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EDITORIAL

Dragii mei,

A
lbert Einstein spunea: „Toată lumea știe că anumite lucruri 
sunt irealizabile, până când vine cineva care nu știe acest 
lucru și le realizează.” 

Așa s-au întâmplat lucrurile în cele mai multe domenii, 
într-un ritm alert, anul trecut. O criză de natură medicală 

a grăbit procesele de digitalizare, a confruntat toate generațiile cu cele 
mai noi descoperiri din domeniul comunicării la distanță, a obligat 
toate afacerile să se reinventeze și a transformat totul din potențiale 
variante de business și idei în concret. La scară largă sunt evidente 
progresele pe linia transformării afacerilor în variantele lor noi, post-
criză. Tot ce părea că se situează într-un orizont îndepărtat al inovației, 
era de fapt aici, fiind necesar doar un imbold pentru a uni prezentul cu 
viitorul. Anul 2020 a realizat acest salt, peste o perioadă de tatonări și 
nesiguranță, direct în era comunicării și a activităților exclusiv online, 
cu tot mai mult ajutor prețios primit din zona de AI.

Interacțiunea umană nu va putea fi înlocuită, de aceea, imediat ce 
virusul va fi sub control, noi vom ieși din criză câștigători, cu revenirea 
mult râvnită la socializare dar cu procese de muncă mult îmbunătățite, 
cu diverse sarcini pe care le executam noi de regulă și care acum le 
revin computerelor și boților. 

În acest număr al revistei vă invităm să regăsiți idei și teme de 
interes pentru profesie. Mesajul președintelui asociației, Sorin Petre: 
„Privind înainte. 2021” poate fi parcurs în paginile 6-7. 

Subiectul care a încins canalele de social media la finalul lui 
2020, respectiv publicarea a două legi (Legea nr. 241/2020 și Legea 
nr. 296/2020) ce au modificat în Codul fiscal inclusiv prevederi care 
impactează Evaluarea pentru impozitare, este abordat pe larg de către 
Adrian Vascu, președinte ANEVAR 2014-2015 în articolul său: „Cum 
începem 2021” (pag. 8).  

Am actualizat informațiile din piață, astfel încât puteți accesa acum 
datele furnizate de cei șase raportori, la Q3 2020. La fel și informațiile 
despre activitatea de evaluare a anului 2019, în cifre, au fost 
centralizate din raportările dvs. și preluate în acest număr al revistei. 
Iar rubrica de Evenimente detaliază activitatea online a Asociației în 
ultimele 3 luni din an.

Mulțumim tuturor celor care s-au implicat în realizarea acestei 
ediții a revistei. Am împlinit 7 ani de apariții trimestriale neîncetate 
și vă promitem alți mulți ani cu informații utile, articole cu conținut 
valoros și susținere deplină. 

Revista este disponibilă în mediul virtual, în AppStore, GooglePlay 
și pe site-ul oficial ANEVAR.

Așteptăm cu mare interes mesajele voastre pe adresa: valoarea@
anevar.ro. 

Mult succes în a recunoaște Valoarea și atunci când pare să nu ne 
fie prin preajmă. Așteaptă doar să fie descoperită. 

 La mulți ani!

 Ű RALUCA ȘLICARU,  
Editor coordonator

VALOAREA  |  Q4 2020 5



La finalul unui an diferit, an ce ne-a surprins pe toți cu 
o criză medicală fără precedent, doresc să vă fac in-
vitația de a privi înainte și nu către ce a fost. Cunoaș-
tem cu toții povestea lui 2020. Este timpul să o lăsăm 
în urmă și să ne uităm spre ce aduce pozitiv anul nou. 
2021 este anul care debutează sub semnul speranței. 
Mai multe tipuri de vaccin sunt deja aprobate și admi-
nistrate în ritm susținut, orizontul așteptării finalului cri-
zei fiind unul predictibil de acum.

Sorin Petre, 
Președinte ANEVAR

Privind înainte.  
2021

S
untem concentrați pe revenirea la normal a activită-
ții noastre, dar și pe identificarea oportunităților și 
a aspectelor pozitive ce vor decurge dintr-o situație 
economică incertă încă, la nivel mondial. Accelerarea 
digitalizării, creșterea competențelor ce privesc co-
municarea și abilitățile de a „arde” anumite etape 

ale procesului de lucru cu ajutorul tehnologiilor noi, toate 
acestea sunt atuuri pe care dorim să le dezvoltăm și să le 
integrăm în viitor în fluxurile obișnuite de muncă. 

Din punctul de vedere al evaluării cred că 
suntem martorii unei serii de oportuni-
tăți născute tocmai din nevoia de 
certitudine. Cei care reali-
zează rapoarte pentru 
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raportare financiară și au sub lupă situațiile financiare ale compani-
ilor vor fi mai atenți la valorile obținute. La fel și auditorii. În acest 
sector, al evaluării în scopul raportării financiare, mă aștept ca acti-
vitatea noastră să se intensifice semnificativ. Ceea ce reprezintă un 
semn bun pentru viitorul profesiei. De asemenea, privesc spre re-
structurările și reorganizările operaționale pentru anumite afaceri 
afectate de criza sanitară. Valoarea activelor deținute de societățile 
respective este importantă și noi avem rolul nostru bine definit în 
a o estima. Pe lângă cele două segmente pe care le-am menționat 
anterior, cu siguranță valoarea activelor va fi analizată cu mai mare 
atenție de către finanțatori, de către instituțiile statului în contextul 
gestionării veniturilor fiscale din taxe locale și de către alți potenți-
ali utilizatori.  Este de așteptat ca cererea pentru lucrări de evaluare 
să crească, dar vor crește și așteptările utilizatorilor pentru o calitate 
tot mai bună a rapoartelor. Trebuie să fim pregătiți pentru a livra și 
cantitate și calitate.  

Probabil că anul 2021 va debuta cu menținerea restricțiilor pe 
care le cunoaștem deja și care aproape că au devenit noua norma-
litate, dar în partea a doua ne așteptăm cu toții să revenim la ac-
tivitatea de dinaintea lunii martie 2020.  Felul în care s-a lucrat în 
spațiul virtual ne încurajează să credem că, parțial, vom putea păs-
tra în online anumite etape ale procesului de evaluare. Dar ne vom 
concentra și pe reluarea întâlnirilor profesionale în persoană. Semi-
narele la sală și conferințele noastre tradiționale, organizate în toată 
țara, oferă o mai bună interacțiune și intermediază un schimb mai 

eficient de experiență.

Sunt optimist în ceea ce privește viitorul activității de 
evaluare. Asociația va veghea asupra calității livrate și 

va asigura pregătirea profesională continuă orientată 
către sectoarele solicitate cu predilecție de piață. 

Vă doresc un an de creștere, mai 
multă stabilitate și predictibi-

litate și să privim înainte 
cu optimism!
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Adrian Vascu, 

Președinte ANEVAR 

2014-2015, Senior 

Partner Veridio

Cum începem 2021

S-a dus 2020. Bine că s-a dus. A fost un an special. Nemaîntâl-
nit până acum. Unii au dus-o mai bine, alții mai puțin bine. Am vă-
zut că viața și sănătatea sunt cele mai importante și că pot fi pierdute 
mult mai ușor decât conștientizam. Am ajuns să aflăm fiecare dintre 
noi despre cazuri ale unor cunoștinte, apropiați sau rude care au fost 
afectate de acest virus. Unii s-au însănătoșit, alții și-au pierdut viața. 
Sau am trecut chiar, unii dintre noi, prin confruntarea cu virusul.

C
red că trebuie să începem 
anul 2021 cu optimism și cu a 
căuta partea bună a lucrurilor. 
Cu o imunitate fizică și psihi-
că robustă care să ne permită 
să fim sănătoși pentru a face 

apoi celelalte lucruri cât mai bine.

La nivel general, sănătatea devine priori-
tatea zero. După aceea ne uităm la ce avem 
de făcut. Iar cuvântul cheie pentru 2021 este 
„reinventare”. Adaptarea la noile realități și 
evitarea căderii în „fatalism”. Să luăm partea 
bună din ce ne este dat și să fim proactivi 
înspre a renunța la ce nu funcționează și a 
experimenta noi direcții de acțiune. 

Cea mai de nedorit atitudine este inacți-
unea și așteptarea ca de undeva să vină solu-
ția. Provocările sunt și vor fi de multe feluri. 
Nu ne rămâne decât să le privim cu lucidiate, 
cu realism și să utilizăm cât mai multe dintre 
cele ce ni se întâmplă în favoarea noastră.

În acest context, noutatea momentului 
legată de activitatea de evaluare este dată 

de recentele modificări ale Codului fiscal 
- două legi care au impact asupra evaluării 
pentru impozitare. 

Cum arată aceste modificări? Voi pre-
zenta câteva repere în cele ce urmează. 

Noutăți privind evaluarea 
pentru impozitare pentru 
2021

Cele două acte normative sunt Legea 
nr. 241/2020 și Legea nr. 296/2020.

Temele principale care au fost supu-
se modificării sunt: clădirile cu utilizare 
mixtă și termenul de realizare a evaluări-
lor de către persoanele juridice.

Pe scurt:  

În cazul clădirilor cu utilizare mixtă 
s-a eliminat raportul de evaluare în si-
tuațiile în care utilitățile nu sunt deduse 
de persoana juridică. Primăria calculează 
valorile impozabile la fel ca în cazul clădi-
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rilor rezidențiale, iar impozitul se calcu-
lează utilizând cote diferite de impozitare 
asupra suprafețelor rezidențială și nerezi-
dențială declarate pe proprie răspundere 
de către contribuabil. În cazul în care con-
tribuabilul nu declară aceste suprafețe, se 
aplică o cotă unică de impozitare de 0,3%.

În cazul persoanelor juridice, s-a pre-
lungit de la 3 la 5 ani perioada după care, 
dacă firmele nu solicită și nu depun un 
nou raport de evaluare, cota de impozitare 
crește la 5%.  

Sunt modificări cu impact pozitiv sau 
negativ? Depinde asupra cui! Ca în multe 
alte situații din viață, există și părți bune 
și părți mai puțin bune - în funcție de per-
spectiva din care privim lucrurile.

Care sunt perspectivele posibile? 
Avem perspectiva evaluatorilor, cea a 
contribuabililor, cea a autorităților locale 
și cea a legiuitorului.

Să le luăm pe rând.

Perspectiva evaluatorilor

Pentru că am văzut că s-a pornit o 
dezbatere pro și contra acestei măsuri, voi 
exprima, evident din punctul meu de ve-
dere, perspectiva evaluatorilor, în propo-
ziții alternative, de ce putem spune că este 
rău sau de ce putem spune că este bine.

Astfel, 

1. Este rău pentru că este un precedent - 
dacă acum „am pățit” acest lucru este 
posibil ca și mai departe să ni se în-
tâmple la fel.

2. Este bine pentru că intrarea în vi-
goare a articolului din lege prin care 
s-a prelungit de la 3 la 5 ani perioada 
după care, dacă firmele nu solicită și 
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nu depun un nou raport de evaluare, 
cota de impozitare crește la 5% va in-
tra în vigoare la 1.07.2021. Așa spune 
astăzi (29 decembrie 2020) comuni-
catul oficial de pe site-ul Ministeru-
lui Dezvoltarii, Lucrărilor Publice și 
Administrației. Acest lucru înseamnă 
că de fapt se va aplica de la 1 ianua-
rie 2022 având în vedere că perioada 
de realizare a rapoartelor de evaluare 
este primul trimestru al anului.

3. Este rău pentru că volumul de lucru 
privind evaluarea pentru impozitare a 
clădirilor aparținând persoanelor ju-
ridice aferent anului 2022 se va muta 
în anul 2024.

4. Este bine pentru că uniformizarea 
perioadei de 5 ani între două evalu-
ări (atât pentru persoanele fizice, cât 
și pentru persoanele juridice) poa-
te prelungi modul actual de stabili-
re a valorilor impozabile pentru mai 
multe cicluri de 5 ani. In locul unei 
prelungiri puteam avea o renunțare 
cu totul la evaluare și preluarea va-
lorilor impozabile din evidențele pri-
măriilor la care să se aplice un indice 
de actualizare. Că tot nu prea au fost 
diferențe mari între valorile obținute 
după 3 ani.

5. Este rău pentru că, din aceeași per-
spectivă a precedentelor, s-a eliminat, 
e adevărat doar parțial, utilizarea ra-
poartelor de evaluare în cazul clădiri-
lor cu utilizare mixtă.

6. Este bine pentru că aceste clădiri cu 
utilizare mixtă au generat mai mul-
te probleme și discuții decât situații 
clare în ce privește stabilirea valorilor 
impozabile.

Există o concluzie? Fiecare ne găsim 
fie într-una dintre extreme, fie pe la mij-

loc. Cert este că modificarea a intrat în vi-
goare și nu cred că va mai putea fi întoarsă 
vreodată, așa încât vă propun să ne uităm 
la părțile constructive. La viitor.

În opinia mea nu ar trebui să consi-
derăm că este o surpriză atât de mare. 
Ne așteptam să se întâmple cândva ceva 
în acest domeniu, dar așa cum ni se în-
tâmplă cu toate lucrurile neplăcute, ori-
cât sunt ele de anticipate, tot ne prind pe 
nepregătite. 

Anul trecut, în aceeași perioadă, 
scriam în ultimul număr al revistei Valoa-
rea din 2019 următoarele:

„A trecut doar un „ciclu“ de trei ani 
după care se refac valorile impozabile. 
Cred că după trecerea unui al doilea ciclu 
este posibil ca informațiile deja culese să 
poată fi analizate și extrapolate astfel în-
cât în viitor să fie redus rolul evaluatorilor 
în acest domeniu, așa cum se întâmplă și 
în cele mai multe țări din lume. Desigur 
că îmi doresc ca acest cicluri să fie cât mai 
multe. Dar în același timp consider că este 
rațional să luăm în calcul și o schimbare 
care poate interveni oricând și să nu ne 
prindă pe nepregătite.”

Nu vreau să îmi arog niciun soi de 
merit că aș fi anticipat ceva și reamintesc 
că tema unei posibile schimbări în siste-
mul de impozitare nu este nouă. În acest 
moment propunerea mea este să vedem 
cum acționăm în perioada următoare fără 
a mai baleia între „este bine sau nu este 
bine”. Să conștientizăm „ce este”.

Astfel, mă gândesc la următoarele:

1. Să aducem la cunoștința clienților 
noștri, noi evaluatorii, în a doua par-
te a anului 2021 faptul că a interve-
nit această modificare. Știu că au fost 
unele interpretări ale legii conform 
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cărora ar fi posibil ca modificarea să 
se aplice din ianuarie 2021. Din câte 
cunosc, pe siteul MLPDA s-a publicat 
un tabel cu datele de intrare în vigoa-
re ale articolelor din Legea 296/2020. 
Vezi link http://www.dpfbl.mlpda.ro/
noutati.html. Sper să nu se schimbe 
nimic până la punerea în aplicare.

2. Noi, evaluatorii, acționăm în interes 
public. Orice demers al nostru va avea 
succes dacă va urma același deziderat 
al atingerii interesului public. Dacă 
este doar interesul nostru, al evaluato-
rilor, să nu se schimbe starea actuală, 
însă pentru toți ceilalți este benefic, 
cred că strategic este să urmărim in-
teresul tuturor ca fiind primordial. Pe 
termen lung ne vom consolida credi-
bilitatea și vom avea de câștigat. 

3. Așadar, să le spunem clienților că pre-
lungirea termenului înseamnă că nu 
vor plăti cota penalizatoare de impo-
zitare dacă nu realizează evaluarea la 
inceputul anului 2022. Nu înseamnă 
că nu pot să realizeze evaluarea dacă 
doresc.

4. De ce ar face acest lucru? Pentru că 
obținând valorile impozabile la înce-
putul anului 2022 ele pot fi analiza-
te din perspectiva impactului asupra 
companiei și se poate decide utilizarea 
acestor valori pentru toate clădirile 
sau doar pentru o parte dintre ele. Sau 
pentru niciuna. 

5. Odată făcut acest lucru, noile valori 
obținute pot fi menținute 5 ani sau pot 
fi actualizate și în anii următori fără a 
aștepta 5 ani, de la caz la caz.

6. Să folosim acest „eveniment” să ne 
concentrăm pe lucruri care țin de ac-
tivitatea noastră și pe care, an de an, 
le-am amânat, avand timp ca pană 

în anul 2022 să analizam și ce putem 
face pentru a compensa efectul lipsei 
evaluărilor clădirilor PJ de la începu-
tul anului 2022.

7. O direcție posibilă ar putea fi evalua-
rea pentru raportare financiară care, 
din cauza pandemiei, s-ar putea să 
reprezinte o cerere mai ridicată față 
de anii anteriori din cauza semnului 
de întrebare ridicat de impactul crizei 
sanitare asupra situațiilor financiare 
de la sfârșitul anilor 2020 și 2021.

8. O altă direcție posibilă ar putea-o re-
prezenta evaluarea în cadrul experti-
zelor judiciare astfel încât, începând 
cu anul 2022, să fie mai clar repre-
zentat rolul standardelor de evaluare 
și al evaluatorilor autorizați în acest 
domeniu. Discutăm de multă vreme 
acest subiect, dar acum, pentru că tot 
s-a întâmplat acest eveniment „neplă-
cut”, să încercăm să îl transformăm 
dintr-un dezavantaj într-un avantaj.

Perspectiva 
contribuabililor

Modificările amintite sunt de bun au-
gur pentru contribuabili. 

În cazul utilizării mixte - măsura pro-
pusă nu este completă. În opinia mea, în 
mod inutil s-a menținut obligația reali-
zării rapoartelor de evaluare în situații-
le în care utilitățile sunt deduse de către 
persoanele juridice care își desfășoară 
activitatea în partea „nerezidențială” a 
locuinței. 

Măsura este ilogică în condițiile în 
care modul de deducere a cheltuielilor nu 
are nicio legătură cu modul de stabilire a 
valorii impozabile. În aceste condiții s-a 
menținut încă anomalia conform căreia 
aceeași clădire cu structura constructi-
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vă de locuință de regulă are două valori 
impozabile.

Dar unde-i lege, nu-i tocmeală! Așa 
că mai rămâne ca și contribuabilii să 
fie informați despre noile reguli și să se 
conformeze.

Noi, ca evaluatori, cred că ar trebui să 
îi informăm și, acolo unde este încă ne-
voie de rapoarte de evaluare, să le facem.

În cazul modificării de la 3 la 5 ani 
a perioadei de realizare a rapoartelor de 
evaluare pentru persoanele juridice, mă-
sura este una favorabilă companiilor, pen-
tru că efortul impus de realizarea evaluă-
rilor va fi din 5 în 5 ani față de frecvența 
de până acum de 3 ani.

Perspectiva  
autorităților locale  

Cred că noile măsuri produc cele mai 
multe modificări în modul în care ar tre-
bui să reacționeze autoritățile locale. Ast-
fel, în cazul utilizării mixte, primăriilor le 
revine obligația să calculeze valoarea im-
pozabilă și pentru partea nerezidențială, 
acolo unde utilitățile nu sunt deduse de 
către persoana juridică.

Apoi, pe baza declarației pe proprie 
răspundere a contribuabililor privind 
suprafețele rezidențială și nerezidenția-
lă, urmează să fie calculat impozitul ca 
sumă ponderată, având în vedere cotele 
de impozitare diferite pentru cele două 
utilizări.

Nu în ultimul rând va trebui avută în 
vedere aplicarea cotei unice de 0,3%, aco-
lo unde suprafețele nu vor fi declarate.

Cred că prima urgență pentru Mi-
nisterul de Finanțe este actualizarea prin 
Ordin a formatului declarațiilor de im-

punere – format care nu mai corespun-
de noilor cerințe. Pentru utilizarea mixtă 
declarația contribuabilului ar trebui să 
conțină: suprafețele rezidențială și nerezi-
dențială precum și informația referitoare 
la utilități. Dacă acestea sunt deduse de pe 
firmă, în declarație să fie preluată valoa-
rea impozabilă din raportul de evaluare 
realizat doar pentru partea nerezidențială. 
Fără această actualizare de declarații cred 
că procesul de raportare va fi unul compli-
cat - atât pentru contribuabili cât și pen-
tru primării. Oare va face Ministerul de 
Finanțe această actualizare a declarațiilor 
în timp util? 

Având în vedere că nici în trecut abor-
darea primăriilor nu a fost unitară, cred 
că acum este momentul ca toate aspectele 
subiective să fie eliminate printr-o mo-
dalitatea clară și unitară de comunicare 
între contribuabili și autorități locale. În 
această situație va fi mai simplu și pentru 
evaluatori.

Perspectiva legiuitorului

Modificările legislative sunt bineveni-
te atunci când au rolul să clarifice aspecte 
care au fost constatate ca dificil de aplicat 
în activitatea practică.

Din această perspectivă, cu cele două 
acte normative, legiuitorul consideră că a 
făcut „o faptă bună”.

Am o singură observație acum, mai 
ales că avem un nou Parlament recent in-
stalat. Dacă fac modificări să le facă până 
la capăt. Nu doar cu jumătăți de măsura 
și nici doar în scop de laudă pe rețele-
le de socializare („am redus birocrația”). 
Spun asta pentru că modificările legate de 
utilizarea mixtă denotă o superficialitate 
ridicată, multă necunoaștere și o eviden-
tă lipsă de consultare cu cei care cunosc 
realitatea practică a problemei.
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Sunt două aspecte pe care vreau să le 
scot în evidență în relație cu legiuitorul:

Primul este legat de clarificarea preve-
derilor legale privind verificarea rapoar-
telor de evaluare pentru impozitare. Ca-
drul legal actual este incomplet și neclar. 
Când se pot realiza verificările? Care vor 
fi consecințele eventualelor modificări de 
valori? Lucrurile nu mai pot rămâne așa 
cum sunt în prezent, când avem două si-
tuații: (1) ori nu se fac verificări din lip-
sa unui cadru clar de aplicare a efectelor 
acestora, (2) ori se fac, însă doar în câteva 
primării din țară, dar și acolo este neclar 
cum se implementează rezultatul. Orice 
modificare de valoare are în mod direct un 
impact asupra contribuabilului. Iar acesta 
consideră, și pe bună dreptate, că nu are 
nicio vină dacă sunt constatate erori atâta 
vreme cât și-a respectat cerința legală de a 
contracta un evaluator autorizat.

Al doilea aspect este legat de trans-
parența decizională și de faptul că noul 
parlament, prin comisiile de specialitate, 
ar trebui să reia respectarea cadrului legal 
și, acolo unde există inițiative legislative 
de orice fel care impactează profesia de 
evaluator autorizat, să solicite un punct de 
vedere de la ANEVAR, care are, prin lege, 
acest drept. Iar noii aleși să se consulte cu 
asociația profesională în toate actele nor-

mative care privesc și utilizarea rapoarte-
lor de evaluare. 

În acest sens, sunt convins că prevede-
rile legale vor putea avea cea mai adecva-
tă formă și vor putea fi implementate fără 
jumătăți de măsură. Până în prezent, cu 
câteva mici excepții, nu a existat interesul 
legiuitorului de a contacta asociațiile pro-
fesionale din domeniu. Am întâlnit acest 
fenomen nu doar în cazul evaluării. L-am 
întâlnit și în cazul practicienilor în insol-
vență, și la auditorii financiari, iar lista 
continuă. Pentru că ne aflăm la un nou 
început sper să se schimbe și acest mod de 
lucru. Este în beneficiul tuturor.

Cuvânt de încheiere

Acestea au fost câteva dintre ideile 
mele pe tema recentelor modificări legis-
lative. Desigur că fiecare dintre dumnea-
voastră poate completa cu propria opinie.

Cred că este benefic să acționăm uni-
tar și în mod constructiv. Atitudinea și 
comportamentul fiecăruia dintre noi con-
tribuie la imaginea și percepția profesiei 
noastre. 

Însă dincolo de meseria noastră, sun-
tem oameni. Vă doresc un an 2021 COM-
PLET, din toate punctele de vedere! 
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Digitalizarea – oportunitate,  
mai mult decât risc

Alexander Weber este Directorul 
de certificare la DIAZert și dele-
gat al Asociației germane pentru 

agenți imobiliari, administratori și evalua-
tori imobiliari (IVD) la TEGOVA.

În dezbaterea publică, digitaliza-
rea reprezintă un cuvânt cheie care 
afectează aproape toate sectoarele 
economiei; era disruptivă este esența 
temerilor tuturor jucătorilor consa-
crați din piață, nu numai a celor din 
industria imobiliară.

Digitalizarea are un impact și 
asupra evaluării proprietății, fie în 
comunicarea cu clienții, în proce-
sul de evaluare sau în redactarea 
rapoartelor de evaluare. Robotică, 
inteligență artificială, blockchain, re-
alitate virtuală și augmentată, im-
primare 3D și construcții în afara 
amplasamentului, drone și senzori, 
toate acestea sunt tehnologii care au 
fost deja adoptate de industria imo-
biliară. Aceste noi tehnologii pot in-
fluența munca evaluatorilor de pro-
prietăți imobiliare în diferite moduri 
în viitorul apropiat.

Acest articol este preluat din publicația European Valuer, editată de TEGoVA (Nr. 20/2020)
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ie transmise, în medie, 15 cereri de 
informații către diferite surse și s-a 
descoperit că interfețele standardi-
zate cu furnizorii ar putea aduce eco-
nomii majore de timp.

Atunci când raționalizează pro-
cesele de lucru, răspunderea evalu-
atorului devine esențială. Inspecția 
proprietății și determinarea caracte-
risticilor acesteia cu impact asupra 
valorii, precum și raportul de eva-
luare sunt raportate la evaluatori, 
punând limite intrinseci „raționa-
lizării”. Cu toate acestea, munca de 
rutină poate fi transferată către per-
sonal specializat. În acest context, 
utilizarea unui instrument de gesti-
onare a proiectelor pentru controlul 
proceselor și a unui sistem de gestio-
nare a documentelor (DMS) pentru 
manipularea materialelor ce conțin 
date, au fost identificate ca fiind be-

În urmă cu trei ani, în 2017, industria imobiliară din 
Germania părea să nu aibă curajul necesar de „a urca” în 
trenul digital. Companiile consacrate au fost spectatori 
ai start-up-urilor și ai abordărilor inovatoare ale acesto-
ra. A fost o atitudine de așteptare și observare, provenită 
din teama că propriile modele de afaceri ar fi înlocuite 
de transformarea digitală.

În acel an, 2017, a fost realizat un sondaj empiric în 
rândul evaluatorilor imobiliari germani, bazat pe utili-
zarea instrumentelor digitale, cum ar fi software-ul de 
evaluare, interogări de baze de date și utilizarea canale-
lor de social media.

Asociația germană pentru agenți imobiliari, ad-
ministratori imobiliari și evaluatori (IVD) a primit 
trei puncte pentru digitalizare în cadrul profesiei de 
evaluare: achiziționarea de date, raționalizarea procese-
lor de lucru și comunicarea cu clienții prin intermediul 
internetului.

Unul dintre rezultatele sondajului a fost că, pentru 
obținerea datelor necesare pentru o evaluare, trebu-
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nefice. Programele de procesare a 
imaginilor cu funcție de înregistrare 
și atribuire automată, sistemele de 
redactare automată cu recunoaște-
rea pronunției și modulele de text 
în procesarea documentelor au fost 
menționate ca mijloace suplimen-
tare de creștere a eficienței. În plus, 
pentru a ajunge la potențiali clienți, 
posibilitățile oferite de internet pot fi 
utilizate în mai multe moduri.

O problemă secundară dar im-
portantă a digitalizării, care nu a 
fost luată în considerare până acum, 
este furnizarea de conexiuni rapide 
la Internet pentru evaluatori. Acest 
lucru este legat de capacitatea de a 
utiliza serviciile digitale în locațiile 
în care se află evaluatorul. Adesea, 
trebuie schimbate cantități mari de 
date între client și evaluator, caz în 
care trebuie utilizat un software ba-
zat pe cloud. Fără o lățime de bandă 
adecvată, lucrul eficient este adesea 
fie imposibil, fie sever restricționat.

În 2017, 44% dintre respondenți 
au avut acces zero la Internet de 
mare viteză în Germania, iar în 2020 
aproape 20% dintre respondenți încă 
nu au acces, un parametru impor-
tant în măsurarea utilizării servicii-
lor digitale de către evaluatori.

În 2017, aproximativ 40% dintre 
evaluatorii chestionați au folosit sof-
tware specializat de evaluare a pro-
prietăților cu interfețe de date pentru 
a-și îmbunătăți activitatea zilnică. 
În 2020, în timpul pandemiei, cifra 
doar s-a modificat ușor până la 52%.

Adaptarea aduce  
cu ea oportunități

În această revoluție digitală afla-
tă în curs, evaluatorii de proprietăți 
imobiliare trebuie să se concentreze 
pe competențele lor de bază care ser-

vesc la reducerea riscurilor pentru clienții lor și pentru 
utilizatorii rapoartelor de evaluare.

Una dintre competențele de bază ale evaluatorului 
este analiza datelor și judecata profesională care rezul-
tă din acest proces. Pentru a crește această competență 
de bază, evaluatorii de proprietăți imobiliare trebuie să 
dezvolte o înțelegere mai profundă a modelării statistice, 
având în vedere gama de AVM-uri disponibile.

Competența metodologică în analiza datelor și o anu-
mită înțelegere a modului în care funcționează algoritmii 
vor fi necesare cât mai curând. Această înțelegere poate fi 
utilizată și pentru a dezvolta modele de lucru capabile să 
ajute profesioniștii în propriul proces de evaluare.
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Dezvoltarea unor modele statistice sofisticate nu 
este atât de dificilă. În prezent, există un număr mare 
de furnizori care oferă soluții tehnice pentru genera-
rea datelor, cum ar fi extragerea datelor de pe Internet 
și modelarea statistică. Odată cu această dezvoltare, 
modelele de afaceri ale furnizorilor de AVM sunt ele 
însele victime ale puterii perturbatoare a digitalizării, 
mai ales atunci când tot mai mulți evaluatori dezvoltă 
o înțelegere a inteligenței artificiale și a instrumentelor 
de învățare automată implementate în modele statistice 
avansate.

Evaluările automatizate de proprietăți imobiliare 
preiau deja o parte din volumul de lucru de la bănci, 
ca urmare a digitalizării. Cu toate acestea, reversul di-

gitalizării este oportunitatea ca eva-
luatorii imobiliari să acționeze mai 
mult ca consultanți și dezvoltatori, 
chiar și pentru bănci. Cu siguranță, 
una dintre sarcinile evaluatorilor va 
fi  revizuirea aleatorie a datelor care 
sunt utilizate în modele statistice.

Autorul Reinhard K. Sprenger 
atrage atenția că, în mod paradoxal, 
digitalizarea forțează acum reinte-
grarea ființei umane în lanțul valo-
ric și că digitalizarea duce la o nouă 
și mai mare apreciere a abilităților 
umane. 
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Rolul educației  
în Evaluarea Întreprinderii

João Carvalho das Neves - PhD - REV 
– FRICS, este profesor de leadership și 
finanțe la Școala de Economie și Mana-

gement ISEG, Universitatea din Lisabona 
și membru al Comitetului european pen-
tru standarde de evaluare a afacerilor.

Oamenii se gândesc adesea la 
evaluarea întreprinderii ca la o acti-
vitate de lucru cu cifre, bazată pe ex-
pertiză contabilă și financiară, poate 
pentru că aproape toate evaluările de 
întreprinderi necesită:

 Ű • Analiza situațiilor financiare 
istorice ale întreprinderii, deoa-
rece aceasta este adesea utilizată 
ca bază pentru estimarea profi-
turilor viitoare și a fluxului de 
numerar;

 Ű • Dezvoltarea unor ipoteze cu 
privire la factorii determinanți 
ai întreprinderii pentru a calcu-
la valoarea actualizată a tuturor 
fluxurilor de numerar viitoare 
așteptate, actualizate cu rata de 
actualizare corespunzătoare;

 Ű • Completarea tuturor acestor 
analize cu o formă relevantă de 

Acest articol este preluat din publicația European Valuer, editată de TEGoVA (Nr. 20/2020)
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evaluare care analizează ratele 
financiare ale afacerilor sau în-
treprinderilor comparabile.

Dar acesta este doar vârful aisber-
gului. De fapt, există mai multe sarcini 
care preced toate aceste acțiuni, în-
cepând cu formarea unei perspective 
asupra performanței financiare anteri-
oare a întreprinderii, în comparație cu 
principalii concurenți din industrie. 
Apoi se trece la înțelegerea oportuni-
tăților și riscurilor cu care întreprin-
derea supusă evaluării s-ar putea con-
frunta din cauza unor posibili factori 
politici, economici, sociali și tehno-
logici (cunoscută sub denumirea de 
analiza PEST), etapă crucială pentru 
dezvoltarea unei viziuni mai largi asu-
pra poziției pe piață a întreprinderii și 
a tendințelor care vor afecta întreprin-
derea și concurența acesteia în viitor. 
Este, de asemenea, importantă identi-
ficarea principalilor concurenți și eva-
luarea strategiilor acestora pentru a 
determina punctele tari și punctele 
slabe ale acestora în raport cu între-
prinderea, produsul și serviciile în curs 
de evaluare (cunoscută sub numele de 
analiza SWOT - puncte forte, puncte 
slabe, oportunități și amenințări), in-
clusiv cele cinci forțe ale analizei po-
ziției competitive ale lui Michel Porter 
(Porter’s Five Forces of Competitive 
Position Analysis).

Strategia și planificarea afacerii 
sunt pietrele de temelie ale tuturor 
evaluărilor de întreprinderi. Strate-
gia de afaceri stabilește baza planu-
lui de afaceri și este esențială pentru 
o evaluare realistă a întreprinderii.

Un alt aspect cheie în evaluarea 
întreprinderii este efectuarea unei 
verificări prealabile (due diligence), 
identificând informațiile relevante cu 
privire la valoarea tuturor activelor 
și datoriilor importante, oportunită-
țile de afaceri și riscurile asociate cu 
trecutul, prezentul și viitorul socie-
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tății țintă. Verificarea prealabilă (due 
diligence) cuprinde analiza detaliată 
a informațiilor referitoare la toate as-
pectele întreprinderii care impactează 
valoarea, cum ar fi activele imobili-
zate și curente, datoriile, informațiile 
și raportările financiare și contabile, 
contractele relevante, tehnologia in-
formației și sistemele informaționale 
de gestiune, facilitățile de producție, 
clienții, furnizorii, guvernanța cor-
porativă, informațiile despre angajați, 
aspectele de mediu, proprietatea inte-
lectuală și orice altă problemă juridică 
și fiscală nesoluționată. Cunoașterea 
acestor detalii despre o întreprindere 
existentă ajută la determinarea riscu-
lui financiar implicat. În plus, clientul 
care negociază condițiile de achiziție 
ar putea utiliza informațiile verificării 
prealabile (due diligence).

Evaluatorul de întreprinderi tre-
buie, de asemenea, să fie familiarizat 
cu teoria fuziunilor și achizițiilor și 

să înțeleagă perspectivele ofertantului și entității țintă, 
astfel încât să identifice și să valorizeze potențialele siner-
gii rezultate din achiziție.

Este important să înțelegem structura financiară și 
juridică a tranzacției, deoarece are implicații pentru con-
tabilitate și impozitare, afectând veniturile, fluxurile de 
numerar și riscurile pentru cumpărător sau vânzător, cu 
impact asupra valorii estimate.

Diferitele tipuri de costuri ale capitalului, sursele de 
date disponibile, diferitele tipuri de calcul pentru estimarea 
valorii întreprinderii sau valorii capitalului propriu, diferi-
tele concepte și premise ale valorii care trebuie utilizate în 
evaluare sunt importante pentru planificarea procesului de 
evaluare, a fazelor procesului și pentru echipa implicată.

 
Dincolo de activitatea propriu-zisă de evaluare a în-

treprinderii, sunt necesare cunoștințe în domenii speci-
ale. Este important să deprindem cele mai bune practici 
ale experților. Terminologia și conceptele juridice, conta-
bile și fiscale sunt cruciale atunci când se lucrează pentru 
un client sau pentru o instanță într-un litigiu sau pentru 
reorganizarea întreprinderii, pentru fuziuni și achiziții 
sau pentru planificare fiscală.
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Evaluatorul de întreprinderi poa-
te fi nevoit să intervină, de exemplu, 
în estimarea pierderilor economice, 
a daunelor și a litigiilor. În situațiile 
definite în Codul societăților comer-
ciale și în Codul valorilor mobiliare, 
evaluatorul de întreprinderi poate fi 
numit de Comisia pentru valori mo-
biliare pentru a apăra acționarii cu 
interese minoritare, de exemplu în 
oferte publice ostile care pun în pe-
ricol interesele minoritare.

Metodologia și teoria evaluării 
pot fi, de asemenea, necesare a fi 
aplicate în contexte specifice, inclu-
siv dreptul familiei, vătămarea cor-
porală și omorul din culpă, pro-
blemele întreprinderilor cotate și 
necotate, impozite pe profit corecte, 
bazate pe efectul asupra valorii juste 
a capitalului propriu, opinii echita-
bile pentru interesele minoritare sau 
pentru preluări care pot necesita uti-
lizarea reducerilor și primelor. Poate 

include, de asemenea, alocarea valorii între diferite clase 
de acțiuni: acțiuni ordinare, acțiuni preferențiale, instru-
mente hibride sau opțiuni pe acțiuni.

Studiile de caz sunt de importanță capitală. În timpul 
fazei de predare și formare, cursantului participant la for-
marea în domeniul evaluării de întreprinderi trebuie să îi 
fie expuse studii de caz și proiecte speciale cu date reale. 
Cursanții aflați în etapa de formare trebuie să aibă posibi-
litatea de a lucra cu un lector îndrumător care poate îm-
părtăși din experiența întocmirii rapoartelor de evaluare 
a întreprinderilor și, în special, din cea a emiterii conclu-
ziilor sau opiniilor asupra valorii, a pregătirii studiilor și 
analizelor investiționale, a pregătirii prezentărilor și note-
lor pentru clienți și a dezvoltării condițiilor de investiții 
în oferte obligatorii (ferme) sau neobligatorii (indicative). 
Lectorul îndrumător trebuie să ajute, de asemenea, cu as-
pecte practice în determinarea tipului de valoare definit în 
contract. Astfel de exemple sunt raportul de analiză finan-
ciară, modelarea financiară, îndrumările privind cerceta-
rea cantitativă și calitativă, specificitățile verificării preala-
bile (due diligence), ipotezele, evaluarea utilizând fluxul de 
numerar actualizat, dezvoltarea și analiza eșantionului de 
întreprinderi comparabile, aplicarea diferitelor tehnici de 
analiză a riscurilor. În cele din urmă, lectorul îndrumător 
trebuie să supravegheze și să ghideze cursantul cu privire 
la modul de raportare a tuturor acestora în conformitate 
cu Standardele europene de evaluare a întreprinderilor 
(EBVS 4 – European Business Valuation Standards).

Predau evaluarea întreprinderilor la masterat (maste-
rat în finanțe sau MBA) și studii postuniversitare din 1992, 
iar pentru directori din 1986. Din experiență pot spune că 
este mai ușor să instruiesc persoanele licențiate în finanțe, 
contabilitate, management sau economie, deoarece aceștia 
dețin deja cunoștințele de bază necesare unui evaluator de 
întreprinderi, cum ar fi cele legate de strategia de afaceri, 
contabilitatea financiară, analiza financiară, finanțarea în-
treprinderilor, impozitare etc. Cursanții absolvenți de ingi-
nerie dispun de abilități analitice pentru a învăța foarte ușor 
aceste discipline de bază. Cursanții care sunt absolvenți de 
licență în alte domenii pot excela dacă depun eforturi, așa 
cum am văzut deseori că se întâmplă, dar, în orice caz, o 
diplomă de licență este cu siguranță o cerință.

Un evaluator de bunuri imobile dispune deja de o se-
rie de abilități care pot fi ușor adaptate și aplicate pentru 
a deveni evaluator de întreprinderi autorizat, obținând o 
diversificare foarte utilă a activității folosind baza exis-
tentă a clienților, atât timp cât este evitat conflictul de 
interese. 
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Reta Achihai, 
Președinte Filiala Sud

Câteva gânduri  
din filială

Pentru mine, oportunitatea de a fi prezenți în paginile revistei, în calitate  
de reprezentanți ai Filialei, constituie o provocare! Ni se oferă posibi-
litatea transmiterii preocupărilor, a gândurilor și căutărilor membrilor, 
prezente și viitoare, în domeniul nostru de activitate – EVALUAREA.

Nu începe niciodată cu nu se poate, ci începe cu să vedem!  
 – Nicolae Iorga

D
in perspectiva unui evaluator, la 
sfârșitul acestui an, 2020, mar-
cat de o gravă criză medica-
lă, transmit tuturor membrilor 
acestei mari organizații (FAMI-
LII), ANEVAR, câteva gânduri, 

care cred că se regăsesc nu numai la ni-
velul membrilor filialei SUD, ci a întregii 
organizații.

Prin împărțirea ANEVAR  în filiale,  po-
trivit Ordonanței Guvernului României nr. 
24/2011, s-a realizat o structurare mai bună 
a Asociației. Pe de altă parte, se resimte acut 
nevoia de a ține legătura unii cu al-
ții la nivel local, de a fi uniți 
în structuri mai mici și 
mai intime, pentru 
un mai bun schimb 
de experiență și o 
comunicare mai 
eficientă. Mem-
brii se pot strân-

ge în jurul unor lideri care reprezintă regiu-
nea, județul, în filială, pot desfășura diverse 
activități specifice profesiei în cercuri re-
strânse, păstrând actuala organizare. 

Așa cum actuala situație a impus dis-
tanțarea fizică dar continuăm să gândim, 
acționăm și ne facem planuri de viitor în 
așteptarea revenirii la vremuri fără re-
stricții fizice, cred că se impune să găsim 
soluții și pentru acest deziderat al mem-
brilor ANEVAR, mai ales al celor din ca-
tegoria evaluatorilor independenți. 

Apartenența la o organizație 
cum este ANEVAR se poa-

te completa prin apar-
tenența la o structu-

ră locală, membrii 
consiliului filiale-
lor putând con-
stitui factori 
catalizatori.
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O altă provocare căreia ar trebui să i 
se răspundă ar fi completarea Standarde-
lor de evaluare a bunurilor cu un ghid de 
evaluare în legătură cu evaluarea desfășu-
rată ca parte a activității de expertiză judi-
ciară, în diferitele faze ale acesteia. Acest 
ghid poate constitui o completare impor-
tantă la capitolul standarde pentru utili-
zări specifice, așa cum sunt cele pentru  
raportare financiară și impozitare.

Implicarea la nivel profesional, com-
pletată cu norme de practică, etică și 
conduită, trebuie privită a fi prioritatea 
noastră dacă dorim să obținem rezultate 
concrete și dacă avem așteptări cu privire 
la viitorul profesiei de evaluator, din per-
spectiva evaluatorului care este și expert 
judiciar.

O altă provocare ar fi vechea și totuși 
noua tehnologie reprezentată de Internet. 

Aceasta face posibilă distribuția elec-
tronică la nivelul întregii organizații a 
conferințelor ANEVAR. Conferințele cu 
teme profesionale conțin informații și 
noutăți utile desfășurării activității noas-
tre și de aceea propun ca după ce acestea 

au avut loc, să poată fi accesate și vizio-
nate liber de către toți membrii interesați. 

Consider că eliminarea barierelor de 
acces la această resursă va accelera cu-
noașterea, va face mai folositoare această 
latură de cunoaștere a profesiei de evalua-
tor și se vor pune bazele pentru unirea or-
ganizației într-o conversație intelectuală 
și o căutare a cunoașterii comune.

Din diferite motive, acest tip de disponi-
bilitate liberă și nerestricţionată online pen-
tru toți membrii, poate fi denumită acces 
deschis. Multe inițiative diferite au arătat că 
accesul deschis este fezabil economic, că ofe-
ră celor doritori și interesați o putere extra-
ordinară de a găsi și de a utiliza cunoașterea  
relevantă și, astfel, oferind o nouă vizibilitate, 
crescută și măsurabilă, audienţă și impact. 

O altă provocare pentru fiecare din 
cei peste 4.000 de membri ai organizației 
din care facem parte și de la care avem aș-
teptări în realizarea și împlinirea noastră 
profesională este de a răspunde întrebării: 

Ce avem fiecare dintre noi de spus în 
viața organizației? 
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Despre calitate,  
în mai multe forme

A
bordăm în evaluările noastre clădirile încă 
în mod tradițional și conturăm aici câteva 
aspecte care s-ar cere abandonate, pentru că 
iată, devin deplin integrate în legislația româ-
nească programele europene severe de decar-
bonare. Deși ar trebui să fie un act voluntar, 

calitatea vieții ni se impune. În rundele de completări din 
acest an ale Legii 372/2005 (ultima din oct.2020) s-a ve-
nit cu indicația de majorare rapidă a ratei de reabilitare a  Ű GABRIELA PARNIA,  

Fost președinte Filiala Sud
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fondului construit din țara noastră și cu primele progra-
me mai conturate de finanțări. Deja era legal operativ din 
1 ian. 2020 conceptul de apropiere de NZEB (Near Zero 
Energy Building) la clădirile noi și la cele de renovat. Dar 
cine a ținut seama?! Aproape nimeni. Chiar dacă va rămâ-
ne și în forma sa nouă aplicabilă după 1 ian. 2021 tot o lege 
fără măsuri punitive, în spatele nostru presează conduita 
morală pe care trebuie să ne-o imprimăm, creionată de Di-
rectivele UE din iunie 2019 și hotărârile recente din sept. 
2020 ale Comisiei Europene, de reconsiderare a absolut 
tuturor eficientizărilor, infrastructurilor, tehnologiilor și 
materialelor până la 2030, ca parte din planul „carbon-ne-
utru”. Țintele sunt ambițioase și România nu are nici cel 
mai mic motiv de a nu accelera pasul, mai ales când Eu-
ropa tocmai și-a impus diminuarea cu 55% a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, fix până în 2030. Este enorm!

Am decis ca acest articol să aibă scopul clar de a răs-
turna tipare și de a provoca colegii la un alt mod de a-și 
privi lucrările obișnuite. Evaluăm proprietăți și în foarte 
mare parte analizăm clădiri, destinația, starea și eficiența 
lor, după care concluziile noastre se reflectă direct în va-
loarea ansamblului. Fondul construit este responsabil de 
mai mult de o treime din schimbările climatice amenință-
toare. Desigur că aceasta presupune să nu mai proiectăm 
nimic pentru „de mâine încolo”, să nu ne mai autoscu-
zăm, pentru că viitorul este acum. Elementele de noutate 
în aria în care suntem specializați în evaluările noastre 
trebuie consumate aproape zilnic și vom vedea aici cât de 
utile sunt în analizele din rapoarte.

Să luăm exemple de aplicații investiționale în care eva-
luatorii sunt puși în situația de a analiza proiecte imobiliare 
sau proiecte de reabilitare, iar finanțatorii sunt interesați să 
ia decizii interne cu privire la vocația amplasamentelor, con-
textul acestora și perspective. Putem spune în rapoarte azi 
că un amplasament ales, dacă e lipsit de utilități (clasice) in-

duce un risc proiectului? Desigur, nu: 
a ne limita la constatarea lipsei unei re-
țele electrice cu stâlpi și fire, a kilome-
trilor de țevi de gaze, apă și de tuburi 
de canalizări, ar fi atitudini demodate, 
desuete. E simplu să interpretăm efi-
ciența unei investiții, căutând dotările 
prevăzute de specialiștii proiectanți, 
știind că este o chestiune doar de câte-
va ore și de costuri ce scot din discuție 
orice rețea clasică, prin instalarea unor 
panouri fotovoltaice, devenite din ce în 
ce mai fiabile și accesibile ca preț, mai 
performante ca raport energie-supra-
față și care se fabrică tot mai robuste. 
Nu e o zonă cu însorire? Ok, probabil 
că atunci proiectul poate conține vari-
anta unei turbine eoliene la orice oră. 
Sunt atâtea tipodimensiuni încât în 
unele țări au ajuns sinonime cu stâlpii 
de susținere de la împrejmuiri. La fel, 
absența unei rețele clasice de apă nu 
va mai compromite niciodată bugetul 
unei investiții. Forajul de mare adânci-
me, cu utilaje mobile, nu justifică sub 
niciun motiv așteptarea și efortul fi-
nanciar al aducerii unei magistrale de 
apă în zonă, mai ales că suntem în țara 
binecuvântată cu una din cele mai ge-
neroase densități de izvoare subterane. 
Există soluții ecologice care ne elimină 
grija canalizării, sistemele de epurare 
împământate fiind atât de performan-
te și cu rol efectiv dublat, încât devin și 
resursă pentru energie termică și bio-
gaz, asigurând de exemplu autonomie 
unei ferme agrozootehnice, sau terților 
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din zonă. O problemă de încălzire a unui edificiu mai am-
plu își va afla cu succes rezolvarea în pompele de căldură, 
indiferent de zona climatică din care face parte locația. Sau 
procedeul inversat: hale frigorifice în care căldura extrasă 
din mediul de refrigerare este cedată birourilor atașate. Pa-
nourile solare de apă caldă au câștigat rapid teren și sunt ele-
mente cheie care pot să aducă o clădire în clasa energetică 
B, sau chiar și în A, influențând și ele, ca și celelate, analiza 
cheltuielilor de exploatare.

Cu ce vom compara în analizele noastre de piață clă-
dirile care au așa ceva? Bineînțeles cu clădiri similare în 
care resursa este cea clasică, doar că diferența o vor face 
costurile de exploatare, notele energetice, eficiența și cel 
mai important, termenul pentru care ele vor mai primi 
permisiunea de funcționare și autorizația de mediu. Vom 
observa cum fiecare calitate la care ne-am putea gândi 
pentru un amplasament modern, elevat, își găsește un 
substituent într-o dotare de utilități din surse regenerabi-
le, împrejmuire verde, vie, clădire eco. Vom învață să ne 
uităm la sursă, pentru că până și rețeaua de utilități din 
surse clasice trebuie privită inclusiv prin prisma nocivi-
tății tehnologiilor de construire și de instalare a ei înseși. 
Indicele de emisii CO2 pe care îl preluăm din documentul 
energetic al clădirilor trebuie să devină criteriu de com-
parație nelipsit, fiind mai important decât clasa. Puțini 
știu că noul certificat energetic ce va fi introdus de legis-
lația operantă din anul 2021, va avea la baza analiza clă-
dirii nu doar singular, ca până acum, ci va merge până la 
sursele din care este branșată și la sursa materialelor și a 
tehnologiilor din care e construită.

Evaluatorul va fi unul din promotorii de atitudine: va 
observa mai fin eficiența și va cota diferența! Una este 
când un dezvoltator propune un cartier NZEB, în care 
fațadele sunt alocate fotovoltaicelor, acoperișurile se ocu-
pă cu panouri solare, completările de energie le racor-
dează la cea mai apropiată centrală hidro, sau eoliană, 
sau fotovoltaică și cu totul și cu totul alta este când ace-
lași cartier este ticsit de centrale termice pe gaz la fiecare 
apartament, care aduc emisiile nocive direct la fereastra 
locatarului... La fel, e mare diferența când avem de com-
parat două hale, dintre care una are ferestre fotovoltaice 
și acoperiș verde, iar cealaltă are punct termic pe gaz, sau 
lemn, sau motorină și unde emisiile nocive se văd chiar 
și cu ochiul liber. Un acces stradal neasfaltat are acum 
rezolvări absolut inedite în covoarele ecologice flexibi-
le, pe care utilajele moderne le întind sub ochii noștri în 
timp record; chiar dacă e un domeniu care abia acum ca-
ută soluții de a–și reduce costurile, nimic nu se compară 
cu așteptarea păguboasă a unei asfaltări clasice, în care 

însăși tehnologia încorporată este 
nocivă mediului... Așa putem prețui 
mai bine în lucrările noastre locați-
ile liniștite, prietene cu natura și cu 
sănătatea noastră, mai curate, având 
însă tot confortul de data aceasta 
din resurse regenerabile. Nu cred că 
există niciun investitor care a pus pe 
picioare clădiri inteligente și să nu se 
fi lovit de avizatori, finanțatori, poate 
chiar și de evaluatori ce l-au catalo-
gat ca lipsit de vocație, fără utilități 
moderne, rural sau prea marginal, 
sau extravilan și alte pecete ridicole 
azi, de parcă oazele de trai sănătos 
s-ar vrea în plină metropolă.

Cred că ajută dacă privim și ma-
cro: Sănătatea publică este amenin-
țată grav în această perioadă, pan-
demia a afectat fiecare loc și locuitor 
al planetei. Buna noastră Terra avea 
legi simple, ziua absorbea căldură de 
la soare, noaptea o ceda spre univers. 
Adică respira. Dar poluanții și par-
ticulele antrenate se stratifică dând 
similitudinea unei folii, iar căldura 
nu se mai risipește, sau cel puțin in-
erția este mare. Sub efectul de seră 
căldura absorbită e mai mare decât 
căldura cedată, proliferează nocivi-
tățile care ne atacă invizibil, respirăm 
ce expirăm, ne topim și... încă ne mai 
mirăm. Așa cum ne afectează pe fie-
care, la fel trebuie să-și schimbe ati-
tudinea fiecare locuitor în fiecare loc 
al planetei.

Putem începe prin a ne apleca 
mai cu atenție asupra legii româ-
nești care a adus cam blând și fără 
propagandă, un concept extrem de 
drastic: clădirile aproape zero ener-
gie (NZEB). Asta nu înseamnă să 
izolezi ca să nu consumi, ci înseam-
nă să-ți asiguri orice grad de confort 
dorești, dar numai bazat pe consum 
din surse de energii regenerabile. 
Legiuitorul a fost cumpătat, obli-
gând în primii ani ai acestui deceniu 
la minim 30% resurse regenerabile, 
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după care va mări cadența. Știind acestea, cu siguranță că 
nu ne vom mai limita în lucrările noastre la a aborda prin 
venit un activ prin înghețare la un an de referință. Studiul 
nostru pe venituri și cheltuieli trebuie să se ducă mai larg, 
pe perioadele de amortizare a dotărilor de maximă nou-
tate și să judecăm drept avantajul incontestabil al unei in-
vestiții ceva mai costisitoare, dar care aduce zero costuri 
și zero poluare în exploatările viitoare. Să privim o dia-
gramă pentru o reabilitare de clădire oarecare: 

Observăm că o termoeficientizare cât de cât bună 
în anvelopa și instalațiile unei clădiri ne aduce costuri-
le facturilor la aproape jumătate. Prestatorul (care poate 
fi și finanțator) ne poate oferi o relaxare mai mică la în-
ceput, până își recuperează investiția, iar după perioada 
de contract relaxarea plăților va fi resimțită pe deplin de 
proprietar. Cu cât tehnologia avansează, cu atât valoarea 
facturilor cu CPE va fi mai mai jos, mai aproape de zero. 
Dacă ne vine în minte că este prea mică diferența, este 
pentru că obișnuim din păcate să apreciem lucrurile la 
nivelul evaluărilor de retail, însă hai să vedem cât de sem-
nificative sunt diferențele atunci când clădirea „înverzită” 
ar fi o hală care să asigure microclimat pentru numeroși 
lucrători cu activități statice (gen cablaje, lohn). Acolo nu 
mai avem voie niciodată și pentru niciun motiv să estom-
păm în criteriile alese diferența dintre două hale similare 
dar diferit dotate. Cum putem pretinde că o prognoză 
e corectă dacă nu cuantificăm implementarea soluțiilor 
NZEB, obligatorii din 2021? Cum putem fi corecți atunci 
când comparăm imobile similare și nu introducem în 
grile criterii de ajustări relative la dotările pentru surse 
regenerabile?! Sau cum putem da oare valoare unei lo-
cații cu destinații publice dacă ne delimităm la „ipoteze 
speciale” cu scuza de a fi apreciat calitățile ei, neavând la 
dispoziție un certificat?! Sancțiunea de închidere a clă-
dirii devine operantă ca într-un pact comisoriu, ca de la 
sine, în noul context legislativ, în absența acestui înscris. 

Exemplele ar putea continua, de pildă putem citi o 
evaluare conștiincioasă de hotel, dar în care poate nu 
s-a luat în seamă că absența certificării clasei de calitate 
verde poate să abată fluxul scontat de turiști către unita-
tea hotelieră vecină care a beneficiat de reabilitare și este 
deja clasa A. Consumatorul a devenit foarte repede avi-
zat, informat! Părintele își alege grădinița fiilor lui, mai 
nou, verificând nu doar reputația, ci și clasa de certificare 
calitate! Nu trebuie să zâmbim: oricine e interesat dacă 
nu cumva la unitatea școlară a copilului lui costurile se 
duc prea mult către utilități, într-o clădire neeficientă, în 
defavoarea dotărilor informatice, pedagogice, a confortu-
lui. La fel, un lucrător care susține interviuri la mai multe 

fabrici, cu siguranță va aplica acolo 
unde hala industrială are condiții de 
confort mai verde al muncii.

Provocarea pentru profesia noas-
tră este ca tehnica și legislația atașată 
să ni se integreze lucrării, altfel lipsa 
informării și cunoașterii potențialu-
lui real al unei zone, al unui amplasa-
ment, poate costa pe clientul nostru 
pierderea unei oportunități! Cunosc 
investitori care achiziționează azi sate 
întregi abandonate, din diferite țări, 
că să pună pe picioare noul concept 
de turism mai celular, mai individua-
lizat, care se cere masiv după această 
pandemie. Nu au nici cea mai mică 
rezervă pentru lipsa utilităților în ele, 
pentru că dotările pentru orice sunt 
deja industrializate, micuțe, discrete, 
ușor de montat, adaptarea este facilă. 

Dacă evaluatorul omite, sau nu re-
flectă corect în valoare calitățile unei 
proprietăți în perspectivele noilor legi 
energetice europene și românești, 
poate induce consecințe imputabile. 
Iese încet, încet din piață, întrebân-
du-se de ce, învinovățind poate pe 
alții că nu mai este solicitat... probabil 
așa cum odinioară ieșeau încet de pe 
piață mai vârstnicii noștri colegi pen-
tru care dotările computerizate nu 
apucaseră să le devină o a două natu-
ră... Viteza în care omenirea se tehno-
logizeaza răstoarnă concepte, într-un 
trend aproape de neintuit până ieri. 
Suntem însă o breaslă elevată și apar-
ținem unei organizații care nu face 
niciun rabat de la calitate, a integrat 
în standardul său toate elementele 
de noutate, așa încât cu evaluatori 
inteligenți vor putea fi evaluate clă-
dirile inteligente. De dragul reveriei 
că legislația europeană a pus la rang 
de lege conceptul verde, de dragul de 
a-l fi extrapolat generos pe continent, 
chiar și cu forța în unele țări (printre 
care și țara noastră), de dragul acestui 
efort de întoarcere la respectul pentru 
mediu, suntem datori la atitudine. 
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Persoane fizice – TOP 10 CIFRĂ AFACERI - București și județe 

Nr. crt. București/ Județ Cifră de afaceri     
(LEI)

Cifră de afaceri 
(EURO)

Cifră de afaceri*  
(%)

Nr. persoane  
fizice

Număr lucrări 
evaluare

Pondere lucrări*  
(%)

1 Timiș 12.978.975 2.679.779 19,9 73 2.192 3,7

2 București 8.276.481 1.708.852 12,7 223 7.009 11,7

3 Brașov 3.704.087 764.786 5,7 76 2.573 4,3

4 Constanța 2.552.536 527.024 3,9 74 3.234 5,4

5 Bihor 2.432.398 502.219 3,7 52 2.234 3,7

6 Cluj 2.352.223 485.665 3,6 86 2.915 4,9

7 Dolj 1.966.753 406.077 3,0 61 2.070 3,5

8 Prahova 1.753.181 361.981 2,7 54 1.715 2,9

9 Ilfov 1.618.867 334.249 2,5 22 1.110 1,9

10 Iași 1.548.172 319.652 2,4 54 1.620 2,7

Total 39.183.673 8.090.284 60,1 775 26.672 44,6

Raport de activitate  
persoane fizice și firme

A. STATISTICI GENERALE PE ȚARĂ

B. STATISTICI GENERALE PE JUDEȚE ȘI BUCUREȘTI

Aferent anului 2019

Indicatori Persoane fizice Firme

Număr total persoane fizice/firme raportoare 1.643 449

Număr total lucrări de evaluare 59.863 180.681

Total lucrări de evaluare 240.544

Cifră de afaceri (LEI) 65.168.906 148.511.906

Cifră de afaceri (EURO*) 13.455.476 30.663.371

Total cifră de afaceri (LEI) 213.680.812

Total cifră de afaceri (EURO*) 44.118.847

* Cursul valutar aplicat în calcule: 
  1 Euro = 4,8433 lei – curs BNR din 15.07.2020

* din total cifră de afaceri/număr lucrări (pe țară)
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Persoane fizice – TOP CIFRĂ AFACERI – Sectoare București 

Firme – TOP CIFRĂ AFACERI – Sectoare București

Firme – TOP 10 CIFRĂ AFACERI - București și județe

Nr. crt. București/ Județ Cifră de afaceri 
(LEI)

Cifră de afaceri 
(EURO)

Cifră de afaceri* 
(%) Nr. firme Număr lucrări 

evaluare
Pondere lucrări* 

(%)

1 București  79.924.252      16.502.024     53,8  128      92.808     51,4

2 Cluj  25.693.345      5.304.925     17,3  19      5.131     2,8

3 Timiș  4.437.867      916.290     3,0  25      3.758     2,1

4 Constanța  3.292.221      679.747     2,2  20      19.863     11,0

5 Bihor  3.030.820      625.776     2,0  12      2.588     1,4

6 Brașov  2.867.916      592.141     1,9  22      4.213     2,3

7 Dolj  2.661.319      549.485     1,8  19      1.432     0,8

8 Sibiu  2.562.192      529.018     1,7  14      4.021     2,2

9 Prahova  2.204.657      455.197     1,5  12      1.569     0,9

10 Vaslui  1.924.709      397.396     1,3  8      2.839     1,6

Total  128.599.298      26.551.999     86,6  279      138.222     76,5

Sectoare 
București

Cifră de afaceri     
(LEI)

Cifră de afaceri 
(EURO)

Cifră de afaceri  
(%)

Nr. persoane  
fizice

Număr lucrări 
evaluare

Pondere lucrări  
(%)

Sector 3  2.991.929      617.746     36,1  51      1.329     19,0

Sector 2  1.300.649      268.546     15,7  43      1.169     16,7

Sector 1  1.256.684      259.469     15,2  37      1.748     24,9

Sector 6  1.172.038      241.992     14,2  37      1.077     15,4

Sector 4  982.818      202.923     11,9  35      830     11,8

Sector 5  572.363      118.176     6,9  20      856     12,2

Total 8.276.481 1.708.852 100,0 223 7.009 100,0

Sectoare 
București

Cifră de afaceri  
(LEI)

Cifră de afaceri 
(EURO)

Cifră de afaceri*  
(%) Nr. firme Număr lucrări 

evaluare
Pondere lucrări*  

(%)

Sector 1  37.491.883      7.740.979     46,9  42      58.652     63,2

Sector 2  18.714.206      3.863.937     23,4  29      6.116     6,6

Sector 6  12.997.222      2.683.547     16,3  11      1.811     2,0

Sector 3  6.721.744      1.387.844     8,4  24      5.584     6,0

Sector 5  2.441.320      504.061     3,1  8      17.549     18,9

Sector 4  1.557.877      321.656     1,9  14      3.096     3,3

Total 79.924.252 16.502.024 100,0 128 92.808 100,0

* din total cifră de afaceri/număr lucrări (pe țară)

* din total cifră de afaceri/număr lucrări (pe țară)
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Specializare

PERSOANE FIZICE FIRME  

Ponderea lucrărilor  
(%)

Număr lucrări  
de evaluare

Ponderea  
lucrărilor (%)

Număr lucrări  
de evaluare

EPI 91,3 54.673 91,1 164.554

EI 0,5 274 0,7 1.348

EBM 8,1 4.851 7,8 14.134

EIF 0,1 60 0,01 23

VE 0,01 5 0,3 623

Total 100,0 59.863 100 180.682

Specializare

PERSOANE FIZICE FIRME  

Cifra  
de afaceri  

(%)

Cifra  
de afaceri  

(lei)

Cifra  
de afaceri 

(EURO)

Cifra  
de afaceri  

(%)

Cifra  
de afaceri  

(lei)

Cifra  
de afaceri 

(EURO)

EPI 90,6 59.071.649 12.196.570 77,3 114.762.137 23.695.030

EI 1,5 994.682 205.373 11,4 16.933.610 3.496.296

EBM 7,7 5.014.599 1.035.368 10,7 15.839.485 3.270.391

EIF 0,1 69.924 14.437 0,03 42.953 8.869

VE 0,03 18.052 3.727 0,6 933.721 192.786

Total 100 65.168.906 13.455.476 100 148.511.906 30.663.371

Notă:
EPI – evaluarea proprietății imobiliare
EI – evaluarea întreprinderii
EBM – evaluarea bunurilor mobile
EIF – evaluarea instrumentelor financiare
VE – verificarea evaluării

C. PONDEREA LUCRĂRILOR DE EVALUARE ÎN FUNCȚIE DE SPECIALIZARE

D. CIFRA DE AFACERI ÎN FUNCȚIE DE SPECIALIZARE 
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Scopul evaluării

PERSOANE FIZICE FIRME  

Ponderea lucrărilor (%) Număr lucrări de evaluare Ponderea lucrărilor (%) Număr lucrări de evaluare

Raportare financiară 4,8 2.865 5,0 9.113

Garantarea împrumuturilor 18,9 11.298 46,8 84.580

Pentru instanțe judecătorești 7,1 4.246 0,5 879

Fuziuni, achiziții, delistare 0,3 198 0,4 789

Impozitare 43,7 26.171 22,7 41.014

Stabilirea despăgubirilor în caz 
de expropriere 0,2 148 1,8 3.196

Proceduri de insolvență sau 
faliment 3,2 1.913 4,5 8.115

Pentru autorități publice 8,6 5.168 3,2 5.796

Garantarea și reeșalonarea 
datoriilor către stat 2,4 1.424 1,7 3.032

Verificarea evaluărilor 0,02 12 0,2 328

Alte scopuri 10,8 6.420 13,2 23.839

Total 100 59.863 100 180.681

Scopul evaluării

PERSOANE FIZICE FIRME  

Cifră de afaceri 
(%)

Cifră de afaceri 
(lei)

Cifră de afaceri 
(EURO)

Cifră de afaceri 
(%)

Cifră de afaceri 
(lei)

Cifră de afaceri 
(EURO)

Raportare financiară 10,5 6.865.087 1.417.440 17,8 26.466.841 5.464.630

Garantarea împrumuturilor 10,6 6.929.872 1.430.816 45,2 67.054.975 13.844.894

Pentru instanțe judecătorești 8,6 5.578.758 1.151.851 6,3 9.396.174 1.940.036

Fuziuni, achiziții, delistare 0,4 289.597 59.793 0,8 1.119.391 231.122

Impozitare 34,1 22.252.773 4.594.548 12,1 17.937.911 3.703.655

Stabilirea despăgubirilor în caz de expropriere 0,2 136.395 28.162 0,6 949.567 196.058

Pentru proceduri de insolvență sau faliment 4,7 3.040.353 627.744 3,4 5.014.660 1.035.381

Pentru autorități publice 18,1 11.816.095 2.439.679 2,5 3.668.409 757.419

Garantarea și reeșalonarea datoriilor către stat 1,8 1.167.091 240.970 0,7 1.058.918 218.636

Verificarea evaluărilor 0,04 25.702 5.307 0,7 993.608 205.151

Alte scopuri 10,8 7.067.183 1.459.167 10,0 14.851.452 3.066.391

Total 100 65.168.906 13.455.476 100 148.511.906 30.663.371

E. PONDEREA LUCRĂRILOR DE EVALUARE ÎN FUNCȚIE DE SCOPUL EVALUĂRII 

F. CIFRA DE AFACERI ÎN FUNCȚIE DE SCOPUL EVALUĂRII 

VALOAREA  |  Q4 2020 31



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

A. STATISTICI GENERALE PE TIPURI ȘI SUBTIPURI  
DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

Q3 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 (%)

Rezidențială 1.983,61 30,15 21.245 75,01

Comercială 1.921,25 29,21 2.077 7,33

Industrială 1.470,04 22,35 1.653 5,84

Teren 637,09 9,68 2.910 10,27

Agricolă 243,00 3,69 220 0,78

Alte tipuri 183,58 2,79 76 0,27

Mixtă 139,87 2,13 142 0,50

Total 6.578,44 100,00 28.323 100,00

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 1.077,62 54,33 15.291 71,97

Casă cu teren 625,10 31,51 5.159 24,28

Bloc de apartamente 138,78 7,00 34 0,16

Apartament în casă 74,58 3,76 740 3,48

Ansamblu rezidențial 67,53 3,40 21 0,10

Total 1.983,61 100,00 21.245 100,00

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 1.077,43 56,08 816 39,29

Spațiu de birouri - clădire 
independentă 459,22 23,90 250 12,04

Unitate cazare 212,23 11,05 191 9,20

Spațiu comercial - parte dintr-o 
clădire

140,49 7,31 707 34,04

Spațiu de birouri - parte dintr-o 
clădire 28,86 1,50 111 5,34

Spațiu de agrement 3,03 0,16 2 0,10

Total 1.921,25 100,00 2.077 100,00
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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 742,38 50,50 874 52,87

Spațiu de producție 727,66 49,50 779 47,13

Total 1.470,04 100,00 1.653 100,00

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) 75,64 54,08 81 57,04

Spațiu de birouri cu spații comerciale (retail) 30,55 21,84 8 5,63

Spațiu de producție și depozitare 23,07 16,49 29 20,42

Spațiu comercial și de birouri 9,45 6,76 19 13,38

Bloc apartamente cu spații comerciale (retail) 1,15 0,83 5 3,52

Total 139,87 100,00 142 100,00

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

Agricolă

Siloz 98,00 40,33 52 23,64

Fermă zootehnică 56,22 23,14 81 36,82

Fermă avicolă 34,49 14,19 26 11,82

Fermă agricolă de cultură 14,58 6,00 29 13,18

Cramă/ Centru de vinificație 14,41 5,93 2 0,91

FNC 6,29 2,59 6 2,73

Abator 5,80 2,39 3 1,36

Seră legumicolă / floricolă 4,16 1,71 4 1,82

Moară 4,02 1,66 6 2,73

Livadă 2,76 1,13 6 2,73

Fermă piscicolă 2,26 0,93 5 2,27

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

Total 243,00 100,00 220 100,00

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 392,66 61,63 1.531 52,61

Cu destinație agricolă 93,04 14,60 433 14,88

Extravilan 82,65 12,97 495 17,01

Intravilan arabil 62,41 9,80 441 15,15

Cu destinație specială 4,66 0,73 6 0,21

Cu destinație forestieră 1,61 0,25 3 0,10

Aflat permanent sub ape 0,06 0,01 1 0,03

Total 637,09 100,00 2.910 100,00

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 132,38 72,11 15 19,74

Stație distribuție carburanți 27,01 14,71 54 71,05

Centrală hidroelectrică 15,01 8,18 5 6,58

Centrală electrică eoliană 9,19 5,01 2 2,63

Total 183,58 100,00 76 100,00

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 835

Alba Iulia Apartament în bloc 914

Arad Apartament în bloc 941

Arad Casă cu teren 851

Bacău Apartament în bloc 905

Baia Mare Apartament în bloc 885

Bârlad Apartament în bloc 763

Bistriţa Casă cu teren 709

Bistriţa Apartament în bloc 817

Botoșani Apartament în bloc 886

Brăila Apartament în bloc 865

Brăila Casă cu teren 626

Brașov Casă cu teren 915

Brașov Apartament în bloc 1.133

București Apartament în bloc 1.265

București Apartament în casă 1.401

Buzău Apartament în bloc 987

Buzău Casă cu teren 857

Călărași Apartament în bloc 715

Cluj-Napoca Casă cu teren 1.436

Cluj-Napoca Apartament în casă 1.823

Cluj-Napoca Apartament în bloc 1.645

Constanţa Casă cu teren 1.281

Constanţa Apartament în bloc 1.191

Craiova Casă cu teren 918

Craiova Apartament în bloc 1.148

Deva Apartament în bloc 859

Drobeta-Turnu Severin Apartament în bloc 730

Focșani Apartament în bloc 776

Galaţi Apartament în bloc 951

Giurgiu Apartament în bloc 633

Iași Apartament în bloc 1.125

Iași Casă cu teren 935

Oradea Casă cu teren 875

Oradea Apartament în bloc 1.048

Piatra-Neamţ Apartament în bloc 792

Pitești Casă cu teren 911

Pitești Apartament în bloc 1.026

Ploiești Apartament în bloc 889

Ploiești Casă cu teren 747

Râmnicu Vâlcea Apartament în bloc 920

Reșiţa Apartament în bloc 623

Roman Apartament în bloc 744

Satu Mare Apartament în bloc 698

Satu Mare Casă cu teren 589
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Apartament în bloc – Top 10 valoare de piață/ mp Valoare de piaţă/ mp - Apartament în bloc

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

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

1 Cluj-Napoca 1.645

2 Bucureşti 1.265

3 Timişoara 1.259

4 Constanţa 1.191

5 Craiova 1.148

6 Braşov 1.133

7 Iaşi 1.125

8 Sibiu 1.057

9 Oradea 1.048

10 Târgu Jiu 1.036

Casă cu teren – Top 10 valoare de piață/ mp

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

1 Cluj-Napoca 1.436

2 Constanţa 1.281

3 Timişoara 1.148

4 Iaşi 935

5 Craiova 918

6 Braşov 915

7 Piteşti 911

8 Oradea 875

9 Buzău 857

10 Arad 851

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

Sfântu Gheorghe Apartament în bloc 826

Sibiu Apartament în bloc 1.057

Slatina Apartament în bloc 963

Slobozia Apartament în bloc 824

Suceava Apartament în bloc 932

Târgoviște Apartament în bloc 803

Târgu Jiu Apartament în bloc 1.036

Târgu Mureș Apartament în bloc 1.004

Târgu Mureș Casă cu teren 793

Timișoara Casă cu teren 1.148

Timișoara Apartament în bloc 1.259

Timișoara Apartament în casă 1.094

Tulcea Apartament în bloc 1.017

Vaslui Apartament în bloc 894

Zalău Apartament în bloc 710

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.

VALOAREA  |  Q4 2020 37



Apartament în bloc – Top valoare de piață/ mp

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

1 Sector 1 1.606

2 Sector 2 1.343

3 Sector 3 1.310

4 Sector 6 1.208

5 Sector 4 1.168

6 Sector 5 1.134

Valoare de piață/ mp - Casă cu teren

Apartament în casă – Top valoare de piață/mp

Valori de piață (€/ mp) – Sectoare București

Sector 
București

Subtip  
proprietate

Valoare de piață  
(€/ mp)

1 Cluj-Napoca 1.823

2 Bucureşti 1.401

3 Timişoara 1.094

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

Valori de piață (€/ mp) – Sectoare București

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

Sector 1
Apartament în casă 1.402

Apartament în bloc 1.606

Sector 2
Apartament în bloc 1.343

Casă cu teren 1.279

Sector 3 Apartament în bloc 1.310

Sector 4 Apartament în bloc 1.168

Sector 5
Casă cu teren 1.076

Apartament în bloc 1.134

Sector 6 Apartament în bloc 1.208
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Valoare de piață/ mp - Apartament în bloc

Municipii/orașe Sectoare București

Valori de piață (€/ mp) – București și județe

Valori de piață (€/ mp) – județe

b. Proprietăți de tip comercial  

d. Teren 

Spațiu comercial  
parte dintr-o clădire

Spațiu de birouri  
- clădire independentă

Spațiu de birouri  
- clădire independentă

Nr. crt. Municipiu/ 
Oraș

Valoare de 
piață (€/ mp)

1 Iaşi 1.090

Nr. crt. Municipiu/ 
Oraș

Valoare de 
piață (€/ mp)

1 Bucureşti 1.115

Nr. crt. Municipiu/ 
Oraș

Valoare de piață 
(€/ mp)

1 Bucureşti 1.115

Spațiu de depozitare și logistică Spațiu de producție

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

1 Bucureşti 514

2 Ilfov 431

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

1 Constanţa 0,64

2 Ialomiţa 0,65

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

1 Ilfov 402

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

1 Brăila 0,66

2 Călăraşi 0,67

3 Constanța 0,72

4 Timiş 0,72

ExtravilanCu destinație agricolă

c. Proprietăți de tip industrial 

Valori de piață (€/ mp)
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Opinie cu privire la obligativitatea  
realizării rapoartelor tehnice judiciare evaluatorii 

prin raportare la Standardele ANEVAR

D
in parctica în cadrul in-
stanţei se ridică în mod 
frecvent discuţia dacă 
expertul tehnic judiciar, 
având specializarea eva-
luarea bunurilor imobi-

le (sau mobile) trebuie să respecte 
vreo normă de pregătire profesională 
(un standard profesional) sau acesta 
poate elabora raportul de expertiză 
doar în baza cunoștinţelor pe care le 
deţine (lato sensu), eventual în baza 
unei experienţe (necertificate) în do-
meniul în care i se solicită să emită o 
opinie avizată.

Aspectul învederat anterior se 
naște în special atunci când se emit 
rapoarte de expertiză fără a avea la 
bază criterii obiective, profesionale 
– de regulă aceste rapoarte fiind ipse 
dixit, bazându-se exclusiv pe autori-
tatea de necontestat a opiniei exper-
tului judiciar.

 Ű RADU BOGDAN ȘTEFAN, 
MRICS, Senior Partner at bValue.ro
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În fața acestor provocări se ridică întrebarea: în ce 
măsură Standardelede de Evaluare a Bunurilor emise de 
către ANEVAR sunt obligatorii în vederea realizării ex-
pertizei tehnice judiciare evaluatorii?

Se evidențiază două elemente esenţiale cu privire la 
necesitatea realizării expertizelor privind evaluarea bu-
nurilor prin raportare la Standardele ANEVAR:

1. Necesitatea deontologică a expertului tehnic judi-
ciar (a evaluatorului) de a se raporta la criterii pro-
fesionale și obiective pentru emiterea opiniei profe-
sionale (Standardele ANEVAR);

2. Obligativitatea raportării la Standardele ANEVAR 
- inclusiv în cadrul expertizelor tehnice judiciare 
evaluatorii.

Punctual, le voi trata pe fiecare în parte, după cum urmează:

1. Necesitatea deontologică a expertului tehnic judi-
ciar (a evaluatorului) de a se raporta la criterii pro-
fesionale și obiective pentru emiterea opiniei profe-
sionale (Standarde ANEVAR) 

În activitatea de elaborare a unei opinii profesionale, 
expertul tehnic judiciar, tocmai pentru a emite o opinie 
obiectivă și imparţială, trebuie să identifice criterii de re-
ferinţă la care să se raporteze.

Raportarea la criterii de referinţă de către expertul 
judiciar nu este necesară doar în vederea emiterii opi-
niei în mod obiectiv și imparţial, ci și pentru protejarea 
(consolidarea) opiniei expertului, în sensul în care opinia 
acestuia a fost îndrumată de ghiduri metodologice emise 
și autorizate anterior speţei pe care o analizează de către 
un for/autoritate de reglementare în domeniu.

Pe fond, aceste criterii de referinţă reprezintă un tipar 
de colectare, procesare, analiză și selecţie a informaţiei, re-
spectiv de abordare și prelucrare a datelor colectate, astfel 
încât să se ajungă la cea mai argumentată concluzie, re-
spectiv la un răspuns la obiectivul stabilit de către instanţă.

În lipsa raportării la criterii de referinţă, opinia ex-
pertului este susceptibilă de interpretare, este abuzivă 
și subiectivă, părţile, cât și instanţa, fiind lipsite în mod 
fundamental de opinia profesională idenpendentă la care 
s-a apelat tocmai pentru a se edifica în mod imparţial un 
aspect dedus judecăţii.

Aceste criterii de referinţă, în ceea ce privește evaluarea 
bunurilor imobile (și mobile) se regăsesc în cadrul Standar-
delor de Evaluare a Bunurilor adoptate și actualizate în mod 
frecvent de către ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluato-
rilor Autorizaţi din România). 

2. Obligativitatea raportării la 
Standardele ANEVAR - inclu-
siv în cadrul expertizelor tehni-
ce judiciare evaluatorii

Activitatea de expertiză tehnică 
judiciară, în speţă cea de evaluare a 
bunurilor, nu este o activitate profe-
sională de sine stătătoare – în sensul 
în care activitatea exercitată de către 
expertul tehnic judiciar (autorizat de 
Minsterul Justiţiei să efectueze eva-
luări de bunuri) reprezintă o conse-
cinţă a deţinerii prealabile de către 
expert a unei certificări (licenţieri/
acreditări) în domeniul evaluării bu-
nurilor. În vederea exemplificării, 
mă raportez la următoarele analogii 
ale situaţiei menţionate: un avocat 
pentru a practica avocatura este obli-
gatoriu să deţină licenţiere prealabilă 
în știinţe juridice, un medic pentru a 
practica medicina este obligatoriu să 
deţină licenţiere prealabilă în știinţe 
medicale etc. (similar și pentru ex-
pertul tehnic judiciar).

În acest sens, aplicabilitatea Stan-
dardelor ANEVAR, după cum se va 
preciza în cele ce urmează, sunt obli-
gatorii pentru realizarea expertizei 
judiciare. 

Activitatea de evaluare a bunu-
rilor (imobile și mobile) este o ac-
tivitate reglementată. 

A. Activitatea de evaluare a bunu-
rilor este reglementată prin Or-
donanța Guvernului României 
nr. 24/2011 privind unele mă-
suri în domeniul evaluării bu-
nurilor, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 99/2013, ANEVAR 
fiind constituită ca organizație 
profesională de utilitate publică, 
fără scop patrimonial, din care 
fac parte evaluatorii autorizați 
care dobândesc această calitate, 
în condițiile prevăzute de actul 
normativ menționat.
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Potrivit Ordonanței Guvernului României nr. 24/2011 
privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, se 
prevede:

Art. 1
Prezenta ordonanţă reglementează activitatea de eva-

luare, precum și modalitatea de organizare și funcţionare 
a profesiei de evaluator autorizat.

Art. 2

1. Activitatea de evaluare poate fi desfășurată de orice 
persoană care are calitatea de evaluator autorizat.

2. Prin evaluare, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege 
activitatea de estimare a valorii, materializată într-un 
înscris, denumit raport de evaluare, realizată în con-
formitate cu standardele specifice acestei activităţi și cu 
deontologia profesională de un evaluator autorizat.

3. Evaluatorul autorizat este persoana care a dobândit 
această calitate după parcurgerea etapelor reglemen-
tate de prezenta ordonanţă. 

Art. 5

1. Asociația are următoarele atribuţii:

a. atribuie calitatea de evaluator autorizat și emite au-
torizaţii pentru exercitarea acestei profesii în con-
diţiile stabilite de regulamentul de organizare și 
funcţionare;

b. organizează examenele pentru dobândirea calităţii 
de evaluator autorizat;

c. adoptă standardele de evaluare obligatorii pentru 
desfășurarea activităţii de evaluare;

Art. 12

1. Activitatea de evaluare poate fi desfășurată numai de 
persoanele ce au calitatea de evaluator autorizat, do-
bândită în condiţiile prezentei ordonanţe…

Art. 15

1. Examenele pentru atribuirea calităţii de membru 
stagiar al Asociației se organizează de Consiliul di-
rector, în conformitate cu prevederile regulamentu-
lui de organizare a examenului de atribuire a calită-

ţii de membru stagiar adoptat de 
acesta. 

2. Pentru dobândirea calităţii de 
membru stagiar, persoana fizică 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii:

a. să aibă studii universitare fina-
lizate cu diplomă eliberată de o 
instituţie de învăţământ superior 
din România sau dintr-un alt stat 
membru al Uniunii Europene, re-
cunoscută de autorităţile româ-
ne competente, potrivit legii, care 
atestă încheierea de către titular a 
ciclului de studii universitare de 
licenţă, în domeniile propuse de 
către Consiliul director și aproba-
te prin regulamentul de organi-
zare a examenului de atribuire a 
calităţii de membru stagiar; 

(............)

c. să fie declarat admis la examenul 
organizat potrivit alin. (1);
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B. Activitatea experţilor tehnici judiciari este regle-
mentată prin Ordonanţa nr. 2 din 21 ianuarie 2000 
privind organizarea activităţii de expertiză tehnică 
judiciară și extrajudiciară, care prevede:

Art. 1

2. Este expert tehnic judiciar orice persoană fizică ce do-
bândește această calitate în condiţiile prezentei ordo-
nanţe și este înscrisă în tabelul nominal cuprinzând 
experţii tehnici judiciari, întocmit, pe specialităţi și pe 
judeţe, respectiv pe municipiul București…

Art. 7
Calitatea de expert tehnic judiciar se dobândește pe 

bază de examen, cu respectarea condiţiilor prevăzute la 
art. 10.

Art. 10

1. Dobândește calitatea de expert tehnic judiciar per-
soana care îndeplinește următoarele condiţii:

(............)

c. a absolvit studii superioare în specialitatea pentru care se 
prezintă la examenul de expert, dovedite cu diplomă…

De subliniat trei prevederi esenţia-
le din cele două acte normative și care 
se completează reciproc, și anume: 

 Ű Art. 12 din cadrul Ordonanței 
Guvernului României nr. 24/2011 
care prevede „Activitatea de eva-
luare poate fi desfășurată numai 
de persoanele ce au calitatea de 
evaluator autorizat, dobândită în 
condiţiile prezentei ordonanţe” – 
coroborat cu art. 15 alin. 2, pct. c 
(inter alia: admiterea în urma sus-
ţinerii unui examen);

 Ű Art. 10 din cadrul Ordonanţei nr. 
2 din 21 ianuarie 2000 care preve-
de „Dobândește calitatea de expert 
tehnic judiciar persoana care înde-
plinește următoarele condiţii:

c. a absolvit studii superioare în spe-
cialitatea pentru care se prezintă la 
examenul de expert, dovedite cu 
diplomă;

 Ű Art. 5 pct. c. din cadrul Ordo-
nanței Guvernului României nr. 
24/2011 care prevede că Asociația 
(ANEVAR) „adoptă standardele 
de evaluare obligatorii pentru des-
fășurarea activităţii de evaluare”,

În opinia mea, din prevederile legale 
menţionare anterior, rezultă fără dubiu 
că rapoartele de evaluare extrajudiciare, 
cât și cele judiciare, în mod obligatoriu 
trebuie să se raporteze la Standardele de 
Evaluare a bunurilor ANEVAR, nefiind 
o opţiune a expertului tehnic judiciar, 
ci o obligaţie a acestuia să le adopte și să 
le implementeze la nivel de abordare în 
cuprinsul raportului.  

Desigur, se naște întrebarea: ce se 
întâmplă cu aplicabilitatea Standar-
delor ANEVAR în cazul obiectivelor 
stabilite de către instanța de judecată 
și care, prin natura acestora, nu pot 
fi aplicate sau nu sunt aplicabile Stan-
dardele ANEVAR? Răspuns… într-un 
viitor articol. 
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Iordache Vasile, 
Membru ANEVAR 
filiala Sud, Jurist

Instituții de drept civil privitoare 
la regimul juridic al bunurilor  
ce fac obiectul unei evaluări

În dinamica ei, societatea cunoaște o efervescență în materia consti-
tuirii, modificării și stingerii raporturilor juridice stabilite între membrii 
ei, persoane fizice și persoane juridice, în special în privința drepturilor 
personal patrimoniale.

Î
n cadrul evenimentelor ce caracte-
rizează interacțiunea socială, în pa-
trimoniu intră și ies în permanen-
ță valori materiale sau exprimate 
material.

Patrimoniul reprezintă raportu-
rile juridice ale individului (persoană fizică 
sau juridică) sau cele ale societății în an-
samblul său și se bazează pe principii eco-
nomice, apreciabile în echivalent bănesc.

În doctrina clasică patrimoniul a fost 
definit ca fiind: „ansamblul drepturilor 
și obligațiilor unei persoane, care au sau 
reprezintă o valoare pecuniară sau econo-
mică, adică se pot evalua în bani.”1

În acest context, un interes deosebit 
îl reprezintă estimarea valorii obiectului 
unui astfel de raport juridic.

Plecând de la definirea procesului de 
evaluare – în sensul definiției din OG 
24/2011, prin care se înțelege „activitatea 

de estimare a valorii, materializată într-un 
înscris, denumit raport de evaluare, reali-
zată în conformitate cu standardele spe-
cifice acestei activități și cu deontologia 
profesională de un evaluator autorizat”, 
vom face referire la câteva aspecte aparți-
nând mai degrabă științei dreptului, dar a 
căror justă înțelegere ne va conferi un plus 
în activitatea de evaluare, având în vedere 
că obiectul principal al evaluării îl consti-
tuie bunuri deținute în baza unor drep-
turi patrimoniale care se clasifică în două 
mari categorii: drepturi reale și drepturi 
de creanță.

Drepturile reale sunt acele drepturi 
subiective civile cu conținut patrimonial 
în virtutea cărora titularul lor poate exer-
cita în mod direct și nemijlocit anumite 
prerogative asupra unui bun, fără concur-
sul altcuiva.

Drepturile de creanță sunt acele drep-
turi patrimoniale în virtutea cărora su-
biectul activ, numit creditor, poate pretin-
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de o anumită conduită subiectului pasiv, 
numit debitor, să dea, să facă sau să nu 
facă ceva, îndreptățindu-l pe titular la for-
ța de constrângere în cazul opunerii.

Dreptul de proprietate asupra unui 
bun imobil este acel drept real în virtu-
tea căruia titularul dreptului, persoana 
fizică sau juridică, este îndreptățit să 
posede, să folosească și să dispună de un 
lucru în mod exclusiv și absolut, prin pu-
tere proprie și în interes propriu, însă în 
limitele determinate de lege.

Dreptul de proprietate este drept ab-
solut. Numai dreptul de proprietate este 
un drept real complet, deoarece este uni-
cul astfel de drept care conferă titularului 
său exercițiul tuturor prerogativelor sale- 
posesia, folosința și dispoziția. 2

Caracterul absolut al dreptului de pro-
prietate trebuie interpretat în sensul că ti-
tularul său are asupra lucrului latitudinea 
de a-i trage toate foloasele, de a profita de 
toată utilitatea pe care el o conferă și de a 
săvârși toate actele juridice care răspund 
nevoilor proprietarului sau impuse de 
propriul său interes. 3

Dreptul de proprietate este un drept 
exclusiv. În virtutea acestui caracter pro-
prietarul este îndreptățit să exercite sin-
gur toate prerogativele conferite de acest 
drept. Proprietarul este singurul abilitat 
să „dezmembreze” dreptul său de propri-
etate prin consimțirea ca anumite prero-
gative să fie exercitate de alte persoane, ca 
drepturi reale, dezmembrăminte ale drep-
tului de proprietate (uz, uzufruct, abitație, 
locațiune, superficie, servitute, concesiu-
ne, administrare etc).

Caracterul perpetuu al dreptului de 
proprietate rezidă în faptul că el durea-
ză atâta vreme cât subzistă bunul care îi 
formează obiectul. Trebuie reținut faptul 
că dreptul de proprietate nu are durată 
limitată în timp, durează atâta vreme cât 
există bunul asupra căruia el se exercită. 
El nu este un drept viager, ci se transmite 

prin succesiune. De asemenea, se poate 
transmite prin acte între vii și va conti-
nua să existe în patrimoniul celui care îl 
dobândește. Dreptul de proprietate nu se 
pierde prin neuz.

Bunurile ca obiect al dreptului de pro-
prietate cunosc, în literatura de specialita-
te o clasificare detaliată, însă ne vom opri 
doar la acele elemente de interes pentru 
evaluatori. 

O clasificare a bunurilor care prezintă 
interes pentru activitatea de evaluare o re-
prezintă bunurile aflate în circuitul civil și 
bunurile scoase din circuitul civil.

Această clasificare a bunurilor porneș-
te de la regimul circulației lor juridice. 

Pentru colegii care realizează experti-
ze judiciare vizând evaluarea unor bunuri 
mobile și imobile și nu numai, acum gă-
sim explicația solicitării instanțelor care, 
în dispozitivul cauzelor, solicită „stabili-
rea valorii de circulație…“, termenul de 
circulație referindu-se la dobândirea, de-
ținerea și înstrăinarea bunului.

Libera circulație a terenurilor – este 
acea regulă de drept potrivit căreia te-
renurile aflate în circuitul civil pot fi în-
străinate sau/și dobândite liber prin mo-
durile prevăzute de lege.

De asemenea, noțiunile de bunuri 
aflate în circuitul civil, respectiv bunuri 
scoase din circuitul civil, în realitate, vi-
zează fie numai inalienabilitatea unor bu-
nuri (bunuri ce nu pot fi înstrăinate, dar 
care pot forma obiectul unor acte juridi-
ce netranslative de proprietate), fie nu-
mai regimul juridic restrictiv al circulației 
anumitor bunuri.

Clasificarea bunurilor în dreptul civil 
este mult mai amplă, însă având în vedere 
scopul nostru de a ne împrospăta memo-
ria cu noțiuni ce ne sunt imperios necesa-
re în cadrul procesului de evaluare a bu-
nurilor mă opresc aici. 
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Codul civil român 

(art. 1846) definește 

posesia ca fiind 

„deținerea unui 

lucru” sau „folosirea 

unui drept”, de noi 

înșine sau de altul 

în numele nostru.

O importanță aparte o reprezintă ier-
arhia bunurilor în funcție de corelația 
dintre ele. Astfel, întâlnim:

Bunuri principale  
și bunuri accesorii

Bunul principal este acela care poa-
te fi folosit în mod independent, fără să 
fie destinat a servi la întrebuințarea altui 
bun.

Bunul accesoriu este acela care a fost 
destinat, în mod stabil și exclusiv, în-
trebuințării economice a altui bun; este 
accesoriu atât timp cât satisface această 
utilizare 4.

Importanța împărțirii bunurilor în 
principale și accesorii constă în aceea 
că, atunci când face obiectul unui act 
juridic, bunul accesoriu urmează soarta 
bunului principal (accesorium sequitur 
principale), desigur, în lipsă de stipulație 
expresă în sens contrar, inclusiv în caz 
de înstrăinare sau de grevare a bunului 
principal 5.

Se impune o precizare aici în sensul 
că nu există suprapunere între clasificarea 
drepturilor reale în principale și accesorii 
și clasificarea bunurilor în principale și 
accesorii, deoarece aceasta din urmă pri-
vesc bunurile în materialitatea lor; asu-
pra unui bun principal poate să existe un 
drept real accesoriu (spre exemplu, un au-
toturism este dat în gaj), după cum asupra 
unui bun accesoriu există și un drept real 
principal (cheia unui lacăt este proprieta-
tea unei persoane).

Dreptul de proprietate este acel drept 
real în virtutea căruia titularul dreptului, 

persoana fizică sau juridică, este îndrep-
tățit să posede, să folosească și să dispu-
nă de un lucru în mod exclusiv și absolut, 
prin putere proprie și în interes propriu, 
însă în limitele determinate de lege.

Analizând definiția dreptului de pro-
prietate desprindem existența a trei atri-
bute ale dreptului care conferă caracterul 
dreptului și implică o atenție sporită în 
identificarea dreptului de evaluat în func-
ție de scopul evaluării. Astfel, avem urmă-
toarele atribute:
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• Posesia (jus posidendi)

Prin posesie, în vorbirea uzuală, se 
înțelege ,,deținerea unui lucru”, a avea în 
stăpânire un lucru” etc. Codul civil ro-
mân (art. 1846) definește posesia ca fiind 
„deținerea unui lucru” sau „folosirea unui 
drept”, de noi înșine sau de altul în nume-
le nostru.

Posesia este un mijloc indispensabil 
fiecărui proprietar pentru a-și realiza sco-
pul său, adică utilizarea economică a pro-

prietății sale. Orice proprietar trebuie să 
aibă posibilitatea materială de a se folosi 
de bunul avut în proprietate, în caz con-
trar proprietatea ar rămâne doar o simplă 
utopie.

• Folosința - ,,jus utendi” și ,,jus fruen-
di” reprezintă acea prerogativă în virtutea 
căreia proprietarul poate să întrebuințe-
ze bunul în interesul său (,,jus utendi”) 
și poate să culeagă fructele acestuia (,,jus 
fruendi”), fie că sunt naturale, industriale 
ori civile. În acest sens, art. 482 Cod ci-
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vil prevede că: ,,Proprietatea unui lucru 
mobil sau imobil dă drept asupra tot ce 
produce lucrul și asupra a tot ce unește, 
ca accesoriu, cu lucrul, într-un mod natu-
ral sau artificial”. Acest drept se numește: 
drept de accesiune.

• Dispoziția - ,,Jus abutendi” reprezin-
tă prerogativa proprietarului de a dispune 
liber de bunul avut în proprietatea sa. În 
acest sens, proprietarul are libertatea de 
a hotărî soarta acelui bun, putând să-l 
înstrăineze contra unui beneficiu mulțu-
mitor sau gratuit, să-l închirieze, să-l lase 
moștenire, să-l abandoneze ori să-l dis-
trugă. Exercitarea acestui drept trebuie să 
se desfășoare în limitele determinate de 
lege, urmărind realizarea intereselor sale 
fără ca aceste acțiuni să prejudicieze altă 
persoană. Exercitarea abuzivă a dreptului 
de proprietate atrage după sine răspunde-
rea juridică a titularului dreptului, vino-
vat de săvârșirea abuzului respectiv.

Despre publicitatea drepturilor ca 
sursă de informații în procesul evaluării 
unui bun.

Conform prevederilor art. 18, din Co-
dul civil referitor la obiectul publicității 
drepturilor; „drepturile, actele și faptele 
privitoare la starea și capacitatea persoa-
nelor, cele în legătură cu bunurile care 
aparțin acestora, precum și orice alte ra-
porturi juridice sunt supuse publicității în 
cazurile expres prevăzute de lege.

Publicitatea se realizează prin cartea 
funciară, Arhiva Electronică de Garanții 
Reale Mobiliare, denumită în cuprinsul 
prezentului cod și arhivă, prin registrul 
comerțului, precum și prin alte forme de 
publicitate prevăzute de lege 6.

Publicitatea asigură opozabilitatea 
dreptului, actului, faptului, precum și a 
oricărui alt raport juridic supus publici-

tății, stabilește rangul acestora și, dacă le-
gea prevede în mod expres, condiționează 
constituirea sau efectele lor juridice.

Drepturile reale imobiliare, oricare 
ar fi acestea, care sunt înscrise în cartea 
funciară sunt drepturi tabulare; ele nu se 
pot dobândi, modifica ori stinge decât cu 
respectarea normelor legale privitoare la 
cartea funciară (art. 877 NCC).

Pentru fiecare imobil există o singură 
carte funciară, cu un singur proprietar; 
mai mulți proprietari pot fi înscriși în ace-
eași carte funciară numai dacă stăpânesc 
imobilul în coproprietate pe cote părți ori 
în devălmășie (art. 878 NCC).

Conform art. 879-880 imobilele rezul-
tate prin alipire sau dezlipire se vor tran-
scrie în cărți funciare noi, cu menționarea 
noului număr cadastral pentru fiecare 
imobil în parte, cu consecința închiderii 
vechii, respectiv vechilor cărți funciare.

Potrivit art. 881 NCC înscrierile sunt 
de trei feluri:

• intabularea;

• înscrierea provizorie;

• notarea.

Intabularea și înscrierea provizorie 
au ca obiect drepturile tabulare (respectiv 
dreptul de proprietate, dreptul de super-
ficie, dreptul de uz, dreptul de uzufruct, 
dreptul de abitație, dreptul de servitute, 
drepturile reale de garanție, dreptul de ad-
ministrare, dreptul de concesiune, dreptul 
de folosință, precum și alte drepturi că-
rora legea le recunoaște acest drept), pe 
când notarea se referă la înscrierea altor 
drepturi, acte, fapte sau raporturi juridice 
privitoare la imobilele care sunt deja în-
scrise în cartea funciară.
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Efectele notării constau în informarea 
terților asupra unor fapte sau situații care 
au legătură cu drepturile înscrise în cartea 
funciară.

În afara cazurilor prevăzute de lege, 
art. 902 alin. 2 dispune că sunt supuse no-
tării în cartea funciară unele acte și fapte 
juridice în înțeles restrâns ce au legătură 
cu capacitatea civilă a persoanelor fizice 
ori juridice titulare de drepturi tabulare, 
precum punerea sub interdicție judecăto-
rească și ridicarea acestei măsuri, cererea 
de declarare a decesului persoane fizice, 
hotărârea judecătorească de declarare a 
decesului și cererea de anulare sau de rec-
tificare a hotărârii judecătorești, deschide-
rea procedurii insolvenței. Alte fapte sau 
situații juridice pot privi anumite însușiri 
juridice ale bunurilor imobile înscrise în 
cartea funciară, cum ar fi calitatea de bun 
comun a unui imobil ori destinația aces-
tuia ca locuință a familiei. De asemenea, 
sunt supuse notării unele acte juridice 
prin care se nasc drepturi personale patri-
moniale ce au ca izvor raporturi juridice 
obligaționale privitoare la imobilele în-
scrise în cartea funciară, precum notarea 
locațiunii (închirierii) și a cesiunii de ve-
nituri, antecontractul și pactul de opțiune, 
dreptul de preemțiune ce se naște dintr-o 
convenție, intenția de a înstrăina ori de a 
ipoteca, schimbarea rangului ipotecii, po-
prirea, gajul sau constituirea altei garanții 
reale asupra unei creanțe ipotecare. Tot 
astfel alte notări pun în evidență anumite 
restricții privitoare la exercitarea drep-
turilor tabulare, precum interdicția con-
vențională de înstrăinare sau de grevare a 
unui drept înscris în cartea funciară, se-
chestrul, urmărirea imobilului, a fructelor 
ori veniturilor produse de acesta. 7

Cercetarea cărții funciare

Conform prevederilor art. 883. Cod 
civil „(1) Orice persoană, fără a fi ținută 

să justifice vreun interes, poate cerceta 
orice carte funciară, precum și celelalte 
documente cu care aceasta se întregeș-
te, potrivit legii, cu excepția evidențelor 
privitoare la siguranța națională. Mapa 
cu înscrisurile care au stat la baza efectu-
ării înscrierilor în cartea funciară poate 
fi consultată de orice persoană interesa-
tă, cu respectarea dispozițiilor legale cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor date.

(2) La cerere, se vor elibera extrase sau 
copii certificate, conforme cu exemplarul 
original aflat în arhivă.

(3) Nimeni nu va putea invoca faptul 
că nu a avut cunoștință de existența vreu-
nei înscrieri efectuate în cartea funciară 
sau, după caz, a unei cereri de înscriere 
înregistrate la biroul de cadastru și publi-
citate imobiliară”. 8 

1. C. Hamangiu, I. Rosetti Bălănescu, Al. 
Băicoianu: Tratat de drept civil, Ed. Nați-
onală Ciornei, vol.I,p.845.

2. Corneliu Bîrsan, Drept civil. Drepturile 
reale principale în reglementarea no-
ului Cod civil, editura Hamangiu 2013, 
pag. 47

3. G.N LUȚESCU, op. Cit., pag.258

4. art. 546 alin. (1) C. civ

5. art. 546 alin. (3) C. civ.

6. https://legeaz.net/noul-cod-civil/
art-18-obiectul-publicității-și-modalita-
tile-de-realizare-publicitatea-drepturi-
lor-a-actelor-și-a-faptelor-juridice

7. Corneliu Bîrsan, Drept civil. Drepturile 
reale principale în reglementarea no-
ului Cod civil, editura Hamangiu 2013, 
pag.473

8. Art. 883 Noul cod civil - Cercetarea cărții 
funciare- Capitolul I- Dispoziții generale.
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Conferinţa „Evaluarea bunurilor  
din patrimoniul cultural - istoric”

15 octombrie 2020, ONLINE

Cea de-a noua ediţie a conferinţei cu tema „Evaluarea bu-
nurilor din patrimoniul cultural - istoric” a fost transmisă live 
și a putut fi urmărit în pagina resurse.anevar.ro, secţiunea Vizi-
onare evenimente, în data de 15 octombrie 2020.

Așa cum v-am obișnuit la 
ediţiile anterioare, și de data 
aceasta am avut alături de noi 
specialiști în evaluarea bunuri-
lor culturale și istorice, critici de 
artă și muzeografi. Invitaţii noș-
tri, pentru care evaluarea chiar 
este o artă, au detaliat modali-
tatea în care putem afla ce pri-
mează în stabilirea valorii unor 
elemente ce ţin de istoria unui 
popor și de talentul, inspiraţia și 
harul „creatorilor de frumos”. În 
cadrul prezentărilor din aceas-
tă ediţie, au fost prezentate și 

detalii tehnice și judiciare legate 
de evaluarea bunurilor mobile 
de patrimoniu cultural.

Speakerii evenimentului au fost:
• Pavel ȘUȘARĂ - Critic și is-

toric de artă | Evaluator ANE-
VAR și Președinte AEEAR

• Dalina BĂDESCU - Evaluator 
ANEVAR și AEEAR

• Cristian GAVRILĂ – Fondator 
evaluari-arta.ro

• Doina PĂULEANU – Critic de 
artă | Director al Muzeului de 
Artă din Constanţa

• Mădălin Cornel VĂLEANU – 
Cercetător știinţific principal 
CMNM Iași | Evaluator ANE-
VAR | Expert tehnic judiciar

• Ioana Laura VĂLEANU – Eva-
luator ANEVAR

Temele acestei ediţii:
• Valoarea dincolo de evaluare
• Evaluarea monumentelor de 

for public
• Valoarea artei efemere
• Grupul celor patru: N. Tonit-

za, Șt. Dimitrescu, Fr. Șirato 
și O. Han

• Evaluarea bunurilor mobile de 
patrimoniu cultural în contex-
tul procedurilor judiciare. Stu-
diu de caz: evaluarea judiciară 
în faza de urmărire penală
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Conferinţa „Evaluarea activelor complexe“
11 noiembrie 2020, ONLINE

Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România a 
organizat conferinţa „Evaluarea activelor complexe” în data 
de 11 noiembrie 2020. Evenimentul a fost transmis live pe pa-
gina resurse.anevar.ro, secţiunea Vizionare Evenimente.

Speakerii conferinţei au fost:
•   Sorin PETRE - Preșe-

dinte ANEVAR | Partner 
PricewaterhouseCoopers

•   Gheorghe BĂDESCU - 
Președinte ANEVAR 1992-
2001 | FRICS, REV | Fon-
dator CMF Consulting S.A.

•   Adrian VASCU - Preșe-
dinte ANEVAR 2014-2015 

| Senior Partner VERIDIO 
S.R.L.

•  Daniel MANAŢE - Preșe-
dinte ANEVAR 2016-2017

•  Mihail BOJINCĂ - Preșe-
dinte ANEVAR 2004-2005 | 
Membru în Comisia de Eti-
că și Disciplină ANEVAR;

•  Mihaela KOCSIS - Autor 
Program Kost Plus

Teme propuse:
•  Evaluarea în contextul re-

organizării și restructurării
•  Evaluarea activelor din 

sectorul de producţie - 
energie electrică din surse 
regenerabile  

•  Evaluarea francizei
•  Valoarea impozabilă la 

clădirile de tip hoteluri și 
pensiuni

•  Evaluarea 
dezmembrămintelor 
dreptului de proprietate - 
discuţii procedurale
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Întâlnirea Membrilor ANEVAR

În data de 16 decembrie am organizat online Întâlnirea 
Membrilor ANEVAR, cu tema: Retrospective/ Perspective, 
un eveniment destinat exclusiv membrilor noștri.

Sorin Petre - Președinte 
ANEVAR, Dana Ababei - Pre-
ședinte ANEVAR 2018-2019, 
Radu Timbuș - Prim-vice-
președinte ANEVAR și Adrian 
Vascu - Președinte ANEVAR 

2014-2015 au dezbătut as-
pecte referitoare la activita-
te de evaluare în anul 2020 
și cum se conturează pentru 
profesie anul următor. 

Am pregătit pentru aceas-

tă seară împreună și o surpri-
ză: un concert menit să adu-
că în case magia sărbătorilor 
de iarnă. Concertul a fost un 
concept original de spectacol 
live, online, cu cântece de iar-
nă, special creat pentru mem-
brii ANEVAR de invitații noștri: 
Teo Boar, Dorin Andone, Adi 
Vascu și Vlady Cnejevici.

Retrospective/ Perspective
16 decembrie 2020

52 VALOAREA

EVENIMENTE



Vlady CnejeviciTeo Boar

Dorin Andone

Adi VascuAdi Vascu - Concert „Cântece de Iarnă”
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SESIUNE DE ACREDITARE/REACREDITARE

În această toamnă, ANEVAR a organizat un nou examen de acreditare/re-
acreditare, în luna noiembrie. 

Lucrăm în permanență la creșterea 
calității activității de evaluare, astfel, 
îi încurajăm și îi susținem pe toți cei 
care doresc să se înscrie la acest 
examen. Dobândirea calității de 
Membru Acreditat ANEVAR (MAA) 
reprezintă accesul la un nivel superi-
or de competență profesională.

Promovând examenul  
de acreditare:
• Puteți deveni evaluatori recunos-

cuți la nivel european – REV, re-
cunoaștere oferită prin intermediul 
ANEVAR de către The European 
Group of Valuer Associations (TE-
GoVA), grup de asociații de evalu-
atori ce include 71 de asociații din 
37 de țări.

• Puteți deveni membri ai Royal In-
stitute of Chartered Surveyors – 
MRICS. RICS este organismul pro-
fesional global care promovează și 
aplică standarde internaționale în 
evaluarea, gestionarea și dezvol-
tarea terenurilor, imobilelor, con-
strucțiilor și infrastructurii și are 
membri în 148 de țări.
Menționăm și faptul că membrii 

ANEVAR care dețin specializarea 

MAA-EI, pot fi atestați de către ASF 
pentru realizarea de evaluări pe piața 
de capital.

Felicitări celor care au obți-
nut sau și-au păstrat calitatea de 
Membru Acreditat ANEVAR!
Aceștia sunt: 
Acreditați EPI:

Nistor Mandache Mariana
Popa Mircea Gabriel

Acreditați EI:
Dinu Silviu Cristian
Stoica Alexandra Raluca

Reacreditați EPI: 
Baciu Ilie
Catargiu Adela Cezarina
Dunăreanu Șelaru Raluca Ioana
Mesia Ion
Preda Gigel Daniel
Sfrenț Horia
Sîrb Mihai

Reacreditați EI: 
Guțu Ileana
Oacă Cristina
Zaharia Nicoleta Adriana

Noiembrie 2020
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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 și Definiții

1. BIROURI

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

 Ű DTZ: Pentru piaţa de birouri, atât din București, 
cât și din ţară, informaţiile sunt despre clădirile 
cu cele mai bune specificaţii tehnice, unde s-a 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 şi cu evaluarea întreprinderii
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 Ű Colliers, Knight Frank, JLL, 
DTZ: Chiriile raportate sunt de 
tip triplu net - toate cheltuielile 
sunt suportate de către 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 Q3 2020:
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 Ű CBRE România

Segment de piaţă București
Orașe primare  

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

Orașe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, 

Ploiești, Pitești, Arad)

Spaţii de birouri

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

"Prime rent: 18,75          
-central: 14-17,5 

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

11 - 14 7 - 10

Rata medie de neocupare (%) 12.2%

"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)
70 25 - 30 15 - 18

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

Industrial

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

3,9 pentru suprafete  
< 10.000 mp 

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

3,20 - 4,0 
în funcţie de suprafaţă

2,60 - 3,50 
în funcţie de suprafaţă

Rata medie de neocupare (%) 8.00% 6.60% 4.20%

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 35-45
media pe 

centrele din țară 14-27
produse 

secundare 35-35 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 8.00-9.00%

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 7-8%

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: 13 - 17 

semi-central: 11 - 15"

"Iasi: 10 - 15 
Cluj Napoca: 13 - 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 - 8.25% clasa A: 7.50 - 8.75% clasa A: 8.50 - 9.75%

clasa B: 8.00 - 9.25% clasa B: 8.50 - 9.75% clasa B: 9 - 10.25%

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 - 8.25%

Artere comerciale principale: 7.50 
- 8.75%

Artere comerciale principale: 8.50 
- 9.75%

Artere comerciale secundare: 
8 - 9.25%

Artere comerciale secundare: 8.50 
- 9.75%

Artere comerciale secundare: 
9.00 - 10.25%

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 (%) 7%

"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 - 9.75% 9.5% - 10.75% 10% - 11.25%

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 (%) 10.8%

"Iasi: 6% 
Cluj Napoca: 6% 

Brasov: 6% 
Timisoara: 9%"

n/a

Rata de capitalizare (%) 7.15% 8.50 - 9.00% 9.50%

Centre comerciale

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

(eur/mp/lună)
75 - 80 40 - 50 30 - 35

Rata de capitalizare (%) 7.00% 7.75 - 8.00% 8.25 - 8.50%

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 (%) 6% 3% 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 (%) 10.9%

Cluj: 6%  
Iasi: 6%

Brasov: 4.4%
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 – 4.0 (suprafete  
< 10,000)

3.3 - 3.75 (suprafete  
> 10,000)

3.3 – 4.0  
in functie de suprafata

3.3 – 4.0  
in functie de suprafata

Rata medie de neocupare 6.0% 5.0% 5.0%

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% 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 5% 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 -0.55% 0.97%

-0.80%
-0.60%
-0.40%
-0.20%
0.00%
0.20%
0.40%
0.60%
0.80%
1.00%
1.20%

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 decembrie 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 3.29% 2.10% 1.32% 1.68% 3.60% 2.10%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

YTM RO, 10y, RON 3.29%

Ri 2020, RON 2.10%

YTM RO, 10y, EUR 1.32%

Ri 2020, EUR 1.68%

YTM RO, 24y, USD 3.60%

Ri 2020, USD 2.10%

YTM GER,10y, EUR -0.55%

YTM USA,10y, USD 0.97%

Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat germane și americane
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