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EDITORIAL

Dragii mei,

N
Ű RALUCA ȘLICARU,
Editor coordonator

umărul acesta este dedicat temei: Expertiza
tehnică judiciară. Acest domeniu este de
interes pentru toți practicienii profesiilor
liberale care întocmesc și astfel de expertize
solicitate în diverse proceduri judiciare.
Membrii ANEVAR, cei care dețin și calitatea de experți
judiciari, reprezintă o importantă resursă pentru buna
desfășurare a activității judiciare din România. Iar
Legea care reglementează Expertiza tehnică judiciară,
OG 2/2000, este supusă în această perioadă unui
proiect de revizuire și actualizare de către un grup de
lucru format din reprezentanți ai tuturor organizațiilor
membre ale Uniunii Profesiilor Liberale din România
sau din afara acestui corp profesional, dar care sunt
implicate în domeniul expertizelor efectuate la
solicitarea instanțelor. ANEVAR este reprezentată
de președintele Asociației, Sorin Petre și de Adrian
Vascu, coordonatorul grupului. În paginile revistei
veți descoperi opinii ale unor membri ANEVAR care
activează în domeniu și care subliniază diverse aspecte
întâlnite în practică, ce pot fi analizate și îmbunătățite
în cadrul grupului de lucru.
Președintele UPLR, Gheorghe Ialomițianu, ne-a
acordat un interviu în care a fost atinsă, printre alte
subiecte actuale, inclusiv această temă. Vă invităm să îl
citiți în paginile 12-17.
Alte recomandări sunt: Articolul intitulat De la
PNRR la expertiza judiciară semnat de Adrian Vascu,
președinte ANEVAR 2014-2015; Articolele care îi
au autori pe cei doi repezentanți ai iiBV și partea de
statistici cu care sunteți deja familiarizați.
Așteptăm feedback și orice alte idei și propuneri
privitoare la temele și conținutul revistei, pe adresa de
e-mail valoarea@anevar.ro!


Numai bine, până la ediția viitoare!
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De la PNRR
la expertiza judiciară

Adrian Vascu
Președinte ANEVAR
2014-2015, Senior
Partner Veridio

Există vreo legătură
între cele două?
Aș spune că da.
Chiar două.

Am analizat aceste câteva prevederi
și am tras concluzia că pe lângă faptul că
sunt scrise după ureche, nici nu pot fi implementate în această formă.

Prima ar fi că PNRR face trimitere la
o posibilă reformă a evaluării pentru impozitare, ceea ce ar determina accelerarea
spre oportunitatea de a crește implicarea
evaluatorilor în expertiza judiciară. Mai
mult și mai bine decât în prezent.

Punctez câteva dintre aspectele relevante. Analiza completă o puteți găsi pe
www.vascu.ro

A doua ar fi că atât PNRR, cât și expertiza judiciară, așa cum se desfășoară ea
în prezent, au în comun superficialitate și
multe forme fără fond.

Concret, aș spune
următoarele:
1. PNRR, adică Planul Național de Redresare și Reziliență, conține un capitol, de o pagină și jumătate, în care
autorii acestuia au propus o reformă
în jurul modului de stabilire a valorilor impozabile ale clădirilor, presupunându-se din cele scrise în plan, că
rolul evaluatorilor ar trebui diminuat.
6VALOAREA

Așadar, am preluat în italic mai jos
prevederile din plan care se referă la redresarea propusă în domeniul impozitării proprietăților. Voi adăuga câte un comentariu la fiecare grup de idei de sine
stătător.
Din perspectiva impozitelor pe proprietate, obiectivul acestei reforme este de
a dezvolta legislația privind impozitarea
proprietăților printr-un proiect legislativ
ce va fi supus dezbaterii publice la sfârșitul
anului 2022, cu implementare etapizată
(în funcție de rezultatul studiilor comparative și a determinării pașilor de dezvoltare, respectiv determinarea necesității de
dezvoltare a capacității administrative necesare pentru implementare), începând cu
anul 2023.

Un prim pas îl regăsim, deci, în propunerea de a modifica legislația actuală și avem două termene în acest sens:
anul 2022 pentru adoptarea noii legislații și anul 2023 pentru aplicarea noilor
măsuri.
1. Revizuirea principiilor privind impozitul pe proprietate, în special în
ceea ce privește diferitele regimuri de

impozitare a clădirilor, în funcție de
statutul proprietarului (persoană juridică sau fizică), vizează abordarea
potențialului arbitraj între cele două
sisteme de impozitare, aplicabile persoanelor fizice și persoanelor juridice
care obțin venituri din proprietățile
imobiliare, precum și (2) stabilirea
automată a valorii impozabile a proprietăților supuse impozitelor locale.
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Obiectivul celei de-a doua măsuri este
întreruperea practicii de folosire a
unei baze impozabile care nu este legată de valoarea de piață.
În această frază apar descrise cele două
măsuri avute în vedere, pe care le-am
marcat cu (1) și (2) în fraza de mai sus.
8VALOAREA

Să le luăm pe rând:
1. În prima parte rezultă o clară necunoaștere a realităților actuale, în
care începând din anul 2016 s-a uniformizat principial modul de impozitare, în funcție de utilizarea clădirii și nu de proprietar.

2. Măsura a doua prevede stabilirea
unui sistem automat de estimare a
valorii impozabile și „întreruperea
practicii de folosire a unei baze impozabile care nu este legată de valoarea de piață”.
Sistemul automat se încadrează de
fapt în cerințele PNRR de digitalizare și este un deziderat corect dacă este
adaptat realităților din România. Un
sistem automat este, de fapt, un software care extrage de undeva valorile pentru a le transforma în valori impozabile sau chiar în impozite. Seamănă cu o
cișmea metalică utilizată pe alocuri în
spații publice unde oamenii găsesc apă
potabilă. Cișmeaua este utilă, însă cu o
singură condiție. Să existe rezervoarele
cu apă de unde aceasta se alimentează.
Același lucru este obligatoriu și în cadrul sistemului automat. Degeaba va
exista un soft, care nu este complicat de
făcut, dacă informațiile din „rezervor”
nu sunt suficiente și de calitate foarte
bună. Rămâne, deci, de analizat și de
avut în vedere care va fi baza de date la
care se va raporta acest sistem.
Întreruperea practicii de folosire a
unei baze impozabile care nu este legată de valoarea de piață este un deziderat
pe care l-am tot auzit în mediul legislativ. De cele mai multe ori a fost utilizat
mai degrabă ca slogan (că „dă bine”)
decât ca o soluție practică. Cei care l-au
folosit până acum nu aveau cunoștințe
aprofundate despre cum se calculează
de fapt valorile impozabile în România.
Iar să vii să spui că vei introduce
„valoarea de piață” doar pentru clădiri
este un nonsens. Înțeleg că, în contextul PNRR, trecerea la valoarea de piață
ca bază a valorii impozabile va fi făcută
obligatoriu, schimbând paradigma actuală de a impozita distinct terenul de

clădiri. Reținem, deci, acesta, ca pe un
obiectiv și va trebui să urmărim consecvent modul în care se va aplica. Se poate
face, dar necesită un ansamblu de măsuri concertate.
Proiectarea sistemelor informatice de
date în ceea ce privește impozitarea proprietăților din România, autoritățile neavând acces, la data prezentului document,
la niciun astfel de instrument. Sistemul
informatic are ca obiectiv automatizarea
evaluării proprietăților imobiliare cu scopul determinării bazei impozabile folosind
informații disponibile în sistemele altor
instituții (e.g. Agenția de Cadastru și Carte Funciară, Autorități locale) precum și
informații publice (e.g. anunțuri imobiliare, cataloage folosite de profesioniști în
evaluare, date statistice, etc). De asemenea, ne propunem transmiterea deciziilor
de impunere pre-completate cu informații
privind valoarea impozabilă, începând cu
anul 2025.
Acest pasaj dovedește atât necunoașterea bazelor de date existente sau potențiale (apropo de bazinul de apă potabilă despre care vorbeam anterior), cât
și înșiruirea unor noțiuni inexistente
în România. Așa cum sunt și cataloagele folosite de profesioniști în evaluare
sau alte date statistice. În lipsa acestora,
cum ar putea stabili un software valoarea de piață? De aceea există profesia
autorizată de evaluator. Și nu doar la
noi. Peste tot în lume.
Profesia de evaluator a fost reglementată în România în anul 2011.
Aceasta a fost implicată în stabilirea
valorilor impozabile începând cu anul
2016. Aceasta are o bază de date cu toate valorile impozabile ale clădirilor cu
utilizare nerezidențială din România.
Valorile impozabile au fost adaptate legislației de până acum - referitoare doar
VALOAREA | Q2 2021
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la clădiri. Dar consider că este o bază extrem de valoroasă pe care se poate clădi
ceva solid.

Astfel, pentru noi,
evaluatorii, este
extrem de important
accesul la bazele
de date pe care le
deține ANCPI legate
de identificarea
proprietăților
imobiliare, obținerea
extraselor de carte
funciară și, nu în
ultimul rând, accesul
la înscrisuri privind
prețuri ale proprietăților
comparabile.

ANEVAR colaborează cu ANCPI
în contextul schimbului de informații
și cred că această colaborare este una
care trebuie avută în vedere în noua
construcție.
Profesia de evaluator, care servește
interesul public, este conștientă de viitorul dominat de digitalizare. Nu este
nici prima, nici singura profesie care se
confruntă cu această provocare. Și nici
nu se opune acesteia, pentru că viitorul
în mod cert este digital pentru noi toți.
Dar prin eforturile pe care le-a făcut
până acum și prin resursele pe care le
deține, poate contribui decisiv ca reforma fiscală în acest domeniu să fie una
fezabilă în egală măsură pentru bugetele locale și pentru contribuabili.
2. Aș vrea să mă opresc acum asupra
afirmației de mai sus legată de colaborarea ANEVAR cu ANCPI.
În conferința „Piața imobiliară/Analize statistice”, organizată în data de 9 iunie
2021, am purtat un dialog cu dl. Mircea
Popa, reprezentat al ANCPI, în care s-a
prezentat stadiul acordului de colaborare
preconizat între ANEVAR și ANCPI, fiecare dintre instituții având la dispoziție
niște informații utile celeilalte.
Astfel, pentru noi, evaluatorii, este
extrem de important accesul la bazele
de date pe care le deține ANCPI legate
de identificarea proprietăților imobiliare, obținerea extraselor de carte funciară și, nu în ultimul rând, accesul la înscrisuri privind prețuri ale proprietăților
comparabile.
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Cel mai probabil acest lucru se poate materializa prin asigurarea accesului
personalizat al evaluatorilor autorizați în
platforma eTerra (în care au acces persoanele autorizate în cadastru, notarii, executorii judecătorești etc.).
Pentru ANCPI este interesant să aibă
acces la informațiile pe care evaluatorii
le-au completat în BIF și care pot sprijini
atât îmbunătățirea laturii economice a cadastrului, cât și crearea unui mecanism de
continuare a acestui demers, ori de câte
ori este necesar.
Este o categorică situație de win-win,
care sper să nu fie îngreunată sau oprită de diverse piedici birocratice, ci să își
urmeze derularea firească, astfel încât
în luna septembrie să avem confirmată
această colaborare.
3. În paralel cu acest demers extrem de
important, prin UPLR s-a demarat un
proces amplu de actualizare și adaptare
a legislației expertizei judiciare în România. Pentru mine este clar că acest
domeniu trebuie să reprezinte domeniul viitorului pentru profesia de evaluator și că acum există premizele ca acest
lucru să se poată întâmpla în anul 2021.
Dacă în contextul actual, în care se pare
că majoritatea actorilor implicați în
proces (Ministerul Justiției, Parlament,
profesiile liberale etc.) sunt aliniați unui
scop comun, nu se va realiza reforma
în domeniul expertizei judiciare, cred
că nu se va mai putea realiza într-un
termen rezonabil. Pașii concreți realizați de către BEX al UPLR (compus din
Gheorghe Ialomițianu, Dan Manolescu
și Daniel Fenechiu) au fost atât dezbaterea publică pe această temă, cât și realizarea unui grup de lucru care începe să
își desfășoare activitatea la data apariției acestui articol.

Procesul prin care vom trece va fi unul
transparent, iar pentru profesia de evaluator va fi probabil un moment în care să
se realizeze o nouă bază de date de tipul
BIG și BIF, care s-ar putea numi BIJ, în
care să fie conținute valorile din expertizele judiciare. Desigur că procesul nu este
unul simplu. Este doar o idee, care merită
analizată, pentru că am observat că informația înseamnă putere, iar strângerea
acesteia stă în puterea noastră.

Să construim temeinic etapa trecerii
spre reforma expertizei judiciare, pentru că
pe această temelie se va putea construi apoi
o activitate pentru zeci de ani de aici înainte.
Și dacă dorim să realizăm ceva consistent,
profesionist și de durată, să ne uităm atent la
PNRR, astfel încât să nu repetăm sub nicio
formă această experiență diletantistă și de
fațadă, dar cu mari implicații pentru seriozitatea noastră și pentru acoperirea reală cu
finanțare a nevoilor stringente.
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Interviu

Despre noi orizonturi
pentru liberii profesioniști
Interviu cu
Dl. Conf. univ.
dr. Gheorghe
Ialomițianu,
Președinte
UPLR

Ű Un interviu de Raluca Șlicaru
Gheorghe Ialomițianu la GALA PREMIILOR ANEVAR - Premiul pentru sprijinirea profesiei de evaluator

Ați preluat de curând
mandatul de președinte
al UPLR. Care sunt
principalele provocări
pentru Uniune în
perioada următoare?
12VALOAREA

Am preluat mandatul în anul
2020. Acest lucru a reprezentat pentru mine o onoare dar și o responsabilitate, având în vedere că această
Uniune întrunește cele mai importante organisme profesionale care
funcționează în baza legilor speciale

din România. Am preluat mandatul de președinte în plină pandemie,
fenomen care a produs modificări
majore în modul de exercitare a profesiilor liberale și în relațiile dintre
liberii profesioniști și clienții acestora. Am continuat colaborarea cu

Interviu

Guvernul și Parlamentul României
privind adaptarea legislației în așa
fel încât efectele pandemiei să nu
afecteze calitatea serviciilor prestate de liberii profesioniști, iar furnizarea acestor servicii să se realizeze
în timp util pentru beneficiari. A
fost necesară consolidarea încrederii între liberii profesioniști, clienții acestora și administrația publică,
având în vedere faptul că digitalizarea a devenit și pentru profesiile
liberale o necesitate și nu o opțiune.
Cu ocazia Zilei Profesiilor Liberale
din România, din noiembrie 2020,
UPLR a organizat conferința cu tema
Exercitarea profesiilor liberale în
condițiile digitalizării, la care au
participat reprezentanți ai Guvernului, Parlamentului României, ai
învățământului superior, mediului
de afaceri și ai organismelor profesionale. În cadrul evenimentului s-au
prezentat principalele probleme care
au apărut în perioada de pandemie
și s-au găsit soluțiile pentru rezolvarea lor. S-a ajuns la concluzia că
procesul de digitalizare trebuie să fie
implementat cât mai curând și pentru cei care activează ca liber profesioniști. Aceasta este o necesitate a
timpurilor pe care le traversăm, dar
și a viitorului. Reprezentanții instituțiilor prezente au manifestat un
interes deosebit pentru colaborarea
cu UPLR și membrii săi. Suntem în
discuții avansate cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului privind înființarea, în cadrul
acestuia, a unui departament pentru
profesiile liberale. Considerăm că
acest minister poate reprezenta cel
mai bine problemele profesiilor liberale în cadrul Guvernului. Sigur că
menținem colaborarea și cu celelalte
ministere, în funcție de domeniile
specifice fiecărei profesii. UPLR va
continua să sprijine reglementarea
unor profesii liberale și organizarea
acestor corpuri profesionale după
principii autonome.

Înțelegem că unul dintre proiecte
este reforma în domeniul expertizei
judiciare, mult așteptată de multe
profesii, inclusiv de către profesia
de evaluator. Ne puteți da câteva
detalii despre acest demers?
UPLR are ca principal obiectiv armonizarea intereselor tuturor profesiilor liberale din punct de vedere al
reglementărilor și al modului de colaborare între liberii
profesioniști. Expertiza judiciară, ca probă în justiție,
răspunde acestui obiectiv deoarece reprezintă o activitate practicată de multe profesii liberale. Mai mult, expertiza judiciară poate reprezenta o activitate comună
mai multor liber profesioniști, cu specializări diferite.
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Interviu

sionale și al beneficiarilor expertizelor. Grupul de lucru este format din
reprezentanții tuturor organismelor
care reprezintă profesioniști care participă la întocmirea expertizelor, chiar
dacă unele dintre ele nu fac parte din
UPLR. Grupul de lucru este coordonat
de dl. Adrian Vascu, fost președinte al
UPLR și actual președinte de onoare
al Uniunii. De fapt, dl. Adrian Vascu
își continuă astfel activitatea începută
în timpul mandatului său, în cadrul
UPLR. A început acest proces de întocmire a documentului cu privire la
expertiza judiciară și deține experiență
suficientă pentru a coordona întreaga
echipă de profesioniști.

Este OG 2/2000 o lege care
corespunde realităților anului 2021?
Reglementarea actuală a expertizei judiciare nu mai
corespunde realității. Liberii profesioniști care efectuează expertize judiciare și chiar beneficiarii acestui serviciu au ridicat mai multe probleme în anii din urmă. Nu
se mai poate rezuma la expertiza contabilă sau tehnică.
Pentru aflarea adevărului în justiție a apărut necesitatea
întocmirii de expertize în domeniul pensiilor, evaluării
bunurilor, în domeniul fiscal. Este necesară o specializare în domeniul tehnic, pentru că un expert tehnic nu
poate realiza toate expertizele din acest domeniu. Un
aspect important este și modul în care este decontată
expertiza judiciară. Trebuie să se asigure independența
experților atunci când întocmesc expertize la solicitarea părților într-un proces în justiție. Se pune problema
pregătirii continue și a responsabilității experților care
nu fac parte din organisme profesionale.

Cine sunt cei implicați în acest
demers de actualizare a OG
2/2000? Mai exact, care este
componența grupului de lucru?
La nivelul UPLR s-a constituit un grup de lucru care are
în vedere elaborarea unui document care să cuprindă modul în care se vor rezolva problemele actuale ale expetizei
judiciare. Documentul va trebui să fie promovat ca inițiativă
legislativă din partea parlamentarilor sau ca proiect de lege,
de către Ministerul Justiției. Atât în Parlament, cât și la Ministerul de resort, avem o susținere foarte mare. Este nevoie
de armonizarea intereselor în cadrul organismelor profe14VALOAREA

Reprezentați CAFR în
biroul executiv al UPLR.
Care sunt provocările
pentru profesia de
auditor financiar, știut
fiind că ați trecut prin
perioade dificile în
anii anteriori privind
relația cu autoritatea
de supraveghere?
Deși Camera Auditorilor Financiari din România este reprezentată în
conducerea UPLR, trebuie să asigur
reprezentarea în Uniune și a altor organizații în relațiile cu administrația
publică și cu mediul de afaceri. Acord
o atenție deosebită modului în care
decurge supravegherea asupra activității organismelor profesionale din
partea ministerelor care trebuie să
asigure respectarea valorilor de bază
ce guvernează aceste profesii liberale:
independența, secretul profesional și
profesionalismul. Referitor la supravegherea CAFR de către Autoritatea
pentru Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS), putem susține că în acest moment relația
dintre cele două instituții a intrat în
normalitate. Există o bună colaborare
între cele două structuri, aceasta influ-

Interviu

ențând pozitiv activitatea auditorilor
financiari. Supravegherea unui organism profesional de către o instituție
publică nu trebuie să se bazeze pe o
relație de subordonare. Ambele au
un scop comun, și anume acela de
a se asigura că liberii profesioniști
furnizează servicii de calitate clienților săi.

Ați avut un rol
important în
reglementarea
profesiei de evaluator
din anul 2011. Ce
vă mai amintiți din
timpul acelui proces?
În anul 2011 s-a produs un moment de cotitură în activitatea de
evaluare din România. S-a trecut de
la o reglementare generală la una
specială. În calitate de ministru de
finanțe, în 2011, am avut această po-

sibilitate de a sprijini profesia de evaluator. Am avut un rol de mediator,
întrucât existau opinii referitoare la
continuarea activității fără îngrădirea
prin bariere legale și altele care susțineau protejarea profesiei de riscurile privind compromiterea sa în fața
beneficiarilor de servicii de evaluare.
Riscul era ca peste noapte să apară
alte organisme profesionale în domeniu, care să nu își asume responsabilitatea exercitării profesiei. ANEVAR
se bucură de o importantă reputație
atât la nivel național, cât și internațional. Era păcat ca această recunoaștere
să fie afectată de un ONG oarecare.
Reprezentanții ANEVAR și cei ai Ministerului de Finanțe au elaborat un
act normativ care a fost promovat sub
formă de ordonanță în 2011. Apoi, în
2013, OG 24/2011, a fost aprobată în
Parlament prin Lege. Acest act normativ asigură independența, profesionalismul și responsabilitatea membrilor ANEVAR.

Aveți un mesaj pentru
membrii ANEVAR? Mai
ales că mulți dintre
ei sunt membri ai
mai multor asociații
de profesii liberale.
Doresc să îi felicit pe membrii ANEVAR pentru modul în care și-au exercitat activitatea de evaluare a bunurilor în
perioada dificilă a pandemiei. De asemenea, mulțumesc conducerii ANEVAR
pentru modul în care sprijină activitatea
UPLR și colaborează cu celelalte organisme profesionale din cadrul UPLR,
mai ales în această perioadă de pandemie. Doresc să asigur conducerea ANEVAR că, în calitatea mea de președinte
UPLR, voi susține toate demersurile pe
care le va întreprinde pentru dezvoltarea
și consolidarea profesiei de evaluator și
pentru apărarea principiilor care guvernează profesiile liberale: independența,
profesionalismul și autonomia.
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Evaluarea bunurilor
și expertiza judiciară de
evaluare – activități identice
Probleme şi soluții
Poate că titlul ales îi va face pe mulți să ridice din sprânceană, dar
identitatea dintre cele două activități ar trebui să fie dezideratul comun
atât al celor care înțeleg să respecte profesia, cât şi al celor care văd
mai facilă activitatea de evaluare în afara standardelor.

M

esajul pe care doresc să-l
transmit are ca motivație
constatările amare din ultima perioadă, legate de
înțelegerea precară a domeniului de către cei care
sunt îndreptățiți şi chemați să ofere expertiza de evaluare în procedurile judiciare.

Bogdan Rada
MAA, REV
Preşedinte Filiala
Nord-Vest ANEVAR,
Managing Partner
ADEVAL Consulting

La data actuală, pe listele de experți
publicate de Ministerul Justiției există un
număr de 961 experți judiciari recunoscuți pe specializarea Evaluarea proprietății imobiliare, 478 pe specializarea Evaluări bunuri mobile – economie, existând
un număr de 245 de experți recunoscuți
pentru ambele specializări. Dintre aceştia, mai mult de jumătate au fost incluşi
pe listă ca urmare a interviului facilitat
de ANEVAR în anul 2014, la care condiția de înscriere a fost deținerea calității de
evaluator autorizat conform legii. Dintre
cei care au fost recunoscuți ca urmare a
interviului respectiv, 18 au renunțat la calitatea de membru ANEVAR, rămânând
totuși în evidența BCETJ.
Constatăm, aşadar, că majoritatea experților din lista publicată de Ministerul
Justiției dețin şi calitatea de membru al
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ANEVAR, deci îşi asumă conform art. 24,
pct. b) din OG 24/2011 aprobată cu modificări şi completări prin Legea 99/2013
că elaborează rapoarte de evaluare conform Standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare. De asemenea, acelaşi act
normativ stipulează la art. 25 că evaluatorii răspund în desfăşurarea activității lor
disciplinar, civil sau penal, după caz.
Zona litigiilor, în care este nevoie adesea şi de evaluări de active este una eterogenă din punct de vedere al participanților, existând practici diverse chiar şi între
judecători, avocați mai mult sau mai puțini
abili, experți respectați sau preferați pentru
maleabilitate, nefiind aici o zonă în care
putem face mare lucru prin noi înşine. În
fapt, din cele constatate de mine în activitatea de expertiză tehnică judiciară, în
România există mult echivoc, practica este
lipsită de uniformitate, iar actorii principali (factori cu putere decizională, judecători, avocaţi, părţi) cunosc prea puţine informaţii pentru a privi critic și constructiv
această activitate, rezultatele și limitele ei.
Totuşi, în ograda profesiei noastre, fiecare dintre noi poate face multe în sensul
bun, stând în puterea fiecărui evaluator

autorizat să educe publicul prin activitatea sa. În această ordine de idei, aş dori
să aduc în vedere anumite neajunsuri şi
practici eronate, precum şi să propun soluții potențiale.
Standardele de evaluare a bunurilor
sunt obligatorii în România pentru activitatea de evaluare, neexistând nicio excludere legală de la obligativitatea respectării
standardelor de evaluare în procedurile
judiciare. În plus, atât timp cât în proceduri administrative sau în relații comerciale extrajudiciare cu autoritățile statului
este obligatorie dovedirea calității de evaluator autorizat conform legii, este absurd
să credem că în instanță respectarea standardelor este facultativă sau că poate fi
evitată pe motiv că intră

în contradicție cu alte acte normative. Mai
mult decât atât, respectarea standardelor
de evaluare în procedurile judiciare este o
condiție sine qua non pentru crearea unei
reputații solide prin eliminarea diferențelor de opinie. Existența a trei sau chiar mai
multor opinii diferite, referitoare la acelaşi
tip de valoare, pe masa unui judecător, nu
poate să ne ajute în aceste demers.
Nu cred că vom putea cere degrabă
respect şi tarife confortabile raportat la
efortul depus dacă nu uniformizăm practica în ceea ce priveşte profesia noastră.
Este de notorietate faptul că în România,
profesia de evaluator este foarte bine organizată, fiind un domeniu dintre puținele în care avem motive de laudă în fața
unor țări mai avansate.

Este de notorietate
faptul că în România,
profesia de evaluator
este foarte bine
organizată, fiind
un domeniu dintre
puținele în care
avem motive de
laudă în fața unor
țări mai avansate.
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Din păcate, cu toate că profesia de
evaluator este exemplar organizată, una
dintre cele mai mari vulnerabilități pe
care o identific, care afectează profesia de
evaluator în ansamblu şi care îi expune
într-o măsură semnificativă pe cei care o
practică în procedurile judiciare, este decuplarea activității de evaluare în instanțe
de mecanismele de monitorizare a activității şi de respectarea Standardelor de
evaluare a bunurilor. În opinia oricărui
participant responsabil în acest domeniu,
dincolo de interpretarea tendențioasă a
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lacunelor legislative în favoarea unor beneficii imediate, respectarea standardelor
de evaluare este o măsură care aduce beneficii pe termen lung prin prisma consolidării imaginii profesiei şi a punerii la
adăpost de posibile interpretări ulterioare
care pot atrage răspundere penală nedorită. În această ordine de idei, avem posibilitatea să privim retrospectiv şi critic
la exemplul evaluărilor realizate pentru
ANRP. Aceste reinterpretări ulterioare au
dat fiori unor colegi care la momentul primirii misiunilor au tratat lejer şi probabil

au emis opinii insuficient documentate.
Ulterior, când s-a conştientizat impactul
și importanța muncii noastre, greutatea
pe care acestea o pot da unui raport, ar fi
revenit, dacă acest lucru ar mai fi fost posibil, asupra etapei de documentare, acordându-i o mai mare atenție. Mai mult,
avem chiar în prezent exemple nefaste cu
interpretări actuale aferente unor date din
trecut, de către unii dintre colegii noştri,
interpretări cu potențial de impact negativ atât asupra percepției publicului asupra profesiei, cât şi asupra lor personal.
Cred că fiecare dintre noi am prefera o
discuție amicală cu un coleg şi materializarea acesteia în emiterea unei note de
monitorizare conținând un calificativ care
poate fi motivant pentru viitor şi pentru
conştientizarea în timp util a lacunelor, în
detrimentul răspunsului la întrebări adresate de către un organ de cercetare.
Motivul pentru care un magistrat apelează la un expert în domeniul evaluării
bunurilor este constituit de lipsa competenței celui care dispune efectuarea unei
expertize în domeniul evaluării. Privind
din acest unghi, aşa cum s-a mai suprins
până acum, magistratul se încadrează
în definiția celui mai bun client pe care
îl putem avea. Evoc aici susținerea unor
experți, conform căreia, în procedurile judiciare nu este necesară respectarea
standardelor de evaluare, invocând lipsa
referirilor la standardele de evaluare din
decrepitul document OG 2/2000, document care a fost elaborat (având la bază
chiar unele prevederi specifice anterioare
anului 1989) pentru a oferi un cadru de
reglementare procedurală a activității de
expertiză tehnică judiciară în toate domeniile, nu doar în domeniul evaluării.
Oare dacă am informa cel mai bun client
al nostru din activitatea extrajudiciară că
vom întocmi un raport de evaluare după
păreri proprii, fără a respecta standardele
de evaluare şi paşii procesului de evalu-

are care se predau în prima săptămână a
cursului de formare inițială, un asemenea
raport ar fi acceptat? Oare dacă am informa judecătorul că noi credem că pentru
justiție lucrările de evaluare nu trebuie să
respecte standardele de evaluare şi că prevalează documente fără nicio legătură cu
tehnicile de evaluare sau cu practica judiciară convenabilă, avem impresia că ar
fi acceptat rezultatul muncii noastre? Eu
nu înțeleg şi cred că sunt puțini dintre cei
care au nevoie de opinia unui evaluator şi
care înțeleg că o lucrare poate fi bazată pe
practica personală şi nu pe standarde profesionale. Având în vedere faptul că OG
2/2000 este un act care stipulează reguli
procedurale aferente activității de expertiză tehnică judiciară în toate domeniile
de expertiză de la data publicării ei, deci
în egală măsură referitoare și la evaluarea
bunurilor și la medicina veterinară, invocarea lipsei referirilor la standarde în OG
2/2000 nu poate sta în picioare ca argument valid, atrăgând o notă de superficialitate către cei ce o invocă.
O altă direcție care ar trebui să dea de
gândit este cea a Hotărârilor / deciziilor
/ soluţiilor / rezoluţiilor bazate pe documente care nu respectă standardele de
evaluare şi care până acum nu au atras niciodată răspunderea emitenţilor. În acest
caz, utilizarea verificării evaluărilor (specialitate distinct reglementată prin Legea
99/2013) ar elimina echivocul şi ar veni
în sprijinul decidenților care sunt dezorientați de rezultatele diferite emise de personaje care dețin acelaşi tip de legitimație.
De asemenea, instituirea de măsuri disciplinare pe mai multe niveluri, raportat la
încălcarea standardelor de evaluare ar fi o
completare a soluției utilizării verificării
evaluării în procedurile judiciare, care ar
elimina posibilitatea existenței mai multor opinii referitoare la acelaşi tip de valoare estimată, în aceleaşi condiții, şi ar
genera mai multă rezervă din partea celor

Având în vedere faptul
că OG 2/2000 este
un act care stipulează
reguli procedurale
aferente activității
de expertiză tehnică
judiciară în toate
domeniile de expertiză
de la data publicării ei,
deci în egală măsură
referitoare și la
evaluarea bunurilor și
la medicina veterinară,
invocarea lipsei
referirilor la standarde
în OG 2/2000 nu
poate sta în picioare
ca argument valid,
atrăgând o notă de
superficialitate către
cei ce o invocă.
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Aş trage un
semnal de alarmă
referitor la practica
împământenită printre
cei care activează
preponderent ca
evaluatori în proceduri
judiciare de a-şi baza
concluziile exclusiv
pe datele depuse
de părți la dosar
şi ignorând analiza
pieței sau necesitatea
de a documenta
concluziile.
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care simt azi că nu au nimic de pierdut.
Făcând o paralelă cu situația nefastă a
estimării despăgubirilor datorate pentru
imobilele naționalizate, poate fi doar o
chestiune de timp până când dosare care
au ca obiect exproprierea vor face obiectul unor analize riguroase pe latura evaluării pentru a fi identificate potențiale
prejudicii sau foloase necuvenite. Este de
remarcat faptul că în ultima decadă statul
a făcut uz de prerogativa de a expropria şi
există un număr semnificativ de litigii cu
acest obiect.
Pe teritoriul României, persoanele
care exercită profesii liberale sunt considerate funcţionari publici, în condiţiile art.
175 alin. (2) teza a doua din Codul penal,
atunci când, deşi funcţionează în baza
unei legi speciale şi nu sunt finanţate de la
bugetul de stat, exercită un serviciu de interes public şi sunt supuse controlului sau
supravegherii unei autorităţi publice, deci
exact situația celor care oferă expertiza de
evaluare în proceduri judiciare. Sunt asimilate funcţionarilor publici şi persoanele fizice care exercită o profesie de interes
public pentru care este necesară o abilitare specială a autorităţilor publice, aşa-numitele profesii liberale. Această onorantă
asimilare de calități vine şi cu răspundere
semnificativă, funcționarii publici fiind
obligați „să îndeplinească îndatoririle ce
le revin din exercitarea funcțiilor, atribuțiilor sau însărcinărilor încredințate, cu
respectarea strictă a legilor şi a normelor de conduită profesională şi să asigure
ocrotirea şi realizarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetățenilor, fără să
se folosească de funcțiile, atribuțiile ori
însărcinările primite, pentru dobândirea
pentru ele sau pentru alte persoane de
bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.”
(art. 2 din Legea 78/2000). Nu este cazul
să vorbim aici despre felul în care pot fi
sau sunt încadrate încălcările articolului
de mai sus, dar e lesne de imaginat cum

ar fi privită în lumina acestor prevederi legale, încălcarea prevederilor Standardelor
de evaluare a bunurilor.
Respectând standardele de evaluare
avem posibilitatea de a ne pune la adăpost
de repercusiuni şi de a ajunge la concluzii
opozabile şi dincolo de orice contestație.
Nu cred că este înțelept să ne raportăm
la cutume sau să ne bazăm pe decizii ale
Instanțelor care au avut la bază rapoarte
precar documentate.
Aş trage un semnal de alarmă referitor
la practica împământenită printre cei care
activează preponderent ca evaluatori în
proceduri judiciare de a-şi baza concluziile exclusiv pe datele depuse de părți la dosar şi ignorând analiza pieței sau necesitatea de a documenta concluziile. Dincolo
de faptul că lipsa analizei de piață reprezintă o încălcare flagrantă a Standardelor
de evaluare a bunurilor, aceasta contravine, dacă vreți, chiar unui minim bun simț
profesional. Cum își poate imagina cineva
că se poate emite şi susține argumentat o
opinie valorică bazată exclusiv pe informațiile depuse la dosar de profani direct
interesați de un anumit rezultat?!
Superficialitatea în zona de evaluare în
procedurile judiciare este semnificativă şi,
din păcate, este de natură a-i expune semnificativ pe cei care se orientează spre încasări imediate în detrimentul unor analize solide care necesită timp şi înțelegere
aprofundată a domeniului evaluării. Deunăzi, am fost numit într-o cauză în care
s-au realizat evaluări la o dată anterioară
(anul 2015) cu informații valabile la doi
ani după, care au fost utilizate cu ochii închişi pe motiv că sunt singurele informații
depuse de părți la dosar şi că în alte cauze
asemănătoare utilizarea informațiilor nu
a fost contestată. Oare există careva printre noi care ar accepta situația ca o evaluare întocmită la o dată din 2010 când

piața era în declin şi erau puține tranzacții să fie verificată cu obiectiv extins,
iar la concluzii să fie utilizate informații
din 2019, când cotațiile de tranzacționare
erau altele? Fiind pe cale de a fi prejudiciați, în această situație absurdă, oare am
mai susține creativ că se pot utiliza pentru
evaluare date ulterioare datei evaluării?!
Oare faptul că un set de informații nu a
fost contestat de către persoane neinițiate
în domeniul evaluării bunurilor (judecători care apelează la proba cu expertiza
de evaluare tocmai pentru că nu au competență în această zonă, avocați insuficient documentați sau direct
interesați de un rezultat
şi exemplele pot continua) face valabil acel
set de informații,
îl recomandă ca
fiind util şi opozabil, fără a mai
fi supus cenzurii noastre prin
prisma raționamentului profesional? Răspunsul
este nu, îl găsim şi
în referențialele obligatorii, fiind esențial să înțelegem misiunea noastră şi pavăza pe
care standardele o pot oferi.
Din păcate exemplele pot continua
fără să poată fi cuprinse în rândurile unui
singur articol. Dincolo de soluții punctuale şi de ceea ce putem face fiecare dintre
noi benevol în beneficiul profesiei, o importanță deosebită o are şi cadrul legislativ care e pe cale să fie primenit. Cred
că ar fi important să nu fie pierdute din
vedere de către cei care pot participa la
înfăptuirea schimbării, aspecte precum
dobândirea şi menținerea calității de evaluator pentru misiuni în proceduri judiciare, monitorizarea permanentă şi cu suficientă regularitate a activității de evaluare

desfăşurată în proceduri judiciare, seminare destinate celor care înfăptuiesc şi
participă la actul de justiție având ca temă
domeniul evaluării bunurilor, organizate
de Asociație pe spezele noastre (sau poate
chiar sub forma unor alocări din fondul
alimentat cu reținerile de 10% din tarifele
expertizelor judiciare care să fie orientate
şi către organizarea de cursuri de pregătire profesională continuă, având în vedere faptul că până acum aceste fonduri au
avut o destinație mai puțin transparentă şi poate fără impact asupra activității
noastre), precum şi includerea specializării de verificare a evaluării
în domeniile de expertiză
pentru a elimina nesfârşitele obiecțiuni
aproximative şi
uneori tendențioase adresate de
profani şi pentru
a dinamiza actul
de justiție prin
lipsirea lui de
mai multe rapoarte de evaluare aferente aceluiaşi bun.
Este evident faptul că în
condițiile actuale, BCETJ nu
poate asigura monitorizarea tuturor specializărilor din punct de vedere al
pregătirii profesionale inițiale de specialitate, al pregătirii continue, respectiv al
competențelor profesionale, iar cel puțin
acolo unde există posibilitatea, externalizarea acestei misiuni către Asociații profesionale care funcționează în baza unor
acte normative, precum ANEVAR, ar putea fi de bun augur.

Dincolo de soluții
punctuale şi de ceea
ce putem face fiecare
dintre noi benevol în
beneficiul profesiei, o
importanță deosebită
o are şi cadrul
legislativ care e pe
cale să fie primenit.

Mă raliez inițiativei robuste de refacere a cadrului legislativ în domeniu şi
fac propunerea de a completa colecția
de standarde cu unul dedicat evaluării
în proceduri judiciare menit să aducă un
plus de claritate în beneficiul tuturor.
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Expertiza judiciară aspecte practice care au
nevoie de reglementare
Voi aborda în acest material subiecte care se înscriu într-un trend
actual de schimbare și adaptare a unor prevederi legale ce nu au mai
fost revizuite de foarte mulți ani și care pot fi îmbunătățite.

Expertul tehnic
judiciar în calitate
de consilier al părții
În cadrul expertizei judiciare există
posibilitatea ca părțile să solicite instanței participarea la expertiză a unui expert
tehnic judiciar în calitate de consilier - în
baza prevederilor art. 18 litera (1)-(4) din
OUG 2/2000.

Mariana Nistor
Mandache
Expert tehnic judiciar,
MAA-EPI, MAA-EI
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Care este rolul expertului
tehnic judiciar consilier:
Ű

Explică părții care l-a angajat aspectele de natură tehnică în ceea ce privește
expertiza

Ű

Ajută partea să formuleze sau să propună obiective instanței

Ű

Oferă suport părții în comunicarea cu
expertul numit

Ű

Ajută partea să înțeleagă lucrările expertizei și concluziile din raportul de
expertiză

Opinia expertului tehnic
consilier este una
independentă, chiar dacă
acesta are calitatea de expert
tehnic consilier.
Cu toate că poate fi dificil de înțeles,
expertul tehnic judiciar în calitate de consilier nu reprezintă interesul părții în sensul de a-i susține punctul de vedere dacă
acesta nu este bine argumentat. La fel ca
și în alte situații, expertul tehnic judiciar, chiar dacă este angajat de parte, are
aceeași obligație de a-și păstra imparțialitatea, independența, raționamentul profesional și de a respecta codul de etică al
profesiei de evaluator ca în cazul oricărei
alte lucrări de expertiză. Datoria sa este
în primul rând față de judecător și față de
lege și este mai presus de orice obligație
față de partea care l-a numit și/sau plătit.
Participarea expertului ca parte la expertiză este pentru a asigura clientului siguranța că lucrarea este întocmită în baza
reglementărilor legale în vigoare. Activitatea expertului tehnic judiciar consilier
nu va fi planificată sau desfășurată din

perspectiva așteptărilor sau planurilor clientului ori a unei tranzacții specifice planificate de către parte/client.

Expertul tehnic judiciar
consilier participă la
efectuarea expertizei.
Ű

Ce anume înseamnă acest lucru nu
este explicat detaliat în OUG 2/2000,
iar înțelegerea este diferită în rândul
experților. Acest aspect ar trebui lămurit și explicat, însă în ceea ce mă
privește, înțeleg că expertul tehnic
judiciar consilier participă la efectuarea expertizei, va lucra în echipă cu
expertul numit de instanță, rezultând
o singură lucrare în care se vor regăsi opiniile argumentate ale tuturor
experților.

Reglementări
Ű

Art. 336 alin. 2 NCPC - Când sunt
mai mulți experți, lucrarea trebuie să cuprindă părerea motivată a
fiecăruia.

Ű

Art. 178, alin (2) NCPP - Când sunt
mai mulți experți se întocmește un
singur raport de expertiză. Opiniile separate se motivează în același
raport.

•

Prevederile art. 336 alin 2 NCPC sunt interpretate în practică ca fiind aplicabile
doar în cazul în care se numește comisie de experți.

•

De cele mai multe ori instanța nu sancționează experții tehnici judiciari care
nu colaborează cu experții consilieri.

•

Experții contabili sunt obligați prin standard să lucreze împreună la realizarea
unei lucrări de expertiză.

Cu toate că este dificil să lucrezi în
echipă cu profesioniști pe care nu îi cunoști și există posibilitatea să susții opinii
diferite, reglementările în ceea ce privește
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expertiza judiciară ar trebui să impună
colaborarea între expertul desemnat și experții consilieri. Dacă în ceea ce privește
expertiza în cauze penale acest lucru este
întâlnit de cele mai multe ori și în practică1, în expertizele civile expertul consilier
se află de multe ori în situația de a fi un
simplu observator la lucrările expertizei participă la convocare, are acces la dosarul
cauzei și eventual furnizează informații
expertului numit la solicitare. În ceea ce
privește raportul de expertiză, îl primește
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odată cu partea pe care o reprezintă, iar
singura modalitate de a-și exprima opinia
este un document care să cuprindă observații la raportul de expertiză pe baza cărora partea și avocații formulează obiecțiuni.
Există și posibilitatea de a întocmi un raport de expertiză (opinie separată) în care
să-și expună opinia, însă efectele acestuia
în instanță sunt minime. Această practică
prelungește în mod nejustificat actul de
justiție, deoarece implică termene suplimentare care ar fi putut fi evitate.

cu normele profesionale în vigoare. Expertizele judiciare trebuie realizate de
profesioniști, calificarea acestora trebuie
probată cu atestări valabile la data efectuării expertizei. Numirea unui expert
judiciar trebuie să se bazeze pe un cadru
juridic care să includă un sistem de asigurare a calității, bazat pe norme comune
și uniforme, inclusiv de acreditare și de
certificare. Sistemul de asigurare a calității trebuie să includă o serie de elemente
esențiale: competență, calificare și formare profesională și judiciară, precum și un
sistem permanent de control și evaluare
a calității.

În concluzie, OUG 2/2000 ar trebui
completată cu modalitatea de lucru dintre
expertul numit și experții consilieri.

Calificările expertului
și calitatea lucrărilor
de expertiză
Așa cum știm cu toții, legislația se
schimbă, apar noi norme, reglementări
și standarde, tehnologia evoluează, iar
experții tehnici trebuie să fie la curent

Calificările experților
ar trebui să
reprezinte punctul
de plecare pentru
menținerea calității
experților judiciari.

Revenind la evaluare, în practică am
întâlnit situații în care valoarea de piață/
circulație a unei proprietăți era estimată
în baza valorilor din grila notarială, pe
baza mediei unor oferte adunate din piață la date diferite, scăzând valoarea terenului de sub construcție pentru a calcula
valoarea unui imobil, aplicând ajustări
valorilor unor proprietăți fundamentate
pe cifre din grila notarială, valori diferite
pentru terenul liber și terenul ocupat de
construcții, calculând valori din trecut pe
baza prețurilor actuale fără aplicarea de
ajustări, furnizarea de valori fără nicio explicație etc. Pentru un evaluator membru
ANEVAR aceste lucruri sunt de neacceptat în prezent, însă devine dificil să susții
prevederi din standarde și metodologii
actuale în fața unor persoane care consideră că nu au nevoie de ele, nu le înțeleg
și nu doresc să le aplice.
Calificările experților ar trebui să
reprezinte punctul de plecare pentru
menținerea calității experților judiciari.
În situația în care aceștia nu mai au calitatea de membri în organizațiile profesionale în baza cărora au fost admiși ca
experți tehnici judiciari, ar trebui să-și
piardă automat și calitatea de experți
tehnici judiciari. Legislația ar trebui
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schimbată în așa fel încât să existe posibilitatea ca asociațiile profesionale să-și
actualizeze periodic listele de membri
experți tehnici judiciari. Ar trebui stabilite modalitățile de comunicare între
asociațiile profesionale și/sau ministerele din care fac parte experții tehnici și
Biroul de Expertize.
Nomenclatorul Ordinul nr. 199/2010
pentru aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare ar
trebui actualizat în așa fel încât noi specializări să poată fi incluse. Amintesc doar
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de evaluarea întreprinderii care nu există
în Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare, cu toate că există
multe dosare în instanță în care obiectivele implică specializarea expertului în evaluarea întreprinderii.
În momentul de față există o inechitate între experții tehnici, alimentată de un
vid de legislație, deoarece există experți
tehnici care nu fac parte din nicio organizație profesională, nu plătesc taxe de
membru, nu au asigurare și nu plătesc pentru a-și asigura pregătirea profesională,

în schimb beneficiază de același statut cu
cel al unui expert tehnic care este membru într-o organizație profesională care
impune reguli și obligații pentru membrii
care doresc să-și păstreze statutul. Apartenența la o asociație profesională este un
garant al calității lucrării.
În concluzie, OUG 2/2000 ar trebui
completată cu un capitol care să cuprindă
modalitatea de asigurare a calității rapoartelor de expertiză bazată pe norme și standarde, modalitatea de actualizare a listelor

cu experți și modalitatea de actualizare
a specializărilor incluse în Nomenclator.
Biroul de expertize ar trebui să verifice în
mod regulat faptul că Experții înregistrați
continuă să îndeplinească cerințele necesare înregistrării și că aceștia și-au îndeplinit obligația de a-și continua pregătirea
atât în ceea ce privește profesia de baza, cât
și activitatea în calitate de Expert și în cunoștințele sale judiciare în ceea ce privește
procedura2. Aceste liste ar trebui să reprezinte o recunoaștere publică a competenței, moralității și a reputației experților.

Raportul de expertiză
Un model de expertiză unitar este un deziderat care pare greu de
atins în România, dar care din fericire a fost pus în practică în alte țări
de unde putem să ne inspirăm. Pe lângă conținutul standard descris
în art. 21 din OUG 2/2000 există câteva cerințe de formă pe care
orice raport de expertiză ar trebui să le îndeplinească, o parte dintre
acestea fiind3:
• Principalele capitole și anexele trebuie să fie prezentate într-un cuprins care să se afle în primele pagini ale raportului
• Documentul trebuie să poată fi citit ca un document singular, concis, ușor de urmărit
• Modalitatea de exprimare trebuie să fie simplă, în propoziții scurte
• Anexele trebuie să fie prezentate într-un mod facil pentru cititor
• Trebuie prezentate documentele și faptele separat de opinia expertului
• Concluzia trebuie prezentată într-o secțiune separată și trebuie să
conțină referințele la capitolele din raport care o susțin
• Trebuie să fie evidențiate separat faptele și/sau ipotezele de lucru
care au fost solicitate de instanță, cele care au fost asumate de
expert din experiență, cele rezultate din documente sau din opinia
altor persoane/părți/specialiști.

OUG 2/2000 ar trebui completată cu o recomandare în ceea ce privește structura unui raport de expertiză care să poată fi înțeles și parcurs ușor de un cititor îndreptățit și fără cunoștințe în domeniul tehnic al expertizei. De asemenea, un model
uniform de raport de expertiză ar înlesni realizarea actului de justiție.

1 Art. 178, alin(2) Când sunt mai mulți experți se întocmește un singur raport de expertiză. Opiniile separate se motivează în
același raport.
2 Par. 3.1.4 - Ghidul European pentru Expertize Legale EEEI, Octombrie 2015
3 Selecție si sursă de informații - Model Form
of Expert’s Report, The Academy of Experts
London
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Evaluarea companiilor
în etapa incipientă sau
„cum evaluăm un vis”
Dragi cititori ai revistei Valoarea,
Pe 14 mai 2021, am avut onoarea de a mă adresa virtual unui auditoriu de peste 80 de evaluatori cu specializarea EI, membri ai ANEVAR,
pe subiectul evaluarea companiilor în etapa incipientă (în engleză, early-stage companies, ESC). În acest scurt articol, am fost invitat să rezum pentru un public mai larg, metodele netradiționale de evaluare utilizate pentru a evalua companiile de tip ESC.

P
Anton Lezhja
Președinte iiBV,
Director departament
Financial Advisory
Services Deloitte
în Europa Centrală
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entru a evita orice neînțelegere, trebuie să clarific de la bun
început că entitățile aflate în
etapa incipientă nu sunt același lucru cu companiile nou
înființate. Dacă cineva deschide un restaurant sau înființează o nouă
companie din domeniul energiei, acestea
nu corespund categoriei de companii în
etapa incipientă, deoarece, deși activitatea este de dată recentă, companiile înregistrează venituri mici și pierderi inițiale,
piața abundă în informații despre performanța financiară a restaurantelor, iar piața de energie oferă numeroase informații
pe care ne putem fundamenta analiza pieței și pe baza cărora putem să elaboram
prognozele. Nu același lucru se întâmplă
în cercetare și dezvoltare, fie că este vorba
de științele vieții, tehnologie sau orice alt
sector industrial. Piața pentru acest tip de
produse sau servicii este necunoscută și
poate dura mult timp până când acestea
sunt aprobate de autorități și/sau acceptate de către piață.
La entitățile de tip ESC, chiar și atunci
când un proiect reprezintă numai o idee,

antreprenorii deja caută finanțare. Uneori, această idee se fundamentează pe cercetare, însă de cele mai multe ori este pur
și simplu o idee frumos prezentată într-o
prezentare PowerPoint. Cele mai reușite se bucură de finanțare, distribuită în
mai multe tranșe, pe măsură ce proiectul
avansează.
Toți oamenii, nu numai investitorii, au
tendința de a fi optimiști atunci când iau
o decizie, fapt care poate fi atribuit unei
baze cognitive inerente tuturor. O persoană înclinată către optimism crede că riscurile de a se confrunta cu un eveniment
negativ sunt mai mici decât la celelalte
persoane. Pe lângă optimism, avem totodată tendința de a da atenție lucrurilor
care ne atrag privirea la un moment dat.
Ceea ce facem de fapt este că tindem să
ignorăm alte lucruri care se petrec în jurul
nostru în același timp. Combinația dintre
cele două fenomene creează o situație integrată în care investitorii pot citi o serie
de informații pozitive despre o companie listată la bursă ca apoi să investească
având încrederea că prețul acțiunilor va
crește.

Companiile care
au beneficiat de
investiția inițială („seed
company”) pot fi
uneori incluse într-un
accelerator de afaceri
care le ajută să treacă
Imaginea clasică a unei companii
înainte de investiția inițială, companie
„pre-seed”, este aceea a doi antreprenori
care se întâlnesc într-un garaj și investesc
o sumă de bani adunată de la prieteni,
familie sau persoane naive. Companiile care au beneficiat de investiția inițială
(„seed company”) pot fi uneori incluse
într-un accelerator de afaceri care le ajută să treacă la etapa următoare sau care
susține firma prin finanțare, mentorat sau
orice alt domeniu asemănător. Companiile „start-up” din nivelul următor sunt
companiile „post-seed” care sunt încă în
căutare de finanțare, prin runde de finanțare de niveluri diferite: runda A, care, de
regulă, se referă la strângerea mai multor
milioane de dolari; runda B, care se referă la un capital de până la 100 milioane
USD; runda C, pentru a injecta fonduri
suplimentare într-o întreprindere deja în
exploatare; și runda D și următoarele,
pentru o finanțare și mai substanțială prin
care se susține exploatarea companiei înainte de listarea la bursă. Mai mult decât
atât, o serie de companii start-up pot deveni companii avansate după runda D de
finanțare, fie pentru că există o posibilitate mai mare de a fi vândute, sau a unei listări la bursă, ori o posibilitate de creștere
în cadrul afacerii existente. Estimarea se

poate efectua în orice punct, din etapa de
companie „seed” și până în etapa aferentă
rundei de finanțare D, evaluarea luând în
considerare rata de creștere, ceea ce face
ca determinarea valorii să fie o provocare.
De regulă, dezvoltarea unei companii
ESC presupune șase etape (deși în literatura de specialitate pot fi menționate mai
puține sau alte denumiri), prezentate în
continuare:
Etapa 1: Nașterea – în prima sa etapă de dezvoltare, compania există ca un
plan de afaceri. Cel mai probabil, produsul sau ideea aparține managementului,
iar compania are numai câțiva angajați.
Finanțarea este reprezentată de investiția
inițială, fondurile provenind de la fondatorul (fondatorii) companiei și de la rude
și, poate, un fond de capital de risc. Finanțarea are forma acțiunilor ordinare sau o
primă serie de acțiuni preferențiale.
Etapa 2: Copilăria – compania a avansat în dezvoltarea produsului cu investiții
în producție și personal. În pofida acestui
fapt, compania nu este încă aproape de
etapa de comercializare. Încă nu există venituri. La acest nivel apar a doua și, posibil, a treia rundă de finanțare. Finanțarea
provine în special de la fonduri de capital
de risc, iar rundele succesive de finanțare
presupun acțiuni preferențiale.

la etapa următoare
sau care susține
firma prin finanțare,
mentorat sau orice alt
domeniu asemănător.
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De regulă, companiile
în etapa incipientă
nu se pretează
la evaluarea prin
metodele tradiționale
de evaluare.

30VALOAREA

Etapa 3: Tinerețea – compania a atins
deja jaloanele cuprinse în planul de afaceri și este pe punctul de a-și comercializa produsul sau serviciul. Compania și-a
dezvoltat capacitatea prin angajarea personalului și dezvoltarea activelor productive. Compania nu și-a lansat încă produsul/serviciul și nu s-au înregistrat venituri
semnificative. În această etapă apar rundele a patra și a cincea de finanțare. Sursele finanțării sunt investitori în capital de
risc și parteneri strategici de afaceri, prin
acțiuni preferențiale.
Etapa 4: Comercializarea – compania și-a lansat produsul/serviciul și este
în exploatare, urmând să se înregistreze
primele venituri semnificative. Sunt atinse jaloane suplimentare. Compania încă
este pe pierdere deși cota de piață este în
creștere. Finanțarea de tip mezanin provine de la investitori în capital de risc și
fonduri de capital privat. Această etapă
presupune și primele planuri pentru listarea la bursă.
Etapa 5: Profitabilitatea – compania
atinge pragul de profitabilitate. Finanțarea suplimentară ar îmbrăca forma acțiunilor ordinare. Ar putea să survină un
eveniment generator de lichiditate, cum
ar fi listarea la bursă sau vânzarea către un concurent important din cadrul
industriei. În situația unor evenimente
specifice generatoare de lichiditate, acțiunile preferențiale s-ar putea converti în
acțiuni ordinare, în funcție de drepturile
preferențiale.
Etapa 6: Stabilizarea – compania și-a
stabilit un istoric de generare a veniturilor și un flux de numerar pozitiv. Compania are capacitatea internă de a-și finanța
funcționarea. În această etapă poate surveni listarea la bursă sau vânzarea. Compania poate rămâne privată, în funcție
de ceea ce hotărăsc deținătorii acțiunilor
ordinare.
Având în vedere riscurile ridicate ale
investiției în companiile ESC, cea mai

mare parte a investitorilor din faza inițială
(business angels) și a fondurilor de capital
de risc insistă să primească acțiuni preferențiale (deoarece acestea le oferă drepturi preferențiale/avantaje într-o serie de
situații), lăsând, de regulă, acțiunile ordinare fondatorilor companiei. Din punctul de vedere financiar, această preferință
este văzută ca un privilegiu al acțiunilor
preferențiale de a beneficia de încasări, în
comparație cu acțiunile ordinare, ceea ce
reprezintă o modalitate de a atenua, într-o oarecare măsură, riscurile investiției
într-o companie ESC. Forma clasică de
finanțare, reprezentată de creditele oferite
de băncile comerciale, este destul de rar
întâlnită în situația companiilor ESC.
De regulă, companiile în etapa incipientă nu se pretează la evaluarea prin metodele tradiționale de evaluare. Previzionarea fluxului de numerar poate fi prea
speculativă, atâta vreme cât compania nu
are un istoric de operațiuni comerciale.
Multiplicatorii de piață aferenți unui grup
de companii referință nu se pot aplica
unei companii care nu are activitate. De
asemenea, companiile ar fi necomparabile
în mod fundamental, deoarece piața nu ar
percepe o companie recunoscută, matură
în același mod ca o companie start-up.
Este motivul pentru care, de regulă, nu
putem aplica metoda comparației vânzărilor. Pe piață sunt foarte puține tranzacții
în care participanții la piață să cumpere
acțiunile existente ale companiei ESC sau
compania în întregime. Cea mai mare
parte a finanțării este legată de emiterea
de noi acțiuni în schimbul numerarului,
sau reprezintă o compensație pentru ca
managementul să atragă/păstreze specialiștii într-o perioadă fără venituri sau cu
pierderi continue.
Evaluarea unei companii bazată pe o
idee inovatoare, pe un vis (în engleză,
dream company), depinde, în principal,
de înțelegerea de bază a tehnologiei acesteia și de impactul pe care îl poate avea

asupra sectorului în care funcționează.
Abia după aprecierea acestor elemente,
putem analiza mediul de afaceri al companiei, precum și capacitatea acesteia de
a concura.
Evaluarea companiilor ESC este solicitată în scopuri diferite. Investitorii sunt
interesați de valoarea întregii companii
atunci când ar dori să investească și să
determine ce pachet de acțiuni să solicite (evaluare în scopul tranzacției), iar
atunci când dețin deja un pachet de acțiuni, ar vrea să știe care este valoarea justă
a acestora (evaluare în scopul raportării
financiare).
Cea mai mare parte a metodelor de
evaluare utilizate pentru estimarea valorii
unei companii ESC în ansamblul ei sunt
inventate de business angels și fondurile
de capital de risc, precum și de teoreticieni, și se bazează mai degrabă pe criterii
calitative decât pe calcule financiare (caracteristice metodei fluxului de numerar
actualizat). Cele mai cunoscute metode
sunt următoarele:

Deoarece acest scurt articol nu se pretează la descrierea detaliată a fiecărei metode, mă voi limita numai la explicarea
criteriilor din cadrul metodei Berkus, demonstrând astfel modul în care investitorii privesc o companie ESC.
Deoarece cititorul poate vedea că se
utilizează cinci criterii calitative, fiecare
dintre acestea cu un potențial maxim de
500.000 USD, valoarea maximă este de
aproximativ 2,5 milioane USD. Această
valoare maximă de 2,5 milioane USD nu
reprezintă un număr ales la întâmplare, ci
valoarea medie a companiilor în etapa investiției inițiale (seed company), conform
datelor VentureOne. Oricum, aceasta nu
înseamnă că valoarea companiei ESC subiect nu se poate abate de la valoarea
medie, în ambele direcții. Pentru a putea
determina procentul din valoare atribuit fiecărui criteriu, evaluatorul trebuie să
cunoască în detaliu compania, produsul/
serviciul oferit și managementul acesteia. Evaluatorul trebuie totodată să dețină
o experiență largă în domeniul compa-

Pentru a putea
determina procentul
din valoare atribuit
fiecărui criteriu,
evaluatorul trebuie să
cunoască în detaliu
compania, produsul/
serviciul oferit și
managementul
acesteia.

Etapele pre-venituri
Naștere

Copilărie

Tinerețe

Metode de evaluare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comercializare

Proﬁtabilitate

Stabilizare

Metode de evaluare:

Metoda Berkus
Metoda grilei de punctaj
Metoda însumării factorilor de risc
Metoda sumei colectate x 5
Evaluarea pe etape
Metoda acumulării ac�velor
Metoda prețului regresiv (în engleză,
back-solve method)
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Investitorii pot, de
asemenea, utiliza
criterii proprii de
evaluare a companiilor
ESC, așa cum se
prezintă într-un articol
CNBC pe tema
strategiei pentru
fuziuni și achiziții a
companiei Apple, în
cadrul căreia valoarea
unei companii în
etapa investiției inițiale
este determinată
de prețul pe inginer.
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Criterii

Valoare max.
alocată (mil USD)

Idee bine-fundamentată
(valoare de bază)

0,5

Prototip (risc tehnologic)

0.5

Echipa de managementul
calității (reducerea riscului de
execuție)
Relații strategice (reducerea
riscului de piață)

0,5
0,5

Lansarea produsului și vânzări
Suma totală

Criterii de decizie
Unicitatea și utilitatea produsului/
serviciului
Natura și complexitatea tehnologiei
utilizate
Competențele managementului și
experiența într-un sector asemănător
Robustețea lanțului de aprovizionare și
parteneriatele strategice
Riscurile aferente producției, stocurilor
insuficiente și generării venitului

2,5

niilor în etapa incipientă, astfel încât să
poată compara caracteristicile companiei
subiect cu companii ESC asemănătoare.
Investitorii pot, de asemenea, utiliza criterii proprii de evaluare a companiilor
ESC, așa cum se prezintă într-un articol
CNBC pe tema strategiei pentru fuziuni
și achiziții a companiei Apple, în cadrul
căreia valoarea unei companii în etapa investiției inițiale este determinată de prețul
pe inginer.
O altă metodă larg utilizată este metoda prețului regresiv (în engleză, metoda
back-solve), care presupune să se atribuie tuturor acțiunilor ordinare (acțiunile
având prețuri diferite, deoarece finanțarea
a survenit în diferite etape de dezvoltare
ale companiei) prețul pe acțiune din cadrul ultimei runde de finanțare.
În comparație cu evaluarea companiei
ESC în ansamblul ei, riscurile implicate
fac ca evaluarea diferitelor clase de active
să fie mai complexă. Investitorii în companiile ESC nu sunt în căutarea unor dividende distribuite în mod regulat, așa cum
se întâmplă în cazul companiilor mature.
Chiar dacă dividendele sunt înregistrate
și calculate (în cazul acțiunilor preferențiale), acestea nu sunt transformate încă în
acțiuni noi și nu sunt plătite în numerar,
fapt care nu reduce riscul. Prin urmare,
investițiile în cadrul companiilor ESC și

valoarea acestor investiții se comportă
mai degrabă ca opțiunile, unde investiția
presupune un timp de așteptare, în speranța că prețul acțiunilor va crește în acest
timp (cu cât volatilitatea este mai mare, cu
atât este mai bine, adică, crește valoarea
opțiunii).
Privilegiul de care se bucură acțiunile
preferințiale în situația unor încasări în
numerar ca urmare a posibilei vânzări a
companiei (conform conceptului de valoare de piață) crește riscul aferent acțiunilor ordinare, deoarece rata scontată a
rentabilității pentru acțiunile preferențiale (fie ca plata unei sume fixe și/sau ca
participație comună) poate epuiza complet fluxul de numerar, ceea ca va face ca
valoarea acțiunilor ordinare să fie zero.
Metodele tipice de estimare a valorii
juste a diferitelor clase de acțiuni sunt:
(1) metoda valorii curente, (2) modelul
de evaluare a opțiunilor cu ajutorul modelului Black-Scholes, (3) metoda profitului așteptat ponderat cu probabilitatea
(în engleză, Probability Weighted Expected
Return Method, PWERM) și (4) modelul
hibrid. Din păcate, prezentarea detaliată
a acestor metode depășește scopul acestui
articol, însă există suficientă literatură de
specialitate, cărți sau articole, pe care cititorul interesat de evaluarea companiilor
ESC o poate parcurge.

Strategia Apple pentru fuziuni și achiziții:
companii mici și discret, fără bancheri
În vreme ce marile companii de tehnologie, rivalii Apple, de regulă, vizează
tranzacții de mai multe milioane de dolari, Apple a urmat o altă strategie. Apple a
rafinat conceptul cunoscut ca „acquihire”, altfel spus, achiziția strategică a unei
companii de mici dimensiuni, în principal, pentru personalul acesteia. Cei care
s-au alăturat companiei Apple printr-o astfel de achiziție și au participat la procesul de achiziție au relatat pentru CNCB că strategia de achiziție adoptată de
Apple se centrează pe dobândirea personalului tehnic talentat din cadrul companiilor mai mici, deseori evaluând valoarea acestora prin numărul inginerilor din
cadrul personalului, pe care îi integrează rapid și discret în echipele de la Apple.
Acești angajați cu competențe tehnice primesc ceea ce este cunoscut drept
„cătușe din aur”, adică sunt recompensați cu pachete de acțiuni consistente cu
termen de trei sau patru ani. Personalul nou dobândit este, de asemenea, recompensat pentru capitalul deținut în compania achiziționată. Cei familiarizați cu
procesul aplicat de Apple afirmă că valoarea atribuită companiilor se bazează mai
degrabă pe numărul de angajați cu specializare tehnică, în jur de 3 milioane USD
pe inginer, decât pe veniturile companiei start-up sau pe sumele atrase de aceasta.
Sursa: Fragment din articolul publicat de CNBC la 1 mai 2021

Concluzia este aceea că evaluarea
companiilor ESC necesită experiență în
domeniul investițiilor în acest tip de companii și nu poate fi efectuată de evaluatorii

obișnuiți cu evaluarea companiilor mature cu ajutorul metodelor tradiționale de
evaluare, indiferent de cât de îndelungată
este experiența acestora.
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Către o notație diferită
a nivelurilor valorii

„Cu toții vedem mai departe când stăm pe umerii giganților”

Umberto Eco

Suntem cu toții obișnuiți cu schema tradițională a nivelurilor valorii predată la cursurile de formare de bază. O prezentăm în continuare, cu unele variații nesemnificative:

Valoarea strategică
Andrew Strickland
International Institute
of Business Valuers

Valoarea sinergiei
Valoarea pachetului majoritar
Primă de control/DLOC
Pachetul minoritar vandabil
DLOM
Pachetul minoritar ne-vandabil
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Prima îngrijorare pe care mi-o trezește această structură este faptul că
se centrează pe conceptul de primă de
control. Anterior, am considerat cu toții că mecanismul de stabilire a prețului
acțiunilor pe piețele bursiere reflectă valoarea la care poate fi vândută o acțiune
minoritară; în sensul literal, acest fapt
este încă adevărat. Cu toate acestea, implicația că ar exista o primă de control
peste valoarea de vânzare a unei acțiuni
minoritare nu se susține.
Studii importante realizate începând
din 1990 de autori precum Eric Nath
și alții au condus în SUA, în toamna
anului 2017, la elaborarea lucrării „The
Measurement and Application of Market Participant Acquisition Premiums”1
de către Financial Reporting Advisory
al Appraisal Foundation. Sintetizând
acest ghid, nu ar mai trebui să presupunem că există o primă de control în
cadrul unei companii listate la bursă. O
astfel de primă ar trebui avută în vedere
numai dacă identificăm un participant
de pe piață care ar putea obține o valoare mai mare decât restul pieței prin
creșterea fluxurilor de numerar sau prin
reducerea riscurilor companiei țintă.
Acest tip de gândire contemporană
recunoaște, de regulă, faptul că primele de listare observate în cadrul pieței
reprezintă mai degrabă un set de date
sinergic; alternativ, acestea reprezintă
circumstanțe unice din punctul de vedere al prețului de piață sau al calității
managementului, fapt care nu poate fi
considerat o trăsătură a întregii piețe.
Dacă prima de control este privită cu
îndoială în prezent, sintagma opusă acesteia, DLOC (discountul pentru lipsa controlului) se referă la un concept la fel de
fragil. Nu putem presupune că primele
de listare observabile reflectă beneficiile
amorfe și nedefinite ale controlului; într-un mod asemănător, inversând datele,
acestea nu pot fi utilizate ca bază pentru
un discount pentru lipsa controlului.

Următoarea problemă pe care am
identificat-o în această schemă a nivelurilor valorii este faptul că în acest lanț
nu există o verigă pentru deținerea controlului într-o întreprindere nelistată.
Atâta vreme cât evaluarea se adresează
unei firme necotate , acest aspect este
mai mult decât regretabil.
Pe lângă îngrijorările exprimate anterior, sunt totodată preocupat de terminologia din cadrul sintagmei Discount
pentru Lipsa de Vandabilitate (DLOM).
S-a discutat mult dacă deținerea controlului într-o companie necotată merită
sau nu un discount pentru lipsa de vandabilitate. Acest fapt ignoră simplul adevăr că aproape toate acțiunile deținute
în companii nelistate suferă de lipsă de
lichiditate.

Este totodată clar
că în raport cu un
acționar majoritar,
acționarii minoritari
au o capacitate mult
mai mică de a vinde
compania sau propriile
pachete de acțiuni.

Lichiditatea poate fi definită
ca și capacitatea de a vinde
o acțiune:
Ű

La un preț cunoscut;

Ű

Repede;

Ű

Cu o diferență minimă între prețul
cerut și cel ofertat;

Ű

Fără să schimbe prețul de piață; și

Ű

Cu costuri
minime.

de

tranzacționare

Niciuna dintre aceste caracteristici
nu poate fi atribuită participațiilor în
companii nelistate, indiferent că este
vorba de un pachet majoritar sau minoritar. Este totodată clar că în raport cu
un acționar majoritar, acționarii minoritari au o capacitate mult mai mică de
a scoate la vânzare firma sau propriile
dețineri.
Pentru a soluționa preocupările
enunțate anterior, consider că o reprezentare mai bună a nivelurilor valorii
este următoarea:
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Putem lua în considerare fiecare nivel, unul câte unul: dacă există sau nu o
valoare strategică dincolo de valoarea sinergiei este un fapt care poate fi dezbătut

Valoarea strategică
a fost descrisă ca

Valoare strategică

valoarea determinată
de hotărârea
managementului de a
cumpăra o companie

Valoarea sinergiei

țintă indiferent de
opiniile contrarii ale
consultanților care

Valoarea acțiunilor lichide

consideră că prețul
acesteia depășește
nivelurile pieței.

Discount pentru lipsă
de lichiditate / primă
de lichiditate
Valoarea pachetului
majoritar nelichid
Diminuarea / creșterea
valorii pachetului
minoritar / majoritar

Valoarea pachetului
minoritar nelichid
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- prezența acesteia nu are nicio influență
asupra celorlalte componente ale schemei.
Valoarea strategică a fost descrisă ca valoarea determinată de hotărârea managementului de a cumpăra o companie țintă
indiferent de opiniile contrarii ale consultanților care consideră că prețul acesteia
depășește nivelurile pieței.
Așa cum am menționat anterior, opinia generală este că primele observabile
oferite și plătite pe piață în cazul preluărilor de firme reprezintă un set de date sinergic. Ar fi mai bine ca aceste tranzacții
să fie considerate mai degrabă o excepție
în loc să fie extrapolate la întreaga piață ca
și dovezi incontestabile ale valorii.
Apoi avem valoarea acțiunilor lichide,
adică valoarea exprimată prin capitalizările de piață în cadrul piețelor bursiere.
Acestea reprezintă valorile companiilor
listate la bursă, valori reprezentate de valoarea agregată a celor mai mici pachete
minoritare tranzacționate zilnic.
Discountul pentru lipsă de lichiditate
sau DLOL, se concentrează mai degrabă
pe calitatea unei acțiuni de a fi lichidă
decât pe cea de a fi vandabilă. Conceptul este mai complex decât poate părea la
prima vedere: evaluarea se efectuează pe
marginea unei tranzacții, prin urmare, nu
trebuie să ne preocupe lichiditatea aferentă acelei tranzacții. Discountul se referă la
calitățile intrinseci ale acțiunilor; simplificând, cumpărătorul aplică un discount
prețului fiind motivat de costurile viitoare
și de incertitudinile pe care le va suporta
într-o vânzare, la fel cum va proceda și
cumpărătorul următor și așa mai departe
până într-un viitor necunoscut.
La nivelul conceptual, pentru cele mai
mari companii nelistate, într-o participație majoritară, DLOL va reflecta costurile
listării și menținerii pe piața bursieră.

Noțiunea care reprezintă inversul
discountului pentru lipsă de lichiditate
(DLOL) este prima de lichiditate. Există
diferite studii care măsoară, de fapt, reacția pieței la un deficit de lichiditate.
Valoarea pachetului majoritar nelichid
reprezintă participația majoritară într-o
companie nelistată. Valoarea pachetului
majoritar este una reală în multe întreprinderi nelistate din cauza deficitului de
guvernanță. Valoarea exactă a pachetului
majoritar va depinde întotdeauna de circumstanțele fiecărei firme nelistate. La
una dintre extreme se află companiile necotate care se comportă similar cu cele listate la bursă. La cealaltă extremă sunt entitățile în care controlul se exercită în mod
despotic, asemănător cu cei mai răi monarhi din dinastia Plantagenet: motivat de
idei nedemocratice, acționarul majoritar
își arogă pentru el și familia sa întreg apanajul a ceea ce reprezintă controlul.
Prin urmare, se impune o reconsiderare a ceea ce se considera anterior DLOC/
primă pentru pachetul majoritar. Aceasta
este diferența dintre nivelul pachetului
majoritar și nivelul pachetului minoritar
în cadrul firmelor nelistate. Ar trebui să

reflecte natura deficitului de guvernanță
prin comparație cu companiile listate la
bursă.
Am evitat cu bună-știință termenii de
„discount” și „primă” la acest nivel, deoarece, de regulă, valoarea pachetului minoritar nu ar trebui să fie derivată din cea
a pachetului majoritar: acestea se bazează
pe fluxuri de numerar care pot fi foarte
diferite.
Deoarece guvernanța companiilor nelistate îmbracă forme atât de diferite, nu
este adecvat ca evaluatorul să caute studii reprezentând surse externe ale unor
discounturi standard. În loc să procedăm așa ar trebui să urmărim fluxurile de
numerar.
Nivelurile revizuite ale valorii prezentate în schema anterioară se referă la datele despre companiile comparabile listate
la bursă, la nivelul „valorii acțiunilor lichide”, precum și la datele despre tranzacțiile comparabile la nivelul „valorii pachetului majoritar nelichid”.
Prin urmare, schema anterioară include cele două principale surse de date utilizate în abordarea prin piață.

1 N.T „Evaluarea și aplicarea primelor de achiziție pentru participantul de pe piață”
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Raport de analiză statistică
a Bazei Imobiliare de Garanții (BIG)
Q1 2021
A. STATISTICI GENERALE PE TIPURI ȘI SUBTIPURI
DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE
1. Rapoarte de evaluare introduse – distribuție pe tipuri de proprietăți imobiliare

1

Tip
proprietate

Sumă valori
de piață
(milioane €)1

Procentaj
valoric (%)

Comercială

2.811,24

37,01

1.832

6,90

Rezidențială

1.992,03

26,23

20.693

77,96

Industrială

1.269,19

16,71

1.618

6,10

Teren

635,50

8,37

1.963

7,40

Mixtă

505,31

6,65

152

0,57

Agricolă

327,36

4,31

229

0,86

Alte tipuri

55,21

0,73

56

0,21

Total

7.595,85

100,00

26.543

100,00

Număr
Procentaj
rapoarte cantitativ (%)

Sumă valori de piață (milioane €)
Tipuri de proprietăți

Ordine descrescătoare a sumei valorilor de piață

2. Rapoarte de evaluare introduse – distribuție pe județe și București
Distribuție rapoarte de evaluare - Județe
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Distribuție rapoarte de evaluare
- Sectoare București

3. Rapoarte de evaluare introduse
– distribuție pe subtipuri de proprietăți imobiliare
a. Proprietăți de tip rezidențial
Tip proprietate

Rezidențială

Subtip proprietate

Sumă valori de
piață (milioane €)

Procentaj
valoric (%)

Număr
rapoarte

Procentaj
cantitativ (%)

Apartament în bloc

1.112,06

55,83

15.347

74,17

Casă cu teren

602,20

30,23

4.505

21,77

Bloc de apartamente

97,73

4,91

37

0,18

Ansamblu rezidențial

97,11

4,88

23

0,11

Apartament în casă

82,92

4,16

781

3,77

1.992,03

100,00

20.693

100,00

Total

Sumă valori de piață (milioane €)
– Proprietăți rezidențiale

Sumă valori de piață (milioane €)
– Proprietăți comerciale

b. Proprietăți de tip comercial

Tip proprietate

Subtip proprietate
Spațiu comercial
- clădire independentă
Spațiu de birouri
- clădire independentă
Unitate de cazare

Comercială

Spațiu comercial
- parte dintr-o clădire
Spațiu de birouri
- parte dintr-o clădire
Spațiu de agrement
Total

Sumă valori de
piață (milioane €)

Procentaj
valoric (%)

Număr
rapoarte

Procentaj
cantitativ (%)

1.688,82

60,07

754

41,16

664,61

23,64

240

13,10

286,56

10,19

126

6,88

136,84

4,87

609

33,24

26,03

0,93

98

5,35

8,38

0,30

5

0,27

2.811,24

100,00

1.832

100,00
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c. Proprietăți de tip industrial
Tip proprietate

Industrială

Subtip proprietate

Sumă valori de piață
(milioane €)

Procentaj valoric
(%)

Număr rapoarte

Procentaj cantitativ (%)

Spațiu de depozitare și logistică

659,81

51,99

876

54,14

Spațiu de producție

609,38

48,01

742

45,86

1.269,19

100,00

1.618

100,00

Total

Sumă valori de piață (milioane €)
– Proprietăți industriale

Sumă valori de piață (milioane €) - Proprietăți agricole

d. Proprietăți de tip agricol
Tip proprietate

Subtip proprietate

Sumă valori de piață
(milioane €)

Procentaj valoric (%)

Număr rapoarte

Procentaj cantitativ (%)

Fermă zootehnică

131,38

40,13

93

40,61

Siloz

96,39

29,44

56

24,45

Fermă avicolă

53,19

16,25

36

15,72

Fermă agricolă de cultură

20,87

6,37

26

11,35

Abator

12,01

3,67

4

1,75

Fermă piscicolă

6,80

2,08

3

1,31

FNC

3,46

1,06

3

1,31

Seră legumicolă / floricolă

1,35

0,41

3

1,31

Stațiune de cercetare

1,12

0,34

1

0,44

Livadă

0,44

0,13

2

0,87

Moară

0,34

0,10

2

0,87

Cramă/ Centru de vinificație

0,00

0,00

0

0,00

327,36

100,00

229

100,00

Agricolă

Total

e. Proprietăți de tip mixt
Tip proprietate

Mixtă

Subtip proprietate

Sumă valori de piață
(milioane €)

Procentaj
valoric (%)

Număr
rapoarte

Procentaj
cantitativ (%)

Spațiu comercial și de birouri

301,01

59,57

29

19,08

Proprietate multifuncțională (mai mult de două utilizări)

119,69

23,69

87

57,24

Spațiu de birouri cu spații comerciale (retail)

48,51

9,60

7

4,61

Spațiu de producție și depozitare

23,59

4,67

19

12,50

Bloc apartamente cu spații comerciale (retail)

12,51

2,48

10

6,58

505,31

100,00

152

100,00

Total
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Sumă valori de piață (milioane €)
– Terenuri

Sumă valori de piață (milioane €)
– Proprietăți mixte

f. Proprietăți de tip teren
Tip proprietate

Teren

Subtip proprietate

Sumă valori de piață
(milioane €)

Procentaj valoric (%)

Număr rapoarte

Procentaj cantitativ (%)

Intravilan construcții

376,89

59,31

958

48,80

Cu destinație agricolă

92,56

14,57

290

14,77

Extravilan

86,30

13,58

413

21,04

Intravilan arabil

70,09

11,03

296

15,08

Cu destinație forestieră

7,30

1,15

4

0,20

Cu destinație specială

2,37

0,37

2

0,10

Aflat permanent sub ape

0,00

0,00

0

0,00

635,50

100,00

1.963

100,00

Total

g. Alte tipuri de proprietăți
Tip proprietate

Alte tipuri

Subtip proprietate

Sumă valori de piață
(milioane €)

Procentaj valoric (%)

Număr rapoarte

Procentaj cantitativ (%)

Centrală electrică fotovoltaică

32,40

58,69

12

21,43

Stație distribuție carburanți

14,33

25,95

42

75,00

Centrală electrică eoliană

5,51

9,98

1

1,79

Centrală hidroelectrică

2,97

5,38

1

1,79

Total

55,21

100,00

56

100,00

Sumă valori de piață (milioane €) - Alte tipuri de proprietăți
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B. INDICATORI STATISTICI PE TIPURI DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE
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.

a. Proprietăți de tip rezidențial

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

Subtip proprietate

Valoare de piață (€/ mp)

Alba Iulia

Apartament în bloc

911

Alexandria

Apartament în bloc

659

Arad

Casă cu teren

791

Arad

Apartament în bloc

950

Bacău

Apartament în bloc

906

Baia Mare

Apartament în bloc

908

Bistriţa

Apartament în bloc

836

Botoşani

Apartament în bloc

960

Brăila

Apartament în bloc

862

Braşov

Apartament în bloc

1.214

Braşov

Apartament în casă

1.275

București

Apartament în bloc

1.338

Buzău

Apartament în bloc

1.014

Călăraşi

Apartament în bloc

789

Cluj-Napoca

Apartament în bloc

1.736

Cluj-Napoca

Apartament în casă

1.710

Cluj-Napoca

Casă cu teren

1.525

Constanţa

Apartament în bloc

1.252

Constanţa

Casă cu teren

1.170

Craiova

Casă cu teren

979

Craiova

Apartament în bloc

1.180

Dej

Apartament în bloc

798

Deva

Apartament în bloc

943

Drobeta-Turnu Severin

Apartament în bloc

858

Focşani

Apartament în bloc

888

Galaţi

Apartament în bloc

959

Giurgiu

Apartament în bloc

692

Hunedoara

Apartament în bloc

557

Iaşi

Apartament în bloc

1.184

Iaşi

Casă cu teren

998

Lugoj

Apartament în bloc

773

Oradea

Apartament în bloc

1.067

Oradea

Casă cu teren

803

Piatra-Neamţ

Apartament în bloc

780

Piteşti

Apartament în bloc

1.059

Piteşti

Casă cu teren

908

Ploieşti

Apartament în bloc

939

Râmnicu Vâlcea

Apartament în bloc

968

Reşiţa

Apartament în bloc

689

Satu Mare

Apartament în bloc

793

Sfântu Gheorghe

Apartament în bloc

809

Municipiu/ oraș

Subtip proprietate

Valoare de piață (€/ mp)

Sibiu

Casă cu teren

951

Sibiu

Apartament în bloc

1.084

Slatina

Apartament în bloc

1.053

Slobozia

Apartament în bloc

858

Suceava

Apartament în bloc

980

Târgovişte

Apartament în bloc

834

Târgu Jiu

Apartament în bloc

1.129

Târgu Mureş

Apartament în bloc

1.096

Timişoara

Casă cu teren

1.179

Timişoara

Apartament în bloc

1.248

Tulcea

Apartament în bloc

1.013

Vaslui

Apartament în bloc

933

Zalău

Apartament în bloc

780

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.

Valori de piață (€/ mp) – Municipii/ orașe
Apartament în bloc – Top 10 valoare de piață/ mp
Nr. crt.

Municipiu/ Oraș

Valoare de piață (€/ mp)

1

Cluj-Napoca

1.736

2

București

1.338

3

Constanţa

1.252

4

Timişoara

1.248

5

Braşov

1.214

6

Iaşi

1.184

7

Craiova

1.180

8

Târgu Jiu

1.129

9

Târgu Mureş

1.096

10

Sibiu

1.084

Valoare de piaţă/ mp - Apartament în bloc

Casă cu teren – Top 10 valoare de piață/ mp
Nr. crt.

Municipiu/ Oraș

Valoare de piață (€/ mp)

1

Cluj-Napoca

1.525

2

Timişoara

1.179

3

Constanţa

1.170

4

Iaşi

998

5

Craiova

979

6

Sibiu

951

7

Piteşti

908

8

Oradea

803

9

Arad

791
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Valoare de piață/ mp - Casă cu teren

Apartament în casă – Top valoare de piață/mp
Sector
București

Subtip
proprietate

Valoare de piață
(€/ mp)

1

Cluj-Napoca

1.710

2

Brașov

1.275

Valori de piață (€/ mp) – Sectoare București
Valori de piață (€/ mp) – Sectoare București

Apartament în bloc – Top valoare de piață/ mp

Sector București

Subtip proprietate

Valoare de piață (€/ mp)

Nr. crt.

Sector București

Valoare de piață (€/ mp)

Sector 1

Apartament în bloc

1.795

1

Sector 1

1.795

Apartament în bloc

1.393

2

Sector 2

1.393

Casă cu teren

1.472

3

Sector 3

1.345

Sector 3

Apartament în bloc

1.345

4

Sector 6

1.306

Sector 4

Apartament în bloc

1.231

5

Sector 4

1.231

Sector 5

Apartament în bloc

1.142

6

Sector 5

1.142

Sector 6

Apartament în bloc

1.306

Sector 2
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Valoare de piață/ mp - Apartament în bloc

b. Proprietăți de tip comercial
Valori de piață (€/ mp) – Municipii/orașe
Spațiu de birouri
- clădire independentă

Spațiu comercial
parte dintr-o clădire
Nr. crt.

Municipiu/
Oraș

Valoare de
piață (€/ mp)

Nr. crt.

Municipiu/
Oraș

Valoare de
piață (€/ mp)

1

Cluj-Napoca

1.552

1

București

1.162

c. Proprietăți de tip industrial
Valori de piață (€/ mp) – București și Județe
Spațiu de depozitare și logistică
Nr. crt.

Județ

Valoare de piață (€/ mp)

1

București

437

2

Ilfov

396

d. Teren
Valori de piață (€/ mp) – Județe
Cu destinație agricolă

Extravilan

Nr. crt.

Județ

Valoare de piață (€/ mp)

Nr. crt.

Județ

Valoare de piață (€/ mp)

1

Ialomiţa

0,70

1

Brăila

0,74

2

Călărași

0,77

2

Timiș

0,72
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„Panta rhei”

„Panta rhei” sau „totul curge”, adică, se schimbă, este o veche expresie grecească atribuită marelui filozof pre-socratic Heraclit (sec. 6-5
î.e.n.), arătând că nimic nu rămâne neschimbat și că singura realitate
este mișcarea perenă.

Fotis
Stergiopoulos

D

eoarece TEGOVA urmărește elaborarea unor standarde
proprii aferente evaluării mașinilor, echipamentelor și instalațiilor, în scopul pregătirii
și recunoașterii acestei specializări, publicația European Valuer acordă
o atenție specială evaluării MEI.
Atunci când citiți aceste rânduri,
stând așezați undeva confortabil, vă
puteți întreba „oare ce au aceste lucruri
de-a face cu mine?” V-aș ruga să stați
un pic și să vă întrebați: unde ați fi –
ca evaluator – dacă lucrurile ar „înceta
brusc să mai curgă”? Lumea ar sta pe
loc și toate lucrurile care contează,
inclusiv activele, ar fi statice. Nu ar mai fi
necesar să „reevaluăm”. Oare nu puterea
schimbării exterioare, „mișcarea perenă”,
așa cum a numit-o Heraclit, este cea
care pune în mișcare nevoia noastră de
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a evalua în permanență cadrul Social,
Tehnologic și Politic – cunoscut, de
regulă, sub denumirea abreviată „STEP”
– acela care determină valoarea activelor
și oferă substanță tuturor metodelor și
instrumentelor pe care la utilizăm în
evaluare?
Deoarece lucrez în domeniul
evaluării mașinilor, echipamentelor și
instalațiilor, trebuie să recunosc că în
sectorul electromecanicii omenirea a
parcurs o cale lungă din timpurile în
care motorul cu aburi inventat de James
Watt (1736-1819) a adus zorii Revoluției
industriale, modelând nu numai viitorul
Marii Britanii, țara lui de baștină, ci și pe
acela al întregii lumi.
Folosim și acum termenul de „cal
putere” (cp), ca pe un memento romantic
al vremurilor când oamenii comparau
forța dezvoltată de un motor cu cea a

cailor. Pasul schimbărilor tehnologice
s-a accelerat exponențial în secolele care
au urmat, ajungând astfel la ritmul fără
precedent al transformărilor tehnologice
din vremurile noastre, datorate
progresului tehnologiilor informației și
comunicării (TIC), cu care adesea ținem
pasul cu greu și pe care trebuie să le
și evaluăm din punctul de vedere al
impactului acestora asupra valorii.

evaluarea mașinilor, echipamentelor și
instalațiilor, deoarece acestea sunt strâns
corelate cu tehnologia. Din acest punct
de vedere, atunci când analizăm piața
pentru a colecta date comparative, trebuie
să monitorizăm cu atenție evoluțiile
care pot modifica prețurile, într-un
efort de estimare a

„Evaluatorul trebuie
să-și dezvolte o
percepție acută
asupra stării fizice
a echipamentului.”

Evaluatorul are datoria de a ține
pasul cu această evoluție, fapt
care se verifică mai ales în
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„A venit vremea ca
evaluarea mașinilor,
echipamentelor și
instalațiilor să fie
profund înrădăcinate
în standarde și ca
Europa să arate
calea de urmat.”
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valorii unei linii de producție sau a altei
părți semnificative a unui echipament.
Evaluatorul trebuie să-și dezvolte o
percepție ascuțită cu privire la starea
fizică a unui echipament, astfel încât
să determine deprecierea cauzată
de utilizarea curentă, luând în calcul
posibila modernizare a acestuia și nevoile
de întreținere generate de progresul
tehnologic, ceea ce poate influența
raportul costuri-eficacitate. Mai mult
decât atât, faptul de a atribui o
valoare ratei dobânzii

– atunci când aplicăm metoda fluxului de
numerar actualizat (DCF) în situațiile în
care valoarea unui echipament se poate
determina prin venitul generat în viitor,
în următorii 10-20 ani – poate reprezenta
o adevărată piatră de încercare, având în
vedere ritmul evoluției tehnologice, ceea
ce ar putea face ca un anumit echipament
să fie învechit după o perioadă de timp.
Evaluarea mașinilor, echipamentelor
și instalațiilor reprezintă un domeniu
dinamic susceptibil la schimbare și
evoluție. Însă cum ar

trebui să evoluăm noi, cum să ne fixăm
busola pentru a nu fi luați de valul
ritmului nebunesc al schimbărilor din
vremurile moderne?
Ca evaluatori, mai ales în sectorul
electromecanic,
suntem
precum
pasagerii dintr-un tren; lucrurile de
dincolo de fereastră par să se miște
repede și mereu observăm obiectele
din diferite unghiuri, perspective și
termeni de utilizare diferiți. Însă toate
tipurile de trenuri, de la primele trenuri
cu abur, la cele cu motoare diesel, la

A venit vremea ca
evaluarea mașinilor,
echipamentelor și
instalațiilor să fie
profund înrădăcinată
în standarde și ca
Europa să arate
calea de urmat.
Nu trebuie să
construim totul „din
temelii”; Standardele
Europene de
Evaluare elaborate de
TEGOVA, deja testate
și larg adoptate,
deschid calea cu
o serie de aplicații
din sfera proprietății
imobiliare, acestea
putând fi ajustate

trenurile electrice moderne și chiar cele
cu levitație magnetică au ceva în comun:
merg pe o cale ferată, pe șine, și au un
traseu predefinit, indiferent de viteza cu
care circulă.
Pentru noi, evaluatorii, șinele pe
care trebuie să mergem sunt standardele
și tiparele bine definite prin care ne
desfășurăm activitatea. În multitudinea
de mașini, echipamente și instalații, ceea
ce ne asigură că vom efectua activitatea
la nivelul așteptărilor sunt cadrul de
lucru și adoptarea standardelor.

și rafinate pentru
a reflecta natura
complexă și marea
diversitate de mașini,
echipamente și
instalații. Metodele și
procedurile prin care
pot fi încorporate
diferitele dimensiuni
ale tehnologiei
trebuie aplicate astfel
încât să reflecte în
mod rațional valoarea
curentă de piață a
unui activ. În felul
acesta putem fi siguri
că nu „deraiem”
indiferent unde ne
conduce „mișcarea
perenă” a lui Heraclit.
*Articol preluat/tradus din publicația
European Valuer Nr. 22 din 2021,
editată de TEGoVA.
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Piața imobiliară românească
– perspective bune pentru
post-pandemie

Economia României a trecut surprinzător de bine de recesiunea apărută pe fondul pandemiei globale, dar și corecția economică și revenirea au fost neuniforme. Iar această evoluție neuniformă este perfect ilustrată și de mersul lucrurilor în piața imobiliară. Unele sectoare
– precum cel industrial – au prosperat și chiar au bifat un an record în
2020; altele au trecut relativ cu bine peste această perioadă (sectorul
de birouri), dar doar pentru că majoritatea contractelor sunt semnate pe termen mai lung, deci corecția va fi una graduală, oferind șanse
ca impactul negativ să fie estompat. Printre cele mai afectate clase de
active imobiliare se numără, fără îndoială, centrele comerciale și hotelurile, din motive lesne de înțeles.

S
Laurențiu Lazăr
Managing Partner,
Colliers Romania
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ă începem cu marii câștigători – spațiile industriale și
logistice. Acest sector oricum
funcționa bine și înainte de
criza sanitară, dar în condițiile în care pandemia a adus
la o explozie a comerțului online, iar consumul a crescut oricum, grație unei piețe
a muncii solide, am avut o efervescență
deosebită: în jur de 800.000 de metri pătrați de spații de depozitare s-au închiriat în 2020, aproape dublu față de media
precedenților ani. Spre două treimi din
această cifră au fost generate de sectoare
care au o legătură directă cu consumatorii. Cum vânzările din comerțul online
nu dau semne că s-ar opri prea curând
(și în 2021 am avut creșteri de aproape
50% an la an), iar dezvoltatorii de scheme comerciale se extind în diverse zone

ale țării, ocolite până acum de asemenea
investiții, credem că și anii următori vor
fi de succes pentru această piață. Ca argumente forte mai putem menționa și
faptul că la un stoc de spații moderne de
5,2-5,3 milioane metri pătrați, România
se află la jumătate față de Polonia, dacă
ne raportăm la populație; în plus, dorința unui număr crescut de investitori
de a avea o expunere pe această ramură
imobiliară, care s-a dovedit mai sigură în
contextul pandemiei, va sufla în pânzele
acestui sector. Considerăm că o dublare a
stocului față de valorile din prezent până
la finalul deceniului nu este deloc exclusă. Mai mult, dacă ne gândim și la faptul
că România are pe masă 80 de miliarde
de euro fonduri europene alocate pentru
următorii ani și o mare parte din acestea
sunt dedicate infrastructurii, putem să

privim cu destul de mult optimism această piață care s-a dezvoltat într-un ritm
fabulos în ultimii ani, chiar și fără aceste
autostrăzi promise.
Sectorul de birouri din România a
fost destul de afectat – în București, rata
de neocupare a urcat cu aproape 4 puncte procentuale, spre 14%, un maxim al
ultimilor 5 ani – dar greul încă nu a trecut. Cererea nouă pentru spații de birouri aproape s-a înjumătățit anul trecut
în București, iar din sondajele pe care
le-am desfășurat cu aproximativ 80 de
angajatori, cu zeci până la mii de salariați, vedem că o mare parte din firme (și
în special firmele mari) vor să își reducă
suprafața ocupată în contextul nașterii
unui nou mod de lucru hibrid, în care
angajații își vor împărți munca de la birou cu munca de la distanță. Aici rămân
însă multe necunoscute care urmează să
fie testate până se va găsi mixul potrivit,

ce va fi diferit de la o companie la alta, de
la o industrie la alta. Media pare că ar fi în
zona a 2-3 zile lucrătoare pe săptămână
lucrate de la distanță. Oricum, birourile
nu vor mai fi o simplă destinație de lucru,
ele se vor transforma mai degrabă în locuri unde să se formeze și să se întărească
echipe, unde oamenii vor învăța să colaboreze mai bine unii cu alții și, de ce nu,
să se cunoască mai bine. Pandemia a demonstrat că tocmai acest aspect uman nu
poate fi înlocuit cu succes de munca de
la distanță, ci dimpotrivă. Deci birourile
vor avea un scop foarte precis și important în viitor. Dar până să ajungem acolo,
vor urma câțiva ani cu o piață în care chiriașii vor fi într-o poziție de putere (rata
de neocupare va urca spre 20%, cu piața
de subînchirieri care începe să aibă un
impact deloc de neglijat, estimăm în acest
moment în jur de 80.000 mp disponibili
pentru subînchiriere), iar dezvoltările noi
vor fi mult mai lente. Dar, asemenea ma-

Oricum, birourile nu
vor mai fi o simplă
destinație de lucru, ele
se vor transforma mai
degrabă în locuri unde
să se formeze și să
se întărească echipe,
unde oamenii vor
învăța să colaboreze
mai bine unii cu alții
și, de ce nu, să se
cunoască mai bine.
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jorității sectoarelor imobiliare, și piața de
birouri din București – principala piață
de birouri din țară – are un stoc subdimensionat cu mult dacă ne raportăm la
populație și la cât de dezvoltată este zona
aceasta a serviciilor de business. Așadar,
deja se vede, cumva, luminița de la capătul tunelului, chiar dacă nu este neapărat
imediat după colț.
În sectorul de retail, putem discuta
despre două piețe aproape paralele: orașele medii și mari competitive, cu câteva
centre comerciale deja prezente și orașele
mai mici, dar fără nicio schemă comercială modernă până relativ recent. Pentru cele din urmă, se poate pune întrebarea: „care criză?”. Centrele comerciale
nou-deschise în orașele mici și medii (sau
cele planificate) au valori bune de trafic
și de vânzări. În zonele mai competitive,
cu oameni care comandă din ce în ce mai
mult de pe internet, au apărut ceva sinco-
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pe și în mod clar, pe termen mai lung vor
apărea efecte în urma migrației consumului către online. Dar și aici putem menționa faptul că România are, încă, un stoc
relativ redus, de aproximativ 4 milioane
metri pătrați de spații comerciale moderne, mult sub valorile din alte țări dacă ne
raportăm la numărul de locuitori. Într-un
viitor mai îndepărtat vedem în continuare loc pentru spațiile comerciale, care pot
exista în paralel cu un segment de consum online crescut, din câteva motive:
1. din rațiuni culturale (acum câțiva ani,
barometrul de consum al Google arăta că
în cazul românilor există o aplecare mult
mai mare decât în alte țări ca oamenii să
se „documenteze online, dar să cumpere
în magazin”, adică să pună mâna efectiv
pe produs, să îl vadă înainte de a-l achiziționa) și 2. fiindcă în multe cazuri, jucătorii online pot avea ei înșiși magazine
fizice, iar sinergia dintre online și offline
poate ajuta vânzările. Oricum, pentru jucătorii de top din piața comercială (indiferent dacă discutăm de mall-uri de top
sau de retaileri de top pe segmentul lor)
există un viitor luminos, întrucât aceștia
se vor putea folosi de poziția lor pentru a
ieși întăriți din această reașezare.

Dar cum stăm cu piața care le înglobează pe toate acestea, segmentul de
tranzacții cu active imobiliare? Din acest
punct de vedere, iarăși, prezentul și viitorul nu arată deloc rău. Asemenea economiei în general, lucrurile și-au revenit
mult mai repede decât după recesiunea
din 2009-2010. Totuși, având în vedere
natura pieței imobiliare și faptul că tranzacțiile se pot întinde pe parcursul mai
multor ani, poate că vom asista la o perioadă ceva mai liniștită pe termen scurt.
În spatele unui posibil rezultat mai slab
anul acesta – posibil să ne așteptăm la un
volum de tranzacții investiționale pe piața noastră undeva în zona a 600-700 milioane euro față de aproape 900 milioane
euro anul trecut – se ascunde un interes
crescut din partea investitorilor străini
pentru piața imobiliara românească. La
pachet cu un apetit crescut din partea
investitorilor locali care doresc să plaseze bani cumpărând clădiri din România,
viitorul nu sună deloc rău. Așadar, putem vedea și evoluții favorabile de preț/
randamente în scădere pe termen mediu
atât timp cât evoluțiile macroeconomice
bune și reformele menite să reducă riscul
suveran se vor materializa.

Asemenea economiei
în general, lucrurile
și-au revenit mult
mai repede decât
după recesiunea
din 2009-2010.
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EVENIMENTE

CONFERINŢA „EVALUAREA PENTRU PIAŢA
DE CAPITAL DIN ROMÂNIA”
19 MAI 2021, ONLINE

Cea de-a 19-a ediţie a conferinţei „Evaluarea pentru piaţa de
capital din România” a avut loc online, pe pagina resurse.anevar.ro, în data de 19 mai 2021.
Speakerii acestei ediţii au
fost:
• Daniela ROPOTĂ - Președinte al Asociației Analiștilor
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Financiar Bancari din România | Senior Associate Valuation, Modeling and Economics PwC

• Alexandra SMEDOIU - Președinte al Consiliului Director al CFA România | Partener Deloitte
• Daniel MANAŢE - Preşedinte ANEVAR 2016-2017
• Mihai CĂRUNTU - Senior
Corporate Finance Analyst
BRD Groupe Societe
Generale.
Moderator: Ion ANGHEL
- Preşedinte ANEVAR 20062007 | Prof. univ. dr. ASE
Bucureşti, Director Departament Analiză şi Evaluare
Economico-Financiară
Temele abordate în cadrul
evenimentului:
• Particularități ale analizei
sectoriale în contextul pandemiei Covid-19
• Repere de evaluare pentru
companiile listate la BVB
• Un nou capitol în procesul
de analiză – ESG
• Politici publice pentru fondurile de investiții, repere
europene și importanța fondurilor de investiții în dezvoltarea pieței de capital
Masă rotundă, cu tema
„Analiza pieței de capital”
Participanți:
• Ion ANGHEL
• Sorin PETRE
• Daniel MANAȚE
• Alexandra SMEDOIU
• Daniela ROPOTĂ
• Mihai CĂRUNTU

EVENIMENTE

CONFERINȚA „PIAȚA IMOBILIARĂ
– ANALIZE STATISTICE”
9 IUNIE 2021, ONLINE
În data de 9 iunie 2021 a avut loc conferința „Piața imobiliară
– Analize statistice”, online, pe pagina resurse.anevar.ro.
Speakerii invitați la această
conferință au fost:
• Adrian VASCU - Președinte
ANEVAR 2014-2015 | Senior
Partner VERIDIO S.R.L.
• Mihail BOJINCĂ - Preșe-

dinte ANEVAR 2004-2005 |
Membru în Comisia de Etică
și Disciplină ANEVAR
• Dorel NIȚĂ - Head of Research Imobiliare.ro
• Elena IONAȘCU – Cercetător

științific IROVAL
• Adrian POPA BOCHIȘ Preşedinte al Comisiei de
calificare şi atestare profesională ANEVAR | Senior Partner, COO Darian DRS S.A.
• Alina COJOCARU - Director, Head of Valuation Advisory Jones Lang LaSalle
• Ovidiu ION - Head of Valuation CBRE Romania
• Raluca BUCIUC - Director
| Partner Valuation Services and Hospitality Advisory
Services Colliers Romania
• Cristi MOGA - Head of Research Cushman & Wakefield Echinox
Moderatori:
• Sorin PETRE - Președinte ANEVAR | Partner
PricewaterhouseCoopers
• Daniel MANAŢE - Preşedinte ANEVAR 2016-2017 |
Membru în Comisia de Etică
și Disciplină ANEVAR
Temele abordate în cadrul
evenimentului:
• Surse de informații în
evaluare
• Grila Notarilor - cum o fac
alții!
• Activitatea ciclică a piețelor
imobiliare rezidențiale
• Analiza cererii în piața
rezidențială
Dezbatere: ”Piața imobiliară în vremea pandemiei. Retrospective și perspective”
VALOAREA | Q2 2021 55

INFORMAŢII DIN PIAŢĂ

Informaţii corelate cu evaluarea proprietăţilor
imobiliare şi cu evaluarea întreprinderii

C

ontinuăm să prezentăm şi
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 informații corelate cu evaluarea proprietăților imobiliare iar partea a doua
este legată de informații corelate cu
evaluarea întreprinderii.
Vor fi prezentate sursele de informații în fiecare caz în parte, astfel încât
evaluatorii care vor utiliza aceste informații să citeze concret în raportul
de evaluare sursa pe care au utilizat-o.
Facem precizarea că aceste informații
sunt asumate de către furnizorii acestora, singurii care pot fi citați în rapoartele 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. Informațiile din tabelele anexate trebuie 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 probabil 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 situându-se în jurul nivelului superior al
intervalelor referitoare la aceste rate.
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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 Bucureşti,
cât şi din ţară, informaţiile sunt despre clădirile
cu cele mai bune specificaţii tehnice, unde s-a raportat cea mai mare chirie obtenabilă.

Ű

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

Ű

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

Ű

CBRE: S-a raportat „Chiria prime”, care reprezintă
chiria de piață care poate fi obținută pentru o unitate de dimensiuni standard (în concordanță cu cererea pentru fiecare piață în parte - 1.000 mp pentru 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 tranzacțiile 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 tranzacțiilor este limitat sau există doar câteva oferte.

Ű

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

Ű

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

Ű

Ű

Ű

Colliers, Knight Frank, JLL,
DTZ: Chiriile raportate sunt de
tip triplu net - toate cheltuielile
sunt suportate de către chiriaș
(impozitele, utilitățile și reparațiile sau cheltuielile aferente spațiilor comune și alte cheltuieli
necesare pentru menținerea și
exploatarea proprietății închiriate). Acestea pot fi plătite de către
proprietar, dar sunt refacturate
chiriașilor prin „service charge”
(incluzând, dar fără a fi limitate la, categoriile listate mai sus).
Nota bene: cheltuielile de capital
rămân în sarcina proprietarului.
Colliers, Knight Frank, JLL,
DTZ, Darian: Chiriile raportate sunt de tip contractual, astfel
nu se iau în considerare facilitățile acordate de către proprietar
(luni de chirie gratuită, contribuția proprietarului la amenajarea spațiului).
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).

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.

2. CENTRE COMERCIALE

Ű

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

Ű

Ű

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

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

Ű

Colliers: Atât pentru București,
cât și pentru orașele principale
din țară, centrele comerciale au
fost împărțite în două categorii
(produse primare și secundare) 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 Bucureşti şi oraşele principale din ţară s-au luat
în considerare doar produsele
moderne (minim 5.000 de mp
suprafaţa închiriabilă, unde suprafaţa supermarketului/hipermarketului nu depăşeşte suprafaţa galeriei comerciale).

Ű

Chiriile estimate sunt de tip
triplu net - toate cheltuielile
sunt suportate de către 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).

Ű

Ű

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

Ratele de capitalizare raportate
se referă la produse primare, respectiv la cel mai bun randament (cea
Locație

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.
În cazul orașelor primare, doar
clădirile moderne sunt atractive
pentru investitori. Rata de capitalizare pentru aceste produse a
fost estimată având în vedere așteptările investitorilor care ar fi
interesați de achiziția unor astfel
de proprietăți în orașele analizate, precum și tranzacțiile înregistrate în ultimii ani.
În cazul orașelor secundare, au
fost destul de puține tranzacții

central

Piața Victoriei

semicentral

Floreasca, Barbu Văcărescu,
Piața Presei, Politehnica, Lujerului

periferic

Băneasa, Păcii, Pipera

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

Ű

Ű

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.
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 comercial de cea mai bună calitate,
în cea mai bună locație din piață,
închiriată la nivelul chiriei de piață, cu chiriași de primă clasă.

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.
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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 ClujNapoca), spațiile industriale de
calitate existente sunt limitate.
Chiriile specificate pentru aceste
orașe sunt valabile pentru soluții
built-to-suit.

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.

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

de către proprietar (luni de chirie gratuită, contribuția proprietarului la amenajarea spațiului).

și prețul de tranzacționare/
prețuri negociate.

Ű

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

Urmează tabele cu date la Q1 2021:
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Ű CBRE România
Segment de piaţă

Oraşe primare
(Iaşi, Cluj Napoca, Braşov,
Timişoara, Constanţa)

Bucureşti

Oraşe secundare
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureş,
Ploieşti, Piteşti, Arad)

Spaţii de birouri
Prime rent: 18,75
central: 14-17,5
semicentral: 12,5-15
periferie: 8-10

11 - 14

7 - 10

Rata medie de neocupare (%)

12.6%

Iasi: 5,8%
Cluj Napoca: 7,2%
Brasov: 5,1%
Timisoara: 6,1%

6,3%-6,5%

Rata de capitalizare (%) *

7.0%

8% - 8,5%

9%-9,5%

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

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
in functie de suprafata

2,60 - 3,50
in functie de suprafata

Rata medie de neocupare (%)

8.00%

6.00%

3.00%

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

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

Bucureşti

Central

16 - 18

Semicentral

14 - 16

Periferic

8 - 13

Oraşe primare
(Iaşi, Cluj Napoca, Braşov,
Timişoara, Constanţa)

Oraşe secundare (Sibiu,
Craiova, Târgu Mureş, Ploieşti,
Piteşti, Arad)

12 - 14.5

8 - 12

Timişoara, Iaşi
Spaţii de
birouri

Rata medie de
neocupare (%)

medie piaţă

Rata
de capitalizare (%)

Chirie contractuală
pentru un spaţiu de
100 mp la parter,
moda (eur/mp/lună)
Rata
de capitalizare (%)

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

Rata medie
de neocupare (%)

Rata
de capitalizare (%)
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Sibiu & Târgu
Mureș

n.a.

7.00%

produse
primare în Iaşi,
Cluj Napoca,
Timişoara

8% - 9%

interes foarte
limitat din partea
investitorilor și
transparență
redusă a
tranzacțiilor

n.a.

media pe
centrele din țară

12 - 25

media pe
centrele din țară

8.5010.00%

Sibiu, Craiova,
Târgu Mureș

3.5-3.8

Sibiu, Craiova,
Târgu Mureș

5% (Sibiu)

Sibiu, Craiova,
Târgu Mureș

9.2510.50%

produse
secundare

8.00 - 10.00%

produse
primare

60-70

produse
primare

35-45

produse
secundare

35-40

produse
secundare

14-18

produse
primare

7.50%
- 8.25%

Braşov,
Timişoara,
Ploieşti, Arad,
Piteşti

3.5-3.8

Constanţa, Iaşi,
Cluj Napoca

3.5-3.8

Braşov

n.a.

Cluj Napoca,
Timişoara

8-9%

Iaşi, Constanţa

5%

produse
primare

8.25
-9.00

produse
primare
produse
secundare
< 3,000 mp

> 3,000 mp
Spaţii
industriale

10.75

Cluj Napoca
Braşov

produse
primare

Centre
comerciale

13.75%

medie piaţă

medie piaţă

6.75 - 7.50%
8.00 - 9.50%

3.7-4.0

3.4-4.0

8.0%

8%
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Ű Darian DRS
Segment de piaţă

Oraşe primare
(Iaşi, Cluj Napoca, Braşov,
Timişoara, Constanţa)

Bucureşti

Oraşe secundare
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureş,
Ploieşti, Piteşti, Arad)

Spaţii de birouri

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

Rata medie
de neocupare (%)

Rata de capitalizare (%)

ultracentral: 14 - 19
central: 12 - 17
semi-central: 10 - 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

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%

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)

Rata de capitalizare (%)

ultracentral: 30 - 55
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

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

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

Sibiu: 10 - 15%
Craiova: 10 - 15%
Targu Mures: 10 - 15%
Ploiesti: 10%
Pitesti: 15%
Arad: 10 - 15%

Rata de capitalizare (%)

8.50 - 9.50%

9.5% - 10.5%

10% - 11%

Chirie medie clasa A
(eur/mp/lună)

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

Oraşe primare (Iaşi, Cluj
Napoca, Braşov, Timişoara)

Bucureşti

Oraşe secundare (Sibiu,
Craiova, Târgu Mureş, Ploieşti,
Piteşti, Arad)

Spaţii de birouri

central: 17.5 - 18.5
semicentral: 13 - 15
periferie: 9 - 12

11 - 14.5

9 - 11

Rata medie de neocupare (%)

13.5%

Iasi: 6%
Cluj Napoca: 6%
Brasov: 9%
Timisoara: 9%

n/a

Rata de capitalizare (%)

7.15%

8.50 - 9.00%

9.50%

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

Centre comerciale

Chirie cerută, pentru un spaţiu
de 100 mp la parter, moda
(eur/mp/lună)

70 - 75

40 - 50

27 - 32

Rata de capitalizare (%)

7.00%

7.75 - 8.00%

8.25 - 8.50%

Industrial

Chirie medie clasa
A (eur/mp/lună)

4 - 4.10 pentru
suprafete < 5,000 mp;
3.75 - 4 pentru
suprafete > 5,000 mp"

3.75 - 4 in functie
de suprafata

3.5 - 3.75 in functie
de suprafata

Rata medie de neocupare (%)

8%

1%

n/a

Rata de capitalizare (%)

8.00%

8.25 - 8.75%

9.25 - 9.50%
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Ű Jones Lang LaSalle
Segment de piaţă

Oraşe Primare (Iaşi, Cluj,
Timişoara, Braşov, Constanţa)

Bucureşti

Oraşe secundare

Spaţii de birouri
Central: 18.5
Semicentral: 14 – 16
Periferie: 7 - 12

11 – 15

9 - 12

Rata medie de neocupare (%)

13.4%

Cluj: 6.6%
Iasi: 10.6%
Brasov: 8.1%
Timisoara: 10.9%
Constanta: n/a

n/a

Rata de capitalizare

7.00%

8.25 – 8.50%

8.50 – 10.00%

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

Spaţii comerciale
Chirie cerută pentru un spaţiu
de 100 mp la parter, moda
(eur/mp/lună)

65 – 73.5

30- 34.5

20 -24.5

Rata de capitalizare

7.25%

8.00 – 8.50%

8.50 – 9.50%

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

5.8%

Cluj: 1%
Iasi: 0%
Brasov: 2%
Timisoara: 8%

5.0%

Industrial

Chirie medie clasa A
(eur/mp/lună)

Rata medie de neocupare

8.00%

Rata de capitalizare

(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

Oraşe primare
(Iaşi, Cluj Napoca, Braşov,
Timişoara, Constanţa)

Bucureşti

Oraşe secundare
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureş,
Ploieşti, Piteşti, 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

13%

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%

64VALOAREA

INFORMAŢII DIN PIAŢĂ

Capitolul 2:

Informații de piață utile pentru estimarea ratei de actualizare
Evaluarea întreprinderilor prin
aplicarea metodei fluxurilor de numerar actualizate implică fundamentarea ratei de actualizare corespunzătoare fluxurilor de numerar
previzionate. În determinarea ratei
de actualizare sunt necesare informații 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 considerare în calculul acestei rate.
Cel mai adesea, referinţa privind
nivelul ratei fără risc este reprezentată de randamentul oferit de obligaţiunile de stat cu rating AAA și cu
scadență 10 ani emise în moneda în
care au fost previzionate fluxurile de
numerar. Randamentul oferit de obligațiunile de stat românești ce au un
rating BB+ compensează investitorii
atât pentru valoarea timp a banilor la
nivelul corespunzător ratei fără risc,
cât și pentru riscul de neplată la nivelul marjei de risc de credit rezultată din tranzacții. Ca urmare, dacă
pentru calculul ratei de actualizare,
YTM RO, 10y, RON

se consideră că rata fără risc este reprezentată 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 transferul riscului de credit) pentru investiţiile în euroobligaţiunile de stat româneşti 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 prezentăm datele privind nivelul randamentelor la scadență ale obligațiunilor de
stat românești, germane și americane
și rata inflației previzionate pentru
anul 2021 pentru RON, Euro și USD
ce au fost colectate din surse de date

publice credibile și sunt valabile la
data de 31 mai 2021.
Randamentul la scadență al obligațiunilor 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 maturitate 10 ani (YTM SUA, 10y, USD) au
fost preluate de pe site-ul Bloomberg.
Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat românești emise în RON
cu maturitate rămasă 10 ani (YTM
RO, 10y, RON) a fost preluat de pe site-ul Băncii Centrale Europene. Randamentele la scadență ale obligațiunilor de stat românești emise în Euro și
în USD cu maturitate rămasă 20 ani
(YTM RO, 20y, EUR), respectiv 23 ani
(YTM RO, 23y, USD) au fost preluate
de pe site-ul Bursei din Frankfurt.
Previziunile privind rata inflației
(Ri) pentru anul 2021 pentru lei sunt
furnizate de Banca Națională a României (BNR), pentru Euro și pentru
USD sunt furnizate de Fondul Monetar Internațional.

Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat românești și rata inflației estimată pentru anul 2021

2.65%
0.045

Ri 2021, RON

2.50%

0.04
0.035
0.03
0.025

YTM RO, 11y, EUR

1.77%

0.02
0.015
0.01

Ri 2021, EUR

1.82%

0.005
0
Series1

YTM RO, 23y, USD

4.20%

Ri 2021, USD

2.20%

YTM RO, 10y, RON

Ri 2021, RON

YTM RO, 11y, EUR

Ri 2021, EUR

YTM RO, 23y, USD

Ri 2021, USD

0.0265

0.025

0.0177

0.0182

0.042

0.022

Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat germane și americane
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%

YTM GER,10y, EUR
YTM USA,10y, USD

-0.31%
1.62%

0.00%
-0.50%
Series1

YTM GER,10y, EUR

YTM USA,10y, USD

-0.31%

1.62%
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