde la a ta dorință.

Tăcerea îndelungată, la depărtare,

Îți aduce nesiguranță și neliniște mare.

Tăcerea ține la distanță comunicarea

Și alimentează dezamăgirea și însingurarea.

Tăcerea poate fi de aur,

Atunci când gândul bun, 
îți este al viitorului faur.

Tăcerea în doi poate fi o binecuvântare

Atunci când se unesc într-o caldă îmbrățișare.

Tăcerea poate fi ruptă într-o clipă,

Dacă este atinsă de a dragostei aripă.

8 Mai 2019, Bucureşti

Trăieşte-mă!

Trăiește-mă, ca pe un vis adorat,
Trăiește-mă, ca pe un cer înseninat,

Trăiește-mă, ca pe un trandafir îmbujorat, 
Trăiește-mă, ca pe un izvor nesecat,

Trăiește-mă, ca pe un nou Univers de explorat,
Trăiește-mă, curat, fără de păcat,
Trăiește-mă, ca pe o propoziție 

cu subiect și predicat,
Trăiește-mă, ca pe un tei înmiresmat,
Trăiește-mă, ca într-un poem dedicat,

Trăiește-mă, ca un zefir delicat,
Trăiește-mă, ca un leu neînfricat,

Trăiește-mă, ca un val de mare înspumat,
Trăiește-mă, ca un pictor talentat,

Trăiește-mă, ca pe un cod nedescifrat,
Trăiește-mă, intens, pe înserat,

Trăiește-mă, metodic, structurat,
Trăiește-mă, ca și cum ai fi fermecat,
Trăiește-mă, ca și cum aș fi un unicat,

Trăiește-mă, cu sufletul împăcat!

30 Mai 2018, Bucureşti
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Peter T. Christensen

Câmp minat

Aspecte legale
PROTECȚIA FIRMEI ȘI A PROPRIEI PERSOANE
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Evaluările terenului liber constituie misiuni de evaluare riscante, iar eva-
luatorii trebuie să învețe să se descurce pe un teren plin de capcane.

Când evaluatorii sunt chemați în in-
stanță ca parte pârâtă, este posibil ca, în 
numeroase cazuri, coşmarul să fi început 
cu solicitarea de a evalua un teren liber. 
Numărul spețelor legate de acest tip de 
evaluare este disproporționat de mare în 
comparație cu celelalte. 

Care este motivul cel mai des invocat 
pentru aceste pretenții în instanță? S-a 
evaluat proprietatea greşită... şi nu mă aş-
tept să fiți surprinşi.

Este o greşeală care poate fi uşor evita-
tă dacă facem verificările necesare şi dacă 
obținem instrucțiuni clare din partea cli-
entului, pe care le păstrăm în dosarul de 
lucru. Dacă proprietatea pune probleme 
de identificare, cereți unui reprezentant al 
clientului să vă însoțească la inspecția te-
renului. Sunt evaluatori care fac fotografii 
cu proprietatea în care, în fundal, se vede 
reprezentatul clientului, în caz că se ajun-
ge să fie nevoie de probe (Aceste fotografii 
nu intră în raport, bineînțeles).
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Un alt motiv pentru care evaluarea 
terenului liber dă naştere atâtor litigii 
este acela că terenul destinat dezvoltă-
rii imobiliare poate reprezenta o afacere 
speculativă şi riscantă din punct de ve-
dere economic, ceea ce creează situații 
în care părțile, nemulțumite, recurg la 
instanță pentru a recupera pierderile fi-
nanciare. Mai mult decât atât, evaluarea 
terenului liber poate fi dificilă deoarece 
restricțiile privind dezvoltarea imobilia-
ră sunt greu de înțeles sau uşor de ratat; 
deoarece accesul este dificil; există peri-
cole necunoscute (cum ar fi problemele 
legate de sol sau ascunderea unor aspec-
te privind contaminarea); şi problemele 
privind serviciile utilitare.

Calea cea mai bună de a evita orice 
pretenții este mereu aceeaşi, de a explica 
într-un limbaj clar condițiile speciale ori 
problemele care afectează proprietatea şi 
de a prezenta în detaliu orice aspecte care 
rămân necunoscute sau nerezolvate. Ar fi 
totodată adecvat ca evaluatorii să trateze 
toate evaluările de terenuri libere ca eva-
luări cu risc ridicat şi să crească gradul 
de atenție pe care îl acordă procesului de 
evaluare şi raportului.

Pentru a ilustra riscul aferent evaluă-
rii terenului liber, am inclus mai jos o se-
rie de scenarii de coşmar din lumea reală 
(Le-am modificat însă pentru a-i proteja 
pe cei implicați). 
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Lotul greşit!  

Un evaluator din California a acceptat 
o misiune de evaluare a unui teren liber 
pentru o agenție de intermediere a cre-
ditelor ipotecare, deşi în scurta sa carieră 
nu făcuse prea multe astfel de evaluări. 
Atunci când a încercat să facă inspecția 
terenului, a fost derutat de drumurile de 
pământ înguste şerpuind pe versanții dea-
lurilor unde se aflau proprietățile deținute 
de comunitatea înstărită din zonă. Evalu-
atorul a ajuns în final la ceea ce părea lotul 
pe care urma să-l evalueze; era un teren 
plat cu deschidere la un drum public. În 
ciuda faptului că mai avea încă dubii că ar 
fi terenul corect, s-a apucat de lucru. Fo-

losind metoda comparației, a evaluat lotul 
de teren la 465.000 USD.

Atunci când solicitantul împrumutu-
lui a intrat în incapacitate de plată, cre-
ditorul a angajat un alt evaluator, fami-
liarizat cu zona, căruia nu i-a trebuit 
mult să-şi dea seama că clientul său avea 
o mare problemă. Lotul care reprezenta 
garanția împrumutului era de fapt un te-
ren fără deschidere la un drum de acces, 
cocoțat pe o pantă abruptă, ceea ce făcea 
ca orice construcție să nu fie fezabilă din 
punct de vedere economic, chiar dacă s-ar 
fi putut construi un drum de acces. Ipo-
teca garantase un împrumut de 190.000 
USD în schimbul unui teren care putea fi 
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vândut pentru suma de 5.000 USD pro-
prietarului unui teren învecinat.

Creditorul a formulat pretenții în in-
stanță împotriva primului evaluator, care 
a recunoscut în fața avocatului reclaman-
tului că ghicise locația lotului, că nimeni 
nu l-a aşteptat la fața locului şi că nu a pus 
niciodată clientului întrebări suplimenta-
re şi nici nu i-a dezvăluit că avusese difi-
cultăți în localizarea proprietății. 

Apărarea a transferat o parte din vină 
asupra agenției de intermediere a credi-
tului. Se pare că aceasta era conştientă 
că exista o problemă legată de localizarea 
proprietății, deoarece contactase anterior 
un alt evaluator care raportase că nu a re-
uşit să identifice proprietatea. Agenția nu 
dezvăluise această informație nici evalu-
atorului chemat să răspundă în instanță, 
nici creditorului. Nici nu dezvăluise cre-
ditorului că persoana care a solicitat îm-
prumutul avea probleme de credibilitate 
financiară. 

Cazul s-a soluționat printr-o decizie 
extrajudiciară, evaluatorul fiind nevoit 
să plătească suma de 100.000 USD, după 
ce s-a stabilit vina comună a agenției de 
intermediere. 

Verdictul corect!

Nu toate evaluările de terenuri libere 
ajung să fie soluționate prin decizii ju-
decătoreşti privind plata unor sume im-
portante. În perioada de vârf a sezonului 
din anul trecut, un evaluator dintr-un stat 
din Midwest a fost solicitat să evalueze o 
proprietate reprezentând un teren liber 
cu suprafața de 135 de acri. Evaluatorul 
a estimat valoarea acestuia 3,24 milioane 
USD, pentru care s-a acordat un împru-
mut de 3 milioane USD. Solicitantul cre-
ditului era o companie bazată pe un busi-
ness realizat doar pe internet, care a intrat 

rapid în incapacitate de plată, în numai 
37 de zile. 

Creditorul a intrat în posesia proprie-
tății, fără să facă un efort real să o vândă. 
A pus doar un panou din lemn cu mesajul 
„De vânzare” în fața proprietății, nean-
gajând o agenție imobiliară specializată. 
La puțină vreme, piața a scăzut, iar evalu-
atorul a fost acuzat de neglijență.

Banca a făcut o evaluare a terenului la 
515.000 USD la valoarea actuală. La proces, 
banca a susținut că valoarea reală a proprie-
tății era de fapt zero, deoarece nu s-a vândut.
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Un expert evaluator, martor al apără-
rii, a susținut valoarea inițială, în vreme ce 
un alt martor al aceleiaşi părți, expert în 
chestiuni bancare, a criticat aspru nume-
roase aspecte ale modului în care banca a 
evaluat solvabilitatea firmei care a solicitat 
împrumutul. Un agent imobiliar a depus 
mărturie că banca nu a efectuat activitatea 
de marketing adecvat privind proprieta-
tea executată. 

Cu toate acestea, în susținerile sale, 
banca a cerut pretenții de minimum un 
milion de dolari, prin urmare s-a ajuns, 
inevitabil, la o soluție în instanță. Verdic-

tul: jurații au votat cu o majoritate de 9-0 
în favoarea evaluatorului. 

Despre autor: Peter T. Christensen este 
avocat specializat pe aspectele legale, de re-
glementare și aferente asigurărilor din dome-
niul evaluării proprietății imobiliare. Predă 
cursuri de evaluare a riscurilor în cadrul 
programului pentru evaluatori oferit de LIA 
Administrators & Insurance Services, firmă 
de asigurare profesională acreditată de Ap-
praisal Institute. Christensen este totodată 
autorul cărții Gestionarea riscurilor pentru 
evaluatorii specializați în evaluarea proprie-
tății imobiliare și pentru firmele de evaluare. 

Preluat / tradus cu permisiune
Acest text a fost publicat inițial în limba 
engleză. ANEVAR a tradus textul în limba 
română şi este singurul responsabil 
pentru acuratețea acestei traduceri.
Copyright Appraisal Institute © 2013 de 
către Appraisal Institute. Toate drepturile 
rezervate.
Textul original a fost publicat pentru 
utilizare în Statele Unite în conformitate 
cu legislația, reglementările şi standardele 
de bună practică în evaluările din Statele 
Unite. Definițiile, metodologiile şi conceptele 
din acest text tradus pot fi sau nu pot fi 
aplicabile în România. Appraisal Institute 
îşi declină în mod expres orice răspundere 
pentru orice pierderi sau daune care pot 
apărea din utilizarea textului tradus.
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Raport de analiză statistică  
a Bazei Imobiliare de Garanții (BIG)

A. STATISTICI GENERALE PE TIPURI ȘI SUBTIPURI  
DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

Q4 2019

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

Tip  
proprietate

Sumă valori  
de piață  

(milioane €)1

Procentaj 
valoric (%)

Număr 
rapoarte

Procentaj 
cantitativ (%)

Comercială 2.200,51 30,37 2.236 7,40

Rezidențială 2.037,28 28,11 23.269 77,00

Industrială 1.663,18 22,95 1.799 5,95

Teren 665,07 9,18 2.392 7,92

Mixtă 317,06 4,38 221 0,73

Agricolă 242,27 3,34 236 0,78

Alte tipuri 121,46 1,68 68 0,23

Total 7.246,83 100,00 30.221 100,00

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

Distribuție rapoarte de evaluare - Județe
Distribuție rapoarte de evaluare  
- Sectoare Bucureşti

1 Ordine descrescătoare a sumei valorilor de piață

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

a. Proprietăți de tip rezidențial

b. Proprietăți de tip comercial

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

Procentaj  
valoric (%)

Număr  
rapoarte

Procentaj  
cantitativ (%)

Rezidențială

Apartament în bloc 1.118,91 54,92 17.273 74,23

Casă cu teren 626,96 30,77 5.075 21,81

Bloc de apartamente 108,20 5,31 46 0,20

Ansamblu rezidențial 105,71 5,19 29 0,12

Apartament în casă 77,50 3,80 846 3,64

Total 2.037,28 100,00 23.269 100,00

Sumă valori de piață (milioane €) 
– Proprietăți rezidențiale

Sumă valori de piață (milioane €) 
– Proprietăți comerciale

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

Procentaj  
valoric (%)

Număr  
rapoarte

Procentaj  
cantitativ (%)

Comercială

Spațiu comercial - clădire 
independentă 764,93 34,76 825 36,90

Spațiu de birouri - clădire 
independentă 721,08 32,77 283 12,66

Unitate cazare 489,12 22,23 205 9,17

Spațiu comercial - parte dintr-o 
clădire

166,18 7,55 791 35,38

Spațiu de birouri - parte dintr-o 
clădire 53,50 2,43 124 5,55

Spațiu de agrement 5,70 0,26 8 0,36

Total 2.200,51 100,00 2.236 100,00
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c. Proprietăți de tip industrial

d. Proprietăți de tip agricol

Sumă valori de piață (milioane €)  
– Proprietăți industriale

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

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

Industrială
Spațiu de producție 1.012,07 60,85 874 48,58

Spațiu de depozitare și logistică 651,11 39,15 925 51,42

Total 1.663,18 100,00 1.799 100,00

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) 181,38 57,21 121 54,75

Bloc apartamente cu spații comerciale (retail) 60,03 18,93 18 8,14

Spațiu de birouri cu spații comerciale (retail) 29,41 9,28 15 6,79

Spațiu comercial și de birouri 25,56 8,06 38 17,19

Spațiu de producție și depozitare 20,69 6,53 29 13,12

Total 317,06 100,00 221 100,00

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

Agricolă

Fermă zootehnică 73,63 30,39 99 41,95

Siloz 73,44 30,31 51 21,61

Fermă avicolă 53,46 22,07 30 12,71

Fermă agricolă de cultură 15,89 6,56 33 13,98

FNC 10,11 4,17 6 2,54

Abator 6,93 2,86 2 0,85

Cramă/ Centru de vinificație 3,22 1,33 5 2,12

Seră legumicolă / floricolă 2,92 1,21 4 1,69

Fermă piscicolă 1,55 0,64 2 0,85

Moară 0,74 0,30 3 1,27

Livadă 0,38 0,16 1 0,42

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

Total 242,27 100,00 236 100,00

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 353,07 53,09 998 41,72

Cu destinație agricolă 132,82 19,97 491 20,53

Extravilan 119,86 18,02 565 23,62

Intravilan arabil 50,12 7,54 323 13,50

Cu destinație specială 6,36 0,96 5 0,21

Cu destinație forestieră 2,77 0,42 9 0,38

Aflat permanent sub ape 0,08 0,01 1 0,04

Total 665,07 100,00 2.392 100,00

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 47,02 38,71 16 23,53

Centrală hidroelectrică 33,20 27,33 10 14,71

Stație distribuție carburanți 24,10 19,84 37 54,41

Centrală electrică eoliană 17,15 14,12 5 7,35

Total 121,46 100,00 68 100,00

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

B. INDICATORI STATISTICI PE TIPURI DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

a. Proprietăți de tip rezidențial

Pentru calculul valorii de piață/mp pe tip şi subtip de proprietate, pe sectoare ale municipiului Bucureşti, 
respectiv pe oraşe 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 854

Casă cu teren 777

Alexandria Apartament în bloc 593

Arad
Casă cu teren 763

Apartament în bloc 866

Bacău Apartament în bloc 793

Baia Mare Apartament în bloc 837

Bistriţa Apartament în bloc 787

Botoșani Apartament în bloc 853

Brăila Apartament în bloc 823

Brașov
Apartament în bloc 1.121

Casă cu teren 916

București
Apartament în bloc 1.240

Apartament în casă 1.291

Buzău Apartament în bloc 913

Călărași Apartament în bloc 669

Cluj-Napoca

Apartament în bloc 1.533

Apartament în casă 1.542

Casă cu teren 1.362

Constanţa
Apartament în bloc 1.133

Casă cu teren 1.100

Craiova
Casă cu teren 914

Apartament în bloc 1.100

Deva Apartament în bloc 831

Drobeta-Turnu Severin Apartament în bloc 693

Focșani Apartament în bloc 769

Galaţi
Apartament în bloc 893

Casă cu teren 787

Giurgiu Apartament în bloc 552

Hunedoara Apartament în bloc 507

Iași
Apartament în bloc 1.099

Casă cu teren 942

Mangalia Apartament în bloc 879

Oradea
Apartament în bloc 1.006

Casă cu teren 810

Piatra-Neamţ Apartament în bloc 766

Pitești
Apartament în bloc 1.016

Casă cu teren 863

Ploiești
Apartament în bloc 886

Casă cu teren 729

Râmnicu Vâlcea Apartament în bloc 853

Reșiţa Apartament în bloc 603

Roman Apartament în bloc 637

Satu Mare
Apartament în bloc 709

Casă cu teren 595
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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/ Oraş Valoare de piață (€/ mp)

1 Cluj-Napoca 1.533

2 Timişoara 1.240

3 Bucureşti 1.240

4 Constanţa 1.133

5 Braşov 1.121

6 Craiova 1.100

7 Iaşi 1.099

8 Piteşti 1.016

9 Oradea 1.006

10 Sibiu 995

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

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

1 Cluj-Napoca 1.362

2 Timişoara 1.116

3 Constanţa 1.100

4 Iaşi 942

5 Braşov 916

6 Craiova 914

7 Piteşti 863

8 Oradea 810

9 Galaţi 787

10 Alba Iulia 777

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

1 Cluj-Napoca 1.542

2 Bucureşti 1.291

3 Timişoara 1.043

4 Sibiu 1.030

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

Sfântu Gheorghe Apartament în bloc 741

Sibiu
Apartament în casă 1.030

Apartament în bloc 995

Slatina Apartament în bloc 990

Slobozia Apartament în bloc 736

Suceava Apartament în bloc 857

Târgoviște Apartament în bloc 715

Târgu Jiu Apartament în bloc 967

Târgu Mureș Apartament în bloc 981

Timișoara

Casă cu teren 1.116

Apartament în casă 1.043

Apartament în bloc 1.240

Tulcea Apartament în bloc 962

Vaslui Apartament în bloc 786

Zalău Apartament în bloc 676

În cazul proprietăților imobiliare de tip casă cu teren se prezintă în tabelul de mai sus valoarea de piață unitară  
a proprietății (teren+casă) calculată în €/mp de suprafață utilă a casei.
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Apartament în bloc – Top valoare de piață/ mp

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

1 Sector 1 1.598

2 Sector 2 1.291

3 Sector 3 1.279

4 Sector 6 1.238

5 Sector 4 1.106

6 Sector 5 1.044

Valoare de piață/ mp - Casă cu teren

Valoare de piață/ mp - Apartament în casă  
Municipii/ oraşe

Valori de piață (€/ mp) – Sectoare Bucureşti

Valori de piață (€/ mp) – Sectoare București

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

Sector 1 Apartament în bloc 1.598

Sector 2 Apartament în bloc 1.291

Sector 3 Apartament în bloc 1.279

Sector 4 Apartament în bloc 1.106

Sector 5
Apartament în bloc 1.044

Casă cu teren 1.028

Sector 6
Apartament în bloc 1.238 

Casă cu teren 1.092
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Valoare de piață/ mp - Apartament în bloc

Extravilan

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

1 Călăraşi 0,68

2 Constanţa 0,67

3 Brăila 0,63

Valori de piață (€/ mp) – Județe

d. Teren 

Cu destinație agricolă

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

1 Ialomiţa 0,67

2 Timiş 0,66

3 Constanţa 0,65

4 Călăraşi 0,64

5 Giurgiu 0,53

Valori de piață (€/ mp) – Județe

c. Proprietăți de tip industrial 

Spațiu de producție Spațiu de depozitare şi logistică

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

1 Ilfov 300

2 Sibiu 243

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

1 Ilfov 376

Valori de piață (€/ mp) – Municipii/oraşe
b. Proprietăți de tip comercial

Spațiu comercial parte dintr-o clădire

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

1 Iaşi 1.192
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Conferinţa „Evaluarea pentru raportare 
financiară şi impozitare”

 Cluj-Napoca - 1 februarie 2020

Conferinţa „Evaluarea pentru raportare financiară şi impo-
zitare” a avut loc în data de 1 februarie 2020, la Grand Hotel 
Italia din Cluj-Napoca.
Speakerii conferinţei au fost:
• Adrian VASCU - Președinte 

ANEVAR 2014-2015 | Senior 
Partner VERIDIO 

• Dana ABABEI - Preșe-
dinte ANEVAR 2018-2019 
| Director executiv CMF 
CONSULTING 

• Daniel MANAŢE - Preșe-
dinte ANEVAR 2016-2017

• Radu TIMBUȘ - Prim-vice-
președinte ANEVAR | Direc-
tor EVALTRANSILVANIA

• Anuţa STAN - Direc-

tor General FAIRVALUE 
CONSULTING 

• Mihaela KOCSIS - Autor 
Program Kost Plus

• Marius VASILESCU - Direc-
tor Departamentul de Evalu-
are DELOITTE ROMANIA

• Gheorghe RUSU - Membru 
al Consiliului CAFR
Printre temele prezentate 

în cadrul acestui eveniment 
s-au numărat:
• Comunicarea dintre verifica-

tor și evaluator

• Pe scurt despre îndrumarul 
de raportare financiară

• Neconformităţi în rapoartele 
de evaluare pentru impozi-
tare. Discuţii și soluţii

• Este fondul comercial un 
activ care își pierde din 
valoare?

• Evaluarea pentru impozitare 
în cifre

• Creșterea costului construc-
ţiilor în 2019 ca urmare a 
modificărilor legislative

• Noile prevederi IFRS16 apli-
cabile în evaluarea pentru 
situaţiile financiare

Dana ABABEI, Președinte ANEVAR 2018-2019, Director executiv CMF CONSULTING Sorin PETRE, Președinte ANEVAR

Radu TIMBUȘ - Prim-vicepreședinte ANEVAR,  
Director EVALTRANSILVANIA
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Daniel MANAŢE, Președinte ANEVAR 2016-2017 Adrian VASCU, Președinte ANEVAR 2014-2015, Senior Partner VERIDIO

Anuţa STAN, Director General FAIRVALUE CONSULTINGMihaela KOCSIS, Autor Program Kost Plus

Marius VASILESCU, Director Departamentul  
de Evaluare DELOITTE ROMANIA Gheorghe RUSU, Membru al Consiliului CAFR

VALOAREA  |  Q1 2020 61

EVENIMENTE



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

Capitolul 1: Premise şi Definiții

1. BIROURI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. CENTRE COMERCIALE

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

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

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

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

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

Locație central Piața Victoriei

semicentral
Floreasca, Barbu Văcărescu,  

Piața Presei, Politehnica, Lujerului

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

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

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

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

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

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

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

şi prețul de tranzacționare/
prețuri negociate. 

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

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

3. SPAȚII INDUSTRIALE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Urmează tabele cu date la Q4 2019:
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INFORMAŢII DIN PIAŢĂ Q4 2019

 Ű CBRE România

Segment de piaţă București
Orașe primare  

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

Orașe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, 

Ploiești, Pitești, Arad)

Spaţii de birouri

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

Prime rent: 18,5 
central: 14-17,5 

semicentral: 12,5-15 
periferie: 8-10

11 - 14 7 - 10

Rata medie de neocupare (%) 9.8%

Iași: 5,8% 
Cluj Napoca: 7.2% 

Brașov: 6,3% 
Timișoara: 6,7%"

5.5%-7.3%

Rata de capitalizare (%) * 7.00% 8% - 8,5% 9%-9,5%

Centre comerciale

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

(eur/mp/lună)
80 35 - 40 20 - 25

Rata de capitalizare (%) * 6.50% 7,5%-8,00% 8,50%-9,50%

Industrial

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

4,0 pentru suprafețe  
< 10.000 mp 

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

3,20 - 4,0 în funcţie  
de suprafaţă

2,60 - 3,50 în funcţie  
de suprafaţă

Rata medie de neocupare (%) 9,53% 3,2% 8,5%

Rata de capitalizare (%) * 7.75% 8,25% - 9,25% 8,75% - 10,75%

* Rata de capitalizare pentru proprietăţi prime
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 Ű Colliers International

Segment 
de piaţă Indicatori București

Orașe primare  
(Iași, Cluj Napoca, Brașov, 

Timișoara, Constanţa)

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

Pitești, Arad)

Spaţii de 
birouri

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

Central 16 - 18

12 - 15 8 - 12Semicentral 14 - 16

Periferic 8 - 13

Rata medie de 
neocupare (%) medie piaţă 10.25%

Timișoara, Iași

6% Sibiu & Târgu 
Mureș n.a.Cluj Napoca

Brașov

Rata  
de capitalizare (%)

produse 
primare 6.75 - 7.00%

produse 
primare în Iași, 
Cluj Napoca, 

Timișoara

8% - 9%

interes foarte 
limitat din partea 
investitorilor și 
transparență 

redusă a 
tranzacțiilor

n.a.

produse 
secundare

8.00 
- 9.50%

Centre 
comerciale

Chirie contractuală 
pentru un spaţiu de 
100 mp la parter, 

moda (eur/mp/lună)

produse 
primare 65 - 75 produse 

primare 35 - 45
media pe 

centrele din țară 15 - 30
produse 

secundare 45 - 55 produse 
secundare 15 - 20

Rata  
de capitalizare (%)

produse 
primare

6.50 
- 7.25% produse 

primare
7.50% 

- 8.00%
media pe 

centrele din țară
8.50-

10.00%produse 
secundare 8.00-9.50%

Spaţii 
industriale

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

< 3,000 mp 3.9-4.0

Brașov, 
Timișoara, 

Ploiești, Arad, 
Pitești

3.5-3.8
Sibiu, Craiova, 
Târgu Mureș 3.5-4.0

> 3,000 mp 3.9-4.0 Constanţa, Iași, 
Cluj Napoca 3.5-3.8

Rata medie  
de neocupare (%) medie piaţă 5.0%

Brașov 3%

Sibiu, Craiova, 
Târgu Mureș n.a.

Cluj Napoca, 
Timișoara 3%

Iași, Constanţa 5%

Rata  
de capitalizare (%)

medie piaţă
8.25%-
8.75%

produse 
primare

8.50-9.00%
Sibiu, Craiova, 
Târgu Mureș

9.50-
10.50%
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 Ű Darian DRS

Segment de piaţă București
Orașe primare  

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

Orașe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, 

Ploiești, Pitești, Arad)

Spaţii de birouri

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

ultracentral: 15 - 19 
central: 14 - 17 

semi-central: 12 - 15

Iași: 10 - 15 
Cluj Napoca: 14 - 16 

Brașov: 10 - 15 
Timișoara: 12 - 16 
Constanţa: 8 - 13

Sibiu: 8 - 13                                                                                    
Craiova: 10 - 13                                                                         

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

Rata medie  
de neocupare (%) 10%

Iași: 10% 
Cluj Napoca: 5% 

Brașov: 10% 
Timișoara: 5% 

Constanţa: 10%

Sibiu: 10%                                                                                    
Craiova: 10%                                                                          

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

Rata de capitalizare (%)
clasa A: 7.00 - 8.00% clasa A: 7.50 - 8.50% 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: 20 - 40                                                                          

median și periferic: 15 - 25

Iași: 12 - 25 
Cluj Napoca: 15 - 40 

Brașov: 15 - 35 
Timișoara: 15 - 25 

Constanţa: 10 - 25"

Sibiu: 12 - 25                                                                                    
Craiova: 15 - 25                                                                         

Târgu Mureș: 7 - 14                                                                                                       
Ploiești: 10 - 25                                                                 
Pitești: 10 - 20                                                             
Arad: 12 - 18

Rata de capitalizare (%)

Artere comerciale principale: 
7 - 8%

Artere comerciale principale:  
7.50 - 8.50%

Artere comerciale principale:  
8.50 - 9.50%

Artere comerciale secundare: 
8 - 9%

Artere comerciale secundare:  
8.50 - 9.50%

Artere comerciale secundare: 
9.00 - 10.00%

Industrial

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună) 3.5 - 5

Iași: 3 - 4.5 
Cluj Napoca: 3 - 4.5 

Brașov: 3 - 4.5 
Timișoara: 3 - 4.5 

Constanţa: 3 - 4.5"

Sibiu: 2.5 - 4.5                                                                                    
Craiova: 3 - 4.5                                                                          

Târgu Mureș: 2.5 - 4                                                                  
Ploiești: 3 - 4.5                                                                        
Pitești: 3 - 4.5                                                             
Arad: 2.5 - 3.5

Rata medie  
de neocupare (%) 10%

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

Timișoara: 5 - 10% 
Constanţa: 5 - 10%

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

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

Arad: 10 - 15%

Rata de capitalizare (%) 8.50 - 9.50% 9.5% - 10.50% 10% - 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 - 19 
semicentral: 12 - 15 

periferie: 8 - 11
11 - 15 9 - 11

Rata medie de neocupare (%) 9.2%

Iași: 3% 
Cluj Napoca: 8% 

Brașov: 6% 
Timișoara: 12%"

n/a

Rata de capitalizare (%) 7.00% 8,25 - 8,75% 9.25%

Centre comerciale

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

(eur/mp/lună)
80 - 85 40 - 50 30 - 35

Rata de capitalizare (%) 6.75% 7.50% 8.00%

Industrial

Chirie medie clasa  
A (eur/mp/lună)

4 pentru suprafețe  
< 5,000 mp; 

3.75 - 4 pentru suprafețe  
> 5,000 mp

3.75 - 4  
în funcţie de suprafaţă

3.4 - 3.95  
în funcţie de suprafaţă

Rata medie de neocupare (%) 7% 1% n/a

Rata de capitalizare (%) 8.25% 8,75 - 9,00% 9,50 - 9,75%
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 Ű Jones Lang LaSalle

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

Spaţii de birouri

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

Central: 18.5 
Semicentral: 14 – 16 

Periferie: 7 - 12
11 – 15 9 - 12

Rata medie de neocupare (%) 7.7%

Cluj: 7%  
Iași: 6%

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

n/a

Rata de capitalizare 7.00% 8.00 – 9.00% 9.00 – 10.00%

Spaţii comerciale

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

(eur/mp/lună)
65 – 75 30- 35 20 -25

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

Industrial 

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

3.6 – 4.15  
(suprafețe < 10,000)  

3.3 - 3.75  
(suprafețe > 10,000)

3.3 – 4.1  
în funcţie de suprafaţă

3.3 – 4.1  
în funcţie de suprafaţă

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

Rata de capitalizare

8.00%  
(dar pentru proprietatile prime 
cu WAULT - Weighted Average 

Unexpired Lease Term - semnificativ 
mai lung decât media pieței se pot 
obține randamente mai mici de 8%)

8.50 – 9.50%  
(dar pentru proprietatile prime cu WAULT 

- Weighted Average Unexpired Lease 
Term - semnificativ mai lung decât media 
pieței se pot obține randamente mai mici)

9.5 – 10.5%
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 Ű Knight Frank

Segment de piaţă București
Orașe primare  

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

Orașe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, 

Ploiești, Pitești, Arad)

Spaţii de birouri

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

prime headline: 18.5 
central: 15.5-17.5 
semicentral: 13-15 

periferic: 8-11"

11-14.5 8-11.5

Rata medie de neocupare (%), 
media pe piaţă 10.5% 4-9% n.a.

Rata de capitalizare (%), 
produse primare 7.0% 8.25-8.75% 9.25-10.25%

Centre comerciale

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

moda (eur/mp/lună)
70-80 35-45 15-25

Rata de capitalizare (%), 
produse primare 6.5-7.5% 7.5%-8.5% 8.5%-10%

Spaţii industriale

Chirie contractuală clasa A 
(eur/mp/lună)

3.8-4.2 3-4 2.5-3.5

Rata medie de neocupare (%), 
media pe piaţă 7.0% 10% n.a.

Rata de capitalizare (%), 
produse primare

8.0-8.5% 8.5%-9.0% 9.5%-10.0%
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Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat românești și rata inflației estimată pentru anul 2020

YTM GER,10y, EUR YTM USA,10y, USD
Series1 -0.82% 0.59%

-1.00%

-0.80%

-0.60%

-0.40%

-0.20%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

Evaluarea întreprinderilor prin 
aplicarea metodei fluxurilor de nu-
merar actualizate implică funda-
mentarea ratei de actualizare cores-
punzătoare fluxurilor de numerar 
previzionate. În determinarea ratei 
de actualizare sunt necesare infor-
mații privind nivelul ratei fără risc, 
prima de risc de țară şi alte prime de 
risc pe care evaluatorul le consideră 
ca fiind adecvate şi le ia în conside-
rare în calculul acestei rate.

Cel mai adesea, referinţa privind 
nivelul ratei fără risc este reprezen-
tată de randamentul oferit de obli-
gaţiunile de stat cu rating AAA şi cu 
scadență 10 ani emise în moneda în 
care au fost previzionate fluxurile de 
numerar. Randamentul oferit de obli-
gațiunile de stat româneşti ce au un 
rating BB+ compensează investitorii 
atât pentru valoarea timp a banilor la 
nivelul corespunzător ratei fără risc, 
cât şi pentru riscul de neplată la ni-
velul marjei de risc de credit rezul-
tată din tranzacții. Ca urmare, dacă 
pentru calculul ratei de actualizare, 

se consideră că rata fără risc este re-
prezentată de randamentul oferit de 
obligațiunile de stat româneşti, nu se 
recomandă luarea în considerare şi a 
unei prime de risc de țară. Marja de 
risc de credit aferentă obligațiunilor 
de stat româneşti poate fi o referință 
privind nivelul primei de risc de țară. 
Nivelul marjei de risc de credit poate 
fi aproximat prin luarea ca referinţă 
cotaţiilor CDS (Credit Default Swap 
– instrumente derivate pentru tran-
sferul riscului de credit) pentru inves-
tiţiile în euroobligaţiunile de stat ro-
mâneşti sau diferența existentă între 
randamentele obligațiunilor cu rating 
AAA şi randamentele obligațiunilor 
româneşti emise în aceeaşi monedă şi 
având aceeaşi maturitate.

Pentru a avea o referință privind 
nivelul acestor indicatori vă prezen-
tăm datele privind nivelul randamen-
telor la scadență ale obligațiunilor de 
stat româneşti, germane şi americane 
şi rata inflației previzionate pentru 
anul 2020 pentru RON, Euro şi USD 
ce au fost colectate din surse de date 

publice credibile şi sunt valabile la 
data de 10 martie 2020.

Randamentul la scadență al obliga-
țiunilor de stat germane emise în Euro 
şi cu maturitate 10 ani (YTM GER, 
10y, EUR), precum şi randamentul 
la scadență al obligațiunilor de stat 
americane emise în USD şi cu matu-
ritate 10 ani (YTM SUA, 10y, USD) au 
fost preluate de pe site-ul Bloomberg. 
Randamentul la scadență al obligațiu-
nilor de stat româneşti emise în RON 
cu maturitate rămasă 10 ani (YTM 
RO, 10y, RON) a fost preluat de pe si-
te-ul Băncii Centrale Europene. Ran-
damentele la scadență ale obligațiuni-
lor de stat româneşti emise în Euro şi 
în USD cu maturitate rămasă 10 ani 
(YTM RO, 10y, EUR), respectiv 24 ani 
(YTM RO, 24y, USD) au fost preluate 
de pe site-ul Bursei din Frankfurt.

Previziunile privind rata inflației 
(Ri) pentru anul 2020 pentru lei sunt 
furnizate de Banca Națională a Ro-
mâniei (BNR), pentru Euro şi pen-
tru USD sunt furnizate de Comisia 
Europeană. 

Capitolul 2:

Informații de piață utile pentru estimarea ratei de actualizare

YTM RO, 10y, RON Ri 2020, RON YTM RO, 10y, EUR Ri 2020, EUR YTM RO, 24y, USD Ri 2020, USD
Series1 4.28% 3.00% 1.48% 1.68% 3.87% 2.10%

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

YTM RO, 10y, RON 4.28%

Ri 2020, RON 3.00%

YTM RO, 10y, EUR 1.48%

Ri 2020, EUR 1.68%

YTM RO, 24y, USD 3.87%

Ri 2020, USD 2.10%

YTM GER,10y, EUR -0.82%

YTM USA,10y, USD 0.59%

Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat germane și americane
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