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EDITORIAL

„Orice adevăr este mai bun decât o 
incertitudine continuă.” Arthur Conan Doyle

Dragii mei,

Î
n cuprinsul ediției de față sunt adunate articole pe 
diverse teme, cu referire la viitorul profesiei, în contextul 
incertitudinii care s-a instalat treptat în toate domeniile și 
care nu a exceptat aria de activitate a profesioniștilor din 
evaluare. Autorii sunt specialiști de pe toate continentele și de 

aceea subiectele tratate exprimă o diversitate de opinii profesionale 
cum nu am mai găzduit până acum în paginile revistei. 

Vă recomandăm și cele două interviuri: Nick Talbot, CEO 
IVSC a avut amabilitatea de a purta cu noi o discuție deschisă în 
timpul vizitei sale la București, despre ultimele modificări aduse 
Standardelor Internaționale de Evaluare și despre temele aflate 
pe agenda organizației pe care o reprezintă pentru perioada 
imediat următoare dar și pentru următorii ani. Vă punem la 
dispoziție agenda IVSC, oferind astfel o zonă de predictibilitate 
pentru aspectele profesionale tratate de IVSC.

Al doilea interviu este cel puțin la fel de valoros pentru profesie 
în ceea ce privește informațiile obținute direct de la reprezentantul 
ANCPI. Am avut un dialog cu Mircea Viorel Popa, Director 
general adjunct ANCPI, despre colaborarea recentă, inițiată între 
cele două instituții, în beneficiul membrilor lor. 

Articolul intitulat „Afacerea și Oamenii”, semnat de Adrian 
Vascu, Președinte ANEVAR 20214-2015, aduce în atenția 
noastră schimbările survenite odată cu criza sanitară, dar 
dintr-o perspectivă inedită. Descoperiți mai multe idei despre 
tandemul Oameni - Afaceri la pagina 6.

De asemenea, am marcat și anul acesta Ziua Evaluatorului 
printr-o conferință internațională, organizată în parteneriat cu 
WAVO și Gala Premiilor ANEVAR, ediția a 6-a. În paginile 56-
67 v-am pus la dispoziție imagini și o descriere a evenimentelor 
zilei de 9 Septembrie. 

Veți putea consulta și o serie de rapoarte pe care le publicăm 
periodic. Respectiv: BIG – Q2 2021, BIF – 2021, Raportul de 
activitate al membrilor ANEVAR. 

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!

 Ű RALUCA ȘLICARU,  
Editor coordonator
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Adrian Vascu
Președinte ANEVAR 
2014-2015, Senior 
Partner Veridio

Afacerea  
și Oamenii

În conferința din 9 septembrie, organizată cu ocazia Zilei Evaluatorului, 
mi-am concentrat prezentarea pe două teme care mi se par din ce în 
ce mai îngemănate:

Business-ul și oamenii. 
Nu că nu ar fi fost așa și până acum. 

Remarc, însă, că una dintre consecințele 
pandemiei în zona afacerilor este polari-
zarea utilizării oamenilor, respectiv: ori 
înlocuirea cu tehnologie, ori acordarea 
unei atenții sporite fiecărui om.

Să le luăm pe rând.

Business-ul
Clădirile verzi, resursele planetei, di-

gitalizarea, sunt probleme care depășesc 
orizontul de timp reprezentat de viața 
fiecăruia dintre noi. De aceea, toate aces-
tea trebuie tratate cu seriozitate, dar fără 
a pierde din vedere prezentul și valoarea 
omului. 
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Volumul de rapoarte de evaluare din 
timpul pandemiei nu a fost pe un trend 
de scădere, așa cum s-ar fi așteptat mulți. 
Activitatea de evaluare, conform raportă-
rilor membrilor ANEVAR, s-a menținut, 
în medie, ca intensitate, față de 2019. Prin 
urmare, nu ne putem considera victime 
ale acestei perioade. 

Ca urmare a  pandemiei a apărut no-
țiunea de reziliență și Planul național de 
redresare și reziliență – PNRR. Capitolul 
care face referire la impozitarea clădirilor, 
din informațiile mele, a rămas neschim-
bat, iar la finalul anului se dorește să se 
inițieze licitația pentru consultantul care 
va face un studiu comparativ din care vor 
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rezulta metodologiile de impozitare din 
mai multe state. PNRR tocmai a fost apro-
bat de către Comisia Europeană și cei 29,2 
miliarde de Euro vor ajunge în România 
pentru a fi cheltuiți în beneficiul cetățe-
nilor. Din nefericire, cei care au propus 
acest studiu nu cunosc cum se stabilește 
valoarea de impozitare acum în România, 
dar vor să plătească o sumă uriașă pentru 
a afla cum procedează alții. Consider că 
soluțiile cele mai bune pot apărea din in-

teriorul României și nu trebuie căutate în 
afară. 2-3 milioane de Euro va costa acest 
studiu. Este mult, este puțin? Cred că sunt 
bani cheltuiți inutil. Există primari care 
susțin că trecerea la impozitarea la va-
loarea de piață este necesară. Le aducem 
la cunoștință și pe această cale că pentru 
stabilirea impozitelor pentru proprietățile 
rezidențiale, adică majoritatea proprie-
tăților din România,  evaluatorii nici nu 
sunt implicați. Prin introducerea valorii 
de piață ca bază impozabilă la locuințe se 
va ajunge la o creștere a nivelului curent al 
impozitelor. Dacă acest lucru se dorește, 
atunci poate fi atins ușor obiectivul, fără a 
se discuta steril despre schimbarea rolului 
evaluatorilor. 
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Am spus acest lucru de mai multe 
ori. Activitatea noastră din sfera evaluării 
pentru impozitare se va diminua proba-
bil. Acesta este un risc pe termen scurt 
și mediu. Dar dacă privim constructiv, 
putem spune că ne-am onorat statutul 
de organizație de utilitate publică, pentru 
că pe baza lucrărilor realizate din 2016 și 
până astăzi de membrii ANEVAR, există 
volumul de informații extrem de prețioa-
se care se regăsesc în BIF. 

Colaborarea cu ANCPI, ai căror re-
prezentanți au fost extrem de deschiși în 
discuțiile pe care ANEVAR le-a purtat în 
vederea obținerii pentru membrii săi a 
accesului la e-Terra 3, baza de date ges-
tionată de ANCPI, este cea mai recentă 

mutare către un viitor mai bun al profesi-
ei. Ca răspuns la facilitatea oferită de AN-
CPI, pentru latura economică a cadastru-
lui, pentru a popula acea parte a bazei de 
date, ANEVAR va oferi informații stocate 
în BIF. 

În încheierea capitolului dedicat bu-
siness-ului, atrag atenția asupra unei la-
cune care se întâlnește la nivelul întregii 
societăți: educația. Direcția în educație, 
din perspectiva business-ului nostru, ar 
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trebui să fie în perioada imediat următoa-
re focusată pe instruirea temeinică a fie-
cărui evaluator. Pentru că observăm că ne 
confruntăm tot mai des cu solicitări noi 
și complexe. 

În concluzie, trebuie să navigăm cu 
business-ul între provocările presupuse 
de digitalizare, zona de big data și resursa 
umană. Business-ul este parte din viața 
noastră și noi parte din a lui. 

Oamenii 
Pandemia ne-a dat ocazia să reflectăm 

asupra a ce însemnăm noi, ca ființe. Am 
stat în case din cauza fricii de moarte și 
ne-am înstrăinat forțat. Am remarcat că 
atunci când viața este pusă în pericol, ni-
mic din partea de business, de blockchain, 
digitalizare etc., nu mai contează. Rămâne 
doar calitatea vieții în atenția noastră. 

Cred că ne flăm între două extreme: 
Acolo unde oamenii vor putea fi înlocuiți 
cu tehnologie, se va întâmpla acest lucru 
cu siguranță. Încrederea va fi mai greu 

de asigurat însă de către o mașină, dar 
pe partea de lucruri repetitive se vor face 
pași mari în a fi preluate de roboți. 

Cealaltă extremă presupune o valori-
zare mai mare a oamenilor, începând cu 
noi și cei din jurul nostru. Cale de mij-
loc nu va mai fi mult timp. Tehnologia 
va merge pe calea ei, dar, paradoxal, con-
centrarea pe oameni va fi o cerință tot 
mai importantă pe măsură ce evoluția 
tehnologiei va lua avânt. Criza prin care 
trec multe dintre companii nu este legată 
de lipsa clienților, cât de oamenii cu care 
lucrează. Activitatea de evaluare nu va pu-
tea fi înlocuită 100% cu roboți niciodată. 
Pe anumite segmente, de estimări auto-
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mate, se va putea, dar raționamentul, co-
municarea, responsabilitatea și încrederea 
pe care le oferim clienților nu vor putea fi 
preluate de roboți. Așa cum nici medicii 
nu vor putea fi înlocuiți. Este adevărat că 
distanțarea impusă a rupt niște legături 
care erau caracteristice rasei umane. Să 
nu uităm că activitatea de evaluare are o 
componentă importantă de socializare și 
încredere, atât în interiorul organizații-
lor, cât și între noi și clienți. Distanțarea 
va duce în timp la lipsă de performanță și 
la apariția unui nou virus, mai periculos, 
„Virusul statului acasă”. 

Departamentele de HR ar trebui să își 
schimbe și ele filosofia. Acțiunile de ti-

pul CSR, „ne iubim angajații” care nu se 
transformau în fapte orientate către indi-
vizi au fost și sunt goale de semnificație. 

Încurajez orice soft de productivitate, 
pentru că delimitarea între simplificarea 
task-urilor repetitive, datorată tehnologiei 
și ce aport de creativitate și judecată pro-
fesională pot aduce oamenii, este una cla-
ră în domeniul nostru de activitate. Să gă-
sim acele zone din activitatea de evaluare 
în care tehnologia ne poate înlesni mun-
ca, dându-ne ocazia să ne concentrăm pe 
acele aspecte unde abilitățile noastre aduc 
cea mai mare valoare adăugată.

Și, nu în ultimul rând, există toate 
premizele să conștientizăm că noi, oame-
nii, trăim mai puțin decât business-urile 
noastre. Prin urmare, primordială este 
viața noastră și rolul pe care îl avem în 
organizațiile în care ne aflăm.

Iar acest lucru trebuie să îl conștien-
tizeze în egală măsură atât fiecare dintre 
noi, cât și angajatorul. Cred că o eră fi-
rească a viitorului în care mi-aș dori să 
trăiesc este cea în care oamenii sunt mai 
presus ca profitul de orice fel. 
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Conferința ANEVAR-WAVO „Evaluarea activelor  
– o perspectivă globală în condițiile actuale” - 09 Septembrie 2021

Dr. Adrian Crivii,
HWV, FRICS, REV, 
MAA, Președinte 
ANEVAR 2001-
2003, Președinte 
WAVO 2022-2024

Viitorul  
evaluării

 Ű Viitorul este aici, inovația este numai 
drumul, consultanții trebuie să îm-
brățișeze  viitorul.

 Ű 2004 Conferința ANEVAR-RICS la 
București, prima din turneul Barry 
Gilbertson, președinte RICS (Royal 
Institution of Chartered Surveyors), 
care a impus următoarele:

Concluzia: evaluarea în viitor va fi 
un serviciu de consultanță, nu comerci-
alizarea unui produs standardizat care 
va fi preluat de mașini, de inteligența 
artificială.

 Ű Diferența între Consultanță – Produs, 
marfă, commodity

Evaluarea/Consultanța

 Ű Evaluarea furnizează un raport de 
evaluare independent la o dată curen-
tă, plecată de la informațiile pieței cu 
respectarea standardelor, imparțial, 
ce oferă o valoare de piață sau alte ti-
puri de valori conform instrucțiunilor 
furnizate de client.

 Ű Consultanța oferă o opinie investițio-

nală, comercială, este o opinie profesi-
onală și independentă, în concordanță 
cu standardele sau, în caz contrar, tre-
buie menționat acest lucru.

 Ű Opinia nu este imparțială și obiectivă 
– nu trebuie să fie valoare de piață, pot 
fi alte tipuri de valori.

Evaluare

Provocări ale viitorului – secolul 21

1. Război nuclear

2. Schimbări climatice, cu influențe dra-
matice asupra populației și afacerilor

3. Schimbări dramatice (distructive) 
tehnologice cauzate de dezvolta-
rea inteligenței artificiale și evoluția 
spectaculoasă în bioenergie

Consider că cea de-a 3 a provocare 
va aduce cu ea schimbări pozitive pentru 
omenire dacă va fi înțeleasă și acceptată 
rapid. Consultanții trebuie să fie primii 
care vor face asta.

În perioada de incertitudine, de 
schimbări majore din aceste vremuri, e 
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dificil dar foarte important să se furnizeze 
pentru investitori, finanțatori, valori sus-
tenabile pe termen lung (LTSV),  nu nea-
părat valori de piață (market value - MV). 
Acest tip de valoare (LTSV) este impor-
tantă pentru decizii strategice.

LTSV este o valoare independentă, 
furnizată de evaluatori competenți, care 

trebuie să genereze siguranță și să fie fo-
cusată pe risc - tipul și nivelul de risc tre-
buie înțelese de către evaluator.

Atenție – nu există o formulă matema-
tică sau un calcul empiric care, plecând 
de la valoarea de piață (MV) să furnizeze 
o valoare LTSV – Aici apare importanța 
evaluării și a evaluatorului.

VALOAREA  |  Q3 2021 13



Provocări pentru evaluatori în 
contextul societății digitalizate

Elementele caracteristice noii ere pen-
tru activitatea de evaluare sunt reprezen-
tate de: 

Creșterea a trei factori:

 Ű Calitate

 Ű Viteză

 Ű Rezultate      

și
Scădere dramatică: Costurile
Există o diferență majoră între utili-

zarea intensivă a  tehnologiei IT de la în-
ceputul anilor 2000 și avantajele evidente 
ale noii ere a digitalizării și impunerea 
Inteligenței Artificiale grăbite de existența 
informației de masă - Big Data.

Utilizarea computerului și a bazelor 
de date vs. Internet of Things (munca pe 
platforme online) și procedurile caracte-
ristice muncii Just in time.

Conferă avantaje majore – trebuie îm-
brățișată de consultanți.

-  fără patrimoniu
-  fără timp pierdut
-  fără întârzieri
-  fără eșecuri
Apare următoarea triadă: 
Inteligența artificială -> AVM => Big 

Data
Evaluatorii trebuie să își dezvolte abili-

tățile cerute de schimbare. 
Banca Mondială recomandă adaptarea 

bazată pe o focusare a următoarelor:

1. Capacități cognitive de rezolvare a 
problemelor complexe

2. Capacități comportamentale, abilități 
de lucru în echipă

3. Combinații de abilități de previziu-
ne și adaptare a puterii de înțelegere, 

creșterea eficienței personale.

Conform LinkedIn, companiile trebu-
ie să-și dezvolte următoarele abilități pen-
tru a se adapta noilor cerințe:

 Ű Top 5 soft skills – abilități pentru 
companii

1. Creativitate

2. Persuasiune – putere de convingere

3. Colaborare – colaborare vs. 
competiție

4. Adaptabilitate

5. Managementul timpului

 Ű Top 5 hard skills – abilități pentru 
companii

1. Cloud computing 

2. Inteligența artificială

3. Dezvoltarea capacității de analiză

4. Managementul resursei umane

5. Proiectare-design organizațională

Concluzii: Viitorul nu va fi 
liniar, dar va fi în schimbare

Proiect de memorandum între 
IVSC și WAVO-PMO

Rolul este de a favoriza dezvoltarea 
profesiei de evaluator în țări de pe toate 
continentele pentru a veni în întâmpina-
rea Investitorilor publici și privați.

Conduce la creșterea încrederii publi-
ce în profesie, va fi o condiție a recunoaș-
terii reciproce WAVO-IVSC și cuprinde 
bazele colaborării între cele două Asocia-
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ții de organizații de evaluatori, în special 
obligațiile Asociațiilor profesionale mem-
bre din diferite state care doresc să adere 
la Alianța Globală.

Conține 2 capitole mari: 
PMO 01 – Condiții de admitere a Aso-

ciației profesionale în WAVO 
PMO 02 – Proceduri disciplinare, 

obligații profesionale și etice ale Asocia-
ției de Evaluatori membre

Cerințe ale Organizației 
Mondiale WAVO pentru 
organizațiile de Evaluatori 
care doresc să devină 
membru:
1. Organizația să fie de tip ONG și tre-

buie să fie membră a IVSC.

2. Trebuie să fie recunoscută și organiza-
tă legal, pe baza legislației de tip ONG 
din fiecare țară.

3. Să aibă un Statut și Regulamente care 
să impună un nivel de competență, 
educație și standarde de etică.

4. Interesul public și interesul investito-
rilor să fie peste cel al membrilor, in-
clus în statutul Asociației.

5. Sistem disciplinar impus și reguli de 
conduită profesională legalizate prin 
Statut.

6. Model de Guvernanță Corporativă și 
structuri stabile care să garanteze in-
tegritatea și menținerea regulilor de 
conduita și a standardelor profesiona-
le internaționale pe toată durata exis-
tenței Asociației.
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„Unul dintre modurile cheie de a găsi 
certitudinea este acela de a solicita evaluări”

Interviu cu Nick Talbot, CEO IVSC

Vorbiți-ne despre cele 
mai recente actualizări 
ale Standardelor 
Internaționale 
de Evaluare.

Standardele Internaționale de 
Evaluare au fost actualizate cel mai 
recent în vara acestui an, noua ver-
siune a fost publicată pe 30 iulie 
și va intra în vigoare începând cu 
31 ianuarie 2022. Această versiu-
ne acoperă diferite actualizări teh-
nice, cum ar fi standardul privind 
stocurile. 

Cine este responsabil 
de redactarea și 
aprobarea actualizărilor 
Standardelor 
Internaționale 
de Evaluare?

Bună întrebare! Răspunsul nu 
este simplu, pentru că avem trei 
comisii tehnice: una pentru active 

 Ű Un interviu de Raluca Șlicaru 
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corporale, a doua pentru evaluarea 
întreprinderii și a treia pentru in-
strumente financiare. Prin urmare, 
dacă un subiect face parte din spe-
cialitatea unei comisii, acea comisie 
este responsabilă de propunerile de 
modificări, care sunt apoi revizui-
te de o comisie generală, respectiv 
Comisia pentru Revizuirea Stan-
dardelor, responsabilă cu compo-
nentele generale ale standardelor. 
Așadar, avem trei comisii speciali-

zate și una care se asigură că toate 
elementele sunt aliniate. Răspun-
derea finală aparține Comisiei pen-
tru Revizuirea Standardelor, însă 
propunerea inițială vine din partea 
comisiei relevante din punctul de 
vedere al domeniului activului. 

Era necesară 
introducerea 
standardului 
referitor la stocuri? 

Ca să înțelegem dacă ceva este 
necesar sau nu, organizăm ceea ce 
denumim o agendă de consultări, o 
agendă prin intermediul căreia pro-
punem subiectele care, din punctul 
nostru de vedere, sunt importante 
pentru evaluarea din întreaga lume, 
apoi le introducem pe o agendă pu-
blică, pentru consultări, și primim 
feedback. Uneori, feedbackul primit 
este o confirmare: da, trebuie ne-
apărat să facem ceva, alteori, ni se 
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spune: nu, v-ați gândit bine? De fapt, 
ideea este să stabilim dacă un anumit 
aspect este acceptabil sau nu, iar fe-
edbackul vine din partea comunită-
ții de evaluatori din lumea întreagă. 
Astfel avem o perspectivă clară dacă 
ceva este necesar sau nu, iar feedbac-
kul pe care l-am primit cu privire la 
stocuri a fost că este necesar.

Există și o agendă de consultări 
care poate fi relevantă pentru răs-
punsul la întrebarea dvs., pe care 
am propus-o la finalul anului tre-
cut, și anume, o abordare revizuită 
a elementelor pe care ar trebui să ne 
concentrăm în următorii 3-5 ani și 
v-o pot pune la dispoziție. Vă trimit 
un slide care conține o enumerare a 

aspectelor care vor fi acoperite în următorii 1-3 ani. Și 
în acest caz am urmat același proces: noi, comisiile, am 
venit cu ideile noastre privind ce subiecte să acoperim, 
ce elemente relevante sunt necesare, ulterior le-am supus 
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Agenda: Invitație IVSC pentru 
transmiterea comentariilor – Analiza 
decalajelor
Pe termen scurt (0-3 ani)
• Modelele Automate de Evaluare
• Provocări privind valoarea de piață
• Plăți contingente
• Informațiile și integritatea 

informațiilor
• Gestionarea datelor
• Criterii de mediu, sociale și de 

guvernanță (ESG)
• Guvernanța
• Activele necorporale generate intern
• Glosarul IVS
• IVS 500 Instrumente financiare

• IVS Revizuiri tehnice suplimentare
• Modelarea gestionării riscurilor
• Rate ale dobânzii negative (rata 

de creștere pe termen lung și 
considerente în mediile cu rată 
scăzută a dobânzii)

• Pasivele privind pensiile
• Bunurile corporale mobile
• Valoarea socială
• Incertitudinea și riscul
• Evaluarea forței de muncă (capitalul 

uman)
Pe termen mediu (3-5 ani)
• Investiții alternative
• Analiza tranzacțiilor de închiriere a 

clădirilor comerciale

• Contracte
• Metoda costului de înlocuire 

depreciat pentru raportarea 
financiară

• Înlocuirea IBOR (rata de referință 
interbancară)

• Valoarea pe termen lung
• Pasivele privind pensiile
• Redresare și rezoluție
• Evaluarea proprietăților generatoare 

de afaceri individuale
Pe termen lung (peste 5 ani)
• Ajustarea în evaluarea finanțării
• Deprecierea instrumentelor 

financiare
• Contractele de asigurări



Modificările prea 
dese pot induce 
confuzie uneori.

Așa este. Pentru organizații, cum 
este și ANEVAR, de exemplu, aceste 
actualizări au implicații asupra pro-
priilor publicații, a felului și a timpu-
lui în care comunicați modificările 
membrilor dvs. Prin urmare, este un 
echilibru greu de menținut, deoarece 
urmărim în același timp să rămânem 
relevanți pentru orice aspect impor-
tant care poate apărea brusc. Nu ne 
dorim să așteptăm trei ani pentru 
a aborda un subiect actual, dar ne 
dorim să păstrăm și un ritm al in-
tervențiilor rezonabil. Dacă vă uitați 
la standardele internaționale, cum ar 
fi cele de raportare financiară, nici 
IFRS-urile nu includ un anumit an 
în titlul cărții. 

Cum vedeți 
viitorul profesiei în 
contextul actual? 

În contextul Covid, vreți să 
spuneți?

Da, acesta al incertitudinii 
care a pătruns în 
toate domeniile. 

Noi credem că viitorul profesi-
ei de evaluator este unul foarte pu-
ternic. Iar criza Covid a avut cu si-
guranță, cu mici excepții, un efect 
extrem de negativ asupra tuturor 
aspectelor economice din toate țările 
de pe mapamond. Abia acum asis-
tăm la continuarea crizei, un impact 
economic care va dura mai mulți ani 
de acum încolo, deoarece diferite 
țări au ieșit din criza sanitară cu vi-
teze diferite. Așadar, avem o imensă 
nesiguranță în întreaga lume. Și mai 
avem investitori care doresc siguran-
ță, iar un mod cheie de a o găsi este 
acela de a solicita evaluări. Prin ur-

consultărilor și am primit numeroase răspunsuri despre 
activitățile din fiecare an. 

De ce titlul colecției  
de standarde nu mai 
include anul publicării? 

Pentru că ne-am dorit să trecem la o abordare mai 
modernă și mai flexibilă. Obișnuiam să publicăm o nouă 
versiune a IVS o dată la trei ani și nu era întotdeauna 
cazul. Prin urmare, uneori poate surveni o chestiune 
urgentă, pentru care am dori să publicăm ceva mai de-
vreme de trei ani. Mulți evaluatori utilizează acum ver-
siunea electronică a standardelor IVS, cea mai recentă 
versiune este disponibilă pe website-ul nostru, de exem-
plu. Comunicăm aceste lucruri. Oricum, în mod cert, 
ne asigurăm că nu facem o actualizare decât cel mult o 
dată pe an.
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mare, sunt țări unde există o creștere a activității, pentru 
anumite tipuri de evaluări. 

Dar nu este oare prea 
riscant să evaluezi acum?  

Ba da, este mai dificil, aveți dreptate. Contextul face 
ca rezultatul evaluării să fie mai dificil de obținut. 

Trebuie să fii un foarte bun 
profesionist, să deții cunoștințe 
solide și să fii bine informat.

Aveți dreptate, trebuie să fii foarte bine pregătit, să fii 
un bun profesionist, cu experiență îndelungată, trebuie 
să fii prudent cu opiniile pe care le vei exprima, cu in-
formațiile extrase din piață care argumentează opiniile, 
trebuie să fii foarte clar cu clientul cu privire la orice ipo-
teză formulată care poate să difere de cele uzuale, deoa-
rece este foarte greu să faci previziuni despre ce se poate 
întâmpla și când, atunci când ne confruntăm cu ceva de 
tipul Covid. 

Evaluatorii au avut 
timpul necesar pentru 
a fi pregătiți să-și 
exercite profesia la un 
nivel înalt de calitate 
în acest context?

Cred că depinde de partea de lume 
la care ne uităm. Depinde de la țară la 
țară. Unul dintre membrii uneia din-
tre comisiile noastre, dl. Gheorghe 
Bădescu, face eforturi și își utilizează 
experiența dobândită la nivel local 
pentru a ajuta noile organizații profe-
sionale de evaluatori să înțeleagă cum 
arată profesionalismul de calitate și 
le ajută să evolueze. Dacă ne uităm la 
ce se întâmplă în lume, realizăm că 
da, ne trebuie standarde, dar deopo-
trivă avem nevoie să ne asigurăm că 
există o profesie de evaluator de bună 
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calitate în fiecare țară și că trebuie să 
încurajăm profesia, altfel standardele 
nu își au rostul. În timpul crizei Covid 
am văzut însă o creștere a implicării 
tuturor, deci, IVSC are acum o aco-
perire mai largă la nivel internațional. 
Oamenii, în general, înțeleg acum 
mai mult importanța evaluării. Am 
văzut o implicare foarte puternică din 
partea autorităților de reglementare, 
o implicare crescută din partea uno-
ra dintre cei mai mari investitori din 
lume, toți aceștia caută calitate și con-
secvență. Prin urmare, cred că, din 
anumite puncte de vedere, criza sani-
tară a evidențiat importanța evaluării.

Ce categorii de active 
sunt mai des evaluate?

Dacă ne uităm la companiile din 
Fortune 500 din SUA și analizăm ba-

lanțele contabile ale acestora, vedem că relevanța activelor 
corporale scade în raport cu activele necorporale. Am citit 
un studiu recent care spunea că, atunci când te uiți la piață, 
vezi valoarea pe care investitorii cred că o are o companie, 
iar apoi te uiți la activele din balanță și vezi că acestea re-
prezintă aproximativ 10% din valoarea ei. Activele necor-
porale devin, de asemenea, din ce în ce mai importante. Iar 
un alt aspect pe care vor să-l cunoască investitorii și despre 
care vorbește toată lumea în această perioadă sunt elemen-
tele de mediu, sociale și de guvernanță, ESG.

Este ESG un subiect cuprins 
în agenda dvs. viitoare?

Avem un grup de lucru care explorează aceste aspecte. 
Fundația IFRS va crea o comisie de sustenabilitate cu care 
va trebui să lucrăm și noi. Nu există consecvență încă la 
nivel mondial privind abordarea tuturor aspectelor im-
plicate. ESG poate fi luat în considerare și atunci când 
analizăm impactul asupra mărcilor și valoarea mărcii.

Dacă am folosi Tesla ca exemplu, am putea spune că, 
analizând partea de mediu, E-ul din ESG, Tesla ar avea 
probabil un scor foarte ridicat. Însă dacă ne uităm la par-
tea de guvernanță, totul devine mai puțin clar, dacă ob-
servăm interacțiunile dintre o parte a managementului 
companiei și Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare. 
Prin urmare, sunt multe zone interesante de explorat.

Există în IVS un capitol dedicat ESG? 

Nu avem un capitol specific ESG, însă am spune că 
Standardele Internaționale de Evaluare deja acoperă ESG 
într-o anumită măsură.  Suntem pe cale să aducem clarifi-
cări și încercăm să stabilim dacă va fi vorba doar de com-
pletări sau de un ghid pe care să-l includem în standardele 
care evoluează odată cu diversificarea nevoilor investitori-
lor. Este un aspect care a reieșit din agenda de consultări 
și căruia îi acordăm o atenție sporită. Prin urmare, cred că 
se vor face pași înainte în domeniul ESG, atât cu standar-
dele de sustenabilitate ale Fundației IFRS - pentru că or-
ganizația aceasta este bine-cunoscută, au sprijinul ONU, 
cât și din partea IOSCO. Ceea ce este important pentru 
noi este ca părțile interesate să înțeleagă componenta de 
evaluare, pe care celelalte organizații pot să nu o acopere. 
Prin urmare, vrem să ne asigurăm că vocea comunității de 
evaluatori se face auzită pe acest subiect, deoarece, ceea ce 
investitorii vor să știe în cele din urmă este cum anume 
este influențată valoarea unei investiții, a unor active pe 
care aceștia deja le dețin... așa că avem mult de lucru. 
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„Astăzi creăm premisele unei colaborări cu o 
instituție extrem de serioasă și importantă și sperăm 

ca această colaborare să fie una îndelungată.”

Interviu cu Mircea Viorel Popa  
– Director general adjunct ANCPI

În ce stadiu se află proiectul comun 
ANCPI-ANEVAR prin care se urmărește 
transparentizarea informațiilor și 
un flux mai bun de lucru pentru 
membrii celor două instituții?

La acest moment, am primit din partea ANEVAR 
aproximativ 1.600 de cereri pentru a facilita accesul la 
sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Din punct 

de vedere legal, noi avem un ordin, 
prevăzut în Legea nr. 7, prin care 
oferim acces în baza noastră de date. 
Acest ordin este deja aplicat pentru 
alte categorii de specialiști și urmea-
ză să fie modificat pentru a oferi ac-
ces și membrilor ANEVAR. Apoi, 
trebuie rezolvată partea tehnică, de 
acces cu user și parolă. 

Ce orizont de timp 
apreciați că va fi necesar 
pentru a putea fi 
parcurși acești doi pași 
despre care discutăm?

Din punctul meu de vedere, ar 
mai fi nevoie de o lună de zile pentru 
a rezolva toate aceste detalii.

Ce conține sistemul 
informatic e-Terra 
și ce este nou în 
versiunea a 3-a față 
de cea anterioară?

Când am început prima versiune 
e-Terra, nimeni nu credea într-un 
sistem informatic funcțional cum 
s-a dovedit a fi astăzi această bază de 
date. Atunci lucram la Brașov, direc-
tor de oficiu, și, din păcate, Brașovul 

 Ű Un interviu de Raluca Șlicaru 
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date. Dar ne-am luat măsurile de si-
guranță, respectăm directiva GDPR, 
pentru că suntem operatori de date 
cu caracter personal, îndeplinim în 
acest moment toate condițiile pen-
tru ca această facilitate să funcțione-
ze fără probleme. Versiunile e-Terra 
au preluat mai multe informații de-a 
lungul timpului și astăzi am înregis-
trat digital aproape tot ce exista pe 
hârtie în oficiile din teritoriu. Ne-a 
ajutat și boom-ul imobiliar pentru că 
o mare parte din imobilele tranzacți-
onate au fost supuse direct rigorilor 
noi și au fost înregistrate direct elec-
tronic. Am convertit cărțile funciare, 
am convertit planurile de amplasa-
ment și delimitare, de aceea avem 
astăzi un produs recunoscut la nivel 
național: aplicația E-pay.ancpi.ro și, 
oricine deține un card poate obține 
online un extras de carte funciară 
sau un plan de extras cadastral în 

nu a fost printre județele alese să servească drept pilot 
pentru acest proiect. Eram în anii 2005-2006, iar din 
2008, aplicația a fost implementată la nivelul întregii tări.

Ați fost inițiatorul acestui program?

Agenția a fost inițiatorul. Noi, cei din oficiile de ca-
dastru, am reprezentat echipa care a implementat și a 
susținut proiectul care, fiind un proiect ce aducea cu el 
schimbare, la început a întâmpinat rezistență chiar din 
interior. Deschiderea și accesul la informațiile stocate în 
arhivele noastre către circuitul civil și către anumite pro-
fesii era ceva nou și era nevoie de susținere pentru a fi dus 
la bun sfârșit. Trecerea de la analogic la digital s-a făcut în 
câțiva ani grei. A însemnat o adevărată revoluție pentru 
un sistem ca al nostru, de cadastru și carte funciară, în 
care lumea era obișnuită să primească o hârtie cu sem-
nături și ștampilă. Eu consider că în anii care au urmat 
lucrurile au evoluat și noi, pot spune, am depășit niște 
bariere pe care nu ne imaginam la momentul respectiv să 
fie posibil să le dovedim. De exemplu, nu ne imaginam 
să fie posibil ca cineva să acceseze sistemul nostru și să 
înregistreze o cerere fără să se producă erori în baza de 
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câteva zeci de minute. Nu vă ascund că avem în plan și 
lansarea altor servicii, în perioada următoare. 

Vă referiți la facilități noi de acces?

Da. Și la facilități de obținere a informațiilor, pentru 
că una este să mergi la ghișeu, să depui o cerere, să aștepți 
trei zile și mult mai simplu este când cererea este depu-
să online și în 15-30 minute, obții informațiile solicitate. 

Fiecare imobil are înregistrat 
în baza de date și istoricul său?

Toate modificările survenite după 2006 au fost înre-
gistrate electronic. Informațiile care stau la baza înscrie-
rilor din cartea funciară de dinainte de 2006, contractul 
de vânzare-cumpărare, ipoteca prin care s-a obținut un 
credit, documentele tehnice prin care am înscris o con-
strucție, tot ceea ce există în spatele cărții funciare se află 
în arhivele oficiilor de cadastru pe suport de hârtie. Sca-
narea acestora reprezintă una dintre prioritățile noastre. 
Ne dorim să le digitalizăm și să le punem la dispoziția 
publicului în aceleași condiții ca pentru extrasul de carte 
funciară. 

Ce tip de informații 
pot accesa membrii 
ANEVAR în e-Terra 3?

Vor putea depune cerere și vor 
putea obține extrasul de carte fun-
ciară al imobilelor. Pot avea acces și 
la partea de carte funciară, să vadă 
istoricul acesteia, la planuri etc., dar 
pentru a avea acces la actele din spa-
tele fiecărui imobil, va trebui să le 
introducem noi mai întâi în baza de 
date. 

Vă gândiți la extinderea 
colaborării cu ANEVAR? 

Să reușim acest prim pas impor-
tant, de a-i conecta pe toți colegii 
dvs. la e-Terra, la fel cum la acest 
moment sunt notarii publici, per-
soanele fizice sau juridice autoriza-
te, executorii judecătorești, experții 
judiciari. Apoi putem extinde cola-

Sorin Petre - Președinte ANEVAR & Mircea Viorel Popa - Director General Adjunct ANCPI, la Gala Premiilor ANEVAR
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borarea și o putem chiar îmbunătăți, cu noile servicii pe 
care le pregătim. 

Aveți în vedere tehnologia 
blockchain pentru baza de 
date pe care o gestionați?

Da, ne-am gândit la o dezvoltare și mai mare din 
punct de vedere electronic și de siguranță a stocării in-
formațiilor. Sistemul a fost început acum mulți ani și de-
vine încet-încet învechit. Trebuie să-i asigurăm o mente-
nanță deosebită pentru a putea obține rezultate. Avem în 
vedere o deschidere mai mare către public, crearea unor 
help-desk-uri, dar toate depind de cât de bine va supor-
ta aplicația aceste sarcini suplimentare. Vă dați seama 
că odată cu deschiderea noastră tot mai mare, aplicația 
ar putea avea de suferit și atunci va trebui sa intervenim 
tehnic pentru a putea acoperi toate situațiile neprevăzute. 

Cum a primit conducerea 
ANCPI premiul pentru 
cea mai bună colaborare 
interinstituțională, oferit 
în cadrul Galei Premiilor 
ANEVAR din acest an?

Am fost onorat să reprezint  
ANCPI în cadrul festiv prilejuit de 
Ziua Evaluatorului, onoare care tre-
buie tradusă ca însemnând și o mare 
răspundere, pentru că astăzi, creăm 
premisele unei colaborări cu o insti-
tuție extrem de serioasă, importantă, 
și sperăm ca această colaborare să fie 
una îndelungată.

Ce mesaj aveți pentru 
membrii ANEVAR?

Mesajul meu este unul de deschi-
dere și de apreciere a modului de lu-
cru. Îi așteptăm alături de noi în sis-
temul nostru integrat de cadastru și 
carte funciară și sperăm ca împreună 
să putem răspunde prompt interesu-
lui public. 
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Dipl.-Kauf. Reiner 
Lux, director executiv 
HypZert GmbH, 
Berlin, Germania

ESG (Criteriile de mediu, sociale  
și de guvernanță)/Durabilitatea  
în evaluarea proprietăților imobiliare

Î
n cadrul conferinței din 9 septem-
brie 2021, Reiner Lux, director exe-
cutiv al HypZert GmbH, a făcut o 
prezentare generală a dezvoltării 
unui instrument privind încadrarea 
factorilor sustenabilității – mediu, 

social și guvernanță (ESG) – în evaluarea 
proprietăților imobiliare. În introduce-
rea sa, autorul a făcut referire la imagini 
actuale cu inundații, dintre care unele 
avuseseră loc recent în Germania, sau la 
furtunile estivale care au devenit un feno-
men obișnuit în SUA. Ca atare,  ar trebui 
să fie clar pentru toată lumea: ne confrun-
tăm cu schimbări climatice importante 
cărora trebuie să le punem capăt. Toate 
statisticile arată că sectorul imobiliar este 
în prezent un important factor generator 
de emisii CO2, ceea ce înseamnă că și în 
sectorul imobiliar trebuie reduse masiv 
aceste emisii. Un întreg sector se gândeș-
te acum la modul în care să îndeplineas-
că cerințele celor mai diverse organizații, 
cum ar fi: Comisia Europeană sau, în do-
meniul bancar, Banca Centrală Europea-
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Prin instituirea așa-

numitei taxonomii, 

UE a creat în vara 

anului 2020 un cadru 

european uniform 

pentru evaluarea 

activităților economice.

care presupune aplicarea criteriilor sus-
tenabilității în toate domeniile societății. 
În acest context,  conceptul ESG (mediu, 
social și guvernanță, în engleză, Environ-
ment, Social and Governance) devine un 
element central. Uniunea Europeană este, 
de asemenea, angajată față de obiectivele 
menționate mai sus și lucrează intens la 
punerea lor în aplicare. În acest scop, flu-
xurile de capital urmează a fi canalizate, 
pe viitor, către activități economice dura-
bile. Prin instituirea așa-numitei taxono-
mii, UE a creat în vara anului 2020 un ca-
dru european uniform pentru evaluarea 
activităților economice. Acesta va facilita 
aprecierea gradului de durabilitate a acti-
vităților supuse evaluării. Astfel, au fost 
definite șase obiective de mediu pentru 
evaluarea activităților economice, precum 
finanțarea construcțiilor sau exploatarea 
imobilelor:

 Ű Atenuarea schimbărilor climatice

 Ű Adaptarea la schimbările climatice

 Ű Utilizarea durabilă și protecția resur-
selor de apă și a celor marine

 Ű Tranziția către o economie circulară

 Ű Prevenirea și controlul poluării

 Ű Protecția și refacerea biodiversității și 
a ecosistemelor.

În ceea ce privește sistemul de evalu-
are, se pune problema modului în care se 
înregistrează în prezent riscurile climati-
ce/de mediu și performanța energetică a 
clădirilor, precum și a modului în care s-ar 
putea realiza acest lucru în viitor. Trebuie 

nă sau, în Germania, Deutsche Bundes-
bank. În cele ce urmează, autorul prezintă 
abordarea  companiei HypZert din Ger-
mania cu privire la modul în care aceas-
ta dorește să integreze politica de mediu, 
socială și de guvernanță (ESG) și criteriile 
de sustenabilitate în evaluare. Abordări 
similare sunt urmărite, de exemplu, de 
PWC, deși ei vizează, mai degrabă, inves-
titorii imobiliari, în timp ce HypZert tin-
de să se concentreze pe sectorul financiar.

Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice  
și taxonomia UE

Odată cu adoptarea Acordului de la 
Paris privind schimbările climatice în 
2015 și cu definirea obiectivelor ONU 
privind schimbările climatice, a fost de-
marat la nivel internațional un proces 
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remarcat faptul că în prezent nu există un 
model de evaluare specific care să prezin-
te în mod explicit datele și informațiile 
corespunzătoare; de regulă, evaluarea se 
realizează întotdeauna ținând cont de alte 
criterii de evaluare adiacente, cum ar fi 
calculul valorii de piață și a valorii credite-
lor ipotecare sau indirect, prin aprecierea 
valorică a unor factori, precum:

 Ű chiriile

(pe viitor, criteriile de durabilitate vor 
influența tot mai mult nivelul chiriilor)

 Ű costurile de administrare/de 
întreținere

(de exemplu, lucrările de întreținere, 
asumarea prețului pentru CO2 de către 
chiriaș și proprietar etc.)

 Ű Durata de viață utilă prevăzută/dura-
tă de viață utilă rămasă

(de exemplu, după modernizarea 
energetică)

 Ű Randamentul proprietății

(criteriile de durabilitate vor influența 
prețurile și, prin urmare, și randamentul 
proprietății)

 Ű Rata de capitalizare 

(de exemplu, politica financiară: even-
tualitatea majorării ratei din motive de 
durabilitate deficitară)

 Ű Valoarea terenului

(de exemplu, contaminarea solului, si-
tuația terenului)

Cu toate acestea, abordarea bazată pe 
parametri de evaluare individuali nu per-
mite să se tragă nicio concluzie cu pri-

vire la măsura în care rezultatul final al 
evaluării este influențat de criteriile de 
durabilitate.  

În acest context, un grup de lucru al 
companiei HypZert a propus să se utilize-
ze următoarele patru categorii de criterii 
ca bază pentru aprecierea durabilității din 
punctul de vedere al evaluatorului:

 Ű Riscurile climatice și de mediu

 Ű Proprietatea

 Ű Clădirea

 Ű Consumul energetic

Din perspectiva grupului de lucru, în 
cadrul primei categorii de criterii, „Ris-
curi climatice și de mediu“, trebuie să 
se aibă în vedere elemente, precum: in-
undațiile masive care iau formă de po-
top, furtunile/tornadele, grindina/ploile 
torențiale, inundațiile, emisiile, erupțiile 
vulcanice și cutremurele. Aceste informa-
ții sunt oferite în multe țări de către fur-
nizori terți; în Germania, de exemplu, ele 
sunt puse la dispoziție de către Köln Asse-
kuranz, o filială a Münchener Rück (Mu-
nich Re), care oferă aceste date/informații 
în întreaga lume.

În cadrul celei de-a doua categorii 
de criterii, „Proprietate”, se vor lua în 
considerare factori, precum: „infrastruc-
tura socială“ (grădinițe, școli, aprovizi-
onare locală, servicii medicale etc.) și „in-
frastructura ecologică“ (spații verzi, piste 
de bicicletă, stații de încărcare, carsharing 
etc.), precum și contaminarea solului (si-
turi poluate, impermeabilizarea solurilor, 
biodiversitate etc.); așadar, toate acele as-
pecte, pe care pun accentul și în prezent 
evaluatorii imobiliari.  

Cea de-a treia categorie de criterii, 
„Clădiri“, are în vedere domenii, precum: 
arhitectura (structura, înălțimea încăperi-
lor, durata de viață), construcția (izolație, 
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etanșeitate, materiale de construcție etc.) 
și dotarea (surse de energie regenerabilă, 
consum de apă, sisteme de încălzire etc.). 
Acești factori fac parte, de asemenea, din 
activitatea curentă a fiecărui evaluator 
imobiliar.

Cea de-a patra și ultima categorie de 
criterii ia în considerare consumul de 
energie, cu alte cuvinte, are în vedere con-
sumul de energie primară necesar pentru 
o anumită clădire. 

La fel ca în cazul ratingului pieței și al 
proprietății, și în acest caz, trebuie aplicat 
un sistem de punctaj. În acest sens, grupul 
de lucru HypZert a propus o scală cu șase 
trepte, dar la fel de bine ar putea exista și 
o scală cu trei trepte, similară unui sema-
for sau, ca în cazul ratingului pieței și al 
proprietății, un sistem de clasificare pro-
gresiva cu 10 unități. Până la urmă, scala 
pentru care se optează ține de preferințele 
fiecăruia. 

În etapa următoare, modelul de punc-
tare trebuie prevăzut cu o anumită pon-

dere. Pe baza numeroșilor ani de experi-
ență a membrilor grupului de lucru și a 
obiectivelor sistemului de punctaj pentru 
durabilitate și consum de CO2, s-a conve-
nit ca cea de-a patra categorie de criterii, 
„Consumul de energie”, să primească cea 
mai mare pondere în evaluare, de 40%, 
iar primele trei categorii să fie conside-
rate ca având ponderi aproximativ egale, 
de 15%, 20% și, respectiv, 25%. Imediat 
ce vor fi disponibile primele date „reale“, 
acestea vor fi evaluate și folosite pentru 
validarea ponderii alocate în sistemul de 
evaluare. 

Stadiul actual de dezvoltare a mode-
lului de punctaj este prezentat în cât mai 
multe locuri posibile, iar autorul și mem-
brii grupului de lucru sunt recunoscători 
pentru orice sugestie. Pentru că un lucru 
este clar: trebuie să acționăm! Cu cât mai 
repede, cu atât mai bine. Iar acest instru-
ment ar putea contribui semnificativ la 
identificarea riscurilor și la evidențierea 
necesității de acțiune care rezultă de aici. 
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Prof. dr. Aart 
Hordijk, retras 
din activitatea 
didactică, MRICS, 
a.c.hordijk@tias.edu

Abordări privind valoarea 
prudentă a proprietății imobiliare 
în Europa. Studiu practic

1. Introducere
În anul 2017, Basel III a introdus o 

nouă definiție privind valoarea proprietă-
ții imobiliare, o definiție bazată pe prin-
cipii și care trebuia implementată de UE/
EBA în 2020. Procesul de implementare a 
fost perturbat de pandemia COVID-19, 
ceea ce a condus la amânarea acesteia. 
Comunitatea evaluatorilor era deja pro-
fund preocupată de consecințele imple-
mentării. Prin urmare, pentru a evita un 
proces de implementare haotic, vulnera-
bil la tot felul de neînțelegeri și interpre-
tări, s-a luat inițiativa de a analiza obsta-
colele de implementare.

Această lucrare reprezintă o sinteză 
practică a rezultatelor cercetării.  

2. Organizarea inițiativei
HypZert, o organizație germană a eva-

luatorilor certificați cu specialitatea evalu-
area proprietății imobiliare, deja anticipa 
noua abordare prin stabilirea rețelei pri-

vind valoarea sustenabilă pe termen lung 
(în engleză, Long Term Sustainable Value 
Network). În cadrul Conferinței Anuale a 
HypZert, organizată la Bonn în ianuarie 
2020, s-a format un grup de studiu: 

 Ű Prof. Neil Crosby (Reading, UK) și 
Prof. Aart Hordijk (Tilburg, NL, re-
tras din activitate) s-au oferit să rea-
lizeze un studiu independent privind 
implementarea definiției din cadrul 
Regulamentului Basel III, deoarece, 
după părerea acestora, erau necesa-
re reglementări suplimentare pentru 
a evita diferențele mult prea mari în 
procesul de implementare din Europa

 Ű S-a primit sprijin din partea organi-
zațiilor de elaborare a standardelor, 
IVSC, TEGoVA și RICS, care au au 
realizat studiul împreună cu experți 
din cadrul HypZert, din România și 
Spania
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 Ű Asistență tehnică din partea 
reprezentanților:

 Ű Industriei bancare

 Ű Comunității de evaluatori 

 Ű Au fost consultați numeroși membri 
ai mediului academic din Europa 

Studiul s-a finalizat în mai 2021.

3. Definiții ale valorii 
proprietății imobiliare

Până în prezent, autoritățile de regle-
mentare din Europa permit două definiții 
ale valorii proprietății imobiliare:

a. Valoarea de piață, VP: Valoarea de 
piață reprezintă suma estimată pentru 
care o (proprietate/EVS) (un activ sau 
o datorie/IVS) ar putea fi schimbat(ă) 
la data evaluării, între un cumpără-
tor hotărât și un vânzător hotărât, 
într-o tranzacție nepărtinitoare, după 
un marketing adecvat și în care părți-
le au acționat în cunoștință de cauză, 
prudent și fără constrângere.

Observații:
 Ű Definiția prețului de schimb la un 

moment precis de timp

 Ű Pentru creditare: VP este o confirma-
re a unui preț de achiziție corect 

 Ű Nu oferă niciun fel de informații cu 
privire la nivelul general al prețurilor, 
dacă la acel moment sunt prea ridicate 
sau prea scăzute, nu reprezintă o ana-
liză, ci o „înregistrare a faptelor”.

 Ű Nu identifică potențiale aspecte ciclice

Cu toate acestea, la fiecare criză eco-
nomică: întrebări despre valoarea de piață

b. Valoarea pe termen lung, VTL: va-
loarea unui bun imobil determinată 
printr-o evaluare prudentă a vandabi-
lității viitoare a proprietății, luând în 

considerare aspectele de durabilitate 
pe termen lung ale proprietății, con-
dițiile de piață normale și locale, uti-
lizarea curentă a acesteia și utilizările 
alternative  adecvate ale proprietății.*

Observații:
 Ű VTL nu reprezintă o încercare de a 

stabili o valoare de piață conservatoa-
re sau o valoare de piață în condiții 
restrictive de marketing.

 Ű VTL este un model alternativ matur, 
care se fundamentează pe caracteris-
tici diferite. VTL poate porni totuși 
de la o parte sau majoritatea acelo-
rași date de intrare sau de la date de 
intrare asemănătoare cu cele utiliza-
re pentru VP și utilizează metode de 
evaluare asemănătoare, cum ar fi me-
toda investiției sau costul de înlocuire 
depreciat. 

*Sursa: Evaluările pentru garantarea îm-
prumutului și valoarea pe termen lung (în 
engleză, Bank lending valuations and mor-
tgage lending value) Raport RICS, 2018

c. În viitor, se va adăuga și definiția va-
lorii proprietății imobiliare stabilită 
prin Regulamentul Basel III:

„Valoarea proprietății: valoarea trebuie 
estimată în mod independent, utilizând 
criterii de evaluare prudențiale conserva-
toare. Pentru a asigura faptul că valoarea 
proprietății este determinată într-un mod 
prudențial și conservator, valoarea trebu-
ie să excludă așteptările unor creșteri de 
prețuri și trebuie ajustată pentru a lua în 
considerare posibilitatea ca prețul curent 
de piață să fie semnificativ superior valorii 
care ar fi sustenabilă pe durata împrumu-
tului. Autoritățile naționale de suprave-
ghere ar trebui să elaboreze ghiduri, sta-
bilind criterii de evaluare prudențiale, în 
situația în care astfel de ghiduri nu sunt 
deja prevăzute prin legislația națională. 
Atunci când se poate determina o valoare 
de piață, valoarea prudențială nu ar trebui 
să depășească valoarea de piață…”  
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*Basel III definește Valoarea prudentă, 
majoritatea celorlalte discuții privind ti-
purile alternative ale valorii pentru garan-
tarea împrumutului utilizează termeni, 
precum valoarea pe termen lung sau va-
loarea sustenabilă pe termen lung (VTL, 
VSTL). 

Observații și provocări:
 Ű Va fi o provocare pentru un evaluator 

cu specializarea evaluarea proprietății 
imobiliare să recunoască o creștere de 
preț „speculativă” 

 Ű Ar trebui anticipate modificări-
le viitoare ale pieței pe toată durata 
împrumutului

 Ű Rezultatul evaluării nu ar trebui să fie 
superior valorii de piață

4. Abordări privind valoarea prudentă a 
proprietății imobiliare în Europa

Raportul a fost finalizat în luna mai 
2021 și a fost trimis către instituțiile UE și 
către EBA. Constatările studiului au con-
dus la următoarele concluzii și recoman-
dări importante: 

a. Concluzii pentru evaluatori:

 Ű Cerințele Basel III ar impune schim-
bări majore în practica evaluării 

 Ű Formarea unei expertize în Europa, în 
ansamblul său, necesită timp

 Ű Ghidurile UE ar trebui completate în 
fiecare stat membru UE cu ghiduri 
naționale

 Ű Definiția Basel III implică o compara-
ție cu valoarea de piață 

 Ű Valoarea prudentă necesită facto-
rii care influențează valoarea, atât a 

proprietății comerciale, cât și a celei 
rezidențiale:

 Ű indicatorii financiari, ratele fără 
risc, primele de risc, rata dobân-
zii, creditele pentru finanțarea 
locuințelor

 Ű indicatorii cererii: PIB-ul, chel-
tuielile de consum, rata de ocu-
pare a forței de muncă, datele 
demografice

 Ű utilizarea seriilor de timp, a indi-
catorilor imobiliari și a factorilor 
care influențează valoarea proprie-
tății imobiliare.

b. Recomandări pe termen scurt:

 Ű Mai ales din cauza pandemiei de CO-
VID-19, care face incerte așteptările 
viitoare, ar trebui să se păstreze ca-
drul de reglementare actual

 Ű Ar trebui să se păstreze dreptul de a 
alege între valoarea de piață (VP) și 
valoarea pe termen lung (VTL):

 Ű VP și VTL sunt noțiuni consa-
crate, standardizate, dovedite și 
testate

 Ű VP și VTL sunt noțiuni pe care 
și evaluatorii și creditorii le înțe-
leg bine

 Ű Sistemele de formare garantează 
faptul că evaluatorii profesioniști 
pot aplica VP și VTL

c. Recomandări privind opțiunile pe 
termen mediu și lung: 

 Ű Reglementările UE ar trebui să stabi-
lească numai principiile generale (nu 
o abordare unică)
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NB: Autorul poate 

pune la dispoziție 

la cerere varianta 

integrală a raportului

 Ű Valoarea prudentă a proprietății imo-
biliare trebuie sprijinită prin:

 Ű interpretări sau ghiduri suplimen-
tare și standarde de evaluare

 Ű aplicabile în mod egal pe toate pie-
țele imobiliare naționale

 Ű va produce modificări în cadrul 
profesiei de evaluator și a practici-
lor bancare 

 Ű cunoștințele și formarea de specia-
litate suplimentare vor fi o necesi-
tate absolută

 Ű Constrângeri majore:

 Ű disponibilitatea informațiilor pen-
tru seriile de timp istorice variază 
între statele membre UE

 Ű colectarea unor informații credibi-
le despre trecut constituie o provo-
care majoră

 Ű Cu toate acestea, reproducerea trecu-
tului nu reprezintă o anticipare a vii-
toarelor schimbări structurale

 Ű De asemenea, cum integrăm concep-
tul de „Lebăda neagră”, precum: criza 
financiară, 11 septembrie, iar acum 
COVID?

Studiul identifică multitudi-
nea de probleme cu care se 
pot confrunta evaluatorii și in-
clude, de asemenea, un tabel 
cu măsurile necesar a fi luate 
pe termen lung pentru a facilita 
orice implementare a definiției 
din Regulamentul Basel III. Au-
torii speră că studiul realizat ar 
putea contribui la o implemen-
tare fără probleme a definiției 
valorii proprietății imobiliare in-
clusă în Regulamentul Basel III. 
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Michael MacBrien,
Editor TEGoVA

Legislația UE privind clima va 
transforma proprietatea imobiliară.
Practica de evaluare ar trebui  
să urmeze schimbarea

Momentul decisiv pentru proprietatea imobiliară din cadrul acțiunilor 
climatice a venit pe 14 iulie odată cu pachetul legislativ european 
Pactul Verde.

A 
fost mai degrabă ceva de 
tipul „Big Bang” decât un 
proces gradat. Cei două-
zeci de ani de legislație ai 
Uniunii nu au impus ni-
mic mai mult decât obli-

gația de a renova clădirile din punctul 
de vedere al eficienței energetice, atunci 
când proprietarul însuși hotărăște să 
efectueze lucrări de renovare de o anu-
mită amploare, obligația de a renova 
3% pe an din fondul imobiliar al admi-
nistrației centrale, sau, dacă acest lucru 
este considerat dificil, de a lua măsuri 
oarecum ambigue, de tipul unui certi-
ficat de performanță energetică (EPC) 
și de a inspecta sistemele de încălzire 
și de răcire. Nu este de mirare că rata 
de renovare în Europa rămâne 1-2% pe 
an din fondul imobiliar și că cea mai 
mare parte a lucrărilor reprezintă re-

novări ușoare, care ascund ineficiențele 
energetice mai multe decenii. Comisia 
Europeană calculează că acest tip de 
progres ne va conduce la neutralitatea 
climatică în aproximativ o sută de ani. 

Este adevărat că în acest interval, 
UE a stabilit totodată ținte de reducere 
a emisiilor de gaze cu efect se seră și că 
țintele pentru 2020 au fost de departe 
îndeplinite. Însă acestea, precum și țin-
te suplimentare au fost fixate în urmă 
cu numai trei ani și nu au ținut pasul cu 
încălzirea climei.

Este motivul pentru care UE și-a fi-
xat două noi ținte: neutralitatea clima-
tică până în 2050 și reducere cu 55% a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până 
în 2030, ceea ce schimbă totul, iar Co-
misia combină acum aceste ținte cu 
propuneri de legislație obligatorie.
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 Ű Reversarea Directivei privind taxa-
rea energiei, de la favorizarea siste-
melor de încălzire pe combustibili 
fosili la favorizarea sistemelor de 
încălzire cu emisii de carbon cât 
mai reduse

 Ű Cota de energie regenerabilă din 
sistemele de încălzire și răcire tre-
buie să crească anual cu 1,1%

 Ű Conectarea digitală și sistemele de 
încărcare inteligente pentru zonele 
de parcare cu acces public, inclusiv 
cele deținute în proprietate privată

Pentru Comisia Europeană, lovitura 
a fost să lanseze cea mai mare parte a pa-
chetului legislativ „Pregătiți pentru 55” 
într-o singură zi, ceea ce înseamnă că le-
gislația propusă nu poate fi tratată separat 
în cadrul procesului legislativ. Pentru pro-
prietatea imobiliară, acest fapt a însemnat:

 Ű Extinderea schemei de certificate 
verzi (EU ETS) la clădiri, cuplate 
cu Fondul Social European pentru 
Climă (72,2 miliarde EUR) pentru 
a contribui la amortizarea impactu-
lui asupra gospodăriilor celor mai 
vulnerabile
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a clădirilor cu destinație militară 
sau ecleziastică și nici nu mai există 
„abordări alternative”.

Pe 14 decembrie, aceste prevederi 
vor fi suplimentate printr-o nouă legis-
lație care creează obligații de renovare 
de neevitat pentru fondul imobiliar cu 
cele mai slabe performanțe, fie public, 
fie privat.

Toate acestea reprezintă o dinamită 
politică, o situație în care proprietarii și 
ocupanții clădirilor sunt dublu loviți prin 
cerințele de renovare și prin facturi mai 
mari la sistemele de încălzire existente. 

 Ű Obligația existentă de a renova anu-
al 3% din fondul imobiliar ocupat și 
deținut de administrația centrală se 
va extinde la „autoritățile publice” 
– ceea ce înseamnă orice autoritate 
publică, indiferent de nivel: central, 
regional, local, exclusiv locuințele 
sociale – și extinsă la imobilele în-
chiriate. Clădirile deținute de au-
toritățile publice trebuie să devină 
imobile cu emisii aproape de zero; 
clădirile închiriate conform unui 
contract nou de închiriere trebuie 
să fie certificate energetic ca EPC 
nivel A sau EPC nivel B. Nu se mai 
aplică excepții în cazul succesiunii, 
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Pentru piețele 

imobiliare, se pare 

că termenul de 

active blocate va 

reprezenta noua 

monedă de schimb. 

Pentru evaluatori, 

aceasta înseamnă că 

nu va fi timp pentru 

o trecere ușoară 

prin prime de piață 

reduse pentru „active 

verzi” și discounturi 

reduse pentru cele 

care nu corespund 

standardelor verzi 

(brown buildings). 

Va fi nevoie de o 

schimbare rapidă 

a punctului focal 

din evaluare.

venții și termene etapizate. Nici un po-
litician nu va înăspri ETS și mai mult, 
pentru a relaxa reglementările privind 
renovarea clădirilor. 

În cele din urmă, „lovitura” pen-
tru sectorul imobiliar va fi și mai mare 
decât sugerează cifra de 55% reducere 
a emisiilor de gaze cu efect de seră, în 
sectorul construcțiilor, emisiile vor tre-
bui să scadă cu 60% până în 2030, în 
comparație cu nivelurile din 2015, emi-
siile din sectorul rezidențial trebuind să 
scadă cu 61%-65%, iar cele din sectorul 
serviciilor cu 54%-61%. Emisiile din 
sectorul construcțiilor s-au redus cu 
18% între 2005 și 2017. Acum trebuie 
să scadă la o rată de trei ori mai mare. 

Pentru piețele imobiliare, se pare 
că termenul de active blocate va repre-
zenta noua monedă de schimb. Pentru 
evaluatori, aceasta înseamnă că nu va fi 
timp pentru o trecere ușoară prin prime 
de piață reduse pentru „active verzi” și 
discounturi reduse pentru cele care nu 
corespund standardelor verzi (brown 
buildings). Va fi nevoie de o schimbare 
rapidă a punctului focal din evaluare. 

EVS 2020 a avut curajul să deschidă 
calea abordând acest subiect, însă profe-
sia va trebui să meargă rapid mai depar-
te. Am deschis seria de studii pe această 
temă cu un articol important scris de 
Peter Sweatman – autor care scrie în 
nume propriu dar care deține informații 
unice legate de funcția sa de raportor al 
Energy Efficiency Financial Institutions 
Group (EEFIG), sursa cheie a Comisiei 
pentru asistență tehnică în vederea ac-
celerării finanțării private a măsurilor 
privind eficiența energetică. 

*Articol preluat/tradus din Nr. 23 
al publicației European Valuer, editată 
de TEGoVA

Ne putem aștepta să tempereze aces-
te propuneri legislative Consiliul de 
Miniștri într-un mod semnificativ, așa 
cum s-a mai întâmplat de atâtea ori în 
trecut, însă, de această dată, există o 
diferență: consensul științific, politic și 
„al străzii” este că trebuie să acționăm 
neîntârziat.

Toate acestea în combinație cu fap-
tul că nu mai există spațiu de negociere, 
în special, pentru proprietatea imobi-
liară. Pachetul european Pactul Verde/
Pregătiți pentru 55 privește mult mai 
mult decât clădirile – reglementează 
strict industria, transportul și agricul-
tura și își propune zero emisii în noile 
forme de emisii ridicate de carbon, de 
exemplu, economia digitală și centrele 
de apel, plus că stabilește un mecanism 
prin care se asigură că țările terțe care 
doresc să exporte către cea mai mare 
putere comercială de la nivel mondial, 
nu vor putea face acest lucru prin pro-
cese care generează emisii puternice de 
carbon.

Ținta generală de reducere a emisii-
lor de gaze cu efect de seră cu 55% face 
imposibil transferul poverii de la clădiri 
la alte sectoare, în primul rând, din ca-
uza cotei clădirilor în ecuația generală 
(36% din emisiile de gaze cu efect de 
seră și 40% din consumul de energie) 
și, în al doilea rând, deoarece celelalte 
sectoare sunt lovite la fel de dur, ceea ce 
conduce la o reorganizare rapidă și su-
per-costisitoare a mai multor industrii, 
așa cum se întâmplă în industria auto-
mobilelor. Nu va fi posibil, nici practic, 
nici politic să se crească povara în altă 
parte pentru a ușura sectorul imobiliar.

În interiorul ecuației imobiliare, se 
aplică aceeași lege a fizicii politice: ex-
tinderea ETS la clădiri va lovi din greu 
milioane de oameni, chiar și cu sub-
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Raport de analiză statistică  
a Bazei Imobiliare de Garanții (BIG)

A. STATISTICI GENERALE PE TIPURI ȘI SUBTIPURI  
DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

Q2 2021

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

Tip  
proprietate

Sumă valori  
de piață  

(milioane €)1

Procentaj 
valoric (%)

Număr 
rapoarte

Procentaj 
cantitativ (%)

Rezidențială 2.309,28 35,05 25.467 81,38

Comercială 1.890,98 28,70 1.838 5,87

Industrială 1.455,36 22,09 1.611 5,15

Teren 501,06 7,61 1.942 6,21

Agricolă 245,75 3,73 217 0,69

Mixtă 126,04 1,91 166 0,53

Alte tipuri 59,31 0,90 54 0,17

Total 6.587,78 100,00 31.295 100,00

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

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

1 Ordine descrescătoare a sumei valorilor de piață

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

a. Proprietăți de tip rezidențial

b. Proprietăți de tip comercial

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

Procentaj  
valoric (%)

Număr  
rapoarte

Procentaj  
cantitativ (%)

Rezidențială

Apartament în bloc 1.326,53 57,44 19.262 75,64

Casă cu teren 697,52 30,21 5.263 20,67

Bloc de apartamente 151,82 6,57 46 0,18

Apartament în casă 93,14 4,03 879 3,45

Ansamblu rezidențial 40,25 1,74 17 0,07

Total 2.309,28 100,00 25.467 100,00

Sumă valori de piață (milioane €) 
– Proprietăți rezidențiale

Sumă valori de piață (milioane €) 
– Proprietăți comerciale

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

Procentaj  
valoric (%)

Număr  
rapoarte

Procentaj  
cantitativ (%)

Comercială

Spațiu comercial - clădire 
independentă 918,31 48,56 722 39,28

Spațiu de birouri - clădire 
independentă 546,59 28,91 241 13,11

Unitate de cazare 223,18 11,80 154 8,38

Spațiu comercial - parte dintr-o 
clădire

167,56 8,86 628 34,17

Spațiu de birouri - parte dintr-o 
clădire 29,29 1,55 88 4,79

Spațiu de agrement 6,04 0,32 5 0,27

Total 1.890,98 100,00 1.838 100,00
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c. Proprietăți de tip industrial

d. Proprietăți de tip agricol

Sumă valori de piață (milioane €)  
– Proprietăți industriale

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

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

Industrială
Spațiu de producție 759,56 52,19 779 48,36

Spațiu de depozitare și logistică 695,79 47,81 832 51,64

Total 1.455,36 100,00 1.611 100,00

e. Proprietăți de tip mixt

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

Procentaj  
valoric (%)

Număr  
rapoarte

Procentaj 
cantitativ (%)

Mixtă

Proprietate multifuncțională (mai mult de două utilizări) 77,58 61,56 102 61,45

Spațiu comercial și de birouri 18,52 14,69 21 12,65

Spațiu de producție și depozitare 14,78 11,73 23 13,86

Bloc apartamente cu spații comerciale (retail) 10,03 7,96 12 7,23

Spațiu de birouri cu spații comerciale (retail) 5,12 4,06 8 4,82

Total 126,04 100,00 166 100,00

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

Agricolă

Fermă zootehnică 99,82 40,62 96 44,24

Siloz 67,09 27,30 44 20,28

Fermă avicolă 18,59 7,57 19 8,76

Fermă agricolă de cultură 14,60 5,94 22 10,14

Cramă/ Centru de vinificație 12,93 5,26 4 1,84

FNC 12,29 5,00 7 3,23

Seră legumicolă / floricolă 7,49 3,05 7 3,23

Abator 7,36 2,99 5 2,30

Livadă 3,84 1,56 7 3,23

Moară 0,88 0,36 4 1,84

Fermă piscicolă 0,55 0,22 1 0,46

Stațiune de cercetare 0,32 0,13 1 0,46

Total 245,75 100,00 217 100,00

Sumă valori de piață (milioane €)  
- Proprietăți agricole
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f. Proprietăți de tip teren

Sumă valori de piață (milioane €)  
– Proprietăți mixte

Sumă valori de piață (milioane €)  
– Terenuri

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

Teren

Intravilan construcții 288,59 57,60 960 49,43

Extravilan 82,99 16,56 371 19,10

Intravilan arabil 61,03 12,18 313 16,12

Cu destinație agricolă 58,34 11,64 286 14,73

Cu destinație specială 9,40 1,88 6 0,31

Cu destinație forestieră 0,71 0,14 6 0,31

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

Total 501,06 100,00 1.942 100,00

g. Alte tipuri de proprietăți

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

Alte tipuri

Stație distribuție carburanți 21,21 35,76 39 72,22

Centrală electrică fotovoltaică 18,27 30,81 9 16,67

Centrală hidroelectrică 12,71 21,43 5 9,26

Centrală electrică eoliană 7,12 12,00 1 1,85

Total 59,31 100,00 54 100,00

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

B. INDICATORI STATISTICI PE TIPURI DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

a. Proprietăți de tip rezidențial

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

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

Alba Iulia Casă cu teren 849

Alba Iulia Apartament în bloc 981

Alexandria Apartament în bloc 755

Arad Apartament în bloc 1.014

Arad Casă cu teren 803

Bacău Apartament în bloc 919

Baia Mare Apartament în bloc 950

Bârlad Apartament în bloc 839

Bistriţa Apartament în bloc 859

Botoșani Apartament în bloc 991

Brașov Apartament în bloc 1.250

Brașov Casă cu teren 1.088

Brăila Apartament în bloc 918

București Apartament în bloc 1.333

București Apartament în casă 1.500

București Casă cu teren 1.440

Buzău Apartament în bloc 1.060

Buzău Casă cu teren 1.028

Călărași Apartament în bloc 875

Cluj-Napoca Casă cu teren 1.698

Cluj-Napoca Apartament în bloc 1.819

Codlea Apartament în bloc 980

Constanţa Casă cu teren 1.175

Constanţa Apartament în bloc 1.291

Craiova Casă cu teren 1.033

Craiova Apartament în bloc 1.233

Dej Apartament în bloc 872

Deva Apartament în bloc 963

Drobeta-Turnu Severin Apartament în bloc 868

Focșani Apartament în bloc 868

Galaţi Apartament în bloc 1.033

Giurgiu Apartament în bloc 730

Hunedoara Apartament în bloc 591

Iași Apartament în bloc 1.160

Iași Casă cu teren 1.080

Mangalia Apartament în bloc 1.047

Onești Apartament în bloc 697

Oradea Casă cu teren 958

Oradea Apartament în bloc 1.125

Piatra-Neamţ Apartament în bloc 833

Pitești Apartament în bloc 1.083

Ploiești Apartament în bloc 947

Râmnicu Vâlcea Apartament în bloc 992

Reșiţa Apartament în bloc 704

Roman Apartament în bloc 757

Satu Mare Apartament în bloc 806

Satu Mare Casă cu teren 769

Sfântu Gheorghe Apartament în bloc 899

Sibiu Apartament în casă 1.095
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Apartament în bloc – Top 10 valoare de piață/ mp Valoare de piaţă/ mp - Apartament în bloc

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

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

1 Cluj-Napoca 1.819

2 Bucureşti 1.333

3 Timişoara 1.301

4 Constanţa 1.291

5 Braşov 1.250

6 Craiova 1.233

7 Iaşi 1.160

8 Târgu Mureş 1.157

9 Sibiu 1.126

10 Oradea 1.125

Casă cu teren – Top valoare de piață/ mp

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

1 Cluj-Napoca 1.698

2 Bucureşti 1.440

3 Timişoara 1.287

4 Constanţa 1.175

5 Braşov 1.088

6 Iaşi 1.080

7 Craiova 1.033

8 Buzău 1.028

9 Oradea 958

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

Sibiu Apartament în bloc 1.126

Slatina Apartament în bloc 1.102

Slobozia Apartament în bloc 901

Suceava Apartament în bloc 982

Târgoviște Apartament în bloc 839

Târgu Jiu Apartament în bloc 1.102

Târgu Mureș Apartament în bloc 1.157

Târgu Mureș Casă cu teren 939

Timișoara Apartament în bloc 1.301

Timișoara Casă cu teren 1.287

Timișoara Apartament în casă 1.132

Tulcea Apartament în bloc 1.064

Turda Apartament în bloc 844

Vaslui Apartament în bloc 918

Zalău Apartament în bloc 805

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

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

1 Sector 1 1.789

2 Sector 3 1.422

3 Sector 2 1.394

4 Sector 6 1.262

5 Sector 4 1.239

6 Sector 5 1.176

Valoare de piață/ mp - Casă cu teren

Apartament în casă – Top valoare de piață/mp

Valori de piață (€/ mp) – Sectoare București

Sector 
București

Subtip  
proprietate

Valoare de piață  
(€/ mp)

1 Bucureşti 1.500

2 Timişoara 1.132

3 Sibiu 1.095

Valori de piață (€/ mp) – Sectoare București

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

Sector 1
Apartament în bloc 1.789

Apartament în casă 1.812

Sector 2
Apartament în bloc 1.394

Casă cu teren 1.469

Sector 3
Apartament în bloc 1.422

Casă cu teren 1.504

Sector 4
Casă cu teren 1.423

Apartament în bloc 1.239

Sector 5
Casă cu teren 1.178

Apartament în bloc 1.176

Sector 6 Apartament în bloc 1.262
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Valoare de piață/ mp - Apartament în bloc

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

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

b. Proprietăți de tip comercial

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

1 Constanța 0,63

Cu destinație agricolă

Spațiu comercial  
parte dintr-o clădire

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

1 Cluj-Napoca 1.764

2 Iaşi 1.238

Valori de piață (€/ mp) – Județe 

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

1 Ilfov 447

c. Proprietăți de tip industrial 

Spațiu de depozitare și logistică
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Număr de rapoarte de evaluare și număr  
de clădiri introduse în BIF – Baza de Informații Fiscale

Statistici generale la 31 martie 2021

Dinamica relativă a numărului de rapoarte realizate și de clădiri evaluate

Total

Număr clădiri Număr rapoarte Număr clădiri/raport

197.683 101.529 1.9
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1. Număr clădiri și număr rapoarte de evaluare – distribuție pe județe și București

Județ/
Bucureşti

Număr clădiri
Număr 

rapoarte

Pondere din 
total număr 
clădiri (%)

Pondere din 
total număr 
rapoarte (%)

Număr 
clădiri/raport

Alba 4.030 2.290 2,0 2,3 1,8

Arad 5.437 2.700 2,8 2,7 2,0

Argeş 4.463 2.832 2,3 2,8 1,6

Bacău 3.945 2.135 2,0 2,1 1,8

Bihor 8.335 3.634 4,2 3,6 2,3

Bistriţa-
Năsăud

2.215 1.458 1,1 1,4 1,5

Botoşani 1.762 1.130 0,9 1,1 1,6

Brăila 2.928 1.492 1,5 1,5 2,0

Braşov 7.639 3.897 3,9 3,8 2,0

Bucureşti 26.494 14.240 13,4 14,0 1,9

Buzău 3.440 1.641 1,7 1,6 2,1

Călăraşi 2.242 981 1,1 1,0 2,3

Caraş-Severin 2.011 949 1,0 0,9 2,1

Cluj 10.425 4.844 5,3 4,8 2,2

Constanţa 11.645 5.627 5,9 5,5 2,1

Covasna 1.632 870 0,8 0,9 1,9

Dâmboviţa 3.434 1.702 1,7 1,7 2,0

Dolj 5.275 3.256 2,7 3,2 1,6

Galaţi 4.469 2.200 2,3 2,2 2,0

Giurgiu 1.090 467 0,6 0,5 2,3

Gorj 2.635 1.590 1,3 1,6 1,7

Harghita 3.987 1.997 2,0 2,0 2,0

Județ/
Bucureşti

Număr clădiri
Număr 

rapoarte

Pondere din 
total număr 
clădiri (%)

Pondere din 
total număr 
rapoarte (%)

Număr 
clădiri/raport

Hunedoara 4.221 2.741 2,1 2,7 1,5

Ialomiţa 2.607 1.104 1,3 1,1 2,4

Iaşi 4.750 2.707 2,4 2,7 1,8

Ilfov 5.082 1.951 2,6 1,9 2,6

Maramureş 4.384 2.500 2,2 2,5 1,8

Mehedinţi 1.513 980 0,8 1,0 1,5

Mureş 7.120 3.411 3,6 3,4 2,1

Neamţ 3.273 1.516 1,7 1,5 2,2

Olt 2.715 1.271 1,4 1,3 2,1

Prahova 7.157 3.245 3,6 3,2 2,2

Sălaj 2.190 1.118 1,1 1,1 2,0

Satu Mare 3.592 1.888 1,8 1,9 1,9

Sibiu 5.289 2.449 2,7 2,4 2,2

Suceava 5.537 3.210 2,8 3,2 1,7

Teleorman 1.961 879 1,0 0,9 2,2

Timiş 7.042 3.412 3,6 3,4 2,1

Tulcea 1.738 696 0,9 0,7 2,5

Vâlcea 2.584 1.679 1,3 1,7 1,5

Vaslui 2.241 1.063 1,1 1,0 2,1

Vrancea 3.154 1.777 1,6 1,8 1,8

TOTAL 197.683 101.529 100 100 1.9

Țară

Topul județelor în care s-au evaluat cele mai multe clădiri în scopul impozitării
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2. Număr clădiri și număr rapoarte de evaluare – distribuție pe sectoare București

Distribuția relativă a numărului de clădiri evaluate pe sectoare București

Sector Bucureşti Număr clădiri Număr rapoarte
Pondere din total număr 

clădiri (%)
Pondere din total număr 

rapoarte (%)
Număr clădiri/raport

Sector 1 9.147 3.788 34,5 26,6 2,4

Sector 2 5.341 3.150 20,2 22,1 1,7

Sector 3 4.709 2.991 17,8 21,0 1,6

Sector 4 2.339 1.413 8,8 9,9 1,7

Sector 5 2.033 1.340 7,7 9,4 1,5

Sector 6 2.925 1.558 11,0 10,9 1,9

Bucureşti 26.494 14.240 100 100 1,9

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

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

Topul județelor în care s-au realizat cele mai multe rapoarte de evaluare 
în scopul impozitării clădirilor
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4. Număr clădiri și număr rapoarte de evaluare – distribuție pe tipuri  
de contribuabil: persoană fizică (PF), persoană juridică (PJ)

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

Luna Număr clădiri Număr rapoarte
Pondere din total număr 

clădiri (%)
Pondere din total număr 

rapoarte (%)
Număr clădiri/raport

Ianuarie 41.493 23.040 21,0 22,7 1,8

Februarie 63.679 31.809 32,2 31,3 2,0

Martie 92.511 46.680 46,8 46,0 2,0

TOTAL 197.683 101.529 100 100 1,9

Distribuția relativă a numărului de rapoarte realizate pe sectoare București

Tip contribuabil Număr clădiri Număr rapoarte
Pondere din total număr 

clădiri (%)
Pondere din total număr 

rapoarte (%)
Număr clădiri/raport

Persoana fizică 84.293 63.322 42,6 62,4 1,3

Persoana juridică 113.390 38.207 57,4 37,6 3,0

TOTAL 197.683 101.529 100 100 1,9

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

- Țară -
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Tip contribuabili Sector Bucureşti Număr clădiri Număr rapoarte
Pondere din total 
număr clădiri (%)

Pondere din total 
număr rapoarte (%)

Număr clădiri/raport

Persoană fizică

Sector 1 3.554 2.645 27,2 25,7 1,3

Sector 2 2.978 2.308 22,8 22,4 1,3

Sector 3 2.626 2.193 20,1 21,3 1,2

Sector 4 1.244 1.011 9,5 9,8 1,2

Sector 5 1.261 1.027 9,7 10,0 1,2

Sector 6 1.388 1.127 10,6 10,9 1,2

Total 13.051 10.311 100 100 1,3

Persoană juridică

Sector 1 5.593 1.143 41,6 29,1 4,9

Sector 2 2.363 842 17,6 21,4 2,8

Sector 3 2.083 798 15,5 20,3 2,6

Sector 4 1.095 402 8,1 10,2 2,7

Sector 5 772 313 5,7 8,0 2,5

Sector 6 1.537 431 11,4 11,0 3,6

Total 13.443 3.929 100 100 3,4

TOTAL 26.494 14.240 - - 1,9

- București -
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Situație comparativă persoane fizice vs. persoane juridice

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

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

Categorie utilizare Număr clădiri Număr rapoarte
Pondere din total număr 

clădiri (%)
Pondere din total număr 

rapoarte (%)
Număr clădiri/raport

Rezidențială 13.952 4.615 7,1 4,4 3,0

Nerezidențială 171.143 87.635 86,6 84,0 2,0

Mixtă 12.588 12.096 6,4 11,6 1,0

Tip contribuabil Categorie utilizare Număr clădiri Număr rapoarte Număr clădiri/raport

Persoană fizică

Nerezidențială 72.647 53.372 1,4

Mixtă 11.646 11.214 1,0

Persoană juridică

Rezidențială 13.952 4.615 3,0

Nerezidențială 98.496 34.261 2,9

Mixtă 942 882 1,1
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Indicatori Persoane fizice Firme

Număr total persoane fizice/firme raportoare 1.794 508

Număr total lucrări de evaluare 107.421 134.104

Total lucrări de evaluare 241.525

Cifră de afaceri (LEI) 65.886.944 154.159.489

Cifră de afaceri (EURO*) 13.352.304 31.241.157

Total cifră de afaceri (LEI) 220.046.433

Total cifră de afaceri (EURO*) 44.593.461

A. Statistici generale pe țară

B. Statistici generale pe județe și București
Persoane fizice – TOP 10 CIFRĂ AFACERI - București și județe 

* Cursul valutar aplicat în calcule:  1 Euro = 4,9345 lei – curs BNR din 1.09.2021

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

Nr. crt. București/ 
Județ

Cifră de afaceri     
(LEI)

Cifră de afaceri 
(EURO)

Cifră  
de afaceri (%)*

Nr. persoane 
fizice

Număr lucrări 
evaluare

Pondere  
lucrări (%)*

1 Timiș 7.889.875 1.598.921 13,9 84 2.235 2,1

2 București 6.872.414 1.392.728 12,1 248 7.616 7,2

3 Brașov 3.654.330 740.567 6,4 87 2.220 2,1

4 Constanța 2.774.046 562.174 4,9 87 3.477 3,3

5 Cluj 2.469.313 500.418 4,4 89 3.003 2,8

6 Bihor 2.063.288 418.135 3,6 60 2.129 2,0

7 Prahova 1.888.189 382.651 3,3 52 1.637 1,5

8 Dolj 1.539.587 312.005 2,7 61 1.673 1,6

9 Arad 1.529.205 309.901 2,7 38 1.156 1,1

10 Iași 1.521.669 308.373 2,7 61 1.772 1,7

Total 32.201.916 6.525.872 56,8 867 26.918 25,3

Raport de activitate:  
persoane fizice și firme, aferent 2020

Continuăm să publicăm raportul privind activitatea de evaluare desfășurată de 
membrii ANEVAR, persoane fizice și juridice. Acesta conține informații referi-
toare la: cifra de afaceri realizată pe parcursul anului 2020, ponderea lucrărilor 

de evaluare în funcție de specializare și de scopul evaluării, precum și cifra de afaceri în 
funcție de specializare și în funcție de scopul evaluării.

Raport de activitate
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Persoane fizice – TOP CIFRĂ AFACERI – Sectoare București 

Firme – TOP 10 CIFRĂ AFACERI - București și județe

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

Nr. crt. București/ 
Județ

Cifră de afaceri 
(LEI)

Cifră de afaceri 
(EURO)

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

evaluare
Pondere lucrări 

* (%)

1 București 89.047.845 18.045.971 57,8 145 69.728 52,0

2 Cluj 23.829.571 4.829.176 15,5 25 20.219 15,1

3 Constanța 4.771.411 966.949 3,1 20 4.061 3,0

4 Timiș 3.761.660 762.318 2,4 33 3.940 2,9

5 Sibiu 3.101.058 628.444 2,0 12 1.444 1,1

6 Brașov 3.089.763 626.155 2,0 28 2.882 2,1

7 Dolj 2.398.646 486.097 1,6 21 4.011 3,0

8 Iași 1.867.559 378.470 1,2 22 1.832 1,4

9 Vaslui 1.728.717 350.333 1,1 8 1.305 1,0

10 Arad 1.710.889 346.720 1,1 11 1.115 0,8

Total 135.307.119 27.420.634 87,8 325 110.537 82,4

Sectoare 
București

Cifră de afaceri (LEI) Cifră de afaceri (EURO)
Cifră de afaceri 

(%)
Nr. persoane 

fizice
Număr lucrări 

evaluare
Pondere lucrări 

(%)

2 1.777.732 360.266 25,9 45 2.193 28,8

3 1.499.979 303.978 21,8 59 1.927 25,3

1 1.413.046 286.361 20,6 40 1.451 19,1

6 950.022 192.526 13,8 46 1.010 13,3

4 645.533 130.820 9,4 38 603 7,9

5 586.102 118.776 8,5 20 432 5,7

Total 6.872.414 1.392.728 100,0 248 7.616 100,0

Raport de activitate
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Sectoare 
București

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

evaluare
Pondere lucrări 

* (%)

1 37.492.619 7.598.058 42,1 45 19.739 28,3

2 21.993.003 4.456.987 24,7 35 28.105 40,3

4 9.004.336 1.824.772 10,1 15 8.201 11,8

3 7.569.860 1.534.068 8,5 29 3.403 4,9

5 7.206.881 1.460.509 8,1 9 1.739 2,5

6 5.781.146 1.171.577 6,5 12 8.541 12,2

Total 89.047.845 18.045.971 100,0 145 69.728 100,0

Firme – TOP CIFRĂ AFACERI – Sectoare București

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

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

Specializare
Persoane fizice Firme

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

EPI 94,2 101.210 89,9 120.610

EI 0,2 254 1,6 2.173

EBM 5,5 5.872 7,9 10.575

EIF 0,1 72 0,05 61

VE 0,01 10 0,5 682

Total 100,0 107.418 100,0 134.101

C. Ponderea lucrărilor de evaluare în funcție de specializare 

D. Cifra de afaceri în funcție de specializare 

Specializare
Persoane fizice Firme 

Cifra de afaceri 
(%)

Cifra de afaceri 
(LEI)

Cifra de afaceri 
(EURO)

Cifra de afaceri 
(%)

Cifra de afaceri 
(LEI)

Cifra de afaceri 
(EURO)

EPI 92,7 61.044.714 12.371.003 77,9 120.071.517 24.333.067

EI 1,3 873.781 177.076 9,6 14.812.763 3.001.877

EBM 5,9 3.874.654 785.217 11,0 16.982.396 3.441.564

EIF 0,1 59.345 12.027 0,3 430.138 87.170

VE 0,1 34.448 6.981 1,2 1.862.671 377.479

Total 100,0 65.886.942 13.352.304 100,0 154.159.485 31.241.156

Raport de activitate
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Scopul evaluării
Persoane fizice FIRME  

Ponderea lucrărilor (%)
Număr lucrări de 

evaluare
Ponderea lucrărilor (%)

Număr lucrări de 
evaluare

Raportare financiară 2,8 2.989 4,3 5.759

Garantarea împrumuturilor 46,0 49.386 70,1 94.049

Pentru instanțe judecătorești 4,3 4.644 0,9 1.209

Fuziuni, achiziții, delistare 0,2 174 1,1 1.467

Impozitare 29,0 31.110 11,2 14.974

Stabilirea despăgubirilor în caz 
de expropriere

0,1 112 2,8 3.797

Proceduri de insolvență sau 
faliment

1,7 1.806 1,5 1.986

Pentru autorități publice 3,5 3.758 1,9 2.596

Garantarea și reeșalonarea 
datoriilor către stat 0,7 799 0,7 968

Verificarea evaluărilor 0,03 30 0,5 682

Alte scopuri 11,7 12.607 4,9 6.611

Total 100,0 107.415 100,0 134.098

E. Ponderea lucrărilor de evaluare în funcție de scopul evaluării 

F. Cifra de afaceri în funcție de scopul evaluării 

Scopul evaluării

Persoane fizice Firme

Cifră de afaceri 
(%)

Cifră de afaceri 
(LEI)

Cifră de afaceri 
(EURO)

Cifră de afaceri 
(%)

Cifră de afaceri 
(LEI)

Cifră de afaceri 
(EURO)

Raportare 
financiară 10,0 6.567.809 1.330.998 17,3 26.702.113 5.411.311

Garantarea 
împrumuturilor 8,8 5.810.694 1.177.565 44,6 68.819.929 13.946.687

Pentru instanțe 
judecătorești 14,5 9.558.824 1.937.141 0,9 1.382.788 280.229

Fuziuni, achiziții, 
delistare

0,8 528.793 107.162 5,2 8.017.013 1.624.686

Impozitare 41,7 27.485.854 5.570.140 11,7 18.020.172 3.651.874

Stabilirea 
despăgubirilor în 

caz de expropriere
0,4 241.384 48.918 1,0 1.511.089 306.229

Pentru proceduri 
de insolvență sau 

faliment
7,5 4.954.093 1.003.971 3,5 5.407.971 1.095.951

Pentru autorități 
publice 6,0 3.957.756 802.058 2,0 3.143.846 637.115

Garantarea și 
reeșalonarea 

datoriilor către 
stat

1,1 738.116 149.583 0,7 1.048.073 212.397

Verificarea 
evaluărilor 0,1 40.639 8.236 1,4 2.204.074 446.666

Alte scopuri 9,1 6.002.978 1.216.532 11,6 17.902.416 3.628.010

Total 100,0 65.886.940 13.352.303 100,0 154.159.484 31.241.156

Raport de activitate
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Eveniment profesional internațional: 
conferința „evaluarea activelor –  

o perspectivă globală în condițiile actuale”

În data de 9 septembrie, zi în care evaluatorii din România 
sărbătoresc în fiecare an profesia, ANEVAR și WAVO (World 
Association of Valuation Organisations) au organizat online 
o conferință cu participare internațională, intitulată „Evaluarea 
activelor – o perspectivă globală în condițiile actuale”.

Sorin Petre - președinte 
ANEVAR și Partner în cadrul 
companiei Pricewaterhou-
seCoopers Romania, Adri-
an Crivii - viitor președinte 
WAVO, președinte ANE-
VAR în perioada 2002-2003 
și CEO Darian DRS, dar și 
actualul președinte WAVO, 
Edward Au, au transmis me-
saje ce descriu principalele 
tendințe în dezvoltarea pro-
fesiei la nivel internațional.

Astfel, președintele ANE-
VAR, Sorin Petre, a deschis 
evenimentul cu o prezen-
tare a acestuia, subliniind 
importanța subiectelor atât 
practice, cât și teoretice 
din sfera profesiei de eva-
luator . „Consider că cererea 
de servicii de evaluare este în 
creștere, judecata profesio-
nală specifică acestor servicii 
trebuie realizată de oameni 
pregătiți profesional și capabili 
să estimeze o valoare bine ar-
gumentată”, a încheiat Sorin 
Petre.

Adrian Crivii, viitorul pre-
ședinte WAVO și președinte 
ANEVAR 2003-2004, a mo-
derat lucrările conferinței 
alături de Sorin Petre și a 
susținut o prezentare des-
pre viitorul și provocările 

profesiei în contextul digi-
talizării accelerate. Acesta 
a concluzionat: „Beneficiile 
utilizării computerului și a ba-
zelor de date vs. Internet of 
Things - IoT (muncă pe plat-
forme online) și a proceduri-
lor caracteristice muncii Just 
in time sunt: fără patrimoniu, 
fără timp pierdut, fără întârzi-
eri, fără eșecuri. Acest tip de 
muncă duce la apariția urmă-
toarei triade: Inteligența arti-
ficială – AVM - Big Data, iar 
evaluatorii trebuie să se adap-
teze și să își dezvolte abilită-
țile cerute de schimbare pen-
tru că viitorul nu va fi unul 
liniar, dar va fi în permanentă 
schimbare” .

Actualul președinte WAVO 
a menționat strânsa co-
laborare dintre WAVO și 
IVSC în vederea promovă-
rii Standardelor Internațio-
nale de Evaluare și organi-
zarea unor cursuri comune 
de pregătire profesională 
continuă. „Nu contează cât 
de mult realizăm singuri, ni-
ciodată nu va fi suficient ce 
realizăm de unii singuri într-o 
lume guvernată de informații. 
Schimbul de idei și cunoștin-
țe, favorizat de evenimente de 
acest tip, reprezintă un câștig 

pentru cei care ne urmăresc, 
iar conferința și prezentările 
invitaților noștri de astăzi vor 
fi transmise în toată lumea”, 
a declarat în deschidere 
Edward Au.

Speakerii invitați să ne 
împărtășească din experi-
ența lor au fost:
• Joseph HO – Managing 

Director LCH (Asia-Pacific) 
Surveyors Limited – Incer-
titudinea în evaluare

• Reiner LUX – Board 
Member WAVO | Ge-
neral Manager Hyp-
Zert GmbH – Model de 
scor pentru criteriile de 
sustenabilitate

• Francis NG – Principal 
Consultant of Lawson Da-
vid and Sung Surveyors 
Ltd (Hong Kong) - Motive 
pentru o pia ță imobiliară 
vibrantă în perioada ris-
curilor epidemice

• Prof. Aart HORDIJK – 
Phd (Retired), MRICS - 
Evaluarea prudentă a 
proprietății:

• Cum să implementăm 
noua definiție din Basel III?

• Terry R. DUNKIN – MAI, 
SRA, President of Interna-
tional Relations Committee 
of the Appraisal Institute 
| President of the Apprai-
sal Institute 2007 | Princi-
pal of Dunkin Real Estate 
Advisors: Stephen D. RO-
ACH – MAI, SRA, AI-GRS, 
CDEI, Vice chair of the 
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Education Committee | Prin-
cipal Member of the Real 
Estate Counseling Group of 
America: Stephen S. WAG-
NER – MAI, SRA, AI-GRS, 
Chair of the Appraisal In-
stitute’s Body of Knowled-
ge Committee | President 
of the Appraisal Institute 
2019 | Senior Appraiser Ter-
zo & Bologna, Inc – Co-
dul de etică, Standardele 
profesionale și Conduita 
profesională

• Adrian VASCU – Președinte 
ANEVAR 2014-2015 | Seni-
or Partner VERIDIO S.R.L. – 
Prezentarea sa s-a axat pe 
două aspecte: business-ul 
reprezentat de activita-
tea de evaluare și pe ceea 
ce reprezintă oamenii în 
contextul special actual. 
„Propun să navigăm între 

provocările aduse de di-
gitalizare, big data etc și 
ceea ce reprezintă de fapt 
oamenii. Pandemia ne-a 
facilitat reflecția asupra ce 
însemnăm noi în mijlocul 
acestor schimbări, ne-a 
demonstrat că tot ceea ce 
înseamnă tehnologie, bu-
siness, blockchain, digita-
lizare, nu mai contează în 
fața calității vieții omului. 
Valorizarea oamenilor tre-
buie să fie acum în prim 
plan. Oamenii care desfă-
șoară activitatea de evalu-
are nu vor putea fi înlocuiți 
niciodată 100% cu softuri 
și roboți”.

• Mircea POPA - Director 
General Adjunct Agenția Na-
țională de Cadastru și Pu-
blicitate Imobiliară - Acce-
sul evaluatorilor autorizați 

la informațiile din baza de 
date deținută de ANCPI

• Dana ABABEI – Președinte 
ANEVAR 2018-2019 | Direc-
tor general CMF CONSUL-
TING S.A. - Evaluarea clă-
dirilor verzi - Aspecte de 
luat în considerare

• Andrei BOTIȘ – RICS - 
Evaluator EPI, EI | Președin-
te RoGBC (Romania Green 
Building Council) - Finanța-
rea clădirilor verzi și credi-
tarea ipotecară a clădirilor 
verzi în România
Evenimentele profesiona-

le găzduite de ANEVAR sunt 
liantul care păstrează profe-
sioniștii din domeniu uniți și 
informați, asigurând în ace-
lași timp o permanentă evo-
luție a profesiei, de calitate și 
puternic ancorată în realități-
le economice.
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Gala Premiilor ANEVAR
9 septembrie 2021

Cea de-a șasea ediţie a Galei Premiilor ANEVAR a avut loc pe 
9 septembrie 2021. Pastrând tradiția din fiecare an, ANEVAR a 
premiat personalităţi din cadrul Asociaţiei și din alte organizaţii de 
profil, dar și susţinători ai profesiei de evaluator.

În imagini sunt și câștigătorii premiilor acordate în anul 2020, 
cei care nu le-au putut ridica personal, Gala de anul trecut fiind 
organizată online.

Premiile decernate în cadrul 
Galei din acest an au fost:
• Premiul ”Alexandru 

Gheorghiu” - Cristina 
Grigorescu, membru în 
Consiliul Director ANEVAR 
2016-2019, Președinte al 
Comisiei juridice, lector 
ANEVAR, EBM, EI, EPI

• Premiul pentru 
colaborarea remarcabilă 
cu ANEVAR - Agenția 
Națională de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară

• Premiul pentru sprijinirea 
profesiei de evaluator - 
Traian Grigore, membru de 
onoare și fondator ANEVAR, 
membru Senat ANEVAR 

2004-2012, Președinte 
Senat 2010-2012, membru 
al Consiliului Director 1992, 
1997-1999, Vicepreședinte 
Consiliul Director ANEVAR 
2000-2001, Vicepreședinte 
– Președinte al Comisiei 
de Etică 2002-2003

• Premiul pentru o carieră 
de valoare - Adrian Crivii, 
Președinte ANEVAR 2002-
2003, membru în Consiliul 
Director ANEVAR 1997-
2005, Viitor Președinte 
WAVO, lector ANEVAR, 
MAA, REV, EBM, EI, EPI, VE

• Premiul pentru cel mai 
apreciat speaker ANEVAR 
- Ileana Guțu, Membru 

Acreditat (MAA), Specializări: 
EI, EPI, VE, membru în 
Comisia de verificare 
și monitorizare, pentru 
prezentarea „Studiu referitor 
la multiplii de evaluare ai 
Bursei de Valori București“ 
- principalele concluzii”, 
Conferința „Evaluarea 
pentru piaţa de capital din 
România”, online, 8 iulie 2020

• Premiul pentru cel mai 
valoros articol din revista 
„Valoarea, oriunde este 
ea” - Bogdan Ștefan 
Radu, membru titular 
ANEVAR, Specializări: EPI, 
pentru articolul ”Opinie 
cu privire la obligativitatea 
realizării rapoartelor tehnice 
judiciare evaluatorii prin 
raportare la Standardele 
ANEVAR”, Revista Valoarea 
Oriunde este ea Nr. 29

• Premiul Președintelui 
Asociaţiei - Comisia de 
Etică și Disciplină

Traian GrigoreSorin Petre
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Daniel Manațe

Dan Ivănescu

Cristina Grigorescu

Bogdan Ștefan RaduAdrian Vascu

Adrian Crivii
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Premiul Președintelui 2021 - Comisia de Etică și Disciplină  
(Rodica Hășmășan)

Premiul Președintelui 2020 - Fundația „Apreciază Viața!” (Adrian Crivii)

Sorin Petre 

Mircea Viorel Popa - ANCPI

Marian PetreIleana Guțu

Gheorghe VîțăDumitriu Cristian Dumitru
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Adrian Vascu 

Orchestra Emy Drăgoi & Jazz Hot Club Romania
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C
ontinuăm să prezentăm și 
în acest număr al revistei 
„Valoarea, oriunde este ea“ 
setul de informaţii de piaţă 
utile atât evaluatorilor, cât 
și utilizatorilor rapoartelor 

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

Capitolul 1: Premise și Definiții

1. BIROURI

 Ű Colliers: Pentru piața din București, informațiile se ba-
zează 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 Cushman & Wakefield Echinox: Pentru piaţa de bi-
rouri, atât din București, cât și din ţară, informa-
ţiile sunt despre clădirile cu cele mai bune specifi-
caţii tehnice, unde s-a raportat cea mai mare chirie 
obtenabilă. 

 Ű Knight Frank: Pentru piața din București, informa-
țiile 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 ti-
pul de locație, în condiții de piață. 

 Ű CBRE: S-a raportat „Chiria prime”, care reprezintă chi-
ria 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 ni-
velul la care tranzacțiile relevante sunt finalizate în pia-
ță 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, indife-
rent 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. 

Informaţii corelate cu evaluarea proprietăţilor 
imobiliare și cu evaluarea întreprinderii
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 Ű Colliers, Knight Frank, JLL, 
C&WE: Chiriile raportate sunt 
de tip triplu net - toate cheltuieli-
le 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: cheltu-
ielile de capital rămân în sarcina 
proprietarului. 

 Ű Colliers, Knight Frank, JLL, 
C&WE, Darian: Chiriile ra-
portate sunt de tip contractual, 
astfel nu se iau în considerare 
facilitățile acordate de către pro-
prietar (luni de chirie gratui-
tă, contribuția proprietarului la 
amenajarea spațiului). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. CENTRE COMERCIALE

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

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

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

 Ű C&WE: Pentru București și ora-
șele principale din ţară s-au luat 
în considerare doar produsele 
moderne (minim 5.000 de mp 
suprafaţa închiriabilă, unde su-
prafaţa supermarketului/hiper-
marketului nu depășește supra-
faţa galeriei comerciale).

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

Locație central Piața Victoriei

semicentral
Floreasca, Barbu Văcărescu,  

Piața Presei, Politehnica, Lujerului

periferic Băneasa, Păcii, Pipera

VALOAREA  |  Q3 2021 63

INFORMAŢII DIN PIAŢĂ



Nota bene: cheltuielile de capital 
rămân în sarcina proprietarului. 

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

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

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

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

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

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

și prețul de tranzacționare/
prețuri negociate. 

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

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

3. SPAȚII INDUSTRIALE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Urmează tabele cu date la Q2 2021:
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 Ű CBRE România

Segment de piaţă București
Orașe primare  

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

Orașe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, 

Ploiești, Pitești, Arad)

Spaţii de birouri

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

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

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

11 - 14 7 - 10

Rata medie de neocupare (%) 12.2%

Iasi: 5,6% 
Cluj Napoca: 6,9% 

Brasov: 4.8% 
Timisoara: 5,9%

6,1%-6,3%

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

Centre comerciale

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

(eur/mp/lună)
70 25 - 30 15 - 18

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

Industrial

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

3,9 pentru suprafete  
< 10.000 mp 

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

3,20 - 4,0  
in functie de suprafata

2,60 - 3,50 
in functie de suprafata

Rata medie de neocupare (%) 6.00% 6.60% 3.50%

Rata de capitalizare (%) * 7.50% 8% - 9% 8,5% - 10,5%

* Rata de capitalizare pentru proprietăţi prime
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 Ű Colliers International

Segment 
de piaţă Indicatori București

Orașe primare  
(Iași, Cluj Napoca, Brașov, 

Timișoara, Constanţa)

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

Pitești, Arad)

Spaţii de 
birouri

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

Central 14 - 16

12 - 14.5 8 - 12Semicentral 10 - 14

Periferic 11 - 13

Rata medie de 
neocupare (%) medie piaţă 15.00%

Timișoara, Iași

10.75 Sibiu & Târgu 
Mureș n.a.Cluj Napoca

Brașov

Rata  
de capitalizare (%)

produse 
primare 6.75%

produse 
primare în Iași, 
Cluj Napoca, 

Timișoara

8% - 9%

interes foarte 
limitat din partea 
investitorilor și 
transparență 

redusă a 
tranzacțiilor

n.a.

produse 
secundare 8.00 - 10.00%

Centre 
comerciale

Chirie contractuală 
pentru un spaţiu de 
100 mp la parter, 

moda (eur/mp/lună)

produse 
primare 60-80 produse 

primare 35-45
media pe 

centrele din țară 12 - 25
produse 

secundare 35-40 produse 
secundare 14-18

Rata  
de capitalizare (%)

produse 
primare 6.75 - 7%

produse 
primare

7.50% 
- 8.25%

media pe 
centrele din țară

8.50-
10.00%produse 

secundare 8.00 - 9.50%

Spaţii 
industriale

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

< 3,000 mp 3.7-4.0

Brașov, 
Timișoara, 

Ploiești, Arad, 
Pitești

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

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

Rata medie  
de neocupare (%) medie piaţă 8.0%

Brașov n.a.

Sibiu, Craiova, 
Târgu Mureș 5% (Sibiu)

Cluj Napoca, 
Timișoara 8-9%

Iași, Constanţa 5%

Rata  
de capitalizare (%)

medie piaţă 8%
produse 
primare

8.25 
-9.00

Sibiu, Craiova, 
Târgu Mureș

9.25-
10.50%
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 Ű Darian DRS

Segment de piaţă București
Orașe primare  

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

Orașe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, 

Ploiești, Pitești, Arad)

Spaţii de birouri

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

ultracentral: 14 - 18 
central: 12 - 16 

semi-central: 10 - 14

Iasi: 10 - 15 
Cluj Napoca: 12 - 16 

Brasov: 10 - 16 
Timisoara: 12 - 16 
Constanta: 7 - 13

Sibiu: 7 - 13 
Craiova: 10 - 13 

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

Rata medie  
de neocupare (%) 15% - 20%

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

Brasov: 10% - 20% 
Timisoara: 5% - 15% 

Constanta: 10% - 20%

Sibiu: 10% 
Craiova: 15% 

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

Arad: 10% - 20%

Rata de capitalizare (%)
clasa A: 7.00 - 8.25% clasa A: 7.50 - 9% clasa A: 8.50 - 10%

clasa B: 8.25 - 9.5% clasa B: 8.50 - 10% clasa B: 9 - 10.5%

Centre comerciale

Chirie cerută,  
pentru un spaţiu de 100 

mp la parter, moda  
(eur/mp/lună)

ultracentral: 25 - 50 
central: 20 - 40 

median si periferic: 15 - 25

Iasi: 12 - 24 
Cluj Napoca: 15 - 40 

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

Sibiu: 12 - 25 
Craiova: 15 - 25 

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

Rata de capitalizare (%)

Artere comerciale  
principale: 7 - 8.25%

Artere comerciale  
principale: 7.50 - 9%

Artere comerciale  
principale: 8.50 - 10%

Artere comerciale  
secundare: 8 - 9.25%

Artere comerciale  
secundare: 8.50 - 10%

Artere comerciale  
secundare: 9.00 - 10.5%

Industrial

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

3.5 - 5.5

Iasi: 3 - 4.5 
Cluj Napoca: 3 - 4.5 

Brasov: 3.5 - 4.5 
Timisoara: 3.5 - 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 - 4

Rata medie  
de neocupare (%)

10%

Iasi: 10% 
Cluj Napoca: 10% 

Brasov: 10% - 15% 
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%

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

Segment de piaţă București Orașe primare (Iași, Cluj 
Napoca, Brașov, Timișoara)

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

Pitești, Arad)

Spaţii de birouri

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

central: 17.5 - 18.5 
semicentral: 13 - 15 

periferie: 9 - 12
11 - 15 9 - 11

Rata medie de neocupare (%) 13.1%

Iasi: 6% 
Cluj Napoca: 6% 

Brasov: 9% 
Timisoara: 9%

n/a

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

Centre comerciale

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

(eur/mp/lună)
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 (%) 6% 4% 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 București Orașe Primare (Iași, Cluj, 
Timișoara, Brașov, Constanţa) Orașe secundare 

Spaţii de birouri

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

Central: 18.5 
Semicentral: 14 – 16 

Periferie: 7  - 12
11 – 15 9 - 12

Rata medie de neocupare (%) 12.8%

Cluj: 4.5% 
Iasi: 10.6% 

Brasov: 8.1% 
Timisoara: 10.7% 

Constanta: n/a

n/a

Rata de capitalizare 7.00% 8.25 – 8.50% 8.50 – 10.00%

Spaţii comerciale

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

(eur/mp/lună)
65 – 73.5 30- 34.5 20 -24.5

Rata de capitalizare 7.25% 8.00 – 8.50% 8.50 – 9.50%

Industrial 

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

3.6 – 4.0  
(suprafete < 10,000)

3.3 - 3.75  
(suprafete > 10,000)

3.3 – 4.0  
in functie de suprafata

3.3 – 4.0  
in functie de suprafata

Rata medie de neocupare 6.4%

Cluj: 0.3%  
Iasi: 0%  

Brasov: 2%  
Timisoara: 2.3%

3.9%

Rata de capitalizare

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

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

8.50 – 9.50%
(dar pentru proprietatile prime cu WAULT 

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

9.5 – 10.5%
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 Ű Knight Frank

Segment de piaţă București
Orașe primare  

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

Orașe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, 

Ploiești, Pitești, Arad)

Spaţii de birouri

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

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

periferic: 8-11

11-14.5 8-11.5

Rata medie de neocupare (%), 
media pe piaţă 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%
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Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat românești și rata inflației estimată pentru anul 2021

YTM GER,10y, EUR YTM USA,10y, USD
Series1 -0.23% 1.45%
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-0.20%
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0.80%
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Evaluarea întreprinderilor prin 
aplicarea metodei fluxurilor de nu-
merar actualizate implică funda-
mentarea ratei de actualizare cores-
punzătoare fluxurilor de numerar 
previzionate. În determinarea ratei 
de actualizare sunt necesare infor-
mații privind nivelul ratei fără risc, 
prima de risc de țară și alte prime de 
risc pe care evaluatorul le consideră 
ca fiind adecvate și le ia în conside-
rare în calculul acestei rate.

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

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

Pentru a avea o referință privind 
nivelul acestor indicatori vă prezen-
tăm datele privind nivelul randamen-
telor la scadență ale obligațiunilor de 
stat românești, germane și americane 
și rata inflației previzionate pentru 
anul 2021 pentru RON, Euro și USD 
ce au fost colectate din surse de date 

publice credibile și sunt valabile la 
data de 27 septembrie 2021.

Randamentul la scadență al obliga-
țiunilor de stat germane emise în Euro 
și cu maturitate 10 ani (YTM GER, 
10y, EUR), precum și randamentul 
la scadență al obligațiunilor de stat 
americane emise în USD și cu matu-
ritate 10 ani (YTM SUA, 10y, USD) au 
fost preluate de pe site-ul Bloomberg. 
Randamentul la scadență al obligațiu-
nilor de stat românești emise în RON 
cu maturitate rămasă 10 ani (YTM 
RO, 10y, RON) a fost preluat de pe si-
te-ul Băncii Centrale Europene. Ran-
damentele la scadență ale obligațiuni-
lor de stat românești emise în Euro și 
în USD cu maturitate rămasă 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 Ro-
mâniei (BNR), pentru Euro și pentru 
USD sunt furnizate de Fondul Mo-
netar Internațional. 

Capitolul 2:

Informații de piață utile pentru estimarea ratei de actualizare

YTM RO, 10y, RON Ri 2021, RON YTM RO, 20y, EUR Ri 2021, EUR YTM RO, 23y, USD Ri 2021, USD
Series1 3.72% 5.60% 3.06% 2.20% 3.93% 2.30%
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YTM RO, 10y, RON 3.72%

Ri 2021, RON 5.60%

YTM RO, 20y, EUR 3.06%

Ri 2021, EUR 2.20%

YTM RO, 23y, USD 3.93%

Ri 2021, USD 2.30%

YTM GER,10y, EUR -0.23%

YTM USA,10y, USD 1.45%

Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat germane și americane
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