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EDITORIAL

Dragii mei,

I
ată-ne la o nouă ediție a revistei, dedicată noilor Standarde 
de evaluare a bunurilor, deja în vigoare începând cu data de 
1 septembrie. 

ANEVAR dezvoltă și sprijină profesia de evaluator prin 
elaborarea, la intervale cerute de modificările survenite în 

evoluția economiei din plan intern și internațional, a standardelor 
profesionale menite să promoveze credibilitatea și respectul față 
de profesioniștii din evaluare. Acestea sunt aliniate standardelor 
internaționale (IVS) și celor europeene (EVS), cu adaptarea lor 
la caracteristicile și specificul pieței autohtone. Standardele îi 
ghidează pe membrii noștri să furnizeze rapoarte de evaluare 
cu informații bine documentate și de încredere. Evaluarea 
bunurilor în România trebuie să se realizeze doar cu respectarea 
Standardelor emise de ANEVAR. O noutate este și atașarea 
Codului de etică al profesiei de evaluator autorizat la ediția 2020 a 
standardelor.

Vă recomandăm să analizați materialele puse la dispoziția 
dumneavoastră de către autorii invitați să scrie despre noutățile 
colecției de standarde 2020, în paginile ce urmează.

Astfel, Președintele ANEVAR, Sorin Petre, face un rezumat al 
noutăților și exemplifică câteva modificări aduse Standardelor 
de evaluare a bunurilor 2020, pentru o mai ușoară identificare a 
acestora. 

Adrian Vascu, Președinte ANEVAR 2014-2015, atrage atenția 
asupra importanței comunicării dintre evaluator și verificator și a 
introducerii unui capitol nou în termenii de referință ai raportului 
de verificare, în relația cu evaluatorul verificat, în SEV 400. 

Dana Ababei, Președinte ANEVAR 2018-2019, scrie despre 
incertitudinea generală și cum influențează ea inclusiv domeniul 
evaluării bunurilor. 

„Standardele, Pandemia și Suspecții de serviciu.” este 
materialul semnat de Daniel Manațe, Președinte ANEVAR 2016-
2917. Acesta începe cu motto-ul „Străduiește-te azi mai mult 
decât ieri dacă vrei ca mâine să conteze”, în contextul analizei 
noilor Standarde.

Alte repere ce fac parte din recomandarea noastră sunt 
informațiile trimestriale din BIG și cele anuale din BIF – paginile 
28-41.

Feedback-ul este extrem de important pentru noi. Pentru 
aceasta, v-am pus la dispoziție adresa de e-mail a redacției: 
valoarea@anevar.ro!

 Numai de bine, până la ediția viitoare!

 Ű RALUCA ȘLICARU,  
Editor coordonator
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Cele mai bune practici 
profesionale în evaluare

E
diția 2020 a Standardelor de evaluare a bu-
nurilor marchează o nouă etapă importantă 
în dezvoltarea activității de evaluare în Ro-
mânia, ANEVAR reprezentând legal auto-
ritatea competentă care elaborează încă din 
anul 2011 setul de standarde obligatorii pen-

tru acest tip de activitate în țara noastră. ANEVAR or-
ganizează, coordonează și autorizează desfășurarea ac-
tivității de evaluare în România, principalul instrument 
pe care evaluatorii îl utilizează în desfășurarea activită-
ții lor profesionale fiind reprezentat de Standardele de 
evaluare a bunurilor. Anul acesta, pentru a consolida 
încrederea pe care ne-o acordă utilizatorii serviciilor de 
evaluare, am publicat alături de colecția de standarde și 
Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat apro-
bat de Conferința Națională în anul 2012. 

Standardele de evaluare, în general, fie că sunt cele 
internaționale, europene sau autohtone, servesc drept 
ghid pentru profesioniștii în evaluare și vin în sprijinul 
unei coerențe a piețelor, a transparenței și încrederii în 
evaluările care reprezintă cheia deciziilor de investiții, 
în procesul de raportare financiară și a stabilității pie-
țelor financiare din întreaga lume. Beneficiarii finali ai 
respectării acestui set de reguli sunt chiar membrii noș-
tri, autoritățile, sistemul financiar și, nu în ultimul rând, 
interesul public.

NOILE STANDARDE  
DE EVALUARE A BUNURILOR
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Cea mai recentă ediție a Standar-
delor include Standardele Internați-
onale de Evaluare (IVS), ediția 2020, 
care, pe lângă Ghidurile de evaluare 
(GEV), reprezintă o colecție com-
pletă, compatibilă cu realitățile eco-
nomice din România, legate de eva-
luarea bunurilor. De asemenea, am 
preluat și două standarde europene, 
Evaluarea bunurilor imobile și efici-
ența energetică și Estimarea valorii 
de asigurare și a daunelor. Întot-
deauna preocuparea majoră a Aso-
ciației a fost ca aceste reguli să fie 
actualizate și adaptate la realitățile 
economice autohtone și să fie în pas 
cu evoluția profesiei, care, la fel ca 
alte profesii similare, este obligată să 
se reinventeze și să se adapteze mai 
repede decât în timpurile de dinain-
tea pandemiei. Identificarea unor 
soluții de realizare a inspecțiilor bu-
nurilor în condiții de lockdown sau 
restricții de mișcare, impactul in-
certitudinii aflată în toate sectoarele 
de activitate asupra procesului de 
evaluare sau digitalizarea procese-
lor de lucru, sunt doar câteva dintre 
provocările despre care se discută 
intens în aceste zile în rândul cole-
gilor noștri.  

La data apariției acestei publica-
ții, noua colecție de standarde este 
deja în vigoare - termenul fiind 1 
septembrie 2020 - și ne aflăm în 
plină campanie de promovare a ce-
lor mai bune practici profesionale 
în evaluare prin toate mijloacele pe 
care le avem la dispoziție (confe-
rințe, seminare online, newslettere, 
mass-media, revista Valoarea, ori-
unde este ea) acestea fiind obliga-
torii pentru elaborarea tuturor ra-
poartelor de evaluare/verificare din 
România.

Vă reamintesc că asupra ghidu-
rilor de evaluare s-a intervenit prin 
utilizarea mai multor pârghii care 
să permită alinierea prevederilor 

 Ű SORIN PETRE,  
- Președinte ANEVAR, Partner PwC Romania
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acestora cu noile Standarde Internaționale de Evaluare 
pe care SEV 2020 le înglobează, astfel: modificarea unor 
paragrafe vechi prin eliminarea sau adăugarea unor ex-
plicații; adăugarea unor paragrafe total noi; eliminarea 
totală a unor paragrafe vechi, precum și schimbarea 
unor termeni. Ediția 2020 a standardelor include două 
standarde noi și anume SEV 105 „Abordări și metode de 
evaluare” în care se detaliază metode specifice de aplica-
re a celor trei abordări din evaluare în funcție de speci-
ficul bunului evaluat și SEV 220 „Datorii nefinanciare”, 
standard ce adresează o cerință a pieței pentru servicii 
de evaluare. Din noutățile ediției 2020, vă amintesc doar 

câteva paragrafe noi și câteva care 
au fost modificate, ca un rezumat 
util celor care abia se familiarizează 
cu schimbările și celor ce nu au în-
ceput încă să studieze noua colecție 
- lista de modificări SEV 2020 vs. 
SEV 2018 este prezentată detaliat în 
deschiderea colecției de standarde.

De exemplu, în GEV 500 Deter-
minarea valorii impozabile a clădiri-
lor, aceste trei paragrafe modificate:
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„4. Valoarea impozabilă nu reprezintă „valoarea de 
piață”, „valoarea justă” sau oricare alte tipuri ale valo-
rii definite în Standardele de evaluare în vigoare, în 
afara celui explicat și reglementat în acest Ghid.”

„11. În cazul în care un contribuabil declară mai 
multe clădiri pe aceeași rază administrativ-teritorială a 
unei localități, se va elabora un singur raport de evalu-
are care va include concluziile asupra valorilor impoza-
bile ale clădirilor declarate de către contribuabil în Ane-
xa 1 la prezentul Ghid, clădiri aflate pe raza aceleiași 
localități.”

„22. În abordarea prin cost pen-
tru valoarea impozabilă, costul de 
nou nu include profitul sau stimulen-
tul dezvoltatorului imobiliar și nici 
eventualele costuri de finanțare.”

În GEV 630 Evaluarea bunurilor 
imobile, câteva paragrafe noi, core-
late cu noile IVS-uri, precum și ter-
menul „criteriu de comparație” care 
devine „unitate de comparație”:

„14. Setul de documente necesa-
re elaborării raportului de evaluare 
poate include, fără a se limita la, 
următoarele:

 Ű Documentul care atestă dreptul 
de  proprietate;

 Ű Extrasul de carte funciară;

 Ű Certificatul de urbanism, valabil 
la data evaluării, din care să re-
iasă posibilitățile legale de dez-
voltare (destinație, POT, CUT, 
restricții etc.) – în cazul terenu-
rilor libere și al proprietăților în 
curs de construire;

 Ű Alte documente specifice, în 
funcție de tipul proprietății eva-
luate (avize, autorizații etc.).”

„25. Calitatea de evaluator au-
torizat nu conferă competențe în 
domeniul măsurării suprafețelor, 
responsabilitatea corectitudinii 
acestora fiind a persoanelor care 
au întocmit documentele ce stau la 
baza evaluării.”

„60. Capitalizarea directă conver-
tește venitul anual așteptat într-o in-
dicație a valorii proprietății; această 
conversie se realizează fie prin îm-
părțirea venitului estimat cu o rată 
adecvată venitului respectiv, fie prin 
multiplicarea venitului cu un factor 
adecvat acelui tip de venit (multiplica-
tor al venitului). Capitalizarea directă 
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se utilizează pe scară largă în cazul în 
care proprietățile sunt exploatate pe 
baze stabile în piața lor specifică și 
când există date ample despre propri-
etăți comparabile având același nivel 
de riscuri, de venituri, de cheltuieli de 
exploatare, cu aceleași caracteristici 
fizice și de localizare și cu aceleași aș-
teptări investiționale. Această metodă 
poate fi mai puțin utilă/indicată pen-
tru proprietățile care au făcut obiectul 
unui contract de închiriere sau în ca-
zul în care se estimează că veniturile 
și/sau cheltuielile de exploatare varia-
ză aleatoriu în timp.”

În GEV 600 Evaluarea întreprin-
derii, paragraf nou corelat cu noi-
le IVS-uri, și schimbarea denumi-
rii abordării prin cost cu termenul 
„abordarea prin active (prin cost)”

„57. Pentru conformarea cu SEV 
104, evaluatorul trebuie să prezin-
te tipul valorii și premisa pe care se 
sprijină valoarea.”

În SEV 400 Verificarea evaluă-
rii, paragrafe noi, plus schimbarea 
termenului „certificarea raportului 
de evaluare” în „declarație privind 
evaluarea”

„8. Standardele de evaluare aplica-
bile în cazul verificării unei verificări 
și care trebuie menționate în termenii 
de referință ai verificării sunt:

a. Pentru raportul de verificare: 
standardele privitoare la verifi-
carea verificării, valabile la data 
realizării sale;

b. Pentru raportul de verificare ve-
rificat: standardele de verificare 
valabile la data realizării rapor-
tului de verificare.”

„26. Comunicarea verificatoru-
lui cu evaluatorul autorizat care a 
realizat raportul supus verificării va 

fi prezentată în termenii de referință ai verificării, așa 
cum este prevăzut la paragrafele 14 lit. j și 18 lit. j.”

„27. Ca regulă generală, comunicarea verificatorului 
cu realizatorul raportului supus verificării este parte a 
procesului de documentare a verificării. Pot exista ur-
mătoarele excepții:

a. În situațiile în care o prevedere legală interzice acest 
lucru;

b. În situațiile în care realizatorul evaluării se află în 
imposibilitatea de a comunica; 

c. În situațiile în care în termenii de referință ai eva-
luării din contractele de evaluare încheiate de către 
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Este obligatoriu ca atunci când verificatorul nu co-
munică cu evaluatorul să motiveze cauza care a dus la 
lipsa comunicării.”

„28. În situația în care realizatorul raportului supus 
verificării refuză comunicarea cu verificatorul sau nu 
răspunde la apelul acestuia la datele de contact dispo-
nibile, verificatorul va consemna acest lucru în terme-
nii de referință ai verificării”.

Așteptările mele și recomandarea pentru care nu 
voi înceta să pledez, sunt: cunoașterea temeinică a pre-
vederilor cuprinse în colecția de standarde și respecta-
rea acestora. Rapoartele de evaluare emise după data 
de 1 septembrie trebuie să cuprindă modificările aduse 
ediției precedente. Noi venim în întâmpinarea acestei 
nevoi prin numărul de față al revistei Valoarea, în care 

vă sunt prezentate articole pe această temă și 
prin manifestările profesionale (conferințe, 
seminare etc) în care vom discuta în detaliu 
despre noutățile ediței 2020 a Standardelor 
de evaluare a bunurilor. 

evaluatori cu clienții/utilizatorii 
desemnați (de exemplu, institu-
țiile financiar bancare, auditorii 
financiari și alte entități aseme-
nea) se prevede altfel în capitolul 
„Comunicarea cu evaluatorul în 
vederea verificării raportului de 
evaluare”. 

VALOAREA  |  Q3 2020 11



Avem SEV 2020. 
Schimbăm contractele 
cu băncile? Dar pe cele 
care au ca scop evaluarea 
pentru raportare financiară?

Încerc să păstrez una dintre „învățăturile” din pandemie, aceea că este 
mai potrivit ca articolele să fie cât mai concise sau să conțina idei cât 
mai concise, astfel încât cine găsește ceva util în ele să se lămurească 
rapid, și la fel cine nu găsește!

DD
e aceea titlul de mai sus este 
destul de clar. Explicat mai pe 
larg, voi zbate și dezbate puțin 
o idee introdusă în SEV 400 
(numit în continuare standard) 
intrat în vigoare odată cu stan-

dardele 2020, care se referă, mai concret, la 
comunicarea dintre evaluatorul care reali-
zează verificarea și evaluatorul care a reali-
zat raportul de evaluare verificat.

Astfel:

1. Ideea completării standardului a fost 
inspirată de realitatea practică în care 
evaluatori ale căror rapoarte de eva-
luare au fost verificate nu au știut 
acest lucru decât în momentul în care 
raportul de verificare a produs efecte.

2. Părea de bun simț că dacă se reali-
zează o verificare a unei evaluări să 
existe dialog între cei doi evaluatori. 
Și totuși….

3. Desigur că excepțiile nu pot să lipseas-
că așa că există situații în care comuni-
carea să fie interzisă de lege, de exem-
plu pe parcursul cercetării penale.

4. Sau altă excepție este atunci când 
băncile sau auditorii financiari veri-
fică rapoartele de evaluare ca parte 
din munca proprie, fără a exista în-
totdeauna un contact punctual în-

tre verificatorii acestor instituții și 
evaluatori.

5. În sensul celor de mai sus, în stan-
dard s-au introdus câteva prevederi 
suplimentare referitoare la comuni-
carea dintre verificator și evaluator.

6. Una dintre ele este cea prin care se 
introduce un capitol nou în terme-
nii de referință ai verificării legat de 
comunicarea cu evaluatorul.

7. Chiar dacă nu este spus direct, eu în-
teleg că este obligatorie comunicarea 
dintre cei doi.

8. Când totuși nu se poate, au fost 
identificate câteva excepții.

9. Prima dintre ele este ideea prezen-
tată mai sus, că există impedimente 

Adrian Vascu, 

Preşedinte ANEVAR 

2008-2009 & 

2014-2015, Senior 

Partner Veridio
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de ordin legal, cum ar fi anchetele penale în 
care nu se permite divulgarea informațiilor 
din dosar.

10. A doua se referă la situația în care evaluato-
rul care a realizat raportul de evaluare este 
în imposibilitatea de a comunica. Cu alte 
cuvinte, dacă a decedat sau dacă starea de 
sănătate sau starea de libertate îl impiedică 
obiectiv să poată fi contactat etc. Desigur că 
va trebui precizat în raportul de verificare 
de ce comunicarea nu a putut avea loc.

11. A treia excepție e o for-
mulare mai amplă, 
care face trimitere 
la capitolul comu-
nicarea dintre cei 
doi (evaluator și ve-
rificator) din termenii 
de referință ai contractelor 
încheiate de către cei doi cu 
clienții lor.

12. Constat acum, citind cu 
atenție acest articol din stan-
dard (27 lit c), că nu rezultă 
foarte clar la ce termeni de re-
ferință se face trimiterea (dintre 
evaluator și client sau dintre veri-
ficator și client).

13. Uitându-ne însă la intenția de reglementa-
re din spatele formulării rezultă de fapt că 
putem accepta ca o excepție de la comuni-
carea dintre verificator și evaluator acele 
situații în care în contractul pe care evalu-
atorul l-a încheiat inițial cu clientul lui, s-a 
precizat ceva privind verificarea ulterioară.

14. De exemplu, dacă în contractul înche-
iat între evaluator și bancă există o clauză 
sau un capitol destinat verificării evaluării 
conform căreia/căruia este reglementată 
modalitatea de comunicare în caz de ve-
rificare. Acest lucru ar evita ca instituția 
de credit să fie pusă în situația de a încălca 
noile standarde de evaluare pentru că nu a 
ținut seama de obligativitatea comunicării 
cu evaluatorul.

15. O altă situație, chiar mai deli-
cată, este atunci când auditorii 
verifică raportul de evaluare rea-
lizat pentru clienții lor. 

16. Știm din practică faptul că nu 
întotdeauna evaluatorii sunt 
înștiințați că raportul lor este 
verificat.

17. Se pune întrebarea:  Ar dori să 
știe? Unii zic că da, alții zic că nu.

18. Acest aspect arbitrar ar trebui 
clarificat odată ce spiritul și lite-
ra standardului actualizat impun 
obligativitatea comunicării între 
verificator și evaluator.

19. Clarificarea în cazul evaluă-
rii pentru raportare financiară 
este mai specială în condițiile în 
care între verificator și evaluator 
nu există o relație contractuală 
directă.
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20. Singurul element comun între cei doi 
îl reprezintă clientul. Acesta având 
contract distinct cu auditorul și cu 
evaluatorul.

21. Desigur că invocarea în termenii de 
referință a excepției comunicării 
dintre verificator și evaluator nu 
poate fi o clauză în care verifica-
torul să îi specifice clientului, și 
acesta să semneze, că nu este obli-
gatorie comunicarea cu evaluato-
rul, iar această clauză să fie invo-
cată ca excepție conform noului 
standard. Altfel spus, nu repre-
zintă o excepție faptul că un 
client care solicită o verificare a 
evaluării îi cere verificatorului 
să nu contacteze evaluatorul, 
în afara excepțiilor prevăzute 
de standard. Doar pentru că 
așa e mai comod sau pentru 
că așa dorește el.

22. Regula nouă rămâne cla-
ră. Cei doi trebuie să co-
munice. E firesc. E de bun 
simț. Și acum scrie și în 
standard. Adică există pre-

vedere obligatorie.

23. Vă rămâne dumneavoas-
tră să găsiți cele câteva mici 
modificări din SEV 400 le-
gate de comunicare, la ce ca-
pitole sunt. Închei succintul 
meu articol răspunzând la 
întrebările din titlu.

24. DA. Cred că ar trebui 
schimbate contractele cadru 
sau individuale dintre instituți-
ile financiare și evaluatori prin-

tr-un capitol dedicat comuni-
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Reamintesc că a 

comunica este vital, 

iar că în cazul SEV 

400, clarificarea 

aspectului comunicării 

este în beneficiul 

tuturor, fără excepție.

cării între verificatorii acestor instituții 
și evaluatori. Acest capitol ar putea să 
conțină următoarele idei: să scrie clar că 
verificarea care nu este de uz intern va fi 
realizată de către un evaluator autorizat 
care deține specializarea VE, că evalua-
torul este de acord ca raportul lui să fie 
verificat și că este necesar să fie contac-
tat doar atunci când există observații la 
raport, care implică modificarea valorii 
sau când pe baza observațiilor verifi-
catorilor băncii evaluatorul capătă un 
„punctaj negativ” în relația cu banca, ce 
i-ar putea afecta în colaborarea viitoare. 
Poate fi admis faptul că în cazul în care 
verificatorii nu au observații asupra ra-
portului să nu fie obligatorie comunica-
rea cu evaluatorii.

25. DA. Cred că ar trebui să existe o cla-
uză specială în contractul dintre eva-
luator și clientul său în cazul evaluării 
pentru raportare financiară prin care, 

de exemplu, evaluatorul să fie de 
acord ca utilizatorul desemnat (au-
ditorul financiar) să verifice raportul 
de evaluare în condițiile legii și să fie 
obligatorie comunicarea doar în si-
tuațiile în care rezultatul verificării 
afectează clientul, respectiv situația 
în care, strict din cauza raportului 
de evaluare, auditorul consideră că 
situațiile financiare implică expri-
marea unor rezerve. 

26. Desigur că formulările din articolele 
care ar trebui nou introduse în aces-
te contracte necesită o atentă analiză 
și rafinare și poate că o formulare ge-
neral acceptată va fi utilizată în toate 
contractele.

27. Reamintesc că a comunica este vital, 
iar că în cazul SEV 400, clarificarea 
aspectului comunicării este în bene-
ficiul tuturor, fără excepție.
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Dana Ababei

Preşedinte ANEVAR 

2018-2019

Director general CMF 

CONSULTING S.A.

Cum să trăim?
Ca și când am muri  
mâine sau ca și când  
am trăi veșnic?

Este o perioadă grea! De ce? 

 Ű din cauza bolii care ne pândește la 
fiecare colţ de stradă, în respiraţia, 
îmbrăţișările și strângerile de mână 
ale prietenilor 

 Ű din cauza lipsei socializării

 Ű din cauza lipsei mișcării într-un spa-
ţiu mai larg decât confortul locuinţei

 Ű din cauza dispariţiei unor locuri de 
muncă sau a proiectelor datorită căro-
ra ne câștigăm traiul zilnic?

Da, din toate aceste cauze, dar cea care 
ne roade încet-încet este incertitudinea:

 Ű incertitudinea a ceea ce se va întâmpla 
mâine, în viitorul apropiat sau chiar 

și în cel îndepărtat. Am fost destul de 
prevăzători în trecut și avem resurse 
îndestulătoare în această perioadă? 
Suntem stabili psihic și rezistenţi fizic 
să acţionăm asupra lucrurilor pe care 
le putem schimba și să evităm angoa-
sele cauzate de lucrurile pe care nu le 
putem schimba?

 Ű incertitudinea dacă suntem în stare să 
avem grijă de cei dragi;

 Ű incertitudinea dacă ne-am ales bine 
profesia și locul de muncă;

 Ű incertitudinea cu privire la locul și ro-
lul nostru în grup și societate. 

Cum putem să trăim cu incertitudi-
nea? Greu de zis, greu de făcut și greu de 
înţeles că nu tot ce găsim scris pe toate 
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gardurile, în toate articolele și postările ne 
este folositor în dorinţa noastră de a tre-
ce cu bine de această perioadă și de a ne 
reinventa într-o formă superioară celei în 
care am existat până acum. 

Este oare necesar să ne gândim acum 
mai mult ca niciodată la binele comunită-
ţii, la binele grupului din care facem parte 
sau să descoperim egoismul din noi și să 
ignorăm comunitatea? Apelurile generale 
fac referire la conștientizarea faptului că 
trăim într-o comunitate și ar trebui să ne 
pese, dar acţiunile individuale ale unora 
contrazic acest aspect. 

Sunt printre cei care cred că criza din 
2008 a avut nu numai tragediile ei, ci și 
beneficiile ei. Datorită acestei crize s-a 
realizat educarea unei părţi a populaţiei 
care din cauza unui sistem deficitar de 

învăţământ nu avea deloc cunoștinţe eco-
nomice și s-a realizat instruirea unor in-
stituţii de supraveghere. 

Acum, la 12 ani de la acea criză, ne 
confruntăm cu un alt tip de criză despre 
care auzisem doar trecător la orele de isto-
rie sau butonând telecomanda în speranţa 
găsirii unui film relaxant.

Ce este de făcut? Nu există sfaturi ge-
neral valabile. Fiecare reacţionează con-
form conștiinţei, educaţiei și pornirilor 
personale, dar nu cred că trebuie să uităm 
că dacă grupului din care facem parte 
îi este bine, atunci și individului, par-
te componentă a grupului, îi este bine. 
Cred că nu trebuie să lăsăm pornirile 
ego-ului să ne dirijeze viaţa și să ne exer-
săm empatia. Ce am face noi dacă am fi în 
locul altuia, cu resursele pe care acesta le 
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Aşa cum am mai 

spus de multe ori, 

adaptabilitatea este 

trăsătura umană 

care ne-a adus 

succesul ca specie.

casei unde suntem obligaţi să ne petrecem 
o parte din ce în ce mai mare din viaţă, la 
descoperirea unor hobby-uri de mult ui-
tate să ne adunăm și să vedem ce putem 
învăţa. Ce putem învăţa din această cri-
ză? Ce putem învăţa din evoluţia noastră 
până la această criză? Așa cum am mai 
spus de multe ori, adaptabilitatea este tră-
sătura umană care ne-a adus succesul ca 
specie. Este momentul să nu ne încrân-
cenăm să revenim la ce am fost până la 
criză, ci să ne adaptăm. Cum să ne adap-
tăm? Fiecare în mod personal fără însă 
a ignora grupul, comunitatea din care 
facem parte, dacă dorim să nu trăim sin-
guri, izolaţi în pădurea plină de semeni.

Ce putem face noi, evaluatorii de bu-
nuri? Putem să învăţăm cum să surprin-
dem în mod profesionist impactul incer-

are la dispoziţie? Am face mai bine? Știm 
noi o soluţie salvatoare? Dacă da, atunci 
hai să punem umărul și să ajutăm comu-
nitatea! Dacă nu, atunci să ne mai gândim 
încă o dată!

Ce învăţăminte vom trage la sfârșitul 
acestei perioade? Cine știe? 

Dar revenind la titlu: Cum să trăiești? 
Ca și când ai muri mâine sau ca și când ai 
trăi veșnic?

continui: Trăiește ca și cum ai muri 
mâine. Învaţă ca și cum ai trăi veșnic.

Da, acum cred că este momentul ca 
după perioada de reverie și de sentimente 
amestecate de tipul bucuriei întoarcerii la 
familie, la descoperirea fiecărui colţișor al 
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Eu am scris că putem 

să învăţăm, dar cu 

siguranţă pentru a 

avea certitudinea 

realizării unor rapoarte 

de evaluare pe 

deplin înţelese de 

utilizatori şi verificatori 

trebuie să învăţăm 

cum incertitudinea 

afectează 

valoarea estimată!

titudinii în evaluare. Nu este un concept 
nou. Despre incertitudine se vorbește de 
mult, dar acum mai mult ca niciodată tre-
buie să ne îndreptăm atenţia asupra aces-
tei teme. Standardele de evaluare includ 
de mulţi ani (din 2011) obligativitatea că 
raportul de evaluare să prezinte o descrie-
re clară și precisă a termenilor de referință 
ai evaluării, a scopului și a utilizării de-
semnate a acesteia (inclusiv orice limitare 
privind această utilizare) și relevarea ori-
căror ipoteze, ipoteze speciale, incertitu-
dini semnificative sau condiții limitative 
care influențează în mod direct evaluarea. 
(SEV 103 - Raportare, paragraful 10.2). 

Eu am scris că putem să învăţăm, dar 
cu siguranţă pentru a avea certitudinea 
realizării unor rapoarte de evaluare pe 
deplin înţelese de utilizatori și verificatori 

trebuie să învăţăm cum incertitudinea 
afectează valoarea estimată! 

În fraza anterioară am surprins două 
elemente majore ale standardelor de eva-
luare a bunurilor 2020: între putem și tre-
buie este foarte mare diferenţă. Pentru a 
evita orice dubiu, standardele 2020 includ 
în cadrul Glosarului următoarele definiţii 
ce nu lasă loc de interpretare:

Verbul „a putea” descrie acțiuni și 
proceduri a căror luare în considerare 
implică responsabilitatea evaluatorului. 
Chestiunile descrise în acest mod nece-
sită atenția și înțelegerea evaluatorului. 
Dacă evaluatorul pune în aplicare aceste 
proceduri în evaluare și modul în care 
face acest lucru vor depinde de exer-
citarea raționamentului profesional în 
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circumstanțele conforme cu obiectivele 
acestor standarde.

Spre exemplu: paragraful 10 c al stan-
dardului GEV 630 Evaluarea bunurilor 
imobile – identificarea altor utilizatori 
desemnaţi precizează la doilea marcator 
faptul ca se poate identifica utilizatorul 
desemnat prin tipul acestuia (auditor fi-
nanciar, consultant juridic, etc):

• identificarea altor persoane (fizice sau 
juridice) care pot avea acces la raportul 

de evaluare. Atunci când este posibil, aces-
te persoane trebuie să fie identificate prin 
nume, conform termenilor agreați cu cli-
entul. Totuși, dacă identificarea prin nume 
nu este adecvată, evaluatorul poate iden-
tifica o astfel de persoană prin precizarea 
tipului acesteia (de exemplu, auditorii cli-
entului, consultanții juridici ai clientului, 
autorități fiscale etc.).

Așadar, nu este obligatorie precizarea 
denumirii firmelor sau a numelor și pre-
numelor utilizatorilor dar, pentru protec-
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ţia noastră, a evaluatorilor, eu recomand 
menţionarea clară a denumirii sau nume-
lor pentru a evita transmiterea rapoarte-
lor pentru verificare și altor persoane de-
cât cele stabilite conform termenilor de 
referinţă. Nu sunt puţini cei care transmit 
rapoartele de evaluare către mai multe 
instituţii creditoare și ne trezim cu între-
bări din direcţii neașteptate și netarifa-
te. Atunci când estimăm un preţ pentru 
o evaluare includem în această estimare 
și un timp alocat pentru a răspunde la 
întrebări. Dacă acest timp se multiplică, 
fără adăugarea unei sume suplimentare, 
nu poate fi benefic pentru noi.

Expresia „ar trebui” indică responsa-
bilități presupuse a fi obligatorii. Evalua-
torul trebuie să se conformeze acestui tip 
de cerințe numai dacă acesta nu demon-
strează că acțiunile alternative urmate 
în circumstanțele date au fost suficien-
te pentru a îndeplini obiectivele acestor 
standarde. În rarele situații în care eva-
luatorul este încredințat că obiectivele 
standardului pot fi îndeplinite prin căi 
alternative, acesta trebuie să argumente-
ze în scris motivele pentru care acțiunea 
indicată nu a fost considerată necesară și/
sau adecvată.

Spre exemplu: paragraful 20.4 al stan-
dardului 101 Termenii de referință ai 
evaluării precizează:

Ori de câte ori este posibil, termenii de 
referință ai evaluării ar trebui stabiliți 
și conveniți de părțile implicate în evalua-
re înainte de începerea evaluării. Cu toate 
acestea, în anumite situații, termenii de 
referință ai evaluării s-ar putea să nu fie 
clari de la începutul evaluării. În astfel de 
situații, în momentul în care termenii de 
referință ai evaluării devin clari, evalua-
torii trebuie să comunice cu clientul și să 
convină cu acesta termenii de referință ai 
evaluării.

deci există posibilitatea ca termenii 
de referinţă să fie modificați pe parcursul 
evaluării.

Termenul „trebuie” indică o respon-
sabilitate necondiționată. Evaluatorul tre-
buie să îndeplinească acest tip de respon-
sabilități în toate situațiile în care există 
circumstanțele la care se aplică cerințele.

Spre exemplu: paragraful 30.2 al stan-
dardului 101 Termenii de referință ai 
evaluării precizează:

În cazul în care termenii de referință ai 
evaluării se modifică pe durata evaluării, 
elementele cuprinse în paragraful 20.3, 
precum și orice altă schimbare survenită 
pe parcursul evaluării trebuie comunica-
te clientului înainte de finalizarea evalu-
ării și de emiterea raportului de evaluare. 

Nu există posibilitatea de a preda ra-
portul de evaluare înainte de a comunica 
clientului termenii de referinţă în formă 
finală.

Chiar dacă este vorba de definirea unor 
termeni cu largă utilizare, care nu sunt 
specifici profesiei noastre, ci se utilizează 
în mai toate profesiile, necesitatea defini-
rii a apărut nu numai la nivel național, ci 
și la nivel internaţional datorită multiple-
lor interpretări ori traduceri mai mult sau 
mai puţin „șchioape”. Faptul că și la nivel 
internaţional a apărut această necesitate 
ne confirmă faptul că nu suntem izolaţi de 
comunitatea internaţională a evaluatorilor 
și prin conexiunea cu această comunitate 
putem învăţa împărtășind experienţe și so-
luţii la probleme ce pot fi comune tuturor.

Cred că trebuie să privim cu încrede-
re viitorul cu speranţa că nu ne va exclu-
de, dar nu rămânând în contemplaţie, ci 
adaptându-ne situaţiei prin care trecem 
și învâţând pas cu pas să îi facem faţă. 
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„Străduiește-te azi mai mult decât ieri dacă vrei ca mâine să conteze.”
 Norm Kelly, politician canadian

Daniel Manațe,

Preşedinte ANEVAR 

2016-2017

MAA, MRICS, REV

 Standardele, Pandemia  
și Suspecții de serviciu

Habemus Standarde, Ok!  
Ce facem cu ele?

Bună întrebare, mai ales că această 
adevărată bijuterie de colecție, Ediția SEV 
2020, merită să fie atârnată în panopliile 
tuturor evaluatorilor de pe meleagurile 
noastre. Din câteva motive pe care le voi 
parcurge succint în continuare:

 Ű În primul rând, nu e o ediție ba-
nală, periodică, de rutină, în care 
s-a schimbat ceva de dragul de a 
mai pune o bifă pe răbojul realiză-
rilor unui consiliu director. E o edi-
ție născută greu, cu sudoare, bâjbâ-
ieli, răsturnări de situație. Într-un fel, 
mult-așteptata ediție SEV 2020 este 
copilul pandemiei. 

Până la urmă ceva bun tot ne-a adus și 
pandemia. După dezbateri mai lungi (on-
line) sau mai scurte (la adunarea genera-
lă), în care ne-am sucit (decembrie 2019) 
și apoi ne-am răsucit (august 2020), prin 
aprobare de la distanță, deh – covidul, 
avem niște standarde proaspete, numai 
bune de aplicat. Unde mai pui că sunt și 
conforme cu ultimele publicate de IVSC 
în 2019. 

 Ű În al doilea rând, există modificări de 
substanță pe care trebuie să le cunoaș-
tem și să le înțelegem, pentru a le pu-
tea aplica efectiv. Cea mai importantă 
este apariția unui standard de sine 
stătător, care grupează într-un singur 
loc toate abordările și metodele de 
evaluare. Este vorba de SEV 105, re-
dactat într-o formă adaptată la speci-
ficul și cerințele profesiei de evaluator 
autorizat din România, motiv pentru 
care nu este identic cu IVS 105. 

Alte standarde noi importante sunt 
SEV 340 Evaluarea bunurilor imobile și 
eficiența energetică (EVIP) – preluat din 
Standardele Europene de Evaluare, re-
spectiv SEV 220 Datorii nefinanciare (IVS 
220) și SEV 102 Documentare și confor-
mare (IVS 102).

O serie de alte standarde au fost pre-
luate de la IVSC în forma lor actuală, care 
are modificări față de versiunile anterioa-
re. Acestea sunt marcate în continuare, 
între paranteze, cu indicativul standar-
dului internațional preluat ad literam; de 
exemplu SEV 101 (IVS 101) sau SEV 200 
(IVS 200). Două aspecte merită subliniate 
în aceste situații. Pe de o parte, dezvolta-

22 VALOAREA



O serie de ghiduri de 

evaluare, specifice 

doar standardelor 

autohtone de evaluare 

au suferit modificări 

de care va trebui 

să ținem seama 

în munca noastră.

rea dată de IVSC la SEV 250 Instrumente 
financiare (IVS 500), comparativ cu versi-
unea sa inițială, și care reflectă importan-
ța acordată pe plan internațional evalu-
ării instrumentelor financiare. Pe de altă 
parte, ridicarea nivelului de rafinare și 
complexitate al standardului de evaluare 
a întreprinderii, de exemplu prin diferen-
țierea între evaluarea structurilor simple 
de capital (acțiuni comune) versus a celor 
complexe (care includ și alte instrumente 
de capitaluri proprii în afara acțiunilor 
comune). Astfel, noul SEV 200 (IVS 200) 
prezintă metode de evaluare a structurilor 
complexe de capital mai puțin cunoscute 
evaluatorilor români, cum ar fi metoda 
valorii curente (CVM) sau metoda ratei 
rentabilității așteptate ponderată cu pro-
babilitatea (PWERM), aceste metode ne-
fiind tratate în niciunul din materialele 
publicate de ANEVAR până în prezent. 

O serie de ghiduri de evaluare, specifi-
ce doar standardelor autohtone de evalu-
are au suferit modificări de care va trebui 
să ținem seama în munca noastră. Pentru 
a ilustra acest aspect iau la întâmplare un 
Ghid, GEV 630, și menționez adăuga-
rea unor paragrafe noi (14, 25, 60), 
eliminarea altora (59), respectiv 
completarea, modificarea și re-
numerotarea altora (ex. 23 – 
fost 22, 108 – fost 107 etc.). 
Un tratament similar, 
însă, a fost aplicat și 
GEV 500, GEV 600 
sau GEV 620.

 Ű În al treilea rând, obligația de deviere 
de la SEV ca urmare a cerințelor le-
gislative, de reglementare sau a cerin-
țelor altor autorități corespunzătoare 
scopului și jurisdicției evaluării, pre-
valează în continuare asupra tuturor 
celorlalte cerințe ale SEV.

 Ű În fine, ediția 2020 a standardelor in-
clude și Codul de etică al profesiei de 
evaluator autorizat, aprobat prin HCN 
nr. 1/2012, cod ale cărui cerințe de in-
tegritate, imparțialitate, obiectivitate, 
raționament independent și condu-
ită etică trebuie respectate în mun-
ca noastră de evaluatori autorizați, 
alături de obligația de conformare  
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la cerințele SEV și la legislația inciden-
tă evaluărilor realizate.

Și ca să nu las întrebarea din deschi-
derea articolului în coadă de pește, în loc 
de răspuns vin cu câteva sugestii: le citim, 
le studiem, le analizăm, identificăm dife-
rențele față de ediția anterioară, înțelegem 
dacă și ce ar trebui schimbat. În continu-
are modificăm template-urile rapoartelor 
de evaluare, în special referințele la stan-
darde, abordări și metode de evaluare. Iar 
la final, actualizăm, unde e cazul, modele-
le de evaluare în Excel sau în alte aplicații 
de calcul.

Evaluarea  
în vremea pandemiei

Epidemia cu Sars-2- COVID 19 izbuc-
nită în regiunea Wuhan din China la finele 
anului 2019 s-a răspândit în toată lumea 
cu o virulență neașteptată, compromițând 
perspectivele de creștere economică la ni-
vel mondial. Efectele negative induse în 
special de măsurile cvasi-generalizate pe 
glob de protejare a populației de efectele 
virusului Sars-Cov-2 au generat, în afară 
de scăderi economice majore sau de o vo-
latilitate extremă a piețelor de capital, ilus-

trate de graficul de mai jos, și incertitudine 
în prognozele următoare. 

Recunoscând gravitatea problemei, 
respectiv numărul extrem de ridicat de 
persoane afectate - miliarde de oameni, 
severitatea compromiterii creșterilor eco-
nomice a cvasi-totalității statelor, și, nu în 
ultimul rând, a gradului ridicat de incerti-
tudine generat de aspecte cum ar fi durata 
pandemiei sau magnitudinea impactului 
asupra fiecărei economii în parte, Co-
misia Națională de Prognoză și Strategie 
a României (CNPS) consideră, pe bună 
dreptate, că pandemia COVID 19 s-a 
transformat în „cel mai important șoc ne-
gativ la adresa economiei mondiale, după 
criza economico-financiară din anul 2009”. 

Analizând, pentru ilustrare, doar pro-
ducția industrială din România, obser-
văm că au fost afectate în special ramurile 
cu o pondere ridicată la export. Evoluția 
trimestrială a producției industriale pro-
iectată de CNPS este prezentată în gra-
ficul următor, unde vedem abaterea de 
la proiecțiile inițiale (linia continuă al-
bastră) în două scenarii de abatere: cel 
în formă de V (mai favorabil, linie verde 
întreruptă), respectiv cel în formă L (nefa-
vorabil, cu linie galbenă întreruptă):

Evoluția indicilor internaționali S&P500 (albastru) și Euronext Top 100 (roșu) 
Sursa: Yahoo Finance
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Trebuie să ne 

pregătim cu atât 

mai bine cu cât 

incertitudinea care 

pluteşte în jurul 

profesiei este mai 

pronunțată. Și 

de ce nu, putem 

începe chiar cu 

Standardele de 

evaluare a bunurilor 

– Ediția 2020, prin 

actualizarea textelor 

din tipurile de 

rapoarte de evaluare 

pe care le folosim 

fiecare şi adaptarea 

corespunzătoare a 

modelelor de calcul.

Privind acest grafic începem să rea-
lizăm, de fapt, cât de complicată devine 
evaluarea bunurilor în vremea pandemiei. 
Situația se încurcă și mai mult în momen-
tul în care conștientizezi că diferite indus-
trii sunt impactate diferit de pandemie. 
În timp ce unele sunt pe mască de oxi-
gen (HORECA sau Transportul aviatic de 
persoane), înăbușite de covid, altele sunt 
pe val (Social Media sau Vânzările onli-
ne), impulsionate de măsurile autorități-
lor de carantină, izolare la domiciliu sau 
de restricționare a circulației persoanelor, 
ori chiar de frica cetățenilor de a ieși, de a 
circula, de a interacționa cu alți oameni. 

Dacă mai adăugăm și reticența unor 
proprietari de a accepta inspecția pro-
prietăților în timpul stării de urgență sau 
evitarea inspecției din motive similare, 
practicată chiar de unii evaluatori în ace-
eași perioadă, înțelegem efectul de ampli-
ficare a dificultăților evaluărilor realizate 
fără inspecție folosind alibi-ul dat de pan-
demie. Practic, la incertitudinea legată de 
piața specifică sau de comportamentul 
alterat al consumatorilor în pandemie, 
se suprapune și cea privind bunul evalu-
at vizavi de absența inspecției și posibi-
lele probleme care pot surveni din acest 
motiv.

Nicolas Talbot, directorul executiv al 
IVSC, a caracterizat în mod sugestiv pe-
rioada actuală în contextul pandemiei: 
„Trăim unul dintre cele mai provocatoare 
și nesigure momente din istoria recentă a 
lumii.” Iar aceste provocări nu sunt doar 
economice sau medicale și nu se manifes-
tă doar la nivel de industrii sau regiuni de 
dezvoltare, ci și la nivel de profesii, aso-
ciații profesionale, firme de evaluare sau 
evaluatori independenți. 

Și atunci, ce ne rămâne de făcut? Pre-
gătire, cercetare, asumare.

Trebuie să ne pregătim cu atât mai 
bine cu cât incertitudinea care plutește în 
jurul profesiei este mai pronunțată. Și de 
ce nu, putem începe chiar cu Standarde-
le de evaluare a bunurilor – Ediția 2020, 
prin actualizarea textelor din tipurile de 
rapoarte de evaluare pe care le folosim fi-
ecare și adaptarea corespunzătoare a mo-
delelor de calcul.

Cercetarea va fi sensibil mai laborioa-
să decât în perioada anterioară, deoarece, 
în multe situații, contractarea diferitelor 
industrii sau cea a piețelor specifice unor 
bunuri îngreunează culegerea de infor-
mații valoroase în economia lucrării; mai 
precis a acelora care se pot transforma în 
„aurul evaluării” sau intelligence, cum este 
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Natura muncii pe 

care o facem şi 

responsabilitatea 

față de clienți, 

utilizatori, colegi 

şi profesie, ne 

obligă să ne 

asumăm munca 

noastră cristalizată 

în rapoartele 

de evaluare.

descris în seminarul de Business Intelli-
gence pentru evaluatori, adică informații 
cheie în evaluare. 

Natura muncii pe care o facem și res-
ponsabilitatea față de clienți, utilizatori, 
colegi și profesie, ne obligă să ne asumăm 
munca noastră cristalizată în rapoartele 
de evaluare. Și asta în condițiile precare 
de acum, în care realizarea unor previzi-
uni, care în anul precedent ar fi fost sim-
plă, acum devine semnificativ mai greoaie 
și mai incertă.

Cine poate să ne ajute în aceste demer-
suri? Asociația. A și făcut-o. Cum?

Pentru a veni în sprijinul evaluatorilor 
autorizați afectați de efectele economice ale 
pandemiei, Consiliul Director a luat mă-
suri concrete, de la prelungirea termenului 
de plată a părții fixe a cotizației cu bonifi-
cație, până la reducerea de 25% la partea 
variabilă a cotizației, constând din tariful 
seminarelor online de pregătire profesio-
nală, promovate până la finele anului 2020. 

În altă ordine de idei, ANEVAR a 
emis cu operativitate, chiar pe data de 
24.03.2020, „Punctul de vedere cu privire 
la inspecțiile proprietăților imobiliare în 
vederea evaluării, pe perioada măsurilor 
de protecție împotriva răspândirii virusu-
lui COVID -19”. A urmat apoi, pe data de 
18.04.2020 „Poziția ANEVAR cu privire la 
activitatea de evaluare în contextul Pan-
demiei cu COVID-19”. Asociația și-a con-
tinuat agenda de pregătire profesională a 
membrilor organizând online în 8 iulie, 
pe platforma ZOOM și în colaborare cu 
Academia de Studii Economice din Bu-
curești, tradiționala conferință „Evalua-
rea pentru piața de capital din România”, 
în care au fost prezentări adresate direct 
unor tematici de interes cum ar fi: impac-
tul pandemiei asupra modului de evalua-
re a bunurilor, în general, respectiv al în-
treprinderilor, în particular. 

ANEVAR se alătură astfel unei liste se-
lecte de asociații profesionale de evaluare 
sau provideri de date și informații necesare 

evaluării care au pus la dispoziția membri-
lor lor sau a profesiei în general, o serie de 
materiale, sfaturi și îndrumări utile părți-
lor implicate în misiunile de evaluare. Între 
acestea se numără prestigioasele organi-
zații: IVSC, TEGoVA, Appraisal Institute, 
RICS sau American Society of Appraisers.  

Suspecții de serviciu 
Avem, deci, standarde noi, despre care 

toți evaluatorii autorizați știu foarte bine 
că trebuie aplicate în misiunile diverse de 
evaluare a bunurilor pe care le acceptă. 
Este o obligație prevăzută în OG 24/2011, 
dar, oare toți cei care, într-un fel sau altul, 
prestează activități de evaluare a bunuri-
lor știu asta? Sau, dacă știu, practică? 

Întrebare retorică, cu răspuns, dacă ar 
fi să îi găsim totuși unul, din nefericire, 
negativ.

Unde anume se întâmplă să fie ignora-
te, în unele cazuri, prevederile legale pri-
vind activitățile de evaluare a bunurilor? 
Sunt convins că mulți dintre cititori știu 
deja. În instanțe, desigur. În unele dintre 
expertizele judiciare evaluatorii, sau care, 
exprimat în alți termeni, includ și evalua-
rea unor bunuri. 

Importanța conformării evaluărilor la 
un set de standarde este esențială din mai 
multe puncte de vedere. Nu doar că stan-
dardele de evaluare reprezintă „cele mai 
bune practici”, iar acest lucru este de natu-
ră să protejeze atât interesele publicului, 
ale clienților și destinatarilor evaluărilor, 
cât și pe cele ale evaluatorilor autorizați, 
ale asociației, ale profesiei. 

De fapt e vorba de mai mult. De posi-
bilitatea de comparare a muncii mai mul-
tor evaluatori. Să presupunem că într-un 
litigiu părțile prezintă instanței mai multe 
evaluări ale aceluiași bun făcute în același 
context și la aceeași dată. Dar semnificativ 
diferite ca rezultat. Cum pot fi comparate 
acele lucrări, fie ele rapoarte de evaluare 
uzuale, fie expertize judiciare evaluatorii 
dacă nu se supun toate aceluiași set de re-
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Dacă expertul judiciar 

numit să execute o 

expertiză evaluatorie 

a aceluiaşi bun, 

evaluat anterior de un 

evaluator autorizat, 

nu foloseşte 

standardele 

de evaluare 

în expertiza 

sa, rezultatul 

muncii 

sale poate/

este posibil/

este probabil 

să difere mai puțin 

sau mai mult, poate 

chiar semnificativ, 

de rezultatul 

celeilalte lucrări.

guli, mai bine spus standarde? E ca și cum 
două persoane ar privi simultan la o casă 
prin binoclu, dar în timp ce una are reglat 
aparatul corect și vede imobilul în toate 
detaliile sale, celălalt observator are un 
reglaj greșit și vede totul încețoșat. Puși 
apoi să descrie ambii ce au văzut, primul 
furnizează o descriere fidelă, în timp ce 
celălalt este departe de realitate. Reglajul 
are, în acest caz, exact rolul standardelor 
de evaluare. Fără același reglaj, adică ace-
leași standarde, părțile nu au cum să ob-
serve aceeași valoare. Nici măcar valori 
apropiate. 

Dacă expertul judiciar numit să 
execute o expertiză evaluatorie a 
aceluiași bun, evaluat anterior de 
un evaluator autorizat, nu folo-
sește standardele de evaluare în 
expertiza sa, rezultatul mun-
cii sale poate/este posibil/este 
probabil să difere mai puțin 
sau mai mult, poate chiar sem-
nificativ, de rezultatul celeilalte 
lucrări. Ce mai contează dacă 
evaluatorul autorizat a realizat un 
raport de evaluare impecabil, în 
conformitate cu standardele de eva-
luare a bunurilor relevante pentru misi-
une, cele care, vă amintiți, constituie „cele 
mai bune practici”. Opinia care contează 
în instanță este a expertului judiciar. Care 
folosește un alt reglaj la „binoclul său”, 
adică o metodologie proprie de evaluare 
care ar putea fi perfectă în neconformitatea 
sa cu standardele de evaluare a bunurilor. 
Răspunsul este unul trist. Independent de 
faptul că a realizat o muncă ireproșabilă 
din unghiul de vedere al profesiei sale, 
evaluatorul autorizat ar putea fi trans-
format în actualul context al expertize-
lor judiciare într-un „suspect de serviciu”. 
Numai bun de luat la țintă, sau mai rău, 
de pus la plată. Și nu mai amintesc acum 
de eventualele efecte injuste pe care le-ar 
putea suferi justițiabilii în litigiile/proce-
sele care implică expertize evaluatorii re-

alizate în derâdere față de cadrul legitim 
instituit de legislația evaluării bunurilor 
în România.

Voi concluziona citându-l pe domnul 
Sorin Petre, președintele în exercițiu al 
ANEVAR, care, în Cuvântul de introdu-
cere a Ediției SEV 2020, scria: „Aplicarea 
Standardelor de evaluare a bunurilor este 
obligatorie în activitatea de evaluare desfă-
șurată în România. Din acest punct de ve-

dere, standardele de evaluare adoptate de 
Asociație trebuie să stea la baza elaborării 
tuturor rapoartelor de evaluare/verificare, 
inclusiv a celor executate pentru experti-
zele judiciare care se referă la estimarea 
valorii unor bunuri”.

Strategic, în fața Consiliului Director 
al ANEVAR, mai actuală ca oricând, stă 
sarcina de a continua demersurile începu-
te încă din 2014 și care vizau armonizarea 
cadrului de derulare a expertizelor judici-
are evaluatorii cu legislația evaluării bu-
nurilor în România și integrarea Asociați-
ei în acest proces, în care, nu se îndoiește 
nimeni, are cea mai mare competență. 
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Număr de rapoarte de evaluare şi număr  
de clădiri introduse în BIF – Baza de Informații Fiscale

Statistici generale la 30 iunie 2020

Figura 1. Dinamica relativă a numărului de rapoarte realizate și de clădiri evaluate

În contextul pandemiei de COVID-19, termenul de 
depunere a rapoartelor de evaluare în scopul impozitării 
a fost prorogat până la data de 30 iunie 2020 inclusiv prin 
OUG nr. 29/2020. Astfel, BIF-ul a fost disponibil înregistră-
rii rapoartelor de evaluare în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 
2020, interval în care au fost evaluate 145.926 de clădiri, 
cuprinse în 52.557 de rapoarte de evaluare. 

Începând cu 2018, observăm o tendință ușor descrescă-
toare a numărului de rapoarte de evaluare realizate și a nu-
mărului de clădiri evaluate în scopul impozitării (Figura 1). 
Comparativ cu perioada anterioară, în BIF s-au înregistrat 
cu 11% mai puține clădiri și cu 3% mai puține rapoarte de 
evaluare. Analizând din perspectiva distribuției trimestri-
ale, trendul descendent al înregistrărilor din BIF este mult 
mai accentuat în primul trimestru al anului 2020 față de 
aceeași perioadă a anului trecut, numărul clădirilor evalu-
ate fiind cu 22% mai mic, iar cel al rapoartelor realizate cu 
16% mai mic. În cel de-al doilea trimestru din 2020, s-au 
înregistrat doar 7.281 de rapoarte de evaluare care includ 
19.170 de clădiri, reprezentând 13% pondere numerică în 
totalul clădirilor evaluate la data de 31.12.2019.

Aproape 60% din activitatea de evaluare în scopul im-
pozitării este concentrată în municipiul București și în 14 
județe, având în vedere distribuția teritorială a numărului 

de clădiri evaluate și de rapoarte de evaluare pregătite în 
acest scop. Municipiul București conduce topul cu 12,7% 
clădiri evaluate și 11,1% rapoarte realizate, urmat de jude-
țele Timiș (4,8% clădiri și 3,7% rapoarte), Constanța (4,4% 
clădiri și 4,4% rapoarte), Ilfov (4,4% clădiri și 3,4% rapoar-
te), Prahova (3,7% clădiri și 3,1% rapoarte), Cluj (3,6% ra-
poarte și 4,1% rapoarte), Brașov (3,5% clădiri și 3,7% ra-
poarte), Bihor (3,2% clădiri și 3,5% rapoarte), Argeș (3,1% 
clădiri și 3,1% rapoarte), Iași (2,8% clădiri și 3,1% rapoar-
te), Sibiu (2,7% clădiri și 3,3% rapoarte), Suceava (2,4% clă-
diri și 3,4% rapoarte) și Mureș (2,4% clădiri și 2,6% rapoar-
te) (Figurile 2 și 3).

 În ceea ce privește tipul contribuabilului, persoanele 
juridice rămân a fi cele care solicită cele mai multe lucrări 
de evaluare în scopul impozitării, întrucât 91% din clădiri-
le evaluate și 81% din rapoartele realizate au fost destinate 
clienților persoane juridice (Tabelul 4). Clădirile evaluate 
sunt încadrate în proporție de 85% la categoria de utiliza-
re nerezidențială, doar 12% fiind clădiri rezidențiale și 3% 
clădiri mixte (Tabelul 6). Această distribuție a clădirilor 
evaluate în funcție de categoria de utilizare se respectă și în 
cazul statisticilor calculate după tipul de contribuabil, din 
clădirile evaluate pentru persoanele fizice 84% sunt nere-
zidențiale, iar pentru persoanele juridice 86% (Tabelul 7).  
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1. Număr clădiri și număr rapoarte de evaluare – distribuție pe județe și București

Figura 2. Topul județelor pentru care s-au evaluat cele mai multe clădiri în scopul impozitării

Județ/
Bucureşti

Număr clădiri
Număr 

rapoarte

Pondere din 
total număr 
clădiri (%)

Pondere din 
total număr 
rapoarte (%)

Număr 
clădiri/raport

Alba 2.764 1.024 1.9 1.9 2.7

Arad 4.177 1.193 2.9 2.3 3.5

Argeş 4.512 1.652 3.1 3.1 2.7

Bacău 3.315 1.486 2.3 2.8 2.2

Bihor 4.623 1.821 3.2 3.5 2.5

Bistriţa-
Năsăud

1.466 695 1.0 1.3 2.1

Botoşani 1.447 672 1.0 1.3 2.2

Brăila 2.576 698 1.8 1.3 3.7

Braşov 5.052 1.930 3.5 3.7 2.6

Bucureşti 18.470 5.832 12.7 11.1 3.2

Buzău 2.692 1.132 1.8 2.2 2.4

Călăraşi 1.994 581 1.4 1.1 3.4

Caraş-Severin 2.265 673 1.6 1.3 3.4

Cluj 5.226 2.155 3.6 4.1 2.4

Constanţa 6.433 2.332 4.4 4.4 2.8

Covasna 1.310 534 0.9 1.0 2.5

Dâmboviţa 2.711 943 1.9 1.8 2.9

Dolj 3.515 1.215 2.4 2.3 2.9

Galaţi 2.742 1.108 1.9 2.1 2.5

Giurgiu 1.535 437 1.1 0.8 3.5

Gorj 1.798 672 1.2 1.3 2.7

Județ/
Bucureşti

Număr clădiri
Număr 

rapoarte

Pondere din 
total număr 
clădiri (%)

Pondere din 
total număr 
rapoarte (%)

Număr 
clădiri/raport

Harghita 2.433 956 1.7 1.8 2.5

Hunedoara 3.814 1.235 2.6 2.3 3.1

Ialomiţa 1.837 624 1.3 1.2 2.9

Iaşi 4.154 1.643 2.8 3.1 2.5

Ilfov 6.426 1.788 4.4 3.4 3.6

Maramureş 2.843 1.293 1.9 2.5 2.2

Mehedinţi 1.448 535 1.0 1.0 2.7

Mureş 3.528 1.358 2.4 2.6 2.6

Neamţ 1.866 719 1.3 1.4 2.6

Olt 2.447 757 1.7 1.4 3.2

Prahova 5.471 1.643 3.7 3.1 3.3

Sălaj 1.290 561 0.9 1.1 2.3

Satu Mare 2.616 1.225 1.8 2.3 2.1

Sibiu 3.932 1.718 2.7 3.3 2.3

Suceava 3.557 1.799 2.4 3.4 2.0

Teleorman 2.067 642 1.4 1.2 3.2

Timiş 7.017 1.963 4.8 3.7 3.6

Tulcea 2.138 651 1.5 1.2 3.3

Vâlcea 2.903 1.045 2.0 2.0 2.8

Vaslui 1.772 707 1.2 1.3 2.5

Vrancea 1.744 910 1.2 1.7 1.9

Total 145.926 52.557 100 100 2.8

12.7%
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Tabelul 1
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Figura 3. Topul județelor pentru care s-au realizat cele mai multe rapoarte  
de evaluare în scopul impozitării clădirilor

11.1%

4.4% 4.1% 3.7% 3.7% 3.5% 3.4% 3.4% 3.3% 3.1% 3.1% 3.1% 2.8% 2.6% 2.5%
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2. Număr clădiri și număr rapoarte de evaluare – distribuție pe sectoare București

Figura 4. Distribuția relativă a numărului de clădiri evaluate pe sectoare București

Sector Bucureşti Număr clădiri Număr rapoarte
Pondere din total număr 

clădiri (%)
Pondere din total număr 

rapoarte (%)
Număr clădiri/raport

Sector 1 4.853 1.669 26,3 28,6 2,9

Sector 2 4.373 1.184 23,7 20,3 3,7

Sector 3 2.873 1.043 15,6 17,9 2,8

Sector 4 2.197 636 11,9 10,9 3,5

Sector 5 1.578 575 8,5 9,9 2,7

Sector 6 2.596 725 14,1 12,4 3,6

Bucureşti 18.470 5.832 100 100 3,2

26.3%
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11.9%
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Notă: Structura (%) numărului de clădiri evaluate în scopul impozitării, distribuite pe sectoare Bucureşti

Notă: Structura (%) numărului total de rapoarte de evaluare realizate în scopul impozitării clădirilor, distribuite pe județe şi Bucureşti

Tabelul 2
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4. Număr clădiri și număr rapoarte de evaluare – distribuție pe tipuri  
de contribuabil: persoană fizică (PF), persoană juridică (PJ)

- Țară -

3. Număr clădiri și număr rapoarte de evaluare – distribuție lunară

Luna Număr clădiri Număr rapoarte
Pondere din total număr 

clădiri (%)
Pondere din total număr 

rapoarte (%)
Număr clădiri/raport

Ianuarie 33.227 12.291 22,8 23,4 2,7

Februarie 39.887 16.247 27,3 30,9 2,5

Martie 53.642 16.738 36,8 31,8 3,2

Aprilie 3.053 950 2,1 1,8 3,2

Mai 3.836 1.573 2,6 3,0 2,4

Iunie 12.281 4.758 8,4 9,1 2,6

Total 145.926 52.557 100 100 2,8

Figura 5. Distribuția relativă a numărului de rapoarte realizate pe sectoare București

Tip contribuabil Număr clădiri Număr rapoarte
Pondere din total număr 

clădiri (%)
Pondere din total număr 

rapoarte (%)
Număr clădiri/raport

Persoana fizică 13.020 9.864 8,9 18,8 1,3

Persoana juridică 132.906 42.693 91,1 81,2 3,1

TOTAL 145.926 52.557 100 100 2,8

28.6%

20.3%
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12.4% 10.9% 9.9%
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Notă: Structura (%) numărului de rapoarte de evaluare realizate în scopul impozitării clădirilor, distribuite pe sectoare Bucureşti

Tabelul 3

Tabelul 4
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Tip contribuabili Sector Bucureşti Număr clădiri Număr rapoarte
Pondere din total 
număr clădiri (%)

Pondere din total 
număr rapoarte (%)

Număr clădiri/raport

Persoană fizică

Sector 1 535 414 29,5 28,7 1,3

Sector 2 351 274 19,4 19,0 1,3

Sector 3 334 284 18,4 19,7 1,2

Sector 4 145 125 8,0 8,7 1,2

Sector 5 256 193 14,1 13,4 1,3

Sector 6 192 152 10,6 10,5 1,3

Total 1.813 1.442 100 100 1,3

Persoană juridică

Sector 1 4.318 1.255 25,9 28,6 3,4

Sector 2 4.022 910 24,2 20,7 4,4

Sector 3 2.539 759 15,2 17,3 3,3

Sector 4 2.052 511 12,3 11,6 4,0

Sector 5 1.322 382 7,9 8,7 3,5

Sector 6 2.404 573 14,4 13,1 4,2

Total 16.657 4.390 100 100 3,8

TOTAL  18.470 5.832 - - 3,2

Tabelul 5 - București -
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Figura 6. Situație comparativă persoane fizice vs. persoane juridice

5. Număr clădiri și număr rapoarte de evaluare – distribuție  
pe categorii de utilizare a clădirilor: rezidențială, nerezidențială, mixtă

6. Număr clădiri și număr rapoarte de evaluare  
– distribuție pe tipuri de contribuabili și categorii de utilizare

Categorie utilizare Număr clădiri Număr rapoarte
Pondere din total număr 

clădiri (%)
Pondere din total număr 

rapoarte (%)
Număr clădiri/raport

Rezidențială 17.697 6.785 12,1 12,3 2,6

Nerezidențială 124.595 45.105 85,4 81,5 2,8

Mixtă 3.634 3.422 2,5 6,2 1,1

Tip 
contribuabil

Categorie utilizare Număr clădiri Număr rapoarte
Pondere din total  
număr clădiri (%)

Pondere din total 
număr rapoarte (%)

Număr clădiri/raport

Persoană 
fizică

Nerezidențială 10.907 7.943 83,8 79,5 1,4

Mixtă 2.113 2.054 16,2 20,5 1,0

Total 13.020 9.997 100 100 1,3

Persoană 
juridică

Rezidențială 17.697 6.785 13,3 15,0 2,6

Nerezidențială 113.688 37.162 85,5 82,0 3,1

Mixtă 1.521 1.368 1,1 3,0 1,1

Total 132.906 45.315 100 100 2,9

Tabelul 7

Tabelul 6
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Raport de analiză statistică  
a Bazei Imobiliare de Garanții (BIG)

A. STATISTICI GENERALE PE TIPURI ȘI SUBTIPURI  
DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

Q2 2020

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 (%)

Industrială 1.600,76 31,51 1.794 8,89

Rezidențială 1.287,06 25,34 13.879 68,78

Comercială 1.281,34 25,23 2.017 10,00

Teren 428,00 8,43 2.023 10,03

Agricolă 213,80 4,21 210 1,04

Mixtă 174,87 3,44 196 0,97

Alte tipuri 93,79 1,85 60 0,30

Total 5.079,62 100,00 20.179 100,00

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

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

1 Ordine descrescătoare a sumei valorilor de piață

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

a. Proprietăți de tip rezidențial

b. Proprietăți de tip comercial

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

Procentaj  
valoric (%)

Număr  
rapoarte

Procentaj  
cantitativ (%)

Rezidențială

Apartament în bloc 669,37 52,01 9.982 71,92

Casă cu teren 417,34 32,43 3.327 23,97

Bloc de apartamente 107,19 8,33 42 0,30

Apartament în casă 49,04 3,81 521 3,75

Ansamblu rezidențial 44,11 3,43 7 0,05

Total 1.287,06 100,00 13.879 100,00

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 525,38 41,00 852 42,24

Spațiu de birouri - clădire 
independentă 296,30 23,12 235 11,65

Unitate cazare 250,87 19,58 177 8,78

Spațiu comercial - parte dintr-o 
clădire

144,07 11,24 630 31,23

Spațiu de birouri - parte dintr-o 
clădire 58,35 4,55 115 5,70

Spațiu de agrement 6,36 0,50 8 0,40

Total 1.281,34 100,00 2.017 100,00
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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 depozitare și logistică 824,70 51,52 952 53,07

Spațiu de producție 776,06 48,48 842 46,93

Total 1.600,76 100,00 1.794 100,00

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) 92,78 53,06 121 61,73

Spațiu comercial și de birouri 38,19 21,84 23 11,73

Bloc de apartamente cu spații comerciale (retail) 21,76 12,44 9 4,59

Spațiu de producție și depozitare 15,72 8,99 34 17,35

Spațiu de birouri cu spații comerciale (retail) 6,42 3,67 9 4,59

Total 174,87 100,00 196 100,00

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

Agricolă

Siloz 100,15 46,84 53 25,24

Fermă zootehnică 45,11 21,10 82 39,05

Seră legumicolă / floricolă 14,43 6,75 8 3,81

FNC 13,44 6,29 5 2,38

Fermă agricolă de cultură 12,05 5,64 24 11,43

Fermă avicolă 10,12 4,73 16 7,62

Cramă/ Centru de vinificație 6,69 3,13 3 1,43

Abator 5,99 2,80 6 2,86

Livadă 2,92 1,37 7 3,33

Moară 1,79 0,84 4 1,90

Fermă piscicolă 1,10 0,52 2 0,95

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

Total 213,80 100,00 210 100,00

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 222,21 51,92 964 47,65

Cu destinație agricolă 74,15 17,33 336 16,61

Intravilan arabil 62,33 14,56 299 14,78

Extravilan 61,20 14,30 415 20,51

Cu destinație specială 6,76 1,58 5 0,25

Cu destinație forestieră 1,35 0,31 4 0,20

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

Total 428,00 100,00 2.023 100,00

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 56,82 60,59 18 30,00

Stație distribuție carburanți 19,10 20,37 36 60,00

Centrală hidroelectrică 17,86 19,04 6 10,00

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

Total 93,79 100,00 60 100,00

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

B. INDICATORI STATISTICI PE TIPURI DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

a. Proprietăți de tip rezidențial

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

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

Alba Iulia Casă cu teren 840

Alba Iulia Apartament în bloc 866

Alexandria Apartament în bloc 575

Arad Apartament în bloc 966

Arad Casă cu teren 679

Bacău Apartament în bloc 843

Baia Mare Apartament în bloc 905

Bistriţa Apartament în bloc 816

Botoșani Apartament în bloc 897

Brăila Apartament în bloc 853

Brașov Apartament în bloc 1.111

București Apartament în bloc 1.246

București Apartament în casă 1.417

Buzău Apartament în bloc 971

Cluj-Napoca Casă cu teren 1.416

Cluj-Napoca Apartament în bloc 1.631

Constanţa Apartament în bloc 1.138

Craiova Apartament în bloc 1.141

Craiova Casă cu teren 955

Drobeta-Turnu Severin Apartament în bloc 755

Focșani Apartament în bloc 874

Galaţi Apartament în bloc 913

Giurgiu Apartament în bloc 623

Iași Apartament în bloc 1.119

Oradea Casă cu teren 870

Oradea Apartament în bloc 1.042

Piatra-Neamţ Apartament în bloc 777

Pitești Apartament în bloc 1.044

Ploiești Casă cu teren 788

Ploiești Apartament în bloc 1.015

Râmnicu Vâlcea Apartament în bloc 921

Satu Mare Apartament în bloc 741
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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 1.631

2 Timişoara 1.249

3 Bucureşti 1.246

4 Craiova 1.141

5 Constanţa 1.138

6 Iaşi 1.119

7 Braşov 1.111

8 Piteşti 1.044

9 Oradea 1.042

10 Sibiu 1.023

Casă cu teren – Top 10 valoare de piață/ mp

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

1 Cluj-Napoca 1.416

2 Timişoara 1.070

3 Craiova 955

4 Oradea 870

5 Alba Iulia 840

6 Ploieşti 788

7 Arad 679

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

Sibiu Apartament în bloc 1.023

Slatina Apartament în bloc 937

Slobozia Apartament în bloc 769

Suceava Apartament în bloc 912

Târgoviște Apartament în bloc 772

Târgu Jiu Apartament în bloc 1.016

Târgu Mureș Apartament în bloc 1.006

Timișoara Apartament în bloc 1.249

Timișoara Casă cu teren 1.070

Tulcea Apartament în bloc 1.007

Zalău Apartament în bloc 717

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 1.613

2 Sector 2 1.334

3 Sector 3 1.291

4 Sector 6 1.207

5 Sector 4 1.177

6 Sector 5 1.090

Valoare de piață/ mp - Casă cu teren

Valori de piață (€/ mp) – Sectoare București

Valori de piață (€/ mp) – Sectoare București

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

Sector 1
Apartament în bloc 1.613

Casă cu teren 1.378

Sector 2 Apartament în bloc 1.334

Sector 3 Apartament în bloc 1.291

Sector 4 Apartament în bloc 1.177

Sector 5 Apartament în bloc 1.090

Sector 6 Apartament în bloc 1.207
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Valoare de piață/ mp - Apartament în bloc

Extravilan

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

1 Constanţa 0,71

2 Călăraşi 0,69

Valori de piață (€/ mp) – Județe

c. Teren 

Cu destinație agricolă

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

1 Timiş 0,70

2 Călăraşi 0,67

3 Ialomiţa 0,62

Valori de piață (€/ mp) – Județe

b. Proprietăți de tip industrial 

Spațiu de depozitare și logistică

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

1 Ilfov 395
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Eficientizarea muncii,  
cheia succesului!

Mihaela Kocsis,  
membru ANEVAR, 

Filiala Vest

Cum a apărut ideea realizării programului Kost?

La realizarea acestui program au contribuit o sumă de 
factori, precum:

 Ű Apariția excelentelor Cataloage IROVAL, avându-l ca 
autor pe ing. Corneliu Șchiopu, pe care mi-am propus 
să le utilizez într-un mod cât mai eficient în procesul de 
evaluare. 

 Ű Deschiderea extraordinară atât a autorului cataloagelor, 
cât și a conducerii IROVAL, care mi-au permis să inițiez 
proiectul de realizare a programului Kost, în condiții de 
deplină susținere și legalitate.

 Ű Studiile mele de bază: facultatea de construcții civile, in-
dustriale și agricole.

 Ű Experiența anterioară, de 16 ani, ca analist programator.

 Ű Experiența de peste 20 ani, ca evaluator.

 Ű Faptul că apreciez abordarea prin cost ca fiind  
de importantă în cadrul procesului de evaluare.

Despre programul Kost Plus
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face atunci când te grăbești și când 
trebuie să cauți informații în mai 
multe părți și apoi să le copiezi din-
tr-o parte în alta. 

Dau în continuare niște exemple 
de avantaje oferite de program:

 Ű  În cazul lucrărilor de reevaluare 
este o problemă de câteva secun-
de să obții costurile reevaluate.

 Ű  Dacă ai un calcul făcut pentru o 
clădire cu structura de rezistență 
din cărămidă și afli că, de fapt, 
aceasta este din bolțari, sau ai 
luat în calcul o grosime de pereți 
și de fapt este o altă grosime, sau 
acoperișul este din alt material 
decât ai crezut inițial, poți corec-
ta totul într-un minut.

Așa că m-am apucat de treabă și a rezultat o 
primă variantă a programului Kost, pe care am re-
alizat-o pentru uz intern.

Îmi amintesc că i-am arătat d-lui Daniel Mana-
țe cum funcționează programul și mi-a sugerat să-l 
vând și altor evaluatori.

Iar restul este istorie… O istorie care se scrie în 
fiecare zi, deoarece, de patru ani, mi-am dedicat în-
treaga activitate profesională acestui program, iar 
feedback-ul utilizatorilor programului Kost mă aju-
tă să-i îmbunătățesc încontinuu performanțele.

Programul asigură o productivitate mai mare?

Da, în condițiile în care tarifele pentru evaluări 
sunt departe de cele care au fost cândva, este esenți-
al să poți realiza lucrările într-un timp cât mai scurt. 

Într-adevăr, prin utilizarea programului pro-
ductivitatea muncii evaluatorului crește, dar, aspect 
foarte important, elimină și erorile pe care le poți 
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 Ű  Dacă ai de calculat stadii fizice de realizare a con-
strucției, prin simpla modificare a gradului de rea-
lizare a fiecărui subsistem obții costul actualizat, la 
aceeași dată sau la o dată diferită.

 Ű  Poți să faci rapid estimări despre varianta con-
structivă optimă, din punct de vedere al costului, 
pentru un anumit tip de clădire care urmează să fie 
construită.

 Ű  Poți să verifici rapid dacă s-au calculat corect costu-
rile într-un raport de evaluare care trebuie verificat.

Și lista poate continua.

R: Vă rugăm să prezentați cele mai importante 
caracteristici ale programului.

Programul Kost Plus:

 Ű Permite calcularea costului construcțiilor, adaptat 
automat la gradul de intensitate seismică, la distanța 

medie de transport a materialelor 
de construcții și la nivelul de sa-
larizare din localitatea în care se 
realizează/situează construcția. 
Baza de date a programului con-
ține cele cca. 13.000 de localități 
din România. Au fost determina-
te coordonatele geografice pentru 
fiecare localitate, apoi s-a calculat 
distanța cea mai scurtă față de 
localitățile precizate în Anexa nr. 
2 din Cataloagele IROVAL, pen-
tru a atribui fiecărei localități un 
grad de intensitate seismică.

 Ű În funcție de data evaluării, pro-
gramul alege automat setul de 
indici de actualizare adecvat și 
cota de TVA aferentă. Costul unei 
construcții poate fi calculat/recal-
culat la orice dată, începând cu 1 
ianuarie 2009 până în prezent.
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 Ű Datele dintr-un raport se pot multiplica „cu un sin-
gur click” pentru utilizare și recalculare la o altă 
dată, la un alt curs leu/euro etc.

 Ű O fișă de calcul dintr-un raport se poate multiplica 
cu un singur click – facilitate utilă în cazul incinte-
lor care includ mai multe construcții de același tip.

 Ű În cadrul unei fișe de calcul costurile se pot obține 
prin filtrare (din aproape în aproape) sau prin că-
utare după un cuvânt cheie (care poate fi chiar un 
simbol al unui subsistem – extrem de util și pentru 
verificatori).

 Ű Un cost selectat, înainte de a fi introdus în fișă, poa-
te fi vizualizat în catalogul în format PDF, printr-un 
simplu click.

 Ű În cazul construcțiilor nefinalizate, programul cal-
culează costul lucrărilor executate și al celor rămase 
de executat, pe baza gradului de realizare a fiecărui 
subsistem constructiv, introdus sub formă procentu-
ală, de către utilizatorul programului.

 Ű Pot fi adăugate costuri din afara cataloagelor, faci-
litate utilă pentru adăugarea costului unei centrale 
termice, al unui aparat de aer condiționat etc. sau 
pentru diferite „artificii de calcul”.

 Ű În program, am adăugat comentarii pentru anumite 
subsisteme, pentru a atrage atenția asupra unor as-
pecte speciale (de exemplu, faptul că la construcțiile 
rezidențiale costul finisajului exterior este cuprins în 
costul finisajului interior sau am arătat cum trebuie 
procedat dacă finisajul real diferă ca tip de cel cu-
prins în subsistemul din catalog).

 Ű În Anexa 1 a Manualului de utilizare, am prezentat 
completări la informațiile din cataloage, obținute în 
cadrul unor convorbiri cu autorul acestora, dl. Cor-
neliu Șchiopu.

 Ű Utilizatorul poate introduce, după caz, deprecierea 
fizică, cea funcțională și cea externă, iar programul 
calculează costul net al construcției.

 Ű În cazul listării unei fișe de cost a unei construcții, 
se listează atât sursa costului, cât și pagina aferentă 
pentru fiecare subsistem.

 Ű Fișa de cost pentru o construcție se poate lista în 
două moduri:

 Ű NORMAL: adică doar costul de 
nou

 Ű PENTRU IMPOZITARE: în 
forma coerentă cu legislația în 
vigoare.

Centralizatorul se poate lista în 
două moduri:

 Ű NORMAL

 Ű PENTRU IMPOZITARE: în 
forma coerentă cu legislația în 
vigoare.

La tipărirea centralizatorului mai 
există două opțiuni care economi-
sesc timpul:

 Ű RAPORT: se tipăresc „cu un sin-
gur click”, la pachet, centrali-
zatorul împreună cu toate fișele 
aferente raportului

 Ű FIȘE PENTRU IMPOZITARE: 
se tipăresc „cu un singur click”, 
la pachet, toate fișele aferente 
raportului, în format pentru im-
pozitare (facilitate care este vala-
bilă începând cu luna septembrie 
2020).

Tipărirea la pachet este o facili-
tate importantă atunci când într-un 
raport există zeci de fișe.

IMPORTANT! Listele se pot ex-
porta în Excel, Word sau PDF, având 
astfel și posibilitatea realizării unor 
calcule suplimentare – de exemplu, 
se poate calcula deprecierea totală 
pentru toate construcțiile din raport, 
atât valoric, cât și procentual, utili-
zând formule din Excel.

Deoarece am observat că puțini 
citesc Manualul de utilizare, am cre-
at pe Youtube o listă numită „Utili-
zare Kost Plus“: www.youtube.com/
playlist?list=PLlhXMppsWOYdlb3_
VYZwUXpm4ls-3BBFm

Aceasta include scurte filmulețe 
care te ajută în diferite probleme. 
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R: Ne împărtășiți câteva trucuri 
în utilizarea programului?

Sigur. 
1. Am observat că atunci când într-un raport exis-

tă foarte multe fișe, la întoarcerea dintr-o fișă în cen-
tralizator, se pierde mult timp. Acest lucru se întâmplă 
deoarece am solicitat programatorului să recalculeze 
toate fișele din raport de fiecare dată când se iese din-
tr-o fișă – pentru siguranță.

Pentru a îmbunătăți viteza de execuție, propun îm-
părțirea numărului de fișe în mai multe calupuri de 
15-20 fișe. Cum procedăm:

 Ű creăm raportul cu toate datele generale;

 Ű multiplicăm raportul (fără fișe!) de atâtea ori câte 
calupuri de fișe avem;

 Ű introducem primele fișe în primul raport, nume-
rotând fișele de la 1 la 20;

 Ű introducem următoarele fișe în al doilea raport, 
numerotând fișele de la 21 la 40 etc;

 Ű listăm centralizatoarele, le exportăm în Excel sau 
în Word și le comasăm.

2. Utilizatorii programului au soli-
citat să introduc în program calculul 
uzurii fizice conform GEV 500, pentru 
evaluarea pentru impozitare. 

În urma discuțiilor cu programatorul 
a reieșit o cheltuială nejustificat de mare 
pentru această modificare în program, iar 
eu mă străduiesc să păstrez prețul progra-
mului la un nivel cât mai accesibil, așa că 
fac doar modificările strict necesare. 

Ca atare, ca un ajutor pentru utili-
zatorii programului, am postat în zona 
de client, un fișier Excel care îi ajută să 
rezolve problema. Am postat și un fil-
muleț ilustrativ pe Youtube.

R: În contextul adoptării 
noilor Standarde de evaluare 
a bunurilor și, mai ales, al 
intrării lor în vigoare începând 
cu 1 septembrie 2020, ce 
ne puteți spune despre 
programul Kost Plus?

Programul calculează și afișează cos-
tul construcțiilor într-un mod coerent 
cu standardele și ghidurile ANEVAR 
în vigoare. Pe măsură ce vor apărea noi 
standarde și ghiduri ANEVAR, progra-
mul va fi actualizat.

R: Care sunt planurile de viitor  
în ceea ce privește programul?

În urma unui sondaj de opinie în 
rândul utilizatorilor programului, am 
început o acțiune de creare de add-on-
uri în program.

Primul pas: tocmai am încheiat un
contract cu editura MATRIX ROM
pentru a prelua în programul Kost Plus
prețurile din Buletinele de prețuri cu
apariție trimestrială – în cca. 6 luni
acest add-on va fi funcțional și se va
putea achiziționa separat, ca o
completare în programul Kost Plus.

Urmează și alte add-on-uri despre care
vom vorbi la momentul potrivit. 
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Kost Plus
Versiunea 6.0, 01-08-2020
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Provocările evaluării  
pentru executare silită

M
isiunea evaluatorului în cazul evaluări-
lor pentru executare silită nu este una 
simplă. Rapoartele de evaluare au un 
rol recunoscut ca fiind foarte important, 
acestea determinând valoarea de porni-
re la licitația în care se va vinde imobilul 

de către executor. 
Dacă în cazul evaluărilor pentru garantarea împru-

muturilor, toate părțile implicate sunt fericite, în cazul 
evaluărilor pentru executare silită, ne așteptăm ca întot-
deauna o parte să fie nemulțumită, uitând ce înseamnă 
respectul pentru profesioniștii care trebuie să își facă da-
toria și recurgând la toate facilitățile oferite de sistemul 
judiciar pentru a ataca atât raportul de evaluare, cât și pe 
autorul acestuia.

Ce trebuie să cunoască evaluatorul?

Executorul judecătoresc, prin încheierea privind înce-
perea procedurii de stabilire a valorii de circulație a imo-
bilului, va numi evaluatorul, va indica imobilul și drep-
turile ce trebuie evaluate – drept de proprietate asupra 
unui imobil, nuda proprietate, uzufructul viager etc. și 
va stabili un onorariu provizoriu și termenul până la care 
trebuie depus raportul de evaluare. De asemenea, vor fi 
comunicate evaluatorului și datele de identificare a părți-
lor – creditor și debitor, existente la dosarul execuțional.

Pentru efectuarea inspecției în 
vederea întocmirii raportului de 
evaluare, executorul nu îți pune la 
dispoziție telefoanele proprietari-
lor imobilului, respectiv ale părți-
lor din dosar – creditor și debitor. 
Este posibil ca imobilul să nu aibă 
nici adresa trecută în cartea fun-
ciară sau în contract. Debitorul, 
creditorul și executorul nu îți pun 
la dispoziție documentație cadas-
trală. Renunți la evaluare sau mergi 
mai departe și obții de la Oficiul de 
cadastru și publicitate imobiliară 

 Ű CRISTIAN BOJIN,  
Președinte Filiala Vest ANEVAR
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(OCPI) planuri de amplasament și delimitare imobile, 
relevee, planuri de apartamentare, plan de nivel? Nu 
este obligația noastră, dar pentru a identifica corect 
imobilul, suprafețele corecte și pentru a duce la bun 
sfârșit raportul de evaluare, ești forțat și vă recomand 
să procedați astfel.

Realizarea inspecției nu poate fi făcută decât după 
citarea părților prin scrisoare recomandată cu conținut 

declarat și confirmare de primire, 
citație în care li se vor indica ziua, 
ora și locul unde se va face lucra-
rea.  Citația, sub sancțiunea nulită-
ții, trebuie comunicată părții cu cel 
puțin 5 zile înaintea termenului de 
efectuare a lucrării. Confirmarea 
de primire va fi atașată raportului 
de evaluare.
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Un raport de evaluare pentru executare silită elaborat 
fără citarea părților prin scrisoare recomandată și cu 
cel puțin 5 zile înainte de a avea loc întâlnirea părților 
este considerat un raport lipsit de respectarea pre-
vederilor legale. În opinia autorului, putem vorbi 
despre validitatea raportului de evaluare numai 
în condițiile în care raportul de evaluare res-
pectă standardele de evaluare în vigoare la 
data evaluării și cerințele prevăzute de 
lege. În cazul în care condițiile esențiale 
de validitate nu sunt îndeplinite, sanc-
țiunea aplicabilă este nulitatea. Prin 
urmare, nulitatea desființează rapor-
tul de evaluare elaborat fără citarea 
părților prin scrisoare recomandată cu 
conținut declarat și confirmare de pri-

mire, cu cel puțin 5 zile înainte de a 
avea loc întâlnirea părților. 

Refuzul debitorului de a permite 
accesul în imobil în vederea eva-

luării acestuia nu împiedică 
evaluarea, urmând să se 

ia în considerare înscri-
surile depuse la dosa-

rul de executare, 
precum și ori-
ce alte date sau 
informații dis-
ponibile, inclu-
siv cele obținute 
de executor pe 
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baza demersurilor întreprinse pentru a obține informa-
ții de la terți, care vor fi corelate cu inspecția exterioară 
a imobilului.

Riscurile evaluării şi ale evaluatorului 
pentru executare silită

Trebuie avut în vedere un aspect mai puțin plăcut, 
dar care nu poate fi trecut cu vederea, acela că debitorii, 
nemulțumiți de situația în care se află, este posibil să pro-
fite de orice eroare, reală sau nu, și este posibil să deschi-
dă evaluatorului procese civile sau penale cu intenția de 
a  amâna executarea silită sau evacuarea imobilelor. Vor 
proceda astfel indiferent dacă au sau nu au dreptate, nu-
mai pentru a obține timp.

Printre riscurile la care se poate expune un evaluator 
în cazul efectuării unui raport de evaluare pentru exe-
cutare silită am identificat următoarele:

 Ű Posibile agresiuni fizice și verbale din partea debito-
rilor la momentul efectuării inspecției

 Ű Anularea raportului de evaluare prin instanță

 Ű Deschiderea de procese civile sau penale, din diverse 
motive, în vederea tergiversării dosarului execuțional

 Ű Telefoane de amenințare 

 Ű Neîncasarea onorariilor

 Ű Cel mai recent risc, apărut din luna martie 2020, este 
efectuarea inspecției în contextul Pandemiei cu CO-
VID 19. Faci citarea părților din dosar și inspecția – 
posibil să fie și 10 debitori și creditori – sau renunți la 
raportul de evaluare?

Tarifele

Din punct de vedere al tarifelor, având în vedere 
procedurile de citare a părților în vederea efectuării in-
specției, riscurile la care se supune evaluatorul și com-
plexitatea misiunii de evaluare, consider că trebuie să 
existe o diferență între tariful solicitat pentru rapoar-
tele de evaluare pentru garantarea împrumutului sau 
rapoartele pentru impozitare și cel pentru rapoartele de 
evaluare pentru executare silită. 

Un aspect foarte important îl reprezintă și momen-
tul încasării onorariului: la momentul predării raportu-

lui sau la cel al vânzării bunului? O 
variantă care poate să aibă succes și 
care să mulțumească atât evaluato-
rul, cât și clientul (creditorul), poate 
fi stabilirea unui tarif pentru plata la 
momentul predării raportului și alt 
tarif (de ce nu dublu?) dacă plata se 
face după vânzarea bunului, chiar și 
după 4-5 ani.

În loc de concluzii

Și, iată cum, te poți afla în ur-
mătoarea situație: întocmești un ra-
port de evaluare în primăvară, pen-
tru care ai agreat să fii plătit cândva 
după vânzarea imobilului, vara pleci 
liniștit în concediu, iar pe la mijlo-
cul perioadei de concediu primești 
un telefon de la poliție prin care ești 
informat că pe numele tău există un 
dosar penal pentru efectuarea defec-
tuoasă a unei evaluări într-un dosar 
de executare silită. Și de acolo dis-
tracția încetează brusc și încep griji-
le și gândurile negre. Te întorci din 
concediu, te duci la poliție, primești 
dosarul în brațe și constați că moti-
vele pentru care ți-ai încheiat vacan-
ța în termenii aceștia sunt acuzațiile 
emise de părți - falsul în declarații 
cu privire la efectuarea inspecției 
(lipsa inspecției și a citării părților 
în dosar), adică cele două condiții 
pe care le-am detaliat și subliniat 
ca fiind absolut obligatorii, anterior.  
Doar că toate acestea existau, așa 
cum s-a dovedit ulterior: în cadrul 
raportului de evaluare erau și foto-
grafiile exterioare ale imobilului (la 
momentul inspecției a participat co-
proprietarul) și confirmările de pri-
mire a citațiilor. Și, în acest context, 
deși fericit că alarma a fost una falsă 
și tot demersul era făcut exact pen-
tru că una din părți avea interesul 
tergiversării dosarului, tot petreci 
vreo 3-4 ore să redactezi un raport 
cu privire la tot ceea ce ai făcut în 
cadrul realizării evaluării în dosarul 
de executare. Merită sau nu? 
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Ziua Evaluatorului
9 septembrie 2020

Miercuri, 9 septembrie, am sărbătorit cu toții Ziua Evaluatorului. Am marcat împlinirea a 28 de ani 
de Valoare și Evaluare în România prin organizarea a două evnimente: Conferinţa „Teme actuale în 
evaluare” și Gala Premiilor ANEVAR, aflată la ediția a 5-a.

Evenimentele au avut loc online, pe platforma 
de pregătire profesională continuă și live pe pa-
ginile oficiale de Facebook și YouTube.

Speakerii conferinței au fost:
• Sorin PETRE - Președinte ANEVAR | Partner 

PricewaterhouseCoopers
• Adrian VASCU - Președinte ANEVAR 2014-

2015 | Senior Partner VERIDIO 
• Radu TIMBUȘ - Prim-vicepreședinte ANEVAR 

| Director EVALTRANSILVANIA
• Dana ABABEI - Președinte ANEVAR 2018-

2019 | Director executiv CMF CONSULTING 
• Bogdan RUSE - Vicepreședinte ANEVAR | 

Senior Manager Fairvalue Consulting 
• Cristina GRIGORESCU - Head of Collateral 

Department Risk Division Raiffeisen Bank
• Iar temele conferinţei:
• Standarde de evaluare 2020
• Aspecte privind activitatea evaluatorilor 

post-pandemie
• Aspecte de care trebuie să ținem cont în noile 

rapoarte de evaluare
• CMBU în evaluarea pentru garantarea 

împrumutului
• Riscuri asociate datelor de intrare utilizate 

pentru aplicarea abordării prin cost la evalua-
rea bunurilor mobile de natura M.E.I.

• Evaluarea pentru garantarea împrumutului 
- raportul potrivit pentru utilizatorul potrivit - 
avanpremieră seminar
________________________________________

Conferinţa a fost urmată de „Gala Premiilor 
ANEVAR” – ediția a 5-a!

Premiile care s-au acordat în cadrul Galei din 
acest an sunt:
• Premiul „Alexandru Gheorghiu” - dlui Da-

niel Manațe, Președinte ANEVAR 2016-2017, 
Lector ANEVAR, Specializari: Membru Acredi-
tat (MAA), Membru REV (REV), Specializări: EI, 
EPI, EAF, VE

• Premiul pentru o carieră de valoare - dlui 

Marian Petre, Lector ANEVAR, Membru Acre-
ditat (MAA), Membru REV (REV), Specializări: 
EAF, EPI, EI, EBM, VE

• Premiul pentru sprijinirea profesiei de eva-
luator - dlui Gheorghe Vîță, Președintele Co-
misiei de Etică și Disciplină ANEVAR, Lector 
ANEVAR, Membru Acreditat (MAA), Membru 
REV (REV), Specializări: EI, EPI, EBM, VE

• Premiul pentru cel mai apreciat speaker 
ANEVAR în anul 2019 - dlui Dan Ivănescu – 
Membru în Comisia de Etică și Disciplină ANE-
VAR, Expert evaluator PricewaterhouseCoo-
pers, Membru Acreditat (MAA), Membru REV 
(REV), Specializari: EI, EPI, VE, pentru prezen-
tarea „Provocări în evaluarea silozurilor agri-
cole”, Conferinţa „Evaluarea proprietăţilor din 
agricultură și alte subiecte de interes în evalu-
are” - Craiova, 26 octombrie 2019

• Premiul pentru cel mai valoros articol din re-
vista „Valoarea, oriunde este ea” în anul 2019 
- Articolul „Știm să... numărăm?...” - dlui Dumi-
tru Dumitriu-Cristian, Secretar general Consi-
liul Director ANEVAR, Membru Acreditat (MAA), 
Membru REV (REV), Specializari: EI, EBM, VE, 
Revista Valoarea, Oriunde este ea Nr. 23

• Premiul președintelui Asociaţiei - Fundației 
„Apreciază Viața!”

Mesajul președintelui ANEVAR, Sorin Petre, 
rostit în deschiderea Galei Premiilor ANEVAR:

„Așa cum știm cu toții, 9 septembrie este data 
la care sărbătorim Ziua Evaluatorului, când ce-
lebrăm cu toții profesia de evaluator din Româ-
nia. Anul acesta, marcat mai mult ca oricând de 
incertitudine, obligă breslele profesionale să-și 
redefinească activitatea, să se orienteze către 
soluții inovative. Având în vedere situația actua-
lă, am fost nevoiți să transformăm o mare parte 
din pregătirea profesională și pregătirea inițială a 
membrilor stagiari și, de asemenea, evenimente-
le profesionale obișnuite, în întâlniri virtuale. Ast-
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fel: La Conferința organizată anual în parteneriat 
cu ASE-ul, la care a participat un număr record 
de colegi; câteva adunări generale ale filialelor și 
Conferința națională; și, astăzi, Conferința Teme 
actuale în evaluare și Gala Premiilor ANEVAR au 
fost organizate online și cred că vom continua să 
avem în vedere această formulă ce oferă posibi-
litatea întâlnirilor la distanță și pe viitor, alături de 
întâlnirile noastre obișnuite. 

Gala Premiilor ANEVAR de anul acesta a fost 
transmisă live pe canalul nostru de Youtube și 
pe Facebook. Iar, conform tradiției, în cadrul 
celei de-a 5-a ediții a galei au fost acordate 
șase premii ce au păstrat aceleași criterii de de-
cernare centrate pe plusul de Valoare adus pro-
fesiei de fiecare dintre câștigători. 

Urez LA MULȚI ANI tuturor Evaluatorilor!”
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Sub zodia incertitudinilor pe termen scurt  
și a perspectivelor favorabile pe termen lung

A
nul 2020 deja începuse pentru econo-
mia României cu piciorul pe frână, iar 
creșterea produsului intern brut părea 
că se temperează pe fondul încetinirii 
cererii externe și a celei interne deopo-
trivă. Apoi a venit criza coronavirusu-

lui, o „lebădă neagră” pe care am avut-o pe radarul 
riscurilor în februarie, în raportul nostru de piață, 
care a dat peste cap orice fel de așteptări privind 
perspectivele pe termen mai scurt, aruncând o ceață 
deasă peste perspectivele pe termen mai lung. Acum 
nu prea există certitudini despre cum va merge eco-
nomia în perioada 2020-2022, dar în opinia noastră, 
pare ca vom fi undeva între o revenire în formă de 
V și una în formă de L, după o scădere de 4-5% anul 
acesta. Cu alte cuvinte, produsul intern brut și activi-
tatea economică nu își vor recâștiga valorile din 2019 
mai devreme de 2022, dar firmele vor funcționa la o 
turație decentă încă de anul viitor.

Există destule vești bune pentru cei care pot pri-
vi dincolo de această corecție care oricum ar fi venit 
în România având în vedere dezechilibrele interne 
majore; aici ne referim la deficitul de cont curent și 
la cel bugetar, a căror redresare la valori mai suste-
nabile e departe de a se fi încheiat. Revenind la as-
pectele pozitive, în primul rând, ca avantaj major, 
România are în continuare resurse substanțiale de 
creștere care pot fi accesate relativ ușor, fără reforme 
complexe; aici vom repeta ce spunem și noi, și alții de 
mult timp: două autostrăzi pe axele nord-sud și est-
vest, care să străbată Carpații, ar face minuni. Din 
fericire, există și cele 80 de miliarde de euro alocate  

 Ű LAURENȚIU LAZĂR,  
Managing Partner Colliers Romania
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României de către Comisia Europeana pen-
tru următorii ani în contextul pandemiei, 
bani pe care dacă îi atragem, pot introduce un 
dinamism deosebit în economie. Un al doilea 
factor favorabil pe termen mai lung va fi, foarte 
probabil, indus de schimbările geopolitice la nivel 
mondial (Brexit, relocările de facilități de producție 
din China); cu o poziție geografică bună și costuri 
ale muncii foarte scăzute față de Europa de Vest și, în 
mod surprinzător, comparabile cu cele ale Chinei, în 
medie, industria din România ar putea avea un deceniu 
exploziv, mai ales daca autostrăzile menționate anterior 
vor fi construite.

Există, într-adevăr, riscul ca 2020 și 2021 să deza-
măgească puțin (de exemplu, riscăm o retrogradare a 
rating-ului de țară în categoria junk pe fondul politicii 
fiscale excesiv de expansioniste din ultimii ani), dar isto-
ric vorbind, evoluția României a fost mai volatilă decât a 
altor țări din regiune. Totuși, când s-a tras linia, România 
a fost clar peste mulți vecini și nu numai, iar în ultimele 
două decenii, România a fost pe locul 13 în lume, după 
calculele noastre.

Pentru piața imobiliară, ultimul 
ciclul a fost și el extrem de dinamic. 
Anul 2020 a venit într-o perioadă de 
plin avânt pentru piața imobiliară 
locală, dar pare că lucrurile stau pe o 
bază mai solidă decât în 2007-2008, 
astfel că încă din start nu pare că 
vom putea vorbi despre vreo corecție 
de amploarea celei din 2009-2010.

Piața de birouri din București se 
va apropia anul acesta de 3 milioane 
de metri pătrați de spații de birouri 
moderne după livrări programate 
la aproximativ 200.000 de metri pă-
trați închiriabili. Rata de neocupare 
a crescut la peste 11% la jumătatea 
anului și probabil că va mai urca spre 
13% până la final de an, dar dacă ar 
fi să excludem clădirile de clasă B și 
pe cele din zona Pipera Nord (unde 
lipsa unei stații de metrou s-a văzut 
în ultimii ani), am ajunge la o rată 
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de neocupare mai puțin îngrijorătoare, de sub 8%. Altfel, 
în mod clar, cererea s-a temperat sensibil în ultimele luni 
în condițiile în care firmele nu știu cum va arăta viitorul 
muncii.  Certitudini puține, după cum am zis; ce putem 
observa este că pe timpul verii au fost cel mult 10-15% 
din angajați la birouri, în contextul în care coronavirusul 
încă există ca problemă pe radar. Deci nici în următoa-
rele luni nu va fi, probabil, un procent foarte ridicat al 
prezenței la birouri. Dar întrebarea mai presantă aici este 
cum se va desfășura munca după ce virusul va fi dispă-
rut: din birou sau din afara lui? Noi credem, bazându-ne 
și pe sondajele pe care le-am realizat în rândul compani-
ilor, dar și pe informațiile pe care le-am văzut vehicula-
te în economiile mai dezvoltate, că vom avea un mix de 
lucru de la birou cu lucru de acasă, ceea ce în mod clar 
poate să reducă pe termen mai lung din cererea de spații 
de birouri (2-3 zile de lucru din afara biroului pare o va-
riantă menționată destul de des). Aici am sublinia că Bu-
cureștiul este ceva mai ferit decât alte țări întrucât stocul 
de spații moderne de birouri este sensibil mai mic decât 
în Europa de Vest deși, într-un clasament recent privind 
atractivitatea pentru IT&C realizat de o revistă din UK, 
capitala României era pe locul 7 în Europa, flancată de 
Barcelona și Munchen. Deci, cu toată creșterea atractivi-
tății work-from-home, sectorul de birouri din București 
încă are loc de creștere pe termen mai lung, chiar dacă 
probabil că o să fie un avans mai lent decât până acum.

Probabil cea mai interesantă clasă de active în con-
textul coronavirusului este cea a spațiilor industriale și 
logistice. Cu un stoc de 4,7 milioane metri pătrați de 
spații moderne de depozitare la mijlocul anului (puțin 
peste jumătate în apropierea Bucureștiului), România 
tot se află mult în urma altor țări din regiune. Pe cap 
de locuitor, stocul României este la jumătate față de cel 
al Poloniei și la un sfert din cel al Cehiei, pentru valori 
ale consumului similare, potrivit Eurostat. Dinamismul 
consumului din ultimii ani, creșterea comerțului online 
și dezvoltarea economică accelerată a anumitor zone din 
România vor alimenta o nevoie substanțială de spații lo-
gistice în următorii ani, astfel încât putem ajunge la un 
stoc de 7-8 milioane metri pătrați până jumătatea acestui 
deceniu nou. 

La polul opus de spațiile industriale, sectorul cel mai 
încercat a fost, probabil, cel al spațiilor comerciale. Puter-
nic afectate de criza de coronavirus, centrele comerciale 
s-au deschis vara, iar numărul de vizitatori a revenit la 
valori de peste 80% din nivelul normal al acestei peri-
oade; consumul și-a revenit și el chiar mai bine de acest 
procent, potrivit datelor statistice. Altfel, noi considerăm 
că există în continuare loc de dezvoltare pe acest plan 
în România, iar cei peste 200.000 metri pătrați de spații 

comerciale noi care se vor livra anul 
acesta (cifră similară posibilă și în 
2021) vor duce stocul peste 4 mili-
oane de metri pătrați. Rețeta se va 
schimba, însă: dezvoltatorii vor înce-
pe să caute mai degrabă proiecte cu o 
amprentă financiară mai redusă (de 
exemplu, retail park-uri de suprafață 
mică sau medie) și nu mall-uri mari. 
Retail-ul tradițional se va schimba 
și pentru a-și găsi un loc în lumea 
post-coronavirus și, pentru a putea 
să își facă loc în lumea post-corona-
virus, va trebui să vină cu inovații, 
mai ales după ce rata de adoptare a 
comerțului online a crescut cu sigu-
ranță în ultimele luni. Oricum, exis-
tă două argumente care să favorizeze 
acest segment pe termen mai lung: 
România are un stoc pe cap de locui-
tor sensibil mai mic decât alte țări din 
regiune, darămite decât față de Euro-
pa Occidentală, ceea ce înseamnă  
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că suntem puțin mai feriți și, în al doilea rând, diverse 
sondaje au arătat că românii sunt mai dornici decât alte 
nații să vadă un produs fizic până să îl cumpere.

Mai departe, piața rezidențială abia ce a clipit în ul-
timele luni de tensiuni economice. Deși este foarte po-
sibil ca o creștere substanțială a șomajului (pe care nu 
am văzut-o încă) să mai frângă din avântul pieței, nu se 
poate pune problema unei corecții similare celei de acum 
un deceniu. Indicatorii fundamentali confirmă că nu ne 
aflăm într-o bulă imobiliară în acest moment – raportat 
la salariul mediu, prețul locuințelor este de peste 3 ori mai 
scăzut ca în 2008, iar această „putere de cumpărare” pe 
zona rezidențială este comparabilă cu alte orașe europene 
aflate în zona de fair value. Faptul că avem și cerere solidă 
se vede din cele mai recente date cu privire la împrumu-
turile ipotecare nou-acordate, care au trecut din nou la 
valoarea de dinaintea crizei de coronavirus: 1,3 miliarde 
lei în iulie, în creștere cu vreo 5% față de aceeași lună din 
2019 după singura lună pe minus din acest an, iunie, cu 
împrumuturi de 900 milioane lei (cu 18% sub anul tre-
cut). Altfel, rămân în vigoare argumentele pe care le-am 
văzut în trecut, anume că stocul de locuințe raportat la 
numărul locuitorilor existenți în statistici este mică față 

de nivelul european. Asta în condi-
țiile în care cifra locuitorilor este și 
așa subdimensionată masiv în cazul 
marilor orașe, întrucât Institutul de 
Statistică nu îi numără pe cei care 
s-au mutat într-un alt oraș fără a-și 
schimba buletinul. Oricum, pe zona 
de rezidențial va fi interesant de ur-
mărit ce se va întâmpla post-corona-
virus în contextul angajaților care vor 
lucra de acasă, dar e clar că va urma 
o cerere puternică pentru proiectele 
de case în apropierea marilor orașe. 

Închei trecerea în revistă a pieței 
imobiliare din România cu un sec-
tor care le înglobează pe toate: cel 
al tranzacțiilor investiționale. Și aici, 
evoluțiile recente sunt încurajatoa-
re. După ce mai multe tranzacții au 
fost înghețate sau au fost anulate în 
contextul pandemiei globale, luna 
august a adus în doar o săptămână 
două știri de răsunet: cumpărarea 
portofoliului de birouri ale NEPI de 
către AFI pentru peste 300 de mili-
oane de euro – cea mai mare tran-
zacție comercială din istoria Româ-
niei și cumpărarea Floreasca Park 
de către un grup chinezesc – Fosun 
– pentru aproximativ 100 de milioa-
ne de euro. În total, 400 de milioane 
de euro, cam cât tot volumul înre-
gistrat în primul semestru, ceea ce 
înseamnă că sunt mari șanse ca în 
2020 să sărim de un miliard de euro 
și să avem cel mai bun an din ulti-
mul deceniu. Dacă ținem cont și de 
faptul că randamentele din România 
arată foarte atractiv într-un context 
regional, piața investițiilor poate să 
intre într-o perioadă foarte favora-
bilă. Acest lucru depinde, desigur, ca 
mai toate așteptările noastre destul 
de optimiste, de mersul lucrurilor 
în economia globală. Pe moment, 
semnalele sunt încurajatoare și pare 
că ce-i mai greu a trecut, dar nu este 
încă timpul de desfăcut șampania, 
întrucât sunt încă destul de multe 
care pot să deraieze economia de pe 
calea unei reveniri relativ rapide. 
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C
ontinuăm să prezentăm și 
în acest număr al revistei 
„Valoarea, oriunde este ea“ 
setul de informaţii de piaţă 
utile atât evaluatorilor, cât 
și utilizatorilor rapoartelor 

de evaluare. Prezentarea are două 
părți. Prima parte este legată de 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 București, informațiile 
se bazează pe clădirile de birouri de Clasa A din 
punctul de vedere al calității clădirii, indiferent de 
locație și care au mai mult de 3.000 mp închiriabili. 

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

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

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

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

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

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

Informaţii corelate cu evaluarea proprietăţilor 
imobiliare și cu evaluarea întreprinderii
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 Ű Colliers, Knight Frank, JLL, 
DTZ: Chiriile raportate sunt de 
tip triplu net - toate cheltuielile 
sunt suportate de către chiriaș 
(impozitele, utilitățile și repara-
țiile sau cheltuielile aferente spa-
țiilor comune și alte cheltuieli 
necesare pentru menținerea și 
exploatarea proprietății închiria-
te). Acestea pot fi plătite de către 
proprietar, dar sunt refacturate 
chiriașilor 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” și totalul facilităților 
(luni fără chirie, contribuția 
proprietarului la amenajarea 
spațiului). 

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

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

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

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

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

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

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

 Ű În cazul orașelor 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 și rate 
de capitalizare, au fost luate în 
considerare centrele comerciale 
care oferă o galerie comercială 
de cel puțin 5.000 mp și o anco-
ră alimentară (supermarket sau 
hipermarket). 

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

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

 Ű DTZ: Pentru București și orașe-
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 depășește supra-
faţa galeriei comerciale).

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

Locație central Piața Victoriei

semicentral
Floreasca, Barbu Văcărescu,  

Piața Presei, Politehnica, Lujerului

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

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

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

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

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

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

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

și prețul de tranzacționare/
prețuri negociate. 

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

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

3. SPAȚII INDUSTRIALE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Urmează tabele cu date la Q2 2020:
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INFORMAŢII DIN PIAŢĂ Q2 2020

 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: 18,75 
central: 14-17,5 

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

11 - 14 7 - 10

Rata medie de neocupare (%) 10.2%

Iasi: 6,2% 
Cluj Napoca: 7,5% 

Brasov: 5,5% 
Timisoara: 6,2%

5,5%-6,8%

Rata de capitalizare (%) * 7.0% 8% - 8,5% 9%-9,5%

Centre comerciale

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

(eur/mp/lună)
75 30 - 35 15 - 20

Rata de capitalizare (%) * 7.0% 8%-8.50% 9%-10%

Industrial

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

4,0 pentru suprafete  
< 10.000 mp 

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

3,20 - 4,0  
in functie de suprafata

2,60 - 3,50  
in functie de suprafata

Rata medie de neocupare (%) 7.70% 5.30% 4.60%

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 11.25%

Timișoara, Iași

10.4% Sibiu & Târgu 
Mureș n.a.Cluj Napoca

Brașov

Rata  
de capitalizare (%)

produse 
primare 7.00 - 7.25%

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 59-68 produse 

primare 32-41
media pe 

centrele din țară 14-27
produse 

secundare 41-50 produse 
secundare 14-18

Rata  
de capitalizare (%)

produse 
primare

6.75 
- 7.50% produse 

primare
7.50% 

- 8.25%
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 3.7-4.0

Brașov, 
Timișoara, 

Ploiești, Arad, 
Pitești

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

> 3,000 mp 3.4-4.0 Constanţa, Iași, 
Cluj Napoca 3.5-3.8

Rata medie  
de neocupare (%) medie piaţă 5.0%

Brașov n.a.

Sibiu, Craiova, 
Târgu Mureș n.a.

Cluj Napoca, 
Timișoara 8-9%

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

Iasi: 10 - 15 
Cluj Napoca: 14 - 16 

Brasov: 10 - 15 
Timisoara: 12 - 16 
Constanta: 8 - 13

Sibiu: 8 - 13                                                                                    
Craiova: 10 - 13                                                                         

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

Rata medie  
de neocupare (%) 15%

Iasi: 15% 
Cluj Napoca: 10% 

Brasov: 15% 
Timisoara: 10% 
Constanta: 15%

Sibiu: 15%                                                                                    
Craiova: 15%                                                                          

Targu Mures: 15%                                                                  
Ploiesti: 20%                                                             
Pitesti: 15%                                                             
Arad: 15%

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 si periferic: 15 - 25

Iasi: 12 - 25 
Cluj Napoca: 15 - 40 

Brasov: 15 - 35 
Timisoara: 15 - 25 
Constanta: 10 - 25

Sibiu: 12 - 25                                                                                    
Craiova: 15 - 25                                                                         

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

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

Iasi: 3 - 4.5 
Cluj Napoca: 3 - 4.5 

Brasov: 3 - 4.5 
Timisoara: 3 - 4.5 
Constanta: 3 - 4.5

Sibiu: 2.5 - 4.5                                                                                    
Craiova: 3 - 4.5                                                                          

Targu Mures: 2.5 - 4                                                                  
Ploiesti: 3 - 4.5                                                                        
Pitesti: 3 - 4.5                                                             
Arad: 2.5 - 3.5

Rata medie  
de neocupare (%) 8%

Iasi: 10% 
Cluj Napoca: 10% 
Brasov: 10 - 15% 

Timisoara: 5 - 10% 
Constanta: 5 - 10%

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

Targu Mures: 12 - 15%                                                                 
Ploiesti: 10%                                                             
Pitesti: 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: 17.5 - 19 
semicentral: 13 - 15 

periferie: 9 - 12
11 - 15 9 - 11

Rata medie de neocupare (%) 10.3%

Iasi: 6.4% 
Cluj Napoca: 5.6% 

Brasov: 5.7% 
Timisoara: 8.5%

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 45 - 55 35 - 40

Rata de capitalizare (%) 6.75% 7.50 - 7.75% 8.00 - 8.25%

Industrial

Chirie medie clasa  
A (eur/mp/lună)

> 4 pentru suprafete   
< 5,000 mp; 

3.75 - 4 pentru suprafete  
> 5,000 mp

3.75 - 4  
in functie de suprafata

3.4 - 3.95 in functie  
de suprafata

Rata medie de neocupare (%) 8% 2% 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 (%) 9.3%

Cluj: 7%  
Iasi: 6%

Brasov: 6%
Timisoara: 6%
Constanta: n/a

n/a

Rata de capitalizare 7.00% 8.25 – 8.50% 8.50 – 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 6.8% 5-5.5% 5-5.5%

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 11.5% 4-10% n.a.

Rata de capitalizare (%), 
produse primare 7.0-7.5% 8.25-8.75% 9.25-10.25%

Centre comerciale

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

moda (eur/mp/lună)
70-80 35-45 15-25

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

Spaţii industriale

Chirie contractuală clasa A 
(eur/mp/lună)

3.8-4 3.7-3.9 2.5-3.5

Rata medie de neocupare (%), 
media pe piaţă 6% 8% 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 -0.47% 0.72%

-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 și alte prime de 
risc pe care evaluatorul le consideră 
ca fiind adecvate și 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 și cu 
scadență 10 ani emise în moneda în 
care au fost previzionate fluxurile de 
numerar. Randamentul oferit de obli-
gațiunile de stat românești ce au un 
rating BB+ compensează investitorii 
atât pentru valoarea timp a banilor la 
nivelul corespunzător ratei fără risc, 
cât și pentru riscul de neplată la 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 românești, nu se 
recomandă luarea în considerare și a 
unei prime de risc de țară. Marja de 
risc de credit aferentă obligațiunilor 
de stat românești poate fi o referință 
privind nivelul primei de risc de țară. 
Nivelul marjei de risc de credit poate 
fi aproximat prin luarea ca referinţă 
cotaţiilor CDS (Credit Default Swap 
– instrumente derivate pentru tran-
sferul riscului de credit) pentru inves-
tiţiile în euroobligaţiunile de stat ro-
mânești sau diferența existentă între 
randamentele obligațiunilor cu rating 
AAA și randamentele obligațiunilor 
românești emise în aceeași monedă și 
având aceeași maturitate.

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

publice credibile și sunt valabile la 
data de 4 septembrie 2020.

Randamentul la scadență al obliga-
țiunilor de stat germane emise în Euro 
și cu maturitate 10 ani (YTM GER, 
10y, EUR), precum și randamentul 
la scadență al obligațiunilor de stat 
americane emise în USD și 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 românești 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 românești emise în Euro și 
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 și 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 3.94% 2.70% 2.21% 1.68% 3.84% 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 3.94%

Ri 2020, RON 2.70%

YTM RO, 10y, EUR 2.21%

Ri 2020, EUR 1.68%

YTM RO, 24y, USD 3.84%

Ri 2020, USD 2.10%

YTM GER,10y, EUR -0.47%

YTM USA,10y, USD 0.72%

Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat germane și americane
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