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EDITORIAL

Dragii mei,

A
cest număr este dedicat aniversării celor 30 de ani de ANEVAR. 
Este o ediție dublă (numerele 36 și 37 ale revistei sunt unite în-
tr-o sigură apariție) și cuprinde toate evenimentele din a doua 
jumătate a anului, rapoartele pe care le publicăm de regulă și o 
scurtă istorie a Asociației, însoțită de gândurile președinților 

ANEVAR care au răspuns invitației noastre de a marca printr-un articol 
aniversarea pe care am denumit-o #ANEVAR30.

ANEVAR a luat naștere acum 30 de ani, odată cu apariția profesiei de 
evaluator în România. De atunci, eforturile celor implicați în zonele de 
decizie s-au concentrat pe consolidarea imaginii și a caracterului său de 
asociație de utilitate publică, pe pregătirea profesională intensă și de cea 
mai bună calitate a membrilor săi, pe elaborarea periodică a Standardelor 
de evaluare, ce reprezintă cele mai bune practici în evaluare atât la nivel 
național, cât și internațional. De asemenea, strategia Asociației a fost de 
a supraveghea buna desfășurare a activității membrilor și de a colabo-
ra cu cât mai multe și mai diverse organizații din țară și din afara ei, cu 
instituții ale statului și cu alți profesioniști din domenii conexe. Evoluția 
permanentă și puterea de a ne adapta la noi reguli impuse de provocările 
iminente au dus la recunoașterea și aprecierea calității activității Asociați-
ei în rândul celor care beneficiază de serviciile oferite de membrii noștri. 

„Pentru a înțelege timpul, nu-i de ajuns să ne gândim la el din afară, 
e nevoie să înțelegem că în fiecare moment al experienței noastre ne si-
tuăm înăuntrul timpului”, spune Carlo Rovelli (despre care The Times 
Magazine scria că este „omul de știință considerat următorul Stephen 
Hawking”), în „Ordinea Timpului”. 

Tot astfel, pentru a înțelege timpul scurs în cei 30 de ani și principale-
le repere ale istoriei Asociației, este nevoie să apelăm la memoria și per-
spectiva celor care le-au trăit și le-au făcut posibile.  

Cine ne-ar fi putut vorbi cu o acuratețe mai mare despre etapele prin-
cipale din dezvoltarea Asociației, dacă nu președinții aflați la conducere 
în acești ani? De aceea le mulțumim pentru că au ajutat la construcția 
acestei ediții a revistei, dedicată celor 30 de ani de profesie. Le mulțumim 
pentru cuvintele așternute pe hârtie astăzi, prețioase pentru cei ce le vor 
urma la conducere și pentru cei care vor reconstitui trecutul pentru ani-
versările de 50 de ani sau 100 de ani...

Fiecare dintre ei s-a confruntat și a răspuns provocărilor inerente, fi-
ind concentrați pe interesele membrilor și urmărind scopul menținerii 
imaginii pozitive a ANEVAR. Fiecare a dat o direcție și a implementat 
propria strategie, neafectând ceea ce predecesorii construiseră înaintea 
sa. Fiecare președinte a adus un plus de Valoare în ceea ce numim „isto-
ria“ ANEVAR. Fiecare membru a adus plus Valoare corpului profesional 
prin calitatea muncii sale, prin reprezentarea corectă și etică a breslei și 
prin implicarea sa în activitățile curente ale Asociației.

 La mulți ani, evaluatori din România!

 Ű RALUCA ȘLICARU,  
Editor coordonator
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REPERE - 30 de ani de ANEVAR

1992-2001
Asociația Națională a Evaluatorilor din România - 

ANEVAR - a fost înființată acum 30 de ani de către dom-
nul Gheorghe Bădescu, împreună cu alți 29 membri 
fondatori. Profesia de evaluator nu exista în România și 
trecerea la economia de piață a oferit această oportunita-
te. Având și girul Agenției Naționale de Privatizare, ANE-
VAR a început să se dezvolte și să construiască structura 
uneia dintre asociațiile profesionale recunoscute atât în 
România, cât și în străinătate. Gheorghe Bădescu a con-
dus Asociația în primii 10 ani, timp în care s-au pus bazele 
pentru ce înseamnă astăzi ANEVAR. S-au organizat pri-
mele centre teritoriale, cursurile de formare profesională 
au demarat și au reprezentat pilonul principal de finanțare 
a Asociației, s-au elaborat primele standarde de evaluare, 
s-a înființat IROVAL, institutul de cercetare al ANEVAR, 
rețeaua teritorială a fost în permanentă evoluție, ANE-
VAR devine membru al IVSC și TEGoVA, statutul este 
modificat succesiv și adaptat realităților cu care se con-
fruntă evoluția profesiei. Două dintre modificările impor-
tante au fost obligativitatea pregătirii continue și limitarea 
mandatului unui președinte în exercițiu la 2 ani. Pe baza 
acestei ultime decizii, în perioada 2002-2003, președinte 
în exercițiu a devenit domnul Adrian Crivii.

2002-2003
În mandatul domnului Adrian Crivii s-a fi-

nalizat organizarea centrelor teritoriale și s-au 
pus bazele organizării teritoriale pe structura 
celor 8 euroregiuni, s-au adoptat în Româ-
nia Standardele Internaționale de Evaluare, 
ANEVAR devine membru fondator la WAVO, 
principiul existenței concomitente atât a pre-
ședintelui în exercițiu, cât și a fostului preșe-
dinte și a viitorului președinte a fost adoptat și 
la nivelul centrelor teritoriale, s-a restructurat 
organizarea Consiliului director și a fost mar-
cată, printr-un eveniment special, împlinirea 
a 10 ani de la înființarea ANEVAR. Au urmat 
2 ani, 2004-2005, în care mandatul de preșe-
dinte i-a revenit domnului Mihail Bojincă.
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2004-2005
În perioada președinției domnului Mihail 

Bojincă, ANEVAR a căpătat statutul de Asocia-
ție de interes public, un prim pas de la o organi-
zație neguvernamentală spre recunoașterea utili-
tății publice a profesiei de evaluator. Organizarea 
Asociației a continuat și a fost înființat Senatul 
ANEVAR al cărui prim președinte a fost domnul 
profesor Alexandru Gheorghiu, activitatea de 
evaluare a fost înscrisă în Codul Ocupațiilor din 
România și Asociația a devenit membru ASRO. 
Începând cu mandatul domnului Bojincă, stan-
dardele de evaluare adoptate și aprobate în anul 
2003 au devenit obligatorii pentru membrii 
ANEVAR. A urmat la conducere domnul Ion 
Anghel, pentru mandatul 2006-2007.

2006-2007
Pe perioada acestui mandat, al domnului Ion 

Anghel, s-a dezvoltat parteneriatul cu Universități-
le prin care studiile de master cu tematica evalua-
rea bunurilor, finalizate de studenți, se echivalează 
cu examenul de acces în profesie și cursul de pre-
gătire profesională, s-a semnat un Acord de cola-
borare cu Appraisal Institute, valabil și astăzi, iar 
Asociația și-a mutat birourile în actualul sediu din 
strada Scărlătescu Nr. 7. Tot atunci s-a organizat 
evenimentul dedicat celebrării a 15 ani de la înfiin-
țarea Asociației. Cel care i-a succedat la conducerea 
ANEVAR a fost domnul Adrian Vascu.

2008-2009
Pe perioada mandatului domnului Adrian 

Vascu, 2008-2009, s-a continuat reorganizarea 
administrativă, s-a dat startul primei ediții a Con-
ferinței anuale de la Cluj - „Evaluarea pentru ra-
portare financiară”, eveniment care anul acesta a 
împlinit 15 ani. Dezvoltarea relațiilor internațio-
nale s-a extins, domnul Adrian Vascu devenind 
membru în board-ul TEGoVA, poziție pe care 
a păstrat-o pentru 3 mandate succesive. A fost 
publicată prima ediție a seriei de Cataloage de 
costuri IROVAL și data de 9 septembrie a fost de-
semnată Ziua Evaluatorului, dată care marchează 
în fiecare an sărbătoarea profesiei de evaluator 
din România. În următorii doi ani, la conducerea 
Asociației a fost domnul Filip Stoica.
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2012-2013
În mandatul domnului Marian Petre s-au pus 

în aplicare prevederile OG 24/2011, astfel încât s-a 
organizat prima Conferință națională și au fost ela-
borate și aprobate regulamentele și procedurile pre-
văzute de lege, s-a aprobat Codul de etică al profesiei 
de evaluator autorizat, s-a publicat primul Tablou 
oficial al ANEVAR, iar în anul 2013 a apărut Legea 
nr. 99/2013 care a aprobat OG 24/2011. Tot pe pe-
rioada mandatului domnului Marian Petre a apărut 
primul număr al revistei „Valoarea, oriunde este ea”, 
publicație care se află astăzi la ediția cu numărul 35. 
În următorii doi ani domnul Adrian Vascu a revenit 
în funcția de președinte în exercițiu.

2016-2017
În intervalul 2016-2017, corespondent mandatu-

lui domnului Daniel Manațe, s-a desfășurat o dezba-
tere cu privire la identificarea căilor de dezvoltare a 
profesiei și elaborarea unei strategii pe termen lung a 
Asociației, a fost aprobată lansarea Indicelui Imobi-
liar Rezidențial ANEVAR, s-au reorganizat cursurile 
ANEVAR și a continuat elaborarea Punctelor oficiale 
de vedere ale ANEVAR pe teme legate de activitatea 
de evaluare cu impact în relația cu autoritățile și pu-
blicul. În următorul interval de doi ani a fost la con-
ducere doamna Dana Ababei. 

2014-2015
În mandatul 2014-2015, al domnului Adrian 

Vascu, s-au lansat bazele de date BIG & BIF, a avut 
loc interviul organizat de Ministerul de Justiție pen-
tru membrii ANEVAR, pentru dobândirea calității 
de expert tehnic judiciar, au fost făcute demersurile 
pentru modificarea Codului fiscal cu privire la noul 
sistem de impozitare a clădirilor, măsuri ce au in-
trat în vigoare la 1 ianuarie 2016. De asemenea, s-a 
organizat la Sinaia întâlnirea ANEVAR Trecut – Vi-
itor, de la care s-au păstrat înregistrate imagini foto 
și video cu detalii privind istoria ANEVAR. Manda-
tului său i-a urmat cel al domnului Daniel Manațe.

2010-2011
Mandatul domnului Filip Stoica a fost unul cu 

impact în zona reglementării profesiei de evaluator, 
astfel încât în anii 2010-2011 s-au parcurs toate etapele 
legislative pentru reglementarea realizată în 2011 prin 
OG 24, care a adăugat cuvântul „autorizat” denumirii 
Asociației. Aceasta și-a păstrat acronimul dar a deve-
nit Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din 
România. În același domeniu al reglementării, a apărut 
prima ediție a Ghidului metodologic de evaluare „Eva-
luarea pentru garantarea împrumuturilor”, realizat la 
solicitarea BNR. A urmat mandatul 2012-2013, în care 
președintele ANEVAR a fost domnul Marian Petre.
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2018-2019
Mandatul doamnei Dana Ababei a fost unul în 

care s-a continuat dezvoltarea în domeniul IT a 
Asociației prin dezvoltarea proiectului pentru noul 
site, aflat în lucru și până la acea dată, și a plăților 
online. De asemenea, Fundația „Apreciază Viața!” 
a organizat în această perioadă și prima ediție a Ba-
lului Evaluatorilor, eveniment cu profund caracter 
filantropic, pe parcursul căruia au fost donate fon-
duri pentru Fundație. Acestui mandat i-a urmat cel 
al domnului Sorin Petre.

2020-2021
Anii 2020-2021 au fost marcați de criza Covid, 

iar Asociația și-a concentrat resursele IT pentru 
organizarea activității sale exclusiv online. Astfel, 
a fost lansat noul site, dezvoltate noi funcționali-
tăți, conținutul său fiind reorganizat. Pe perioada 
mandatului domnului Sorin Petre au fost elaborate 
două documente necesare contextului: „Studiu des-
pre impactul pandemiei COVID 19 asupra activită-
ții de evaluare a bunurilor” și „Poziția ANEVAR cu 
privire la activitatea de evaluare în contextul Pan-
demiei cu COVID-19”. Mandatul prezent i-a reve-
nit, la începutul acestui an, domnului Radu Călin 
Timbuș.

2022-2023
Aflat în desfășurare, mandatul domnului Radu 

Timbuș este confruntat cu propunerile de modifi-
care a Codului fiscal, referitor la care ANEVAR a 
formulat Punctul de vedere al Asociației Naționa-
le a Evaluatorilor Autorizați din România privind 
discuțiile din spațiul public despre schimbarea sis-
temului de impozitare a proprietăților imobiliare 
și a elaborat un set de observații și propuneri în 
acest sens, s-a restructurat cursul de formare pro-
fesională într-o formă în care primele module sunt 
comune pentru toate specializările, iar ultimul mo-
dul este dedicat uneia dintre acestea, cea aleasă de 
cursanți. O altă provocare a mandatului domnului 
Radu Timbuș va fi schimbarea modului în care sunt 
implicați evaluatorii autorizați în expertiza judicia-
ră din România.

Acestea au fost câteva dintre reperele primilor 30 de ani din viața Asociației.

La cât mai mulți ani prosperi în continuare!
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Gheorghe Bădescu
Președinte ANEVAR 
1992-2001

CALEA ANEVAR

Aniversăm, anul acesta, 30 ani de la înființarea ANEVAR, o vârstă 
respectabilă, care se situează la nivelul organismelor profesionale de 
evaluare reputate pe plan european și chiar mondial.

D
in perspectiva mea, această 
perioadă poate fi separată în 
trei segmente:

Primul deceniu îl repre-
zintă formarea ANEVAR ca 
organizație neguvernamenta-

lă și apariția profesiei de evaluator în Ro-
mânia. În acest interval s-au creat struc-
turile Asociației, numărul membrilor a 
atins un nivel care a dat Asociației o 
putere remarcată pe piața profesiilor li-
berale din România, și a început cola-
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borarea internațională cu organisme de 
profil regionale (TEGoVA) și internațio-
nale (IVSC și WAVO). Trebuie să remarc 
introducerea unui model de conducere a 
Asociației prin care consiliul director cu 
mandat de 2 ani are în componență fos-
tul președinte, președintele în exercițiu și 
viitorul președinte. Acest model a fost in-
trodus de ANEVAR prima dată în Roma-
nia în cadrul asociațiilor profesionale. În 
final, evenimentul crucial a fost adoptarea 
Standardelor Internaționale de Evaluare 
(IVS) ca bază pentru standardele ce tre-
buie să fie aplicate de toți membrii ANE-
VAR. Această decizie este valabilă și azi.

Al doilea deceniu a reprezentat recu-
noașterea, de către marea majoritate a 
utilizatorilor din piața națională, a profe-
sionalismului membrilor ANEVAR, fapt 
care a dus la dublarea numărului mem-
brilor. S-a perfecționat structura organi-
zatorică a Asociației și s-au făcut progrese 
mari în formarea și instruirea continuă a 
evaluatorilor prin elaborarea de noi cur-
suri, seminare de instruire continuă și 
prin organizarea de conferințe profesio-
nale în București și în orașele mari din 
țară. Au continuat mai pregnant acțiuni-
le de promovare și educare a publicului, 
astfel încât ANEVAR a fost desemnată 
organizație de utilitate publică. Totodată, 
pe plan internațional, ANEVAR a ocupat 
poziții de conducere în organismele inter-
naționale din domeniul evaluării și a de-
venit o Asociație importantă și apreciată 
la nivel mondial.

În fine, al treilea deceniu a început 
cu recunoașterea de către autoritățile din 
România a ANEVAR ca singura structură 
care organizează și conduce activitatea de 
evaluare la nivel național (OUG 24/2011). 
ANEVAR a primit împuternicirea legală 
de a elabora, aproba și publica Standar-
dele de Evaluare a Bunurilor în România. 
Activitatea și recunoașterea internaționa-
lă a crescut, ANEVAR devenind partener 
cu marile organizații ale evaluatorilor din 
Marea Britanie, SUA, Mexic, India, Bulga-
ria, Serbia, Georgia. Direct sau sub egida 

IVSC, ANEVAR a pregătit și livrat cursuri 
de formare și seminare de pregătire con-
tinuă în mai multe țări din Europa, Asia 
și Africa.

Acum, la aniversare, 
putem evidenția factorii 
de succes ai ANEVAR până 
acum. Eu aș enumera:

 Ű Orientarea către servirea interesului 
public

 Ű Promovarea unui comportament etic 
al evaluatorului

 Ű Dezvoltare profesională prin instrui-
re de calitate și permanentă

 Ű Guvernanță democratică și 
transparentă

 Ű Separația între promovarea profesiei 
și promovarea afacerilor

Trebuie să analizăm provocările din 
viitor, atât cele externe, cât și cele interne.

Din punctul meu de vedere, principala 
provocare este îmbătrânirea corpului de 
evaluatori și implicit a structurii de con-
ducere. Promovarea tinerilor este mereu 
amintită, dar, în realitate, rezultatele sunt 
opuse. Cauzele sunt diverse, de la lipsa de 
implicare a tinerilor, la mentalitatea unor 
seniori de a-și perpetua pozițiile în Comi-
sii sau în Consiliul Director. 

Neimplicarea tinerilor este legată de 
ne-aderarea la conceptul de voluntariat, 
de multe ori confundat cu munca vo-
luntară. De fapt, voluntariatul este un 
mijloc de dezvoltare personală prin con-
solidare profesională și prin exerciții de 
socializare.

Insistența seniorilor de a rămâne pe 
poziții este o reminiscență a vremurilor 
trecute și o găsim în multe zone ale socie-
tății contemporane.

Pentru a depăși situația, este necesar 
un sistem de mentorat al tinerilor dori-
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tori să ajute Asociația, prin care să fie or-
ganizată transmiterea nu atât a abilităților 
profesionale, cât mai degrabă o educație 
comportamentală și de relații interumane. 

În 2011 am deschis la Nairobi-Kenya, 
Centrul Regional de Instruire în Evaluare 
din Africa de Est susținând 2 seminare – 
Evaluarea afacerii și Evaluarea bunurilor 
mobile. La finalul cursurilor am primit 
din partea cursanților un tablou repre-
zentând un motiv artistic specific și des 
întâlnit în țările din Estul Africii. 

Tabloul vrea să ilustreze modul de 
transmitere a elementelor de cultură între 
generații, dar și aportul contemporanilor. 
Se insistă pe rolul relațiilor interumane, 
chiar dacă în prezent există și mijloace 
moderne de transfer al cunoștințelor și 
abilităților către o nouă generație (cărți, 
video-film, fonograme etc.). E cunos-
cut însă că elementele de comportament 
uman și etic sunt transmise în special prin 
relațiile de familie și de grup social.

Comisiile Consiliului Director repre-
zintă cel mai potrivit cadru pentru pro-
movarea tinerilor dacă alături de activi-

tățile tehnice sunt incluse și activități din 
domeniul social, de lucru cu oamenii. De 
aici rezultă importanța deosebită în pro-
movarea persoanelor cu o pregătire pro-
fesională bună și cu un comportament 
moral și etic impecabil. Nu trebuie să ui-
tăm structurile de conducere la nivel zo-
nal care, și ele, au posibilități de a coagula 
forțele profesionale locale în realizarea 
sarcinilor Asociației, dar și de a pregăti 
persoane care să candideze la poziții în 
Consiliul Director. 

În același timp, ANEVAR va putea să 
acorde tinerilor performanți elemente de 
recunoaștere a activității lor fără să cu-
prindă stimulente în bani. Acum câțiva 
ani ANEVAR a inițiat asemenea acțiuni 
care, din păcate, nu au mai continuat.

O altă provocare este și va fi CALI-
TATEA. Calitatea în orice: în formarea 
profesională și pregătirea continuă, în 
conducerea și organizarea Asociației, în 
aplicarea standardelor de evaluare, în res-
pectarea eticii profesionale. Calitatea ca 
mod de lucru dă rezultate dacă este pre-
zentă în toate domeniile de activitate ale 
Asociației și ale membrilor săi. Nu este 
suficient să avem standarde de evaluare 
la cel mai înalt nivel dacă aplicarea lor 
este cu erori sau sunt greșit interpretate. 
ANEVAR trebuie să folosească toate in-
strumentele de promovare a calității, de 
prevenire dar și de sancționare a non-ca-
lității, instrumente cu care legea evaluării 
a împuternicit Asociația.

O bună gestionare a calității va avea 
ca rezultat creșterea încrederii publicului 
și a autorităților în profesia de evaluator 
care trebuie să acționeze în interesul pu-
blicului larg.

ANEVAR, ca Asociație profesională 
de interes public, cu activitate și guver-
nanță de înaltă calitate va reuși să facă față 
cu succes provocărilor externe sau inter-
ne și să traverseze perioadele mai dificile 
prin care trece societatea și economia Ro-
mâniei. 
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Dr. Adrian Crivii
Președinte ANEVAR 
2002-2003
Președinte executiv 
WAVO 2022-2024

ANEVAR – Asociația unei  
profesii de pionierat în consultanța 
financiară din România

A
u trecut trei decenii, parcă a 
fost ieri, de la momentul în-
ființării ANEVAR – Asocia-
ția Națională a Evaluatorilor 
din România.

Evenimentul s-a petrecut 
în perioada zbuciumată de la începutul 

anilor `90 când se confruntau cele două 
lumi total opuse, economia planificată cu 
statul proprietar și administrator al tu-
turor activelor și zorii unei economii de 
piață fără capitaliști care încercau încet 
să-și câștige locul în noua societate încă 
bulversată de celebrele lozinci „Nu ne vin-
dem țara” sau „Te uiți și câștigi”.

VALOAREA  |  Q3-Q4 2022 13



În acea perioadă de început, o mână 
de oameni vizionari – Fondatorii – au în-
țeles că noua economie are nevoie și de o 
nouă profesie care să fie pusă în slujba in-
vestitorilor, a celor ce urmau să achizițio-
neze, să tranzacționeze și să dețină active 
de toate genurile. Astfel a apărut profesia 
de Evaluator de întreprinderi și active.

În anul 1992, în urma acestei iniția-
tive și mai ales ca o necesitate a noii so-
cietăți, a luat naștere ANEVAR, a cărei 
recunoaștere publică a început să crească 
odată cu creșterea numărului de membri 
și a cerințelor pieței în dezvoltare. Odată 
cu începerea procesului de privatizare în 
România a apărut necesitatea evaluării 
întreprinderilor sau a activelor acestora, 
dezvoltându-se astfel prima specializare 
Evaluări de întreprinderi. În anul 1997, 
cerințele pieței și ale sectorului bancar 
au făcut necesar apariția unei noi secți-
uni – Evaluarea proprietăților imobiliare. 
Cu sprijinul Appraisal Institute (AI), am 
tradus volumul Evaluarea proprietăților 
imobiliare ca suport de curs, am pregătit 
lectori și am început promovarea acestei 
noi secțiuni.

La început, Asociația s-a orientat, în 
special, pe cursuri post-universitare de 
pregătire a evaluatorilor care deveneau 
astfel membri ai noii Organizații profesi-
onale, reușind să formeze, califice primii 
evaluatori cunoscători ai modului și pro-
cedurilor de estimare a valorii întreprin-
derilor, a activelor și apoi a proprietăților 
imobiliare.

În această primă perioadă de creștere 
spectaculoasă s-au pus și bazele primelor 
suporturi de curs și seminar după mode-
lele preluate de la Asociații cu experiență 
Appraisal Institute și American Society of 
Appraisers (ASA). De asemenea, s-au ela-
borat și aprobat primele standarde profe-
sionale și de etică, naționale.

Fiind o profesie nouă, venită odată 
cu economia de piață, am încercat să fim 
deschiși la ceea ce înseamnă aceasta în ță-
rile cu economii dezvoltate, cu Asociații 
profesionale puternice și recunoscute.

Prima decadă de evoluție a Asociației a 
adus la consolidarea pe plan național și la 
apariția Centrelor Teritoriale în toate jude-
țele, în urma cursurilor și seminarelor de 
pregătire continuă. Tot în această perioadă, 
datorită evoluției spectaculoase a apărut și 
recunoașterea internațională de către The 
European Group of Valuers’ Associations 
(TEGoVA), International Valuation Stan-
dards Council (IVSC) și World Association 
of Valuation Organizations (WAVO). Ur-
mare a recunoașterii organizării și a nivelu-
lui profesional ridicat al membrilor, ANE-
VAR a devenit o asociație nu numai cu o 
largă recunoaștere, dar și un actor important 
și chiar model de dezvoltare și promovare a 
standardelor profesionale internaționale.

ANEVAR  a adoptat chiar de la înce-
put standardele internaționale de evaluare 
ale IVSC, (Consiliul pentru Standarde In-
ternaționale de Evaluare) fiind un promo-
tor al acestora în economia din România, 
căpătând astfel o recunoaștere din ce în ce 
mai mare în fața instituțiilor publice și a 
investitorilor din țară și străinătate.

În toamna anului 2003, am lansat în 
România printr-o conferință de largă au-
diență, simultan cu IVSC, versiunea în 
limba română a acestor standarde care au 
devenit astfel și standarde naționale, înce-
pând cu anul 2004.

Membrii ANEVAR au realizat rapoar-
te de evaluare în conformitate cu aceste 
standarde și astfel investitorii, companiile 
și instituțiile publice au fost conectate încă 
de la început la abordarea internațională a 
evaluării, un pas important în crearea unei 
piețe și mai ales a unei noi profesii liberale.
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După primul deceniu de activitate în 
care ANEVAR s-a consolidat la nivel națio-
nal, a crescut numărul de membri persoa-
ne fizice și firme asociate, a urmat al 2-lea 
deceniu în care s-a pus accentul pe extin-
derea domeniilor, respectiv a secțiunilor. 
Astfel, pe lângă Evaluări de întreprinderi, 
Evaluări de proprietăți imobiliare și Eva-
luări de mașini și echipamente, a apărut și 
secțiunea de Evaluări de valori mobiliare.

S-a pus accentul pe ridicarea calității 
cursurilor și seminarelor și a materialelor 
suport în concordanță cu evoluția stan-
dardelor prin promovarea modelului asi-
milat din experiența cu ASA.

Începând cu anii 2000, perioadă în 
care ANEVAR a căpătat recunoașterea le-
gală a profesiei ca fiind de utilitate publi-
că, s-a intrat într-o nouă eră de evoluție, 
în special, prin ridicarea nivelului calitativ 
și de responsabilitate al activității evalua-
torilor autorizați din România.

În perioada de început al celui de al 
doilea deceniu, a crescut semnificativ ni-
velul profesional, s-au tradus și achizițio-
nat valoroase cărți de specialitate, a apă-
rut revista Valoarea.

În același timp, odată cu evoluția eco-
nomiei românești, s-au modificat și îm-
bunătățit bazele legale de exercitare a 
profesiei, a apărut un nou tip de calificare 
profesională – Membru acreditat, acorda-
tă evaluatorilor cu experiență din fiecare 
secțiune în urma susținerii unui examen 
cu un nivel ridicat de exigență.

De menționat că în anii 2003, respectiv 
2005, ANEVAR a colaborat cu ASA în dez-
voltarea suporturilor de curs și organizarea 
cursului de Evaluări de mașini și echipa-
mente, organizând 4+2 module, la care au 
participat lectori și evaluatori cu experi-
ență. Astfel, pe lângă traducerea cărții de 

specialitate ASA și a suporturilor de curs, 
a apărut și s-a consolidat noua secțiune.

Pe plan internațional, evoluția specta-
culoasă și progresele în organizare și pe 
plan profesional ale ANEVAR au consti-
tuit exemple și pentru celelalte Asociații 
din țări care au avut o evoluție economi-
co-socială asemănătoare României.

Astfel, nu numai că ANEVAR a do-
bândit o poziție respectată în rândul ce-
lorlalte asociații ale profesiilor liberale 
din România, dar și în plan internațional 
a fost, prin reprezentanții săi, aleasă în or-
ganismele de conducere ale IVSC și apoi 
ale WAVO, al cărui membru fondator a 
fost din anul 2004.

Succesul Asociației noastre rezidă în 
faptul că nu a încercat cu orice preț       
„originalitatea”, a avut un statut și un 
mod de organizare preluat din modelele 
de succes ale Asociațiilor cu tradiție din 
țările dezvoltate, iar cei care au condus 
Asociația, Consiliul director, președinții, 
lectorii au depus un efort voluntar, fiind 
deschiși la tot ce a însemnat noul și evo-
luția profesiei pe plan internațional. În 
acest fel, prin organizare, stabilitate, ori-
entare către nou, mult efort și entuziasm, 
ANEVAR a adus Profesiunea Evaluării de 
la o cvasinecunoscută în anii `90 la una 
apreciată, recunoscută internațional, de-
venind astfel un exemplu de urmat, și un 
Port Drapel pentru profesiile liberale din 
România. 

Ca participant și contributor cu mult 
entuziasm la nașterea și dezvoltarea pro-
fesiei, privesc în urmă cu nostalgie la cele 
trei decenii trecute de la înființare, îmi 
reamintesc cu plăcere de succesele trăite 
și privesc cu optimism viitorul Asociați-
ei noastre în lumea digitalizată de mâine.

La mulți ani, ANEVAR!
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Mihail Bojincă
Președinte ANEVAR 
2004-2005

O Asociație  
de vizionari

E
ra iarna anului 1991, când am 
luat primul contact cu profesia 
de evaluator de proprietăți.

Am început atunci cursul 
de formare ascultându-l pe 
domnul Jean-Pierre Vigroux, 

care m-a uimit cu fraza „Evaluarea este o 
artă”, ca apoi să aud de la alt lector „Eva-
luarea nu este contabilitate”.

Recunosc că am fost șocat, după ce ani 
la rând m-am chinuit să stabilesc valorile 

contabile de inventariere pe bază de nor-
me și mai ales foarte exact („la virgulă”).

Așa a început o nouă etapă din viața 
mea.

În primăvara anului 1992, după absol-
virea cursului „Tehnici de evaluare a soci-
etăților și activelor” am devenit membru 
ANEVAR. 

Atunci nu știam prea multe despre 
ANEVAR, dar am simțit că este o provo-
care în noua lume a economiei de piață.
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Am lucrat mult și am învățat multe 
„din mers” în perioada 1992-2000 – peri-
oada de pionierat a ANEVAR și a noastră, 
ca evaluatori.

Din 1997, când am fost ales președin-
tele Centrului Teritorial Timiș, am început 
să înțeleg ce este cu adevărat ANEVAR.

Mă bucur că am putut să particip la 
viața Asociației nu numai ca membru, ci 
și ca persoană de decizie, activă în viața 
organizației.

Nu era simplu să dezvolți o asociație 
bazată numai pe voluntariat. Toate cele-
lalte asociații profesionale din România 
plăteau indemnizații frumoase persoane-
lor din conducere. 

Totuși, domnul Gheorghe Bădescu a 
reușit, în 10 ani, să dezvolte Asociația și 
să o alinieze la modelele internaționale.

Dezvoltarea organizatorică bazată pe 
centre teritoriale era necesară pentru o 
vizualizare a activității ANEVAR și mai 
ales pentru contactul direct cu potențialii 
membrii. 

Aceasta s-a făcut în perioada în care 
nu exista INTERNET, nu aveam toți tele-
foane mobile, iar tarifele la telefonia mo-
bilă te făceau să reduci cât mai mult nu-
mărul și lungimea convorbirilor.

Nu a fost deloc ușor pentru domnul 
Bădescu și cei care l-au ajutat atunci.

Era decembrie 2001 când am fost ales 
Președinte ANEVAR pentru perioada 2004-
2005. Atunci a început prima perioadă de 
conducere colectivă cu sistemul Președin-
te în funcție, Fostul și Viitorul Președinte, 
un sistem de conducere care este elogiat de 
toate asociațiile internaționale și naționale. 

În timp, și-a arătat eficacitatea. Con-
ducerea colectivă a celor 3 a asigurat con-
tinuitatea tuturor acțiunilor și reforme-
lor din Asociație. Este greu să faci foarte 
multe în 2 ani, dar așa, fiecare președinte 
participă nemijlocit la conducere timp de 
6 ani, perioadă în care deține, pe rând, 
poziția de viitor, actual, și fost.

Recitind documentele anilor 2004-
2005 am găsit inventarul obiectivelor stra-
tegice de atunci:

Obținerea statutului de organizație de 
Utilitate Publică, recunoașterea explicită a 

profesiei în nomenclatorul de meserii, ac-
ceptarea membrilor ANEVAR ca experți 
judiciari (modificarea OG 2/2000), edita-
rea Standardelor ANEVAR (având ca bază 
Standardele internaționale de evaluare), 
recunoașterea ca furnizor de servicii de 
pregătire pentru adulți, introducerea AQ, 
pagina web (www.anevar.ro), Buletinul 
Informativ, recunoașterea Standardelor 
ANEVAR în raportări financiare în justi-
ție și în sistemul bancar, iar pentru ima-
ginea internațională: dezvoltarea relațiilor 
cu TEGoVA, IVSC, WAVO și alte asociații 
profesionale, implicarea ANEVAR și IRO-
VAL în proiecte finanțate de UE.

Aceste obiective strategice au fost ca-
lea de urmat pentru viitorii ani. Nu toa-
te au fost atinse în perioada 2004-2005. 
Și astăzi, după atâta timp, ANEVAR este 
implicat în inițiative legislative pentru 
modificarea OG 2/2000 și pentru evalu-
area proprietăților imobiliare la valoarea 
de piață.

Acum, uitându-ne în trecut, vedem că 
atingerea acestor obiective a fost esențială 
pentru promovarea și credibilitatea aces-
tei meserii.

Realizările cele mai importante, pe 
care le prezint mai jos, au dus la recunoaș-
terea profesiei de evaluator și creșterea 
pieței în care acționează evaluatorii ANE-
VAR, cu un volum suplimentar de lucrări 
în anii 2006-2007 de cca. 7.000.000 euro. 
 Ű Începând cu data de 1 ianuarie 2004, 

Standardele Internaționale de Eva-
luare publicate de IVSC au devenit 
standarde obligatorii pentru membrii 
ANEVAR. S-a tradus și publicat ediția 
2005 a Standardelor Internaționale de 
Evaluare. 

 Ű Recunoașterea ANEVAR ca fiind aso-
ciație de utilitate publică - prin H.G. 
nr. 1447/09.09.2004 a fost un eveni-
ment de o importanță deosebită pen-
tru Asociația noastră și încununea-
ză eforturile depuse de toți membrii 
în decursul celor 12 ani de existență 
până la aceea dată.

 Ű A fost actualizată Clasificarea Ocu-
pațiilor din România (C.O.R) (apro-
bată în ianuarie 2005) - cu ocupațiile 
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corespunzătoare celor 4 secțiuni ale 
ANEVAR și anume:

 • expert evaluator de întreprinderi  
- COR 241251

 • expert evaluator de proprietăți 
imobiliare - COR241252

 • expert evaluator de bunuri mobile 
- COR 241253

 • expert evaluator de active financi-
are - COR 241254

 Ű ANEVAR a elaborat și au fost validate 
de către CNFPA, standardele ocupați-
onale corespunzătoare profesiilor de:

 • expert evaluator de întreprinderi
 • expert evaluator de proprietăți 

imobiliare
 • expert evaluator de bunuri mobile

 Ű ANEVAR a constituit societatea SO-
CEV CERT SRL, care, dacă legislația 
o va cere, va putea realiza certificarea 
evaluatorilor în conformitate cu stan-
dardul ISO 17024. 
Pentru informarea membrilor și per-

fecționarea continuă:
 Ű S-a început transmiterea prin poș-

tă, către fiecare membru, a Buletinu-
lui Informativ ANEVAR (continuată 
până anii trecuți)

 Ű S-au tradus și editat cărți de referință 
pe plan mondial: 

 Ű Evaluarea proprietăților imobiliare 
ediția a-2-a 

 Ű Evaluarea mașinilor și echipamentelor
S-a promovat o propunere de modifica-

re a OG 2/2000 privind expertiza judiciară.
Am fost convinși că din anul 2006, 

după modificarea ordonanței, membrii 
ANEVAR vor putea să participe la exa-
menele organizate de Ministerul Justiției 
pentru a fi înscriși pe listele de specialiști 
în evaluarea proprietăților și evaluarea ac-
tivelor necorporale. 

Am început demersurile pentru reali-
zarea pachetului legislativ necesar dezvol-
tării procedurilor de evaluare la valoarea 
de piață a proprietăților imobiliare în ve-
derea impozitării.

Aplicarea parțială din 2008, și inte-
gral din 2010, a impozitării imobilelor la 
valoarea de piață (așa cum este prevăzut 
în documentele de aderare la UE) va ofe-
ri evaluatorilor un număr de cca. 1.000-
1.200 locuri de muncă și un volum de lu-
crări de cca. 15.000.000 euro/an.

Din păcate, guvernele de atunci au 
introdus „grila notarilor” ca rezolvare a 
acestei probleme. Și azi se discută intrarea 
în normalitate.

Am reușit să câștigăm un proiect Leo-
nardo da Vinci pentru care ANEVAR, 
în anul 2006, a primit o subvenție de la 
UE în valoare de 37.000 euro. Obiectivul 
proiectului a fost realizarea suportului de 
curs și a materialelor multimedia pen-
tru pregătirea evaluatorilor de proprietăți 
imobiliare în evaluarea terenurilor. 

Recunoașterea națională a fost multi-
plicată și de recunoașterea internaționa-
lă a ANEVAR care a devenit membră în 
Comitetul director al WAVO (Asociația 
Mondială a Asociațiilor de Evaluatori) 
și IVSC (Comitetul de Standarde Inter-
naționale). În luna noiembrie 2005, ca 
o recunoaștere a muncii susținute în ca-
drul IVSC, domnul Bădescu Gheorghe – 
membru fondator și fost președinte ANE-
VAR, a fost ales vicepreședinte al IVSC.

Am investit mult în pregătirea continuă a 
membrilor ANEVAR și ne vom putea mân-
dri cu profesionalismul membrilor noștri.

Sper ca fiecare dintre dumneavoastră 
să analizeze evoluția profesională a ANE-
VAR și să-și dea seama de avantajele apar-
tenenței la această Asociație.

ANEVAR a realizat multe, dar toate 
aceste realizări nu ar fi fost posibile fără 
sprijinul extraordinar al salariaților ANE-
VAR și IROVAL, cărora le mulțumesc.

Mulțumesc, de asemenea, tuturor co-
legilor voluntari din Consiliul director 
care, în decursul timpului, au depus efor-
turi susținute pentru ANEVAR și profesie.

Vă doresc tuturor sănătate și prospe-
ritate. 
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Prof. univ. dr.  
Ion ANGHEL, 
FRICS, MAA
Președinte ANEVAR 
2006-2007

Câteva gânduri  
după 30 de ani  
de ANEVAR

Povestea ANEVAR este, într-un fel, povestea evoluției unei părți a inte-
ligenței românești la un moment de cotitură a istoriei. Este totodată și 
povestea evoluției ideilor care au călăuzit un grup de intelectuali ce au 
fondat o nouă profesie.

S
ă ne imaginăm niște oameni 
educați care lucrează în institu-
te de cercetări, universități, în-
treprinderi sau instituții publice 
și care, dintr-o dată, la sfârșitul 

anului 1989, se trezesc într-o lume com-
plet diferită de cea în care au trăit. Dorin-

ța de a înțelege, căutarea intelectuală, dar 
și întâmplarea, fac să ajungă, împreună, 
membri ai unui proiect frumos de creare și 
dezvoltare, ai unei organizații profesionale. 
ANEVAR împlinește anul acesta 30 de ani 
și este probabil una dintre cele mai de suc-
ces organizații profesionale din lume. 
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Nu am participat la discuțiile de la în-
ceputul anilor 1990, dar îmi pot imagina 
provocarea lansată de către conducerea 
nou înființatei Agenții Naționale de Priva-
tizare, care a transmis unui grup de inte-
lectuali entuziaști că în România va trebui 
ca o bună parte din proprietatea de stat 
(întreprinderi, proprietăți imobiliare etc.) 
să fie trecută în proprietate privată, iar 
nașterea și dezvoltarea profesiei de eva-
luator va fi esențială în acest proces. Suc-
cesul proiectului de construire a unei noi 
profesii liberale într-o țară a „formelor 
fără fond”, cum spunea Maiorescu, cred 
că este legat de patru lucruri care trebuiau 
să se întâmple.

Mai întâi era nevoie de un intelectual 
suficient de entuziast și de profund, capa-
bil să elaboreze un proiect coerent. În al 
doilea rând, ar fi trebuit ca acest „creator 
de proiect” să fie recunoscut și să fie ur-
mat ca atare de către membrii proiectului, 
dar și de către succesorii săi. Apoi, în al 
treilea rând, ideile următorilor lideri ar fi 
trebuit să continue direcția un timp sufi-
cient de lung pentru a constitui o tradiție 
de gândire și de acțiune. Și, în fine, în al 
patrulea rând, cele trei lucruri trebuiau să 
se întâmple într-un timp relativ scurt, nu 
mai mult de o generație.

Cele patru lucruri  
chiar s-au întâmplat: 

1. Primul președinte al ANEVAR, dom-
nul Gheorghe Bădescu, s-a dovedit 
capabil să vadă idei, întocmai ca un 
„Giant in the industry” cum l-a nu-
mit Norman Flynn (președinte al In-
ternational Real Property Foundation 
în 1990). Având o mare dorinţă de 
cunoaștere, perseverenţă și răbdare, 
domnul Bădescu a imprimat și orga-
nizației ideea care-l călăuzește: „Mer-
gi cât de departe poţi vedea cu ochii; 
când ajungi acolo vei fi în stare să vezi 
mai departe” (T.P. Morgan).

2. Membrii proiectului ANEVAR au 
susținut ideile de bază devenind lec-
tori ai primelor cursuri de evaluare 

sau membri în conducerea organiza-
ției; îmi amintesc de Alexandru Ghe-
orghiu, Nicolae Popescu, Constantin 
Coțovanu, Corina Cernea, Petre Ma-
rian, Sorin Stan, Doru Puiu Tiberiu, 
Corneliu Șchiopu, Ioan Mihai, Traian 
Grigore, Veronica Gruzsniczki, Vasile 
Teișanu, Gheorghe Bentu, Ion Olaru 
și mulți alții. 

3. Următorii lideri au continuat direc-
ția aproape două decenii, timp su-
ficient pentru a menține tradiția de 
gândire și acțiune a unei organizații 
profesionale moderne, bine conecta-
tă și recunoscută la nivel internațio-
nal. Următorii președinți ai ANEVAR 
au adăugat fiecare din personalitatea 
proprie în spiritul originar al orga-
nizației: Adrian Crivii, Mihail Bojin-
că, subsemnatul, Filip Stoica, Petre 
Marian, Adrian Vascu, Daniel Ma-
națe, Dana Ababei, Sorin Petre, Radu 
Timbuș. 

4. Toate aceste lucruri s-au întâmplat 
doar într-o generație…

Mă consider un om norocos ca parte a 
acestui proiect care m-a ajutat încă de la 
începutul carierei profesionale să dezvolt 
ceva care nu poate fi copiat și anume ju-
decata profesională critică, discernămân-
tul. Am avut privilegiul să fiu parte a unei 
etape romantice în construcția profesiei 
de evaluator în România, să acumulez o 
experiență profesională importantă, iar 
acum am luxul de a prezenta această dis-
ciplină academică numită „evaluare” stu-
denților și celor care se pregătesc/perfec-
ționează în profesia de evaluator. 

A învăța despre valoarea bunurilor va 
continua să reprezinte o provocare pen-
tru tineri. Sunt convins că organizația va 
avea multe generații de membri evalua-
tori foarte buni profesioniști și lideri ai 
organizației capabili să facă față provocă-
rilor, mai ales aplicând învățătura: „Mergi 
cât de departe poţi vedea cu ochii; când 
ajungi acolo vei fi în stare să vezi mai de-
parte”. 
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Filip Stoica
Președinte ANEVAR 
2010-2011

Primii pași în reglementarea 
profesiei, la aproape 20  
de ani de la nașterea ei 

A
niversarea a 30 ani de la 
înființarea ANEVAR, care 
coincide cu tot atâția ani 
de existență a profesiei de 
evaluator, este un bun pri-
lej de a pune pe hârtie câte-

va amintiri care, din perspectiva mea, se 
leagă de evenimente importante care au 
marcat existența acestei profesii.

Am avut șansa să fiu președintele ANE-
VAR în mandatul 2010-2011, în timpul că-
ruia a fost reglementată profesia noastră, 
eveniment care ne-a adus alături de pro-
fesiile reglementate din domeniul econo-
mic și care, împreună, oferă cel mai mare 

volum de servicii suport pentru actorii 
economici din România și nu numai (mă 
refer aici la auditorii financiari, la consul-
tanții fiscali și la experții contabili). Nu-mi 
arog și nu-mi voi aroga niciodată meritul 
pentru această reușită. Inițiatorul și sufle-
tul acestui demers este colegul și, pot să 
zic și prietenul meu, Adrian Vascu, fost 
președinte în două mandate, unul înain-
te și unul după mandatul meu. Am spus 
„prietenul’’ deoarece sunt peste 20 de ani 
în care am colaborat în diverse ocazii, dar 
mai ales ca voluntari, în diverse ipostaze în 
cadrul ANEVAR și doar o prietenie baza-
tă pe încredere a făcut posibilă abordarea 
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temei reglementării activității, mai ales în-
tr-o perioadă în care existau destul de mari 
pericole care ar fi putut bloca proiectul. Nu 
voi insista asupra acestui aspect. 

Așadar, dacă am lămurit ce este cu me-
ritele, aș vrea să invoc unul din momentele 
marcante ale procesului demarat în anul 
2011 și pe care nu-l cunosc amănunțit decât 
două persoane, ambele menționate în aces-
te rânduri. Cred că este un bun prilej acum 
să fac această dezvăluire… Am discutat în 
mai multe rânduri cu unii dintre cei impli-
cați în această acțiune, propunându-ne să 
facem o poveste cu toate episoadele acțiunii 
noastre la capătul căreia a apărut Ordonan-
ța Guvernului nr. 24/2011 privind unele 
măsuri în domeniul evaluării bunurilor, pe 
care o cunoaștem cu toții în acest moment.

La începutul lunii august 2011 eram în 
vacanță în sudul Portugaliei, regiunea Al-
garve, și făceam plajă pe malul Oceanului 
Atlantic, moment în care a sunat telefonul 
mobil. (Din nu știu ce motive, obișnuiesc 
întotdeauna, cu excepția perioadei din tim-
pul nopții în care dorm, să port cu mine te-
lefonul mobil). Era un număr de telefon fix 
din România, neînregistrat în lista mea de 
contacte. Am răspuns totuși și o voce femi-
nină, care mi-a spus că este secretara dom-
nului ministru al finanțelor publice Gheor-
ghe Ialomițianu, după ce mi-a solicitat să 
confirm dacă eu sunt persoana pe care o 
căuta, mi-a comunicat că domnul ministru 
dorește să vorbească cu mine. Am acceptat 
imediat, nebănuind însă în acel moment 
care ar putea fi motivul, decât foarte vag. 
Convorbirea a fost foarte directă și scurtă. 
O redau din memorie:
 Ű Bună ziua, domnule președinte. Am 

în față un proiect de ordonanță pentru 
reglementarea activității de evaluare 
în România. Îl susțineți?

 Ű Bună ziua, domnule ministru. Dacă pro-
iectul de ordonanță este cel pe care l-am 
trimis noi de la ANEVAR către Dumnea-
voastră, îl susțin. Dacă este vorba de un 
alt proiect, ar trebui mai întâi să-l citesc și 
apoi să vă răspund la întrebare.

 Ű Puteți să ajungeți săptămâna aceasta, 
joi, la Ministerul Finanțelor Publice, la 
orele 12 să discutăm pe această temă?

 Ű Da, domnule ministru. Voi fi la Dvs. 
joi, la orele 12.
Aceasta a fost toată discuția. Mențio-

nez că era într-o zi de luni, iar eu aveam 
avion spre București a doua zi, marți sea-
ra. L-am sunat pe dl. Adrian Vascu să-i 
comunic episodul, Domnia sa fiind la acea 
dată în vacanță undeva în Balcanii de Vest. 
Am convenit că voi merge singur la întâl-
nirea de la minister.

În ziua stabilită am fost primit de dom-
nul ministru Gheorghe Ialomițianu care 
m-a condus într-o sală de ședință unde aș-
teptau circa 8-10 persoane, secretari de stat 
și directori de direcții din minister. Fiecare 
dintre cei prezenți, cei care au citit proiectul 
de ordonanță, au pus diverse întrebări încer-
când să înțeleagă motivația demersului, sus-
ținerile din expunerea de motive, precum și 
structurile propuse de noi și modul cum va 
funcționa organismul profesional propus. 
Cel mai greu a fost de înțeles modul de ro-
tație a președinților și sistemul de alegere a 
prim-vicepreședintelui și nu, direct, a preșe-
dintelui. Probabil că niciunul dintre cei pre-
zenți nu cunoscuseră până în acel moment 
modul de organizare și funcționare a ANE-
VAR ca asociație nonprofit. După circa două 
ore de discuții și clarificări, concluzia dom-
nului ministru a fost că Ministerul Finanțe-
lor Publice susține proiectul și îl va promova 
în Guvern pentru adoptare prin ordonanță 
de Guvern, angajându-se să obțină toate 
avizele de la ministerele avizatoare, conform 
procedurilor în vigoare. Uitasem să spun că, 
întrucât pe perioada vacanței parlamentare 
Guvernul este abilitat să emită Ordonanțe 
care au putere de lege, prin grija aceluiași 
Adrian Vascu a fost inclus domeniul „Eva-
luării bunurilor” în lista domeniilor pentru 
care era abilitat Guvernul să emită ordonan-
țe. A fost o zi de grație, greu de uitat. Era însă 
o primă etapă care s-a finalizat cu adoptarea 
Ordonanței Guvernului nr. 24/2011 și care 
însă a intrat în vigoare în luna aprilie 2012, 
odată cu adoptarea Hotărârii de Guvern 
prin care a fost adoptat Regulamentul de or-
ganizare și funcţionare a Uniunii Naționale 
a Evaluatorilor din România. 

În perioada care a urmat, Ordonan-
ța 24/2011, chiar dacă a intrat în vigoare, 
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a trebuit să parcurgă etapa de aprobare 
în Parlament, etapă care nu a fost lipsită 
de riscuri. Am participat la tot parcursul 
urmat de Ordonanța 24/2011 până ce a 
fost supusă la vot în plenul Parlamentului. 
Sunt multe de spus despre această etapă, 
însă trei aspecte merită să fie cunoscute 
de membrii noștri. Primul aspect notabil 
este acela că, odată cu adoptarea legii de 
aprobare a ordonanței în Parlament, am 
reușit să schimbăm denumirea temporară 
de Uniunea Naţională a Evaluatorilor Au-
torizaţi din România, denumire care a con-
tribuit la obținerea reglementării fără a dis-
crimina nicio persoană din România care 
activa în domeniul evaluării, indiferent 
sub ce formă de organizație profesională, 
în Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Au-
torizaţi din România, așa cum este denu-
mită și în prezent, denumire care conservă 
tradiția asociației din perioada în care a 
funcționat ca organizație nonprofit și care 
ne permite să sărbătorim anul acesta 30 ani 
de la înființare. Al doilea aspect demn de 
amintit este faptul constatat personal că pe 
parcursul întregului proces de reglementa-
re derulat în perioada august 2011 – aprilie 
2013 (data adoptării Legii nr. 99/2013 de 
aprobare a Ordonanței 24/2011), în ciuda 
faptului că în România au existat trei gu-
verne de culori politice diferite, nu a existat 
niciun moment în care interese politice să 
pună în pericol procesul de reglementare 
inițiat în 2011. Mai mult decât atât, prin 
participarea mea la ședințele comisiilor din 
Camera Deputaților, care era forul decizio-
nal, am avut ocazia să constat că proiectul 
nostru s-a bucurat de susținerea aproape 
unanimă a întregului spectru politic. Dacă 
regula era să existe scoruri strânse cu care 
se adoptau sau se respingeau proiectele de 
pe ordinea de zi, proiectul nostru primea 
votul tuturor celor prezenți. A fost o bucu-
rie să constat interesul de care s-a bucurat 
inițiativa noastră, precum și înțelegerea și 
acceptarea celor puse de noi în proiectul 
inițial de reglementare. Ca și în discuția de 

la Ministerul Finanțelor Publice, cele mai 
multe dezbateri s-au purtat în legătură cu 
sistemul de rotație a președinților și ale-
gerea primului vicepreședinte, dar eram 
acolo. Susținerea argumentelor și mai ales 
înțelegerea lor de către deputați, au făcut 
ca regulile care la ANEVAR funcționau de 
peste 10 ani să poată fi păstrate și în Legea 
de reglementare a profesiei. În fine, al trei-
lea aspect, nedorit însă, a fost acela ca, be-
neficiind și de „sprijinul” Consiliului Con-
curenței, o anumită grupare din Comisia 
de Buget-Finanțe a Camerei Deputaților 
să obțină modificarea condițiilor necesa-
re pentru dobândirea calităţii de membru 
corporativ de către persoanele juridice în 
sensul că s-a eliminat prevederea inițială 
ca majoritatea acţionarilor sau asociaţi-
lor să fie evaluatori autorizaţi și să deţină 
majoritatea acţiunilor sau a părţilor soci-
ale, rămânând doar condiția ca cel puţin 
un membru al consiliului de administraţie 
sau administratorul unic al societăţii regle-
mentate de Legea societăţilor nr. 31/1990, 
să deţină calitatea de evaluator autorizat. A 
fost o pierdere constatată la acel moment 
dar seriozitatea cu care s-a lucrat la con-
struirea și adoptarea reglementărilor in-
terne (mă refer aici la toate regulamentele 
și procedurile pe baza cărora funcționează 
ANEVAR) au diminuat până la eliminare 
riscurile de scădere a calității membrilor.  

Aș mai adăuga aici faptul că, pe măsu-
ră ce evenimentele au evoluat și au căpătat 
contur, toate aspectele legate de obținerea 
legii de reglementare au dispărut, la fel și lu-
ările de poziție ale unor colegi care, fie erau 
sceptici, fie erau împotriva reglementării. 

În opinia mea, istoria de 30 ani a ANE-
VAR, dar și evoluția sa din ultimii 10 ani 
de după reglementarea profesiei și presti-
giul de care se bucură astăzi în familia pro-
fesiilor liberale din România a dovedit că 
demersul nostru din anul 2011 a fost unul 
inspirat și, eu personal, mă bucur că am 
contribuit la finalizarea acestei inițiative, 
dar și la altele, nu mai puțin importante. 
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Adrian Vascu
Președinte ANEVAR 
2008-2009, 
2014-2015

Clepsidra

Clepsidra își cerne nisipul invaria-
bil, atunci când are ce, gravitația 
fiind la fel de inevitabilă ca trece-
rea timpului.

F
iecare dintre noi, ca indivizi, 
avem clepsidra proprie, la fel 
cum o organizație, ca ANE-
VAR, are propria clepsidră.

Ce conține ea? În partea de 
jos este trecutul, la mijloc, în cel 

mai subțire loc și mai dinamic, este pre-
zentul, iar în partea de sus este viitorul. 

La ceas aniversar, simt că o privire spre 
cele trei perspective oferă prilejul unor gân-
duri despre cum văd profesia în care, anul 
viitor, voi împlini și eu 30 de ani de prezență. 

Mai mult de jumătate din nisipul de 
jos al propriei mele clepsidre este contem-
poran cu întreaga cantitate de nisip din 
același loc al clepsidrei ANEVAR.

Așadar, ce văd eu în clepsidra ANEVAR:
Trecutul - sau partea de jos, conține 

zestrea adunată până acum. Spicuiesc de 
acolo. S-a acumulat de la zero, construin-
du-se fir cu fir o nouă profesie, după anii 
de economie centralizată.

ANEVAR, ca organizație neguverna-
mentală, ONG, a pornit la drum cu pri-
ma ei specializare sau secțiune, cum i se 
spunea atunci, Evaluarea întreprinderii. 
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bazele apariției standardelor de evaluare, a 
programului de pregătire continuă, concre-
tizat obligatoriu cu un test, obicei distinctiv 
doar pentru ANEVAR în peisajul profesii-
lor liberale din România, și benefic, în opi-
nia mea, și nu în ultimul rând s-au introdus 
și educat normele de etică. 

Privirea în nisipul strâns deja ne mai 
arată cum a crescut permanent numărul 
de membri. Consolidarea profesiei s-a re-
alizat atât prin neapariția unor alternative 
similare care să divizeze firava dezvolta-
re, cât și prin măsurile mereu proactive 
adaptate vremurilor. Uitându-mă acum 
în urmă, totul era ca un șantier, se con-
struia mereu. 

Asta avea nevoie societatea. Și nu a fost de-
loc rău pentru evaluatorii care ulterior au 
dobândit și alte specializări. Profesia și-a 
arătat o caracteristică devenită definitorie. 
Adaptabilitatea. Au urmat apoi firesc, oda-
tă cu evoluția economiei, Evaluarea pro-
prietății imobiliare și Evaluarea bunurilor 
mobile, și cu câțiva pași înaintea timpului, 
s-a „scurs” și Evaluarea instrumentelor fi-
nanciare. Tot adaptabilitatea a stat și la baza 
completării continue a statutului și a mo-
dului de organizare, de la centre teritoriale 
până la un Consiliu director compus inițial 
din 21 de membri. Apoi a urmat adaptarea 
și adoptarea bunelor practici din organiza-
ții internaționale similare. Așa au fost puse 
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A venit apoi un moment, la cca. 10 ani 
de la lansare, când s-a introdus mandatul 
limitat al unui președinte în exercițiu și 
s-a adoptat sistemul care include, pen-
tru continuitate, existența concomiten-
tă a fostului președinte, a președintelui 
în exercițiu și a viitorului președinte. O 
decizie extrem de provocatoare, pe de o 
parte pentru că asigură fluența în condu-
cere și pe de altă parte extrem de exigentă 
pentru că „reclamă” schimbarea liderului 
o dată la 2 ani. Sună extrem de democra-
tic, dar în același timp, este și o încercare 
deloc ușoară. Într-o organizație în curs de 
maturizare schimbările de stil de mana-
gement schimbă radical ritmul și direcția 
dezvoltării. Soluția a fost una care a des-
chis noi perspective. Dacă mă uit atent în 
trecutul adunat deja, organizația nu a fost 
pregătită la fiecare etapă ca liderul să fie 
unul doar de reprezentare. Activitatea a 
necesitat implicarea, iar aceasta a fost in-
fluențată de stilul personal. Una peste alta, 
lucrurile au mers înainte și peste încă un 
calup de cca. 10 ani, profesia de evaluator 
a devenit reglementată. Prin OG 24, în 
anul 2011 și dintr-un trenuleț cu 40 de va-
goane care mergea pe drumuri mai mult 
sau mai puțin bătătorite, într-o „gară” în 
septembrie 2011, toți evaluatorii din tre-
nuleț și ceilalți care mai existau prin alte 
profesii, tot ca evaluator, s-au urcat în-
tr-un tren cu 8 vagoane mari și care avea 
linia ferată proprie.

Tot ce mai e în următorul calup de 10 
ani este adaptarea noului tren la drum, le-
gitimarea pasagerilor, pregătirea lor și, nu 
în ultimul rând, participarea la elaborarea 
unor reguli noi de circulație care priveau 
acest nou vehicul.

Prezentul – sau partea subțire a clep-
sidrei, este perioada pe care o traversăm 
în prezent. Este marcată în primul rând 
de importanța organizației din perspecti-
va autorizărilor pe care le eliberează și le 
gestionează în derularea profesiei. Apoi, 
de asigurarea pregătirii continue. Și nu 

în ultimul rând, de modul în care poate 
influența domeniile în care evaluatorii să 
își desfășoare activitatea. În curgerea cu-
rentă, este de actualitate tema evaluării 
impozitării clădirilor. Anul acesta a fost 
marcat de întrebările de genul „mai avem 
de lucru pentru impozitare?”, „ce punem 
în loc?”, „ce a făcut ANEVAR și de ce nu 
ne-a apărat interesele pentru a evalua în 
continuare?” și așa mai departe. Oameni 
mulți, multe întrebări. Astăzi, la final de 
an, știm că toată zbaterea de modificare 
a Codului fiscal a scos în evidență și a su-
pus unei analize mai atente, instrumentul 
„grila notarială”, care eu sper că nu va fi 
niciodată o sursă pentru stabilirea valo-
rii de piață individuale a unei proprietăți 
imobiliare. În ceea ce privește regulile 
finale, amânate până în anul 2025, în ce 
privește impozitele pe proprietate, pot 
spune că munca din acest an a fost ca în 
zicala „a căra apa cu ciurul”. Am ajuns, cel 
puțin așa știm acum, și așa se preconizea-
ză să rămână, fix de unde am pornit. Asta 
e bine. Pentru prezentul imediat, facem 
ce am făcut până acum. Pentru cel vii-
tor, însă, semnele schimbării anunțate în 
acest an se vor materializa mai devreme 
sau mai târziu. În același timp, depinde de 
noi pe ce ne concentrăm în continuare. Pe 
nisipul deja scurs și aparținând trecutului 
său pe acest prezent pe care să îl facem 
cât mai adaptat rolului pe care îl avem în 
spațiul public. În acest context, zgomotul 
prezent al impozitării și așteptarea pe care 
o creează nu ar trebui să ne îndepărteze 
de alte domenii pe care să le urmărim și 
care, pentru a fi obținute în viitor, trebuie 
să aibă un punct prezent de pornire. Mă 
refer aici, punctual, la evaluarea în con-
textul expertizei judiciare. Este un mare 
loc de îmbunătățire a actualului sistem. Și 
sunt convins că se va întâmpla. Doar că, 
vedeți dumneavoastră, viteza cu care cur-
ge nisipul din clepsidra noastră personală 
este mult mai mare decât cea cu care se 
scurge nisipul din clepsidra organizației. 
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Și aici este nevoie de decizie și accepta-
re. Să acceptăm că viitorul profesiei este 
mult mai lung decât al fiecăruia dintre noi 
astfel încât cei care sunt în pozițiile de a 
acționa, să o facă la maximul lor potenți-
al, în fanta scurtă a istoriei în care se află 
unde se află. Această viteză mai redusă a 
prezentului organizației permite chiar și 
inacțiune. Trenul merge înainte. Dacă nu 
apar obstacole mari, conductorul nu prea 
are treabă. Dacă, însă, apar, trebuie să le 
rezolve.

Așadar, pentru prezent, impozitarea, 
expertiza judiciară și calitatea actului de 
leadership le văd ca jaloane de bază. 
Și înțelegerea pentru ce ne dorim noi, 
evaluatorii, să fim aici. Pentru legitima-
ție/autorizare, pentru comunitate, pentru 
ambele?

Viitorul – partea de sus a clepsidrei 
este, în realitate, opacă. Știm sigur că va 
genera prezentul viitorului. Acolo este re-
zervorul. Este mult? Este puțin? 

Nu mă hazardez să spun ce va fi cu vi-
itorul profesiei. Pentru că nu știu.

Pot spune, însă, ce îmi doresc să fie. 
Să crească sănătos în continuare. Să fie 
adaptată în fiecare moment la realitățile 
curente și să treacă peste fiecare obstacol. 

Să fie condusă de oamenii potriviți fiecă-
rui moment viitor. Să creeze o comunitate 
în care cei ce se află să fie mândri că sunt 
acolo. Să spulbere orice barieră aflată în-
tre Noi și Voi. 

Opacitatea părții de sus a clepsidrei de 
care aminteam anterior ni se aplică mai 
ales nouă, indivizilor.

Pentru organizație, există posibilitatea 
ca atunci când tot nisipul de sus a ajuns 
jos, clepsidra să fie întoarsă. Ce înseam-
nă acest lucru? Că urmează un nou ciclu. 
Și tot așa mai departe. Dar mai înseamnă 
ceva: că trecutul reamestecat va influența 
de fiecare dată și viitorul. 

De aceea e foarte bine să cunoaștem 
trecutul și să învățăm din el, stând cu 
ochii pe prezent, pentru a fructifica la ma-
ximum viitorul.

În ce ne privește pe noi, ca oameni, ni 
se aplică ceea ce tocmai am scris, cu men-
țiunea că a noastră clepsidră nu se mai 
întoarce. Și nu știm cât nisip mai avem în 
partea de sus a clepsidrei personale.

Să ne uităm, așadar, cu bucurie și iubi-
re la prezent. Să îl trăim din plin. Și să cre-
dem că oricât ni se pare de puțin, de fapt, 
paharul nostru e-ntotdeauna plin.

Să aveți numai ani viitori compleți! 
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Daniel Manațe
Președinte ANEVAR 
2016-2017

Punctul de inflexiune 
al profesiei de 
Evaluator autorizat

Î
nainte de orice, să celebrăm cu bucu-
rie în suflete cei 30 de ani de existen-
ță ai ANEVAR. În aceste trei decade, 
profesia de evaluator autorizat și-a 
croit propria cale spre existență, recu-
noaștere și excelență.

Dacă astăzi, numele de ANEVAR este 
renumit și respectat în țară și în afara ei. 
Aceasta se datorează atât ambasadorilor 
Asociației, care și-au făcut simțită prezența 
și competențele la evenimente internaționa-
le sau naționale, cât și fiecărui membru în 

parte, prin aderarea consimțită la principiile 
Codului de etică al profesiei și prin aderarea 
la cerințele și exigențele pregătirii continue. 

Dar să plonjăm puțin în trecutul de aur 
al Asociației, rememorând câteva instan-
tanee de viață ale profesiei în chiar zorii 
acesteia, în anul de grație al înființării sale, 
cu voia Dumneavoastră, 1992. 

Parcă văd cu ochii minții, aud zumzetul 
discuțiilor colegilor de atunci și mă regăsesc 
îndreptându-mi spatele în banca ponosită 
și incomodă din sala evenimentului. Era o 
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frumoasă zi de aprilie și ne aflam în Arad, 
orașul primului curs pentru evaluatori ți-
nut în provincie. Printre lectori, Gheorghe 
Bădescu (președintele fondator), profesorul 
Alexandru Gheorghiu și soția sa (dânsul 
ajuns ulterior președinte de onoare al ANE-
VAR), profesorul Nic Popescu, și, mai tână-
ra dar inimoasa Corina Cernea.

De ce un curs de evaluare întreprinderi? 
Păi, în primul rând, pentru că eram, în 1992, 
o țară proaspăt intrată în economia de pia-
ță, iar conceptul de valoare era unul funda-
mental. Problema era cum să determini sau 
să măsori valoarea unui bun, stați așa, că 
am un termen și mai potrivit: cum să ESTI-
MEZI valoarea unui bun? 

În al doilea rând, pentru că aveam o 
Asociație a Evaluatorilor din România 
(ANEVAR), proaspăt înființată la începutul 
anului 1992 de către un grup de vizionari ai 
economiei de piață, avându-l în frunte pe 
inginerul Gheorghe Bădescu.

Iar în al treilea rând, pentru că o ceru-
se însăși Agenția Națională de Privatizare 
(ANP) – acel vârf de lance al privatizării în 
România, conștientă de faptul că evaluările 
de întreprinderi trebuiau realizate de... eva-
luatori. Ori această profesie era inexistentă 
în România până atunci. Inspirată, ANP a 
mers pe mâna ANEVAR pentru crearea, 
dezvoltarea și predarea în teritoriu a supor-
tului de curs de evaluare întreprinderi. A 
făcut chiar mai mult: primele diplome acor-
date evaluatorilor absolvenți ai cursului în 
anul de poveste 1992 au purtat însăși sigla și 
girul Agenției Naționale de Privatizare. Ba-
zele profesiei erau astfel puse.  

Sfârșitul lui 1992 ne poziționează însă 
spre un nou început. Unul dintre cei „șase 
mari’’ ai auditului mondial de atunci, Coo-
pers & Lybrand (C&L), a acceptat, la solici-
tarea ANP, să se implice în procesul de for-
mare a profesiei și a furnizat un excelent curs 
complet de formare lectori care să poată pre-
da mai departe evaluarea întreprinderii. Jean 
Pierre Vigroux, șeful de atunci al C&L Ro-
mânia, un excelent pedagog, a condus echi-
pa care a predat pe parcursul unei luni între-
gi, atât cunoștințe tehnice de evaluare, cât și 
inestimabile metode de predare, de captarea 
atenției și de control al audienței. Examenul 

final a fost unul deosebit de dificil, în care 
candidații aveau de pregătit pentru predare 
o temă complexă, pe care o susțineau în fața 
clasei, fiind filmați. Telecamera surprindea 
astfel, nu doar posibilele greșeli tehnice, de 
conținut, cât și eventualele ticuri, sau alte im-
perfecțiuni ale procesului pedagogic. 

Absolvenții, care erau și membri ANE-
VAR și care aveau chemare în această di-
recție, au devenit apoi lectori ai Asociației, 
punând astfel bazele, alături de cei men-
ționați anterior, unui corp de elită, care și 
astăzi profesează prin excelență. Voi amin-
ti aici doar pe unul dintre acești minunați 
colegi de curs, pe regretatul profesor uni-
versitar, lector ANEVAR și autor de cărți și 
materiale de evaluare, Sorin Stan. 

Printre ceilalți cursanți se găseau oameni 
de marcă ai timpului, unii ocupând funcții 
cheie în Ministerul Privatizării, ANP, Fon-
dul Proprietății de Stat (FPS) sau Fondurile 
Proprietății Private (FPP). Interacționând 
timp de o lună, s-au creat legături de res-
pect și colaborare care au dăinuit peste timp 
și au servit profesia în diferite momente de 
cumpănă.  

Dar să revenim, pășind pe acest arc pes-
te timp, trasat dinspre trecut în prezentul 
de azi, în Acum. Lumea este la un punct de 
inflexiune, fascinant și periculos în același 
timp. Globalizarea sfârșește în multipolari-
tate pe fondul refacerii unor noi blocuri și 
alianțe ideologice, militare și economice. Su-
veranitatea dolarului, ca monedă universală 
de schimb este pusă la îndoială de acțiunile 
concrete ale unor alianțe plecate din BRICS, 
dar, care pot atinge zone de neconceput 
până în urmă cu doi ani.

Uniunea Europeană este la un moment 
de răscruce, continuarea derapajului ma-
nagerial putând periclita nu doar reziliența 
statelor componente, ci însuși conceptul de 
uniune. România nu face nici ea excepție, 
escaladarea inflației și explozia facturilor la 
utilități, alături de îngreunarea calificărilor 
la creditare, pregătind inexorabil terenul 
pentru o avalanșă de falimente, insolvențe și 
executări silite.

În acest context tulbure și incert, orice 
profesie liberală trebuie să-și găsească ca-
dența proprie, de o sonoritate distinctă, în 
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amalgamul de sunete și lumini haotice care 
orbesc și asurzesc deopotrivă protagoniști 
sau simpli privitori.

Răspunsul pro-activ, pregătit din timp 
de Asociație, un adevărat recurs la metodă 
în concepția ANEVAR, este dat de exact pi-
lonii Viziunii noastre, cristalizate în strategia 
pe 20 de ani:
 Ű standardele înalte ca o armă de 

excelență,  
 Ű comportamentul etic ca o condiție a res-

pectului pentru profesie,
 Ű calitatea rapoartelor de evaluare ca pun-

te de încredere public – profesie,
 Ű statutul de utilitate publică valorizat 

prin acțiunile întregului corp de evalua-
tori autorizați.
Într-o lume care a luat-o razna, faptul 

că avem o viziune articulată pe valorile pro-
fesiei și o strategie pe 20 de ani, capabilă să 
materializeze viziunea, reprezintă un atu 
important.

Din acest punct de vedere, avem în con-
tinuare importante obiective de atins. Pri-
mul, de impact major asupra justițiabililor 
din România, este cel legat de armonizarea 
legislației în vigoare privind profesia de eva-
luator autorizat cu procedurile judiciare care 
implică expertize evaluatorii. Mă refer atât 
la obligativitatea respectării  standardelor de 
evaluare în aceste expertize, cât și la angaja-
rea efectivă a răspunderii profesionale față 
de Asociație a experților judiciari care reali-
zează astfel de expertize.

Un al doilea obiectiv urmărește dobân-
direa accesului organizat al evaluatorilor au-
torizați la tranzacții, România, fiind alături 
de Grecia, între ultimele țări din UE unde 
acest aspect Nu este asigurat.   

În plan relațional, ar fi ideală reluarea 
parteneriatului cu Statul pentru proiectele 
legislative care implică evaluări de bunuri. 
Această relație a fost una foarte bună în pe-
rioada ante și post modificare de Cod fiscal 
din 2015. Atunci, ca parteneră a Autorității, 
ANEVAR a contribuit la finalizarea și imple-
mentarea unor prevederi coerente și aplica-

bile din punct de vedere practic în evaluările 
pentru impozitare. În prezent, s-a mai pier-
dut din impulsul pozitiv de atunci, în anul 
curent, proiectul de modificare a Codului 
Fiscal pe partea de evaluare/impozitare fiind 
emis fără o consultare efectivă a Asociației.

Ca și provocări ale prezentului, de 
neignorat, voi comenta doar două, extrem 
de contondente. Prima este digitalizarea, 
ca tendință cvasigenerală a marilor aglo-
merări urbane, manifestată în tot mai mul-
te profesii. Impactul asupra evaluatorilor 
autorizați poate fi atât pozitiv, cât și nega-
tiv. De la programele automate de evaluare 
sau instrumentarul soft de productivitate și 
excelență și până la utilizarea dronelor sau 
softurilor dedicate în inspecții, această ten-
dință este una de analizat, adaptat și imple-
mentat în armonie cu resursele și abilitățile 
fiecărui jucător.

Cea de a doua este omniprezența guver-
nanței sociale și de mediu (ESG), înlocuito-
rul prăfuitei guvernanțe corporative (CSR), 
aflată de ceva vreme în lumina reflectoa-
relor corporatiste, de stat și a mainstream 
media. Desigur că pentru noi primează tra-
tarea ESG din perspectiva evaluărilor de bu-
nuri, fie acestea întreprinderi sau proprietăți 
generatoare de afaceri. O notă aparte o au, 
în acest cor care cântă pe toate vocile des-
pre amprenta de carbon și sustenabilitate, 
evaluările de clădiri verzi (green buildings), 
cele de clădiri inteligente (smart buildings), 
ori a renovărilor de tip verde (green retro-
fit). Datoria Asociației este să-și înarmeze 
membrii cu metodologii adecvate de eva-
luare a unor astfel de proiecte, întâlnite tot 
mai frecvent în România.

Concluzionez că Profesia se află în fața 
unui adevărat punct de inflexiune. Este mo-
mentul acum, mai mult ca oricând, să ne 
strângem rândurile, să ne reglăm cadența 
și să cântăm corect și la unison partitura 
utilității publice în tandem cu autoritățile, 
urmărind atât interesul publicului, cât și, 
desigur, pe cel al membrilor, al nostru, al 
evaluatorilor autorizați. 
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Dana Ababei
Președinte ANEVAR 
2018-2019

Am clipit  
și-au trecut  
30 de ani A mai trecut un an prin noi

A fost și soare au fost și ploi!

Am clipit și-au trecut 30 de ani
A fost greu? A fost ușor? Cine-și mai 

aduce aminte? 
Am muncit, am învățat, am dat teste, 

am cântat, am dansat, am aplaudat și-au 
trecut 30 de ani! 

Mi-e frică să mai clipesc, pentru că nu 
apuc să trăiesc clipa. 
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Să oprim timpul și să ne 
gândim la viitor cu speranță

Chiar dacă criza, pandemia și războiul 
ne-au făcut să ne regândim viața perso-
nală și pe cea profesională, nu putem avea 
un viitor trăind și muncind izolați, aștep-
tând ca alții să ne rezolve problemele.

Acum avem treabă! Ce treabă? Să ne 
bucurăm de frumoasele zile de toamnă și 
să ne uităm în jur și să identificăm colegii 
care ar putea să preia frâiele Asociației, 
colegii care ar dori și ar putea să facă față 
unei asemenea responsabilități. Pentru că 
funcția nu vine numai cu bucuria recu-
noașterii, ci și cu povara responsabilității.

Este sarcina lor, a celor ce vin, să revo-
luționeze și să revigoreze Asociația păs-
trând ce este bun, fructificând oportuni-
tățile și evitând/minimizând riscurile.

Aceștia trebuie să nu uite de utilitatea 
publică a Asociației, de utilitatea publică 

a profesiei. Înainte de a fi evaluator, trebu-
ie să conștientizăm că suntem locuitori ai 
unei țări și trebuie să ne gândim la binele 
comunității pentru a ne fi bine nouă, în 
calitate de cetățeni. Numai informând pu-
blicul larg despre menirea profesiei noastre 
ne vom câștiga locul în societate, ne vom 
câștiga respectul dorit de fiecare din noi.

Știu că cei ce vor asigura viitorul Aso-
ciației, viitorul profesiei, sunt printre noi 
și îmi doresc ca noi, cei care am fost în 
rândurile conducerii, să avem tăria, pute-
rea de a-i lăsa pe cei ce vin să preia ștafeta, 
să avem încredere că o vor duce cu onoa-
re, mai bine și mai departe decât noi. 

Puterea este în noi și cred că trebuie 
să transmitem celor ce vin în profesie de 
ce ne place să facem ce facem, ce ne adu-
ce satisfacții în această profesie și nu care 
sunt beneficiile altor profesii, să ne uităm 
la capra din curtea noastră, nu la capra 
vecinului! 
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Sorin Petre,
Președinte ANEVAR 
2020-2021

Despre doi  
dintre cei treizeci 
de ani de profesie

A
m preluat mandatul de pre-
ședinte, în anul 2020, cu 
mândria și bucuria celui care 
continuă munca valoroasă a 
predecesorilor săi, aflați la 
conducerea unei organizații 

profesionale a cărei imagine pozitivă a fost 
dintotdeauna recunoscută atât intern, cât 
și pe plan extern. Chiar dacă cei doi ani de 
mandat au fost marcați de criza Covid-19 și 

au reprezentat o provocare pentru membri, 
pentru staff și pentru cei din conducere, 
vor rămâne în istoria ANEVAR ca perioa-
da în care tehnologizarea a luat avânt și am 
demonstrat că ne putem replia și adapta în 
orice condiții. Ne-am continuat activitatea 
online, din cauza restricțiilor, și iată-ne la 
final de criză medicală, revenind ușor la în-
tâlnirile în persoană, dar păstrând și partea 
de online care s-a dovedit eficientă și utilă. 
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Ediția 2018 a Standardelor de evalu-
are a bunurilor a fost înlocuită cu ediția 
2020 și ulterior cu ediția 2022, ediții care 
includ standarde noi foarte utile în desfă-
șurarea activității de evaluare, și anume, 
SEV 105 „Abordări și metode de evalua-
re”, SEV 220 „Datorii nefinanciare” și SEV 
620 „Stocuri”. Preocuparea mea și a cole-
gilor mei din conducerea ANEVAR a fost 
să aliniem standardele activității de evalu-
are din România la cele mai bune practici 
internaționale, cu adaptarea acestora la 
cerințele locale specifice. Acest lucru, îm-
preună cu atenția permanentă a Asociați-
ei de a menține nivelul pregătirii profesio-
nale la cel mai înalt nivel, consider că sunt 
elemente esențiale pentru consolidarea 
încrederii publicului în serviciile furniza-
te de către evaluatorii autorizați. 

Având în vedere că de-a lungul timpu-
lui, pe perioada mai multor ani, am ocu-
pat funcțiile de Vicepreședinte și Prim-vi-
cepreședinte în Consiliul director, am 
construit alături de colegi o mică parte de 

istorie a Asociației. Îmi ofer în continua-
re întregul suport și sper să fiu martorul 
dezvoltării ei mulți ani de acum încolo.  

Contextul mondial este unul de in-
certitudine, chiar dacă motivul nu mai 
este neapărat criza medicală, ci războaiele 
sau diminuarea resurselor, iar profesia de 
evaluator este supusă și ea unor noi pro-
vocări. Dar noi putem contribui la resta-
urarea stabilității prin evaluările realizate 
cu profesionalism, prin opinia exprimată 
asupra valorii bunurilor ce fac parte din 
circuitul economic firesc. Un evaluator 
poate aprecia o valoare în mod indepen-
dent și profesionist și, astfel, poate oferi o 
imagine mai clară asupra unor tranzacții 
sau asupra unor planuri de afaceri.

Scriu aceste rânduri cu convingerea 
că acești doi ani, prin tot ce am întreprins 
în cadrul Asociației, au creat un grad mai 
mare de  încredere în profesie și în repre-
zentanții ei.

Doresc Asociației mulți ani de creștere 
și armonie în dezvoltarea sa! 
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Radu Timbuș
Președinte ANEVAR 
2022-2023

„Unul pentru toți 
și toți pentru unul”

Vorbind despre profesie și despre 
Asociația care o reprezintă, 30 
de ani sunt, pentru unii dintre 
noi, echivalentul unei perioade 
îndelungate. Pentru alții, însă, 
reprezintă doar o vârstă a 
maturității. O vârstă care asigură, 
prin experiența (cumulată și 
transmisă) din spatele acestor 
ani, echilibru, introspecție, 
asumare a deciziilor, verticalitate, 
independență, încredere, 
determinare și înțelepciune. Toate 
aceste însușiri sunt valabile și 
le putem atribui corpului nostru 
profesional, dacă îl privim ca pe 
o persoană alcătuită din toți cei 
peste 4 mii de membri, și nu ca 
pe o entitate abstractă. 
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I
storia ANEVAR este „scrisă” de fieca-
re membru, în fiecare zi, fie că deține 
doar calitatea de membru titular, fie 
că s-a implicat voluntar în activitatea 
de conducere a ANEVAR. Imaginea 
pozitivă a Asociației se datorează fie-

cărui membru care și-a desfășurat activi-
tatea respectând standardele profesionale 
și de etică, și-a dezvoltat în permanență 
bagajul de cunoștințe și a menținut calita-
tea muncii sale la nivel înalt. 

Reprezentând vremelnic Asociația de 
pe cel mai înaltă poziție, pot spune că 
responsabilitatea permanentă pe care o 
purtăm pe umeri, fiind la conducere, este 
uriașă. Interesele membrilor (și a) Asoci-
ației sunt pe primul loc în toate momen-
tele și eu cred că este necesar să acționăm 
cu tact și diplomație în relațiile cu cei din 
afara ei. Vă încredințez că suntem în mie-
zul problemelor, ascultăm în permanență 
mesajele care sosesc dinspre membri și 
luptăm pentru a armoniza interesele tu-
turor celor implicați în diverse provocări 
iminente, având în prim plan obiectivele 
și oportunitățile valabile pentru buna des-
fășurare (prezentă și viitoare) a activității  
membrilor noștri în cadrul și pentru con-
solidarea statutului de utilitate publică al 
ANEVAR. 

Anul acesta a debutat cu o serie de 
provocări pentru profesie, provocări în 
întâmpinarea cărora am venit emițând 
puncte de vedere, comunicate de pre-
să, documente interne postate la rubrica 
„Transparență decizională”; am abordat 
temele inclusiv în cadrul conferințelor 
profesionale. Concret, cu privire la pro-
punerile de modificare a Codului fiscal, 
ANEVAR a formulat Punctul de vedere 
al Asociației Naționale a Evaluatorilor 
Autorizați din România privind discuți-
ile din spațiul public despre schimbarea 
sistemului de impozitare a proprietăților 
imobiliare. 

Între timp, s-a anunțat că acele preve-
deri vor fi prorogate, motivele fiind lesne 
de înțeles. 

Totuși, legat  de implicarea evaluato-
rilor conform Codului fiscal (responsa-
bilitate reieșită din Legea nr. 301/2021 
privind aprobarea Ordonanței Guvernu-
lui nr. 8/2021 pentru modificarea și com-
pletarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, art. 111 alin. (4) și (5) din Codul 
fiscal), am elaborat un set de Recoman-
dări de elaborare a Studiilor de piață, deja 
transmise colegilor și explicate suplimen-
tar cu ocazia evenimentelor profesionale 
și nu numai. 

Cu acest prilej, s-au adus lămuriri și 
mai multe asupra faptului că acestea nu 
au legătură cu „impozitarea proprietății” 
de către UAT-uri, despre diferențele ma-
jore dintre activitatea de evaluare și cea 
de colectare de informații pentru aceste 
studii de piață, despre limitările obiective 
ale acestor studii, care, utilizate și analiza-
te doar parțial, pot induce în eroare prin 
prisma semnificației și relevanței valorilor 
selectate și, evident, despre faptul că aces-
te studii de piață nu pot fi utilizate ca sur-
să de informații/valori de referință pentru 
elaborarea sau verificarea rapoartelor de 
evaluare (toate fiind regăsite și în poziții 
oficiale anterioare ale ANEVAR, dar reite-
rate acum, cu ocazia noilor recomandări 
elaborate).

Astfel, în prezent, proiectul de lege (L 
628/2022) pentru aprobarea OG 16/2022 
pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abro-
garea unor acte normative și alte măsuri 
financiar-fiscale, a fost adoptat în data de 
16 noiembrie 2022, de Camera Deputa-
ților, cu următoarele mențiuni: „Preve-
derile pct.106, 107, 108, 109, 110, 111, 
112 – 117 se aplică începând cu data de 
1 ianuarie 2025”. Chiar dacă modificări-
le propuse și votate de Senat nu au fost 
aprobate, forma care a trecut de Camera 
deputaților prorogă toate modificările pe 
care OG 16/2022 le-a adus Codului fiscal 
în materie de stabilire a impozitului pe 
clădiri. Vom colabora în continuare cu 
autoritățile pentru ca până la acest nou 
termen, să poată fi implementat un nou 
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sistem de impozitare la valoarea de piață, 
așa cum este asumat și în PNRR. 

Consider că demersurile noastre din 
ultima perioadă (susținute și documentate 
corespunzător) au avut succes, iar colabo-
rarea cu autoritățile s-a dovedit încă o dată 
utilă tuturor celor implicați: de la autorități 
și profesioniști, până la contribuabili. În 
așteptarea formei finale a Legii care mo-
difică prevederile din Codul fiscal, noi am 
făcut pași înainte și lucrăm în paralel,  în 
vederea adaptării Standardelor de evaluare 
a bunurilor, la  schimbările viitoare. Astfel, 
prevederile referitoare la stabilirea impozi-
tului pe clădiri, conținute de OG 16/2022, 
au fost prorogate până la data de 1 ianuarie 
2025. În consecință, pentru anul 2023 nu 
sunt modificări în ceea ce privește desfă-
șurarea evaluării pentru impozitare: se vor 
respecta Standardele de evaluare a bunuri-
lor și prevederile Codului fiscal în vigoare. 

Adunările generale ale filialelor ce au 
avut loc în luna decembrie, iar pe Ordinea 
de zi au fost informații despre procesul 
de evaluare pentru impozitare pentru ur-
mătoarea perioadă. Procesul de stabilire 
a valorilor impozabile pentru anul 2023 
se va desfășura ca și în anul 2022, fără 

alte modificări legislative, în cadrul legal 
complet și vom continua să sprijinim au-
toritățile în tot ce presupune o bună des-
fășurare a activităților comune. 

Un alt demers important, pentru vi-
itorul imediat, este consolidarea relației 
cu Ministerul Justiției, referitor la rolul 
și implicarea evaluatorilor autorizați prin 
utilizarea și  implementarea Standardelor 
de evaluare a bunurilor în expertiza ju-
diciară. Ne aflăm într-o etapă în care am 
evidențiat că sunt necesare și iminente 
modificări în ceea ce privește acest do-
meniu, pentru transparența, echitatea și 
obiectivitatea actului de justiție. De altfel, 
nu o spunem numai noi, iar trimiterea 
crescândă a Instanțelor înspre aplicarea 
standardelor de evaluare și apelarea la 
specialiștii ANEVAR, denotă recunoaște-
rea (inclusiv a necesității) acestei alinieri, 
pentru asigurarea unui act de justiție efi-
cient, accesibil și de calitate și nu în ulti-
mul rând creșterea încrederii în acest act.

Este evident că la cele de mai sus și-au 
adus aportul și contribuie continuu și co-
legii din Consiliul director, într-o legătură 
directă cu mediul legislativ și cu o comu-
nicare internă operativă și fructuoasă. 
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Adrian Popa-Bochiș
Prim-vicepreședinte 
ANEVAR

Înțelepciune,  
maturitate,  
recunoaștere

Drumul parcurs de ANEVAR a fost unul constant și continuu către ma-
turizare: de la stabilirea unor standarde larg acceptate de mediul de 
afaceri național și internațional, la recunoașterea utilității publice și apoi 
la reglementare, drumul său a fost unul susținut în creșterea calității și 
a nivelului de recunoaștere.
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F
orța unei asociații constă în 
principal în măsura în care este 
recunoscută de stakeholderi: 
opinia publică, autorități, mem-
bri. Una dintre principalele bor-
ne în evoluția Asociației a fost 

recunoașterea publică, iar astăzi poziția ei 
este consolidată, astfel încât organizații de 
peste hotare, autorități locale și beneficiari 
ai activității de evaluare din toate sectoa-
rele economice cooperează cu ANEVAR la 
un nivel înalt și apelează neîncetat la expe-
riența noastră profesională acumulată în 
acești 30 de ani de existență.

Adoptarea standardelor internaționale, 
programul de pregătire profesională conti-
nuă, comisia de etică, toate acestea sunt sem-
ne ale unei asociații mature. Fără aceste re-
pere nu am putea activa ireproșabil pe piață. 

Trecerea prin crizele anilor ’90, 2008, 
Covid19 a demonstrat o dată în plus că 
ANEVAR este o Asociație solidă, articu-
lată și cu capacitate de rezistență la șocuri 
și provocări provenite din mediul econo-
mic și social.

Provocările și oportunitățile sunt mul-
te, dar la ceas de aniversare am să mă refer 
doar la aceasta: capacitatea de regenerare 
și de transmitere a ștafetei între generații. 
ANEVAR a reușit să facă asta în crescen-
do, fiecare generație aducând ceva în plus 
peste experiențele și expertiza câștigate de 
înaintași. Și asta arată că suntem o asoci-
ație sănătoasă, care își primenește cu suc-
ces filonul existențial în condiții de evolu-
ție nu întotdeauna favorabile. 

Fiecare generație s-a confruntat cu 
una sau două provocări mari, iar cele ale 
generației mele consider că sunt repre-
zentate de așezarea relației cu justiția în-
tr-o matrice care să creeze câștig tuturor 
celor implicați, de o mai bună gestiona-
re a relației cu instituțiile statului și de 
digitalizare.

Timpul va demonstra cât de bine vom 
reuși să ne achităm de responsabilități, 
dar am convingerea că și generațiile care 
vor veni vor reuși, asemenea înaintașilor, 
să identifice soluția corectă și calea adec-
vată de rezolvare a acestor provocări.

La mulți ani, ANEVAR, și, mai ales, La mulți ani, colegi evaluatori!

Anii ce vor veni să ne aducă sănătate, bucurii și înțelepciunea de a face lucru-
rile care trebuie, când trebuie și cum trebuie.
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ZIUA EVALUATORULUI (Teatrul Național București):
Spectacolul „Mă-ntoarce Timpul“ - 8 septembrie 2022

Conferința „Profesia de evaluator la 30 de ani“  
Gala Premiilor ANEVAR - 9 septembrie 2022

Ziua Evaluatorului a fost 
un eveniment deosebit prin 
emoția cu care am celebrat 
trei decenii de Valoare în pro-
fesie și datorită momentelor 
speciale la care am asistat 
de-a lungul celor două zile – 8 
și 9 septembrie. 

Am sărbătorit 30 de ani de 
la înființarea Asociației și de 
la nașterea profesiei de eva-
luator în România alături de 
membrii noștri, de invitați și 
de președinții care au con-
dus organizația începând cu 
anul 1992, domnii: Gheorghe 
Bădescu, Adrian Crivii, Mi-
hail Bojincă, Adrian Vascu, 
Filip Stoica, Daniel Manațe, 
Dana Ababei, Sorin Petre, 
actualul președinte - Radu 
Timbuș și viitorul președinte 
- Adrian Popa Bochiș. Dom-
nii Ion Anghel și Marian Pe-
tre nu au fost prezenți, dar 
mandatele lor au fost evoca-
te în scurt metrajul REPERE, 
în care au fost redate mo-
mente importante din istoria 
ANEVAR. 

În 8 septembrie, la Teatrul 
Național din București, am fost 
gazdele spectacolului cu de-
numirea încărcată de semnifi-
cație: „Mă-ntoarce Timpul”, 
susținut de trupa TVA - Trupa 
cu Valoare Adăugată (Teo 
Boar, Vlady Cnejevici, Dorin 

Andone și Adrian Vascu) și 
invitații speciali: Horațiu Mă-
lăele, Mircea Baniciu, Emy 
Drăgoi & Jazz Hot Club și 
Mihaela Gînju.

A doua zi, în 9 septembrie, 
Președintele ANEVAR, Radu 
Timbuș, în deschidere, a dat 
cuvântul invitaților noștri, ur-
mat de seria de prezentări cu 
teme profesionale, mențio-
nând că va păstra tonul opti-
mist în care s-a încheiat sea-
ra precedentă. „Eu reprezint 
prezentul, iar astăzi voi da cu-
vântul celor care au condus 
organizația timp de 30 de ani, 
celor care au dus pe umeri 
responsabilitatea imaginii po-
zitive a Asociației și a respec-
tului față de profesia de eva-
luator. Tot ce există astăzi li 
se datorează și le mulțumim.”

Primul invitat care a trans-
mis mesajul său a fost dl. 
Gheorghe Ialomițianu, pre-
ședinte UPLR, fost ministru 
de finanțe: „ANEVAR este una 
dintre cele mai importante or-
ganizații din România care a 
deschis drumul profesiilor li-
berale. Vă felicit pentru activi-
tatea profesională în interesul 
public, în decursul celor 30 
de ani, dar mai ales în ultima 
perioadă, afectată de criză, 
când v-ați adaptat rapid la 
noile condiții.”

Cristina Tănase, Șef Ser-
viciu - Serviciul Profesii Juri-
dice Conexe din cadrul Minis-
terului Justiției: „Aș dori să vă 
mulțumesc pentru deschide-
rea manifestată permanent în 
dialogul cu instituția noastră. 
Un obiectiv permanent al Mi-
nisterului Justiției este actua-
lizarea legislației din domeniul 
de competență, iar în ceea ce 
privește activitatea de exper-
tiză tehnică judicia-ră, este 
înscris în programul anual 
de lucru un demers legisla-
tiv de amendare a Ordonanței 
2/2000 privind expertiza teh-
nică judiciară, urmărindu-se 
actualizarea principiilor în 
acord cu realitățile societății 
moderne.”

Dan Manolescu, preșe-
dinte Camera Consultanților 
Fiscali, Prim-vicepreședin-
te UPLR: „Ministerul Justiției 
are în proiect doar modifica-
rea Ordonanței 2, dar cred că 
ar trebui să avem un obiectiv 
mai amplu, acela de a rescrie 
Ordonanța 2, cred că este ne-
voie de o reașezare completă 
a acestei legislații în ceea ce 
privește expertiza. …Consider 
că trebuie să ținem aproape 
și să ne coordonăm acțiunile 
în toată această perioadă, așa 
cum am făcut-o și în trecut.”

Emilia Iordache, Director 
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General Adjunct, Direcția ge-
nerală de legislație fiscală și 
reglementări vamale și conta-
bile din cadrul Ministerului Fi-
nanțelor: „Am colaborat foar-
te bine, de-a lungul timpului, 
cu corpul dvs. profesional, pe 
mai multe paliere. …Suntem 
într-un proces de evaluare și 
de consolidare a bazelor, de 
așa natură încât, să găsim un 
sistem unitar, o bază unita-
ră. Sper să ajungem cât mai 
repede la această țintă și să 
avem o bază comună. Fie că 
sunt instituții ale statului, fie 
că sunt organisme indepen-
dente sau de altă natură sau 
de alte profesii, să avem o 
bază agregată și să putem să 
ne raportăm la aceleași valori. 
(…) Consider că putem co-
labora în continuare și chiar 
invit reprezentații dvs. la dia-
log, tocmai pentru a găsi so-
luții comune cu alte instituții și 
cu dvs.”

Un moment special a fost 
dedicat memoriei domnului 
ec. dr. Sorin V. Stan, colegul 
și mentorul multor evaluatori, 
coordonatorul Institutului de 
cercetare IROVAL. 

Prezentările care au urmat 
au fost:

Reguli de elaborare a Stu-
diilor de piață prevăzute la 
art. 111 din Codul Fiscal - 
RADU CĂLIN TIMBUȘ – Pre-
ședinte ANEVAR | Director 
EVAL TRANSILVANIA CON-
SULTING S.R.L. 

Acest set de reguli sa aflat 
pe site-ul ANEVAR la secțiu-
nea Transparență decizională.

Viitorul profesiei - per-
spective internaționale - Dr. 
ADRIAN CRIVII – Președinte 
ANEVAR 2002-2003 | Preșe-
dinte executiv WAVO | CEO 
Darian DRS 

Implementarea soluțiilor 
de IT sau tehnologia în spri-
jinul membrilor - ADRIAN 
POPA BOCHIȘ - Prim - vice-
președinte ANEVAR | Senior 
Partner, COO Darian DRS S.A.

Tot în prima parte, a inter-
venit pentru unele precizări, 
dl. Adrian Vascu, președinte 
ANEVAR pe parcursul a două 
mandate. „Sunt convins că 
Grila Notarilor nu poate fi o 
soluție, în acest sens. Din mo-
tive absolut obiective.”

În partea a doua, alături de 
Președintele ANEVAR, Radu 
Timbuș, și de viitorul preșe-
dinte, Adrian Popa Bochiș, 
pe scenă au urcat președinții 
care au condus Asociația în 
acești 30 de ani de existență. 
Discursurile acestora au fost 
despre ce s-a realizat și des-
pre ce urmează, despre in-
dependență, profesionalism, 
etică, excelență, dar și despre 
provocări și viitor. 

Evenimentul nostru a re-
scris și a scris istoria în ace-
lași timp, pe măsură ce se 
desfășura. A fost o veritabilă 
călătorie în timp, trecut-pre-
zent-viitor, pe care am ur-
mat-o cu toții cu sentimentul 
unui mare privilegiu, de a fi în 
aceeași sală cu cei care au 
trăit istoria celor 30 de ani. 

Premiile acordate în cadrul 
celei de-a 7-a ediții a Galei 
Premiilor ANEVAR au fost: 

Premiul „Alexandru Ghe-
orghiu” – Irina Bene, cerce-
tător IROVAL 2007 - prezent, 
lector ANEVAR, EI, EPI, coor-
donator al activității IROVAL

Premiul pentru o carieră 
de valoare – Rodica HĂȘ-
MĂȘAN - și-a început acti-
vitatea în ANEVAR cu peste 
25 de ani în urmă făcând par-
te din echipa adminstrativă a 

centrului teritorial Cluj, mem-
bru în Consiliul Director ANE-
VAR 2018-2020, membru în 
Comisia de etică și disciplină 
ANEVAR 2004, 2006-2007, 
2008, 2010-2011, 2012-2016, 
2021-prezent, lector ANEVAR, 
MAA, REV, EBM, EI, EPI, VE

Premiul pentru sprijinirea 
profesiei de evaluator 

 ▶ Radu Gheorghe MARDARI 
– Șef Birou Administrativ 
Sud-Vest Oltenia ANEVAR 
2002-2013, EI, EPI, EBM, a 
desfășurat o activitate pro-
digioasă de dezvoltare a 
profesiei de evaluator și a 
Biroului Zonal în Sud Vestul 
țării.
 ▶ Radu CÂRCEIE - reprezen-
tant zonal în Consiliul Di-
rector zona 5, 2004-2005, 
EBM, EI, EPI, EIF, VE. Acti-
vitatea domnului Radu Câr-
ceie s-a concretizat în con-
solidarea poziției ANEVAR 
în Timișoara și județele care 
aparțin acestui birou zonal.

Premiul special „Sorin V. 
Stan” – Ion ANGHEL – Pre-
ședinte ANEVAR 2006-2007, 
lector ANEVAR, MAA, REV, 
EBM, EI, EPI, VE – pentru im-
plicarea constantă și continuă 
în organizarea și buna desfă-
șurare a Conferinței „Evalua-
rea pentru piaţa de capital din 
România”, prima ediție având 
loc acum 20 de ani. 

Evenimentul s-a încheiat cu 
o fotografie de grup, a tutu-
ror celor prezenți pe scenă și 
în sală, fotografie ce simbo-
lizează și demonstrează uni-
tatea și coeziunea membrilor 
Asociației. 

La mulți ani,  
Evaluatori din România!
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Adrian VascuVlady Cnejevici

Mircea Baniciu Teo Boar Dorin Andone

Hoarațiu Mălăele

Adrian Vascu
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TVA - Trupa cu Valoare Adăugată

Emy Drăgoi
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Radu Timbuș - Președinte ANEVAR 2022-2023

Emilia Iordache, Director General Adjunct, Direcția generală de legislație fiscală  
și reglementări vamale și contabile din cadrul Ministerului FinanțelorDan Manolescu, președinte Camera Consultanților Fiscali, Prim-vicepreședinte UPLR

Cristina Tănase, Șef Serviciu - Serviciul Profesii Juridice Conexe din cadrul Ministerului Justiției Gheorghe Ialomițianu, președinte UPLR

Daniel Manațe - Președinte ANEVAR 2016-2017Filip Stoica - Președinte ANEAVR 2010-2011
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Adrian Vascu - Președinte ANEVAR 2008-2009 și 2014-2015Adian Crivii - Președinte ANEVAR 2002-2003 

Sorin Petre - Președinte ANEVAR 2020-2021Dana Ababei - Președinte ANEVAR 2018-2019

Adrian Vascu - Președinte ANEVAR2008-2009 și 2014-2015 Mihail Bojincă - Președinte ANEVAR 2004-2005
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Premiul pentru o carieră de valoare - Rodica HĂȘMĂȘAN, Membru în Consiliul Director ANEVAR 2018-
2020, Membru în Comisia de etică și disciplină ANEVAR 2004, 2006-2007, 2008,2010-2011, 2012-201

Premiul ”Alexandru Gheorghiu” - Irina BENE, Cercetător IROVAL 2007 - prezent, lector ANEVAR, EI, EPI

Adrian Popa-Bochiș - Prim-vicepreședinte ANEVAR
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Premiul pentru sprijinirea profesiei de evaluator - Radu CÂRCEIE,  
reprezentant zonal in Consiliul Director  zona 5, 2004-2005, EBM, EI, EPI, EIF, VE 

Premiul pentru sprijinirea profesiei de evaluator - Radu Gheorghe MARDARI,  
Șef Birou Administrativ Sud-Vest Oltenia ANEVAR 2002- 2013, EI, EPI, EBM
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Conferința „Evaluarea bunurilor 
 din patrimoniul cultural - istoric”- Ediția a 10-a

ANEVAR a organizat la Suceava, în perioada 28-29 octom-
brie, două evenimente profesionale ce au oferit membrilor noș-
tri ocazia unui networking de calitate și accesul la informații 
despre cele mai recente evenimente cu impact asupra activită-
ții de evaluare (legislative și de reglementare a profesiei, provo-
cări și soluții identificate etc). 

Astfel, în 29 octombrie a 
avut loc cea de-a 10-a ediţie 
a conferinţei cu tema „Evalu-
area bunurilor din patrimo-
niul cultural - istoric”.

Speakerii și temele confe-
rinței au fost:

• Gabriel HEREA – Pre-
ot paroh, ghid și doctor în is-
toria artei, la biserica monu-
ment UNESCO de la Pătrăuţi, 
a vorbit despre: Ignoranță și 
conflict în valorizarea socială a 
unui monument istoric. Studiu 
de caz: Discursul luminii de 
la Pătrăuţi. Prezentarea sa a 
fost extinsă cu o vizită la mo-
numentul prezentat în cadrul 
conferinței. Monumentul a fost 
construit în 1487 de Ștefan 
cel Mare. Ghidul nostru ne-a 
vorbit despre mixul dintre ge-
ometria solară și cosmologie, 
specific acestei construcții, și 
semnificațiile prezenței simbo-
lice a soarelui în anumite peri-
oade ale anului în interiorul lă-
cașului din Pătrăuți.

• Radu Timbuș – Președin-
te ANEVAR | Director EVAL 
TRANSILVANIA CONSUL-
TING SRL, a detaliat cuprinsul 
formei finale a Recomandă-
rilor de elaborare a studiilor 
de piață prevăzute la art. 111 
Codul fiscal, elaborate de 
ANEVAR. “Regulamentul vine 

în favoarea noastră, a mem-
brilor ANEVAR. Acesta con-
ține elemente de sprijin, care 
îi ghidează pe membri în ce 
ceea ce trebuie să aibă în ve-
dere atunci când le elaborea-
ză”, a mai spus Radu Timbuș. 
De asemenea, a subliniat că 
studiile de piață nu conțin 
valori de piață individuale 
ale fiecărui bun imobil din-
tr-o arie georgrafică, deoa-
rece aceasta ar presupune 
evaluarea fiecărei proprie-
tăți în conformitate cu Stan-
dardele de evaluare. Au fost 
prezentate și unele exemple 
de limitări obiective legate de 
studiile de piață, în zona mo-
numentelor istorice. 

• Pavel ȘUȘARĂ – Critic 
și istoric de artă | Evaluator 
ANEVAR și Președinte AE-
EAR, a abordat o temă impor-
tantă: Piața de artă și parazi-
ții ei. Acesta a extins discuția 
mai veche despre falsuri și 
imposturi, cele care favori-
zează riscul pieței de artă, la 
oportuniștii agresivi din aces-
tui domeniu.

• Dalina BĂDESCU – Eva-
luator ANEVAR și AEEAR a 
prezentat tema: Arhitectiu-
ra memorială românescă sau 
“arhitectura memoriei”, de la 
geneză la valoarea de piață.

• Prof. Dr. Valery V. YA-
KUBOVSKY -  MRICS, REV, 
Vicepreședinte PUAVS (Aso-
ciaţia Pan - Ucraineană a 
specialiștilor în evaluare), a in-
tervenit prin platforma zoom, 
prezența sa nefiind posibilă 
din cauza conflictului armat 
de pe teritoriul Ucrainei. Pre-
zentarea sa a descris speci-
ficul metodo-logiei și practi-
cii în evaluarea patrimoniului 
cultural istoric din Ucraina, 
respectiv starea actuală a 
acestuia. Prezetarea sa a fost 
elaborată în colaborare cu Dr. 
Stepan MAKSIMOV – Preșe-
dinte  PUAVS (Asociaţia Pan 
- Ucraineană a specialiștilor în 
evaluare).

• Bogdan RUSE – Vice-
președinte ANEVAR | Senior 
Manager Fairvalue Consulting 
SRL a prezentat studii de caz 
ce reflectă provocările des 
întâlnite în practica evaluării 
bunurilor din patrimoniul cul-
tural-istoric, precum identifi-
carea datelor de piață nece-
sare evaluării, informații care 
foarte rar sunt disponibile la 
nivel public. 

Conferința a fost preceda-
tă, în 28 octombrie, de semi-
narul „Teme la zi în evalua-
re. Gândire critică”. Lectorii 
Adrian Vascu și prof. univ. dr. 
Dumitru Borțun au susținut ul-
tima ediție a acestui seminar, 
cu o prezență foarte mare a 
membrilor ANEVAR. 

Mulțumim tuturor celor care 
ne-au fost alături pe parcursul 
acestor două zile. 

SUCEAVA 28-29 octombrie
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Adrian VASCU - Președinte ANEVAR 2014-2015 prof. univ. dr. Dumitru Borțun

Pavel ȘUȘARĂ – Critic și istoric de artă  Evaluator ANEVAR și Președinte AEEAR Gabriel HEREA – Preot paroh, ghid și doctor în istoria artei, la biserica monument UNESCO de la Pătrăuţi

Sorin PETRE – Președinte ANEVAR 2020-2021, Partner PricewaterhouseCoopers

Dalina BĂDESCU – Evaluator ANEVAR și AEEAR Bogdan RUSE – Vicepreședinte ANEVAR  Senior Manager Fairvalue Consulting SRL

Radu TIMBUȘ – Președinte ANEVAR  Director EVAL TRANSILVANIA CONSULTING SRL
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Întâlnirea Membrilor Corporativi 2022
10 decembrie - Poiana Brașov

Întâlnirea Membrilor Corporativi a avut loc la Poiana Brașov, 
în 10 decembrie. Speakerii evenimentului au fost:

• Radu TIMBUȘ – Președinte 
ANEVAR | Director 
EVAL TRANSILVANIA 
CONSULTING S.R.L.

• Adrian POPA BOCHIȘ 
– Prim-vicepreședinte 
ANEVAR | Senior Partner, 
COO Darian DRS S.A.

• Filip STOICA – Președinte 
ANEVAR 2010-2011 | 
Director ELF EXPERT SRL

• Sorin PETRE – Președinte 
ANEVAR 2020-2021| Partner 
PricewaterhouseCoopers

• Mihail BOJINCĂ – 
Președinte ANEVAR 2004-
2005 | Membru în Comisia 
de Etică și Disciplină 
ANEVAR

• Bogdan RUSE – 
Vicepreședinte - președinte 
al Comisiei de evidenţă a 
membrilor | Senior Manager 
Fairvalue Consulting SRL

• Gheorghe VÎŢĂ – 
Vicepreședinte - președinte 
al Comisiei de verificare și 
monitorizare

• Ioan BERCU – Lector 
ANEVAR | Director General 
NEOCONSULT VALUATION 
SRL

• Mihaela KOCSIS – Autor 
Program Kost Plus și Kost 
Wizz

• Dan Dumitriu DUMITRU 
– Inspector coordonator 
– Departamentul de 
Monitorizare ANEVAR
Printre temele abordate se 

numără:
• ”Studiu de piață CF 111” 

între Reguli și Recomandări
• Rezultatele sesiunii de 

acreditare/reacreditare
• Spețe din rapoartele 

Comisiei de etică și 
disciplină

• Evaluarea – provocări și 
oportunități

• Raportul de activitate 
al Comisiei de etică și 
disciplină pentru anul 2022

• Rezultatele inspecțiilor de 
verificare a calității activității 
de evaluare a bunurilor din 
anul 2022

• Aspecte legislative privind 
desfășurarea activității 
de evaluare a bunurilor în 
România

• Profesie și compensații
• Prezentarea noului program 

Kost Wizz pentru calculul 
rapid al costului unor lucrări 
și elemente de construcții

• MONITORIZAREA: ce a fost, 
ce va fi. Ce îmbunătățim?
Radu Timbuș, președinte 

ANEVAR, a vorbit celor 
prezenți despre Studiul de 
piață CF 111, între Reguli și 
Recomandări, o temă aflată 
pe agenda Consiliului director 
în ultimele luni. În deschiderea 
evenimentului, președintele 
ANEVAR a declarat: „Am 
încheiat săptămâna aceasta 
Adunările Generale ale 
filialelor ANEVAR, un maraton 
al discuțiilor prin care am 
adus în prim plan cele mai 
recente informații ce vizează 
repetatele modificări ale 

Codului fiscal, dar și alte 
aspecte care privesc întreaga 
sferă a activității noastre. 
Am ascultat membrii, am 
notat cele transmise din 
teritoriu și iată-ne astăzi, 
la ultima întâlnire din 2022, 
cu dumneavoastră, la sală. 
Mesajul meu este de unitate, 
să strângem rândurile 
și să reafirmăm puterea 
corpului profesional, care 
a dat dovadă de reziliență 
de fiecare dată când s-a 
confruntat cu provocări, 
de-a lungul celor 30 de ani 
de existență a profesiei și a 
Asociației.”

Sorin Petre, președinte 
ANEVAR 2020-2021, a 
dezvoltat trei teme de 
actualitate: Evaluarea în 
condiții de incertitudine, ESG 
în evaluare, Digitalizarea - 
soluții privind optimizarea. 
“Incertitudinea este prezentă 
în toate domeniile în această 
perioadă post-pandemie, 
influențând activitățile 
tuturor profesiilor liberale. 
Încorporarea incertitudinilor 
în analiza de evaluare 
este inclusiv în atenția 
organismelor internaționale”, 
au fost cuvintele sale din 
deschidere.

Mihaela Kocsis, autor al 
programelor Kost Plus și 
Kost Wizz: “Programul Kost 
Wizz este un instrument 
nou, pentru calculul rapid 
al costului unor lucrări și 
elemente de construcții. Ne 
oferă costul pe care îl plătim 
unei firme pentru a realiza 
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o construcție și nu include 
costurile pentru alte cheltuieli 
neprevăzute, sau de genul 
cheltuielilor cu autorizațiile 
etc.”

Ioan Bercu, lector ANEVAR: 
“Provocările, evoluția, sunt 
aici, acum. Asociația a fost 
suportul racordării noastre ca 
profesioniști la ce ne-a cerut 
piața în etapele ei de evoluție. 
“Profesie și compensații” 
s-a intitulat prezentarea sa 
și a avut în vedere aspectul 
comercial al profesiei.

Bogdan Ruse, 
vicepreședinte ANEVAR, a 
trecut în revistă reglementările 
legale specifice profesiei de 
evaluator, detaliind cadrul 
legal în care se desfășoară, 
de exemplu, licitațiile care 
solicită servicii de evaluare.

Adrian Popa Bochiș, prim-
vicepreședinte ANEVAR, 
a prezentat procedura 
semnăturii digitale, o 
facilitate pentru care 
ANEVAR a negociat condiții 

speciale pentru membrii săi. 
„Digitalizarea a luat avânt 
în ultimii 3 ani, iar ANEVAR 
urmărește punctele cheie 
unde pot implementa soluții 
de IT pentru eficientizarea 
activității membrilor.”

Filip Stoica, președinte 
ANEVAR 2010-2011, a 
prezentat rezultatele sesiunilor 
de acreditare/reacreditare și a 
înmânat diplomele celor care 
au obținut titulatura de MAA.

„Nivelul acesta de pregătire 
deschide unele perspective, 
inclusiv la nivel internațional”, 
a mai adăugat acesta.

Mihail Bojincă, președinte 
ANEVAR 2004-2005, a 
prezentat raportul Comisiei de 
Etică și Disciplină pentru anul 
2022. De asemenea, a detaliat 
câteva spețe, depersonalizate, 
din dosarele analizate la CED.

Gheorghe Vîță - 
vicepreședinte ANEVAR,  a 
supus atenției activitatea de 
monitorizare desfășurată pe 
parcursul anului 2022 și a 

subliniat: „Dorim ca această 
activitate să devină tot mai 
eficientă.”

Dan Dumitriu Dumitru, 
inspector coordonator DM, a 
prezentat situația inspecțiilor 
realizate în acest an în cadrul 
departamentului de verificare 
și monitorizare.

Felicitări celor care au 
primit diplomele de MAA, 
în urma sesiunii recente de 
Acreditare/Reacreditare!

Aceștia sunt:
EPI (Reacreditare) - 

Chiteală Adrian , Staicu Cristi 
Alexandru

EI (Reacreditare) - Rusen 
Cristina, Stan Laurențiu

EI (Acreditare) - Chelaru 
Ștefan Dragoș, Velicu Bogdan

Mulțumim tuturor celor 
prezenți pentru atenție și 
intervențiile din sesiunea de 
Q&A!

Vă dorim un an 2023 
cu succes, sănătate și 
certitudine în toate domeniile 
în care activați!
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Sorin PETRE – Președinte ANEVAR 2020-2021, Partner PricewaterhouseCoopers

Radu TIMBUȘ – Președinte ANEVAR, Director EVAL TRANSILVANIA CONSULTING S.R.L.

Mihail BOJINCĂ – Președinte ANEVAR 2004-2005, Membru în Comisia de Etică și 
Disciplină ANEVARMihaela KOCSIS – Autor Program Kost Plus și Kost Wizz

Ioan BERCU – Lector ANEVAR, Director General NEOCONSULT VALUATION S.R.L.Gheorghe VÎŢĂ – Vicepreședinte ANEVAR - președinte al Comisiei de verificare și monitorizare

Filip STOICA – Președinte ANEVAR 2010-2011, Director ELF EXPERT S.R.L.

Dan Dumitriu DUMITRU – Inspector coordonator – Departamentul de Monitorizare ANEVAR

Bogdan RUSE – Vicepreședinte ANEVAR - președinte al Comisiei de evidenţă a membrilor, 
Senior Manager Fairvalue Consulting S.R.L.

Adrian POPA BOCHIȘ – Prim-vicepreședinte ANEVAR, Senior Partner & COO Darian DRS S.A.
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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 2022

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 2.399,47 32,33 21.856 77,82

Industrială 1.854,61 24,99 1.720 6,12

Comercială 1.850,62 24,93 1.897 6,75

Teren 700,16 9,43 2.094 7,46

Agricolă 297,29 4,01 229 0,82

Mixtă 182,90 2,46 178 0,63

Alte tipuri 137,01 1,85 113 0,40

Total 7.422,05 100,00 28.087 100,00

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 1.318,09 54,93 15.823 72,40

Casă cu teren 821,65 34,24 5.042 23,07

Bloc de apartamente 120,62 5,03 46 0,21

Apartament în casă 120,46 5,02 924 4,23

Ansamblu rezidențial 18,65 0,78 21 0,10

Total 2.399,47 100,00 21.856 100,00

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 

707,15 38,21 738 38,90

Spațiu de birouri - clădire 
independentă

536,10 28,97 232 12,23

Unitate de cazare 338,76 18,31 185 9,75

Spațiu comercial - parte dintr-o 
clădire 211,35 11,42 646 34,05

Spațiu de birouri - parte dintr-o 
clădire 52,20 2,82 89 4,69

Spațiu de agrement 5,06 0,27 7 0,37

Total 1.850,62 100,00 1.897 100,00
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c. Proprietăți de tip industrial

d. Proprietăți de tip agricol

Sumă valori de piață (milioane €)  
– Proprietăți industriale

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

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

Industrială
Spațiu de depozitare și logistică 960,69 51,80 936 54,42

Spațiu de producție 893,92 48,20 784 45,58

Total 1.854,61 100,00 1.720 100,00

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) 123,02 67,26 126 70,79

Bloc apartamente cu spații comerciale (retail) 20,25 11,07 8 4,49

Spațiu de producție și depozitare 16,24 8,88 23 12,92

Spațiu de birouri cu spații comerciale (retail) 15,78 8,63 5 2,81

Spațiu comercial și de birouri 7,61 4,16 16 8,99

Total 182,90 100,00 178 100,00

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

Agricolă

Siloz 125,78 42,31 64 27,95

Fermă zootehnică 106,43 35,80 99 43,23

Fermă agricolă de cultură 19,21 6,46 29 12,66

Fermă avicolă 12,62 4,25 15 6,55

Cramă/ Centru de vinificație 12,45 4,19 3 1,31

FNC 9,41 3,17 5 2,18

Seră legumicolă / floricolă 4,44 1,49 5 2,18

Fermă piscicolă 2,20 0,74 3 1,31

Moară 2,10 0,71 2 0,87

Livadă 1,73 0,58 3 1,31

Abator 0,90 0,30 1 0,44

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

Total 297,29 100,00 229 100,00

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 408,84 58,39 1.003 47,90

Cu destinație agricolă 110,36 15,76 312 14,90

Extravilan 88,36 12,62 475 22,68

Intravilan arabil 84,44 12,06 295 14,09

Cu destinație specială 5,56 0,79 3 0,14

Cu destinație forestieră 2,59 0,37 6 0,29

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

Total 700,16 100,00 2.094 100,00

g. Alte tipuri de proprietăți

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

Alte tipuri

Centrală electrică fotovoltaică 51,39 37,51 12 10,62

Stație distribuție carburanți 46,11 33,66 96 84,96

Centrală electrică eoliană 33,60 24,53 4 3,54

Centrală hidroelectrică 5,91 4,31 1 0,88

Total 137,01 100,00 113 100,00

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 1.123
Alba Iulia Apartament în bloc 1.061
Alexandria Apartament în bloc 797

Arad Apartament în bloc 1.110
Arad Casă cu teren 982

Bacău Apartament în bloc 1.011
Baia Mare Apartament în bloc 1.058

Bârlad Apartament în bloc 962
Bistriţa Apartament în bloc 973

Botoșani Apartament în bloc 1.083
Brăila Apartament în bloc 978
Brașov Apartament în bloc 1.445
Brașov Casă cu teren 1.409

București Apartament în bloc 1.524
București Apartament în casă 1.654

Buzău Apartament în bloc 1.192
Călărași Apartament în bloc 968

Cluj-Napoca Casă cu teren 2.011
Cluj-Napoca Apartament în casă 2.191
Cluj-Napoca Apartament în bloc 2.225
Constanţa Casă cu teren 1.333
Constanţa Apartament în bloc 1.430
Craiova Apartament în bloc 1.418
Craiova Casă cu teren 1.185
Deva Apartament în bloc 1.068

Drobeta-Turnu Severin Apartament în bloc 1.000
Focșani Apartament în bloc 995
Galaţi Apartament în bloc 1.121

Giurgiu Apartament în bloc 859
Hunedoara Apartament în bloc 773

Iași Apartament în bloc 1.364
Iași Casă cu teren 1.111

Lugoj Apartament în bloc 881
Mangalia Apartament în bloc 1.107
Oradea Casă cu teren 1.182
Oradea Apartament în bloc 1.274

Piatra-Neamţ Apartament în bloc 891
Pitești Apartament în bloc 1.186
Ploiești Apartament în bloc 1.047

Râmnicu Vâlcea Apartament în bloc 1.105
Reșiţa Apartament în bloc 826

Satu Mare Apartament în bloc 914
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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 2.225

2 Bucureşti 1.524

3 Braşov 1.445

4 Constanţa 1.430

5 Craiova 1.418

6 Timişoara 1.381

7 Iaşi 1.364

8 Târgu Mureş 1.359

9 Sibiu 1.321

10 Târgu Jiu 1.275

Casă cu teren – Top valoare de piață/ mp

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

1 Cluj-Napoca 2.011

2 Timişoara 1.426

3 Braşov 1.409

4 Constanţa 1.333

5 Craiova 1.185

6 Oradea 1.182

7 Alba Iulia 1.123

8 Iaşi 1.111

9 Arad 982

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

Sfântu Gheorghe Apartament în bloc 1.035
Sibiu Apartament în bloc 1.321

Slatina Apartament în bloc 1.268
Slobozia Apartament în bloc 1.054
Suceava Apartament în bloc 1.072

Târgoviște Apartament în bloc 974
Târgu Jiu Apartament în bloc 1.275

Târgu Mureș Apartament în bloc 1.359
Timișoara Apartament în casă 1.191
Timișoara Apartament în bloc 1.381
Timișoara Casă cu teren 1.426

Tulcea Apartament în bloc 1.175
Vaslui Apartament în bloc 1.070
Zalău Apartament în bloc 923

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 2.038

2 Sector 2 1.619

3 Sector 3 1.573

4 Sector 6 1.499

5 Sector 4 1.386

6 Sector 5 1.360

Valoare de piață/ mp - Casă cu teren

Apartament în casă – Top valoare de piață/mp

Valori de piață (€/ mp) – Sectoare București

Sector 
București

Subtip  
proprietate

Valoare de piață  
(€/ mp)

1 Cluj-Napoca 2.191

2 Bucureşti 1.654

3 Timişoara 1.191

Valori de piață (€/ mp) – Sectoare București

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

Sector 1

Apartament în casă 1.635

Apartament în bloc 2.038

Casă cu teren 1.926

Sector 2 Apartament în bloc 1.619

Sector 3 Apartament în bloc 1.573

Sector 4 Apartament în bloc 1.386

Sector 5 Apartament în bloc 1.360

Sector 6 Apartament în bloc 1.499
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Valoare de piață/ mp - Apartament în bloc

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

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

1 Brăila 0,78

2 Constanța 0,72

3 Timiş 0,84

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

1 Călăraşi 0,69

2 Ialomița 0,72

Extravilan Cu destinație agricolă

Valori de piață (€/ mp) – Județe 

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

1 Bucuresti 499

2 Ilfov 517

c. Proprietăți de tip industrial 

Spațiu de depozitare și logistică

Cifrele de mai sus sunt valori medii rezultate din raportările în BIG, fără o analiza valorică suplimentară și segmentare/filtrare în funcție de caracteris-
ticile proprietăților (factorii uzuali de ajustare valorică) și fără o aliniere a ipotezelor de lucru, aspecte care, punctual, în rapoartele de evaluare individuale, 
au condus, evident, la opinii diferențiate.

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

b. Proprietăți de tip comercial

Spațiu comercial parte dintr-o clădire

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

1 Iaşi 1.373
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Raport de analiză statistică  
a Bazei Imobiliare de Garanții (BIG)

A. STATISTICI GENERALE PE TIPURI ȘI SUBTIPURI  
DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

Q3 2022

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

Tip  
proprietate

Sumă valori  
de piață  

(milioane €)1

Procentaj 
valoric (%)

Număr 
rapoarte

Procentaj 
cantitativ (%)

Comercială 2.404,12 32,10 1.661 7,15

Rezidențială 2.175,01 29,04 17.628 75,92

Industrială 1.631,76 21,79 1.485 6,40

Teren 657,25 8,78 1.919 8,26

Agricolă 271,57 3,63 225 0,97

Mixtă 189,01 2,52 140 0,60

Alte tipuri 160,88 2,15 162 0,70

Total 7.489,60 100,00 23.220 100,00

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 1.079,02 49,61 12.464 70,71

Casă cu teren 696,50 32,02 4.382 24,86

Ansamblu rezidențial 157,54 7,24 24 0,14

Bloc de apartamente 151,70 6,97 36 0,20

Apartament în casă 90,25 4,15 722 4,10

Total 2.175,01 100,00 17.628 100,00

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 de birouri - clădire 
independentă 

1.086,07 45,18 212 12,76

Spațiu comercial - clădire 
independentă

809,18 33,66 611 36,79

Unitate de cazare 293,92 12,23 168 10,11

Spațiu comercial - parte dintr-o 
clădire 171,80 7,15 581 34,98

Spațiu de birouri - parte dintr-o 
clădire 37,63 1,57 83 5,00

Spațiu de agrement 5,53 0,23 6 0,36

Total 2.404,12 100,00 1.661 100,00
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c. Proprietăți de tip industrial

d. Proprietăți de tip agricol

Sumă valori de piață (milioane €)  
– Proprietăți industriale

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

Industrială
Spațiu de depozitare și logistică 865,54 53,04 835 56,23

Spațiu de producție 766,21 46,96 650 43,77

Total 1.631,76 100,00 1.485 100,00

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) 125,29 66,29 88 62,86

Spațiu de birouri cu spații comerciale (retail) 22,34 11,82 5 3,57

Spațiu de producție și depozitare 19,21 10,16 28 20,00

Bloc apartamente cu spații comerciale (retail) 14,94 7,90 4 2,86

Spațiu comercial și de birouri 7,24 3,83 15 10,71

Total 189,01 100,00 140 100,00

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

Agricolă

Siloz 95,49 35,16 62 27,56

Fermă zootehnică 53,04 19,53 66 29,33

Fermă avicolă 49,49 18,22 42 18,67

FNC 18,00 6,63 11 4,89

Cramă/ Centru de vinificație 17,55 6,46 4 1,78

Fermă agricolă de cultură 16,67 6,14 25 11,11

Moară 10,28 3,78 5 2,22

Abator 7,67 2,82 3 1,33

Livadă 1,88 0,69 5 2,22

Fermă piscicolă 1,38 0,51 1 0,44

Seră legumicolă / floricolă 0,12 0,04 1 0,44

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

Total 271,57 100,00 225 100,00

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 365,31 55,58 943 49,14

Extravilan 111,91 17,03 359 18,71

Intravilan arabil 105,36 16,03 370 19,28

Cu destinație agricolă 66,79 10,16 242 12,61

Cu destinație specială 7,68 1,17 4 0,21

Cu destinație forestieră 0,20 0,03 1 0,05

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

Total 657,25 100,00 1.919 100,00

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 70,60 43,88 136 83,95

Centrală electrică fotovoltaică 46,81 29,10 15 9,26

Centrală hidroelectrică 34,87 21,67 10 6,17

Centrală electrică eoliană 8,60 5,34 1 0,62

Total 160,88 100,00 162 100,00

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 Apartament în bloc 1.107
Alba Iulia Casă cu teren 1.007

Arad Casă cu teren 1.078
Arad Apartament în bloc 1.126

Bacău Apartament în bloc 1.019
Baia Mare Apartament în bloc 1.077

Bistriţa Apartament în bloc 1.057
Botoșani Apartament în bloc 1.096

Brăila Apartament în bloc 953
Brașov Apartament în bloc 1.522
Brașov Casă cu teren 1.382

București Apartament în bloc 1.581
București Apartament în casă 1.659
București Casă cu teren 1.729

Buzău Apartament în bloc 1.168
Cluj-Napoca Apartament în bloc 2.185
Cluj-Napoca Casă cu teren 2.255
Constanţa Apartament în bloc 1.434
Constanţa Casă cu teren 1.448
Craiova Apartament în bloc 1.381
Deva Apartament în bloc 1.097

Drobeta-Turnu Severin Apartament în bloc 969
Focșani Apartament în bloc 972
Galaţi Apartament în bloc 1.111
Iași Apartament în bloc 1.358
Iași Casă cu teren 1.436

Miercurea-Ciuc Apartament în bloc 1.300
Oradea Apartament în bloc 1.343
Oradea Casă cu teren 1.253

Piatra-Neamţ Apartament în bloc 902
Pitești Apartament în bloc 1.170
Ploiești Apartament în bloc 1.068
Ploiești Casă cu teren 846

Râmnicu Vâlcea Apartament în bloc 1.088
Reșiţa Apartament în bloc 855

Satu Mare Apartament în bloc 963
Sfântu Gheorghe Apartament în bloc 1.050

Sibiu Apartament în bloc 1.360
Slatina Apartament în bloc 1.232

Suceava Apartament în bloc 1.078
Târgoviște Apartament în bloc 995
Târgu Jiu Apartament în bloc 1.326
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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 2.185

2 Bucureşti 1.581

3 Braşov 1.522

4 Timişoara 1.442

5 Constanţa 1.434

6 Târgu Mureş 1.382

7 Craiova 1.381

8 Sibiu 1.360

9 Iaşi 1.358

10 Oradea 1.343

Casă cu teren – Top valoare de piață/ mp

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

1 Cluj-Napoca 2.255

2 Bucureşti 1.729

3 Constanţa 1.448

4 Iaşi 1.436

5 Timişoara 1.424

6 Braşov 1.382

7 Oradea 1.253

8 Arad 1.078

9 Alba Iulia 1.007

10 Ploieşti 846

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

Târgu Mureș Apartament în bloc 1.382
Timișoara Casă cu teren 1.424
Timișoara Apartament în casă 1.366
Timișoara Apartament în bloc 1.442

Tulcea Apartament în bloc 1.175
Zalău Apartament în bloc 949

Târgu Jiu Apartament în bloc 1.275
Târgu Mureș Apartament în bloc 1.359

Timișoara Apartament în casă 1.191
Timișoara Apartament în bloc 1.381
Timișoara Casă cu teren 1.426

Tulcea Apartament în bloc 1.175
Vaslui Apartament în bloc 1.070
Zalău Apartament în bloc 923

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 2.120

2 Sector 2 1.687

3 Sector 3 1.617

4 Sector 6 1.507

5 Sector 4 1.409

6 Sector 5 1.379

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 1.659

2 Timişoara 1.366

Valori de piață (€/ mp) – Sectoare București

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

Sector 1
Apartament în bloc 2.120

Casă cu teren 1.902

Sector 2
Casă cu teren 1.808

Apartament în bloc 1.687

Sector 3 Apartament în bloc 1.617

Sector 4 Apartament în bloc 1.409

Sector 5 Apartament în bloc 1.379

Sector 6 Apartament în bloc 1.507
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Valoare de piață/ mp - Apartament în bloc

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

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

1 Timiş 0,82

Extravilan

Valori de piață (€/ mp) – Județe 

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

1 Bucuresti 499

2 Ilfov 517

c. Proprietăți de tip industrial 

Spațiu de depozitare și logistică

Cifrele de mai sus sunt valori medii rezultate din raportările în BIG, fără o analiza valorică suplimentară și segmentare/filtrare în funcție de caracteris-
ticile proprietăților (factorii uzuali de ajustare valorică) și fără o aliniere a ipotezelor de lucru, aspecte care, punctual, în rapoartele de evaluare individuale, 
au condus, evident, la opinii diferențiate.

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

b. Proprietăți de tip comercial

Spațiu comercial parte dintr-o clădire

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

1 Iaşi 1.373
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Raport de analiză statistică  
a Bazei de Informații Fiscale (BIF)

Statistici generale la 31 martie 2022

Dinamica relativă a numărului de rapoarte realizate și de clădiri evaluate

Total
Număr clădiri Număr rapoarte Număr clădiri/raport

42.323 24.339 1,7
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1. Număr clădiri și număr rapoarte de evaluare – distribuție pe județe și București

Județ/Bucureşti Număr clădiri Număr rapoarte
Pondere  

în total număr 
clădiri (%)

Pondere  
în total număr 
rapoarte (%)

Alba 604 378 1,4 1,6

Arad 701 402 1,7 1,7

Argeş 828 517 2,0 2,1

Bacău 1.182 739 2,8 3,0

Bihor 1.164 698 2,8 2,9

Bistriţa-Năsăud 593 364 1,4 1,5

Botoşani 494 309 1,2 1,3

Brăila 887 560 2,1 2,3

Braşov 1.218 671 2,9 2,8

Bucureşti 7.193 4.217 17,0 17,3

Buzău 750 407 1,8 1,7

Călăraşi 477 253 1,1 1,0

Caraş-Severin 329 198 0,8 0,8

Cluj 1.303 886 3,1 3,6

Constanţa 2.428 1.407 5,7 5,8

Covasna 352 200 0,8 0,8

Dâmboviţa 941 462 2,2 1,9

Dolj 1.050 649 2,5 2,7

Galaţi 1.074 648 2,5 2,7

Giurgiu 450 252 1,1 1,0

Gorj 1.076 343 2,5 1,4

Harghita 691 355 1,6 1,5

Județ/Bucureşti Număr clădiri Număr rapoarte
Pondere  

în total număr 
clădiri (%)

Pondere  
în total număr 
rapoarte (%)

Hunedoara 839 541 2,0 2,2

Ialomiţa 561 311 1,3 1,3

Iaşi 1.382 821 3,3 3,4

Ilfov 1.294 615 3,1 2,5

Maramureş 630 458 1,5 1,9

Mehedinţi 400 247 0,9 1,0

Mureş 1.030 599 2,4 2,5

Neamţ 472 333 1,1 1,4

Olt 458 332 1,1 1,4

Prahova 1.426 685 3,4 2,8

Sălaj 431 225 1,0 0,9

Satu Mare 607 407 1,4 1,7

Sibiu 1.215 666 2,9 2,7

Suceava 1.485 867 3,5 3,6

Teleorman 327 193 0,8 0,8

Timiş 1.417 818 3,3 3,4

Tulcea 417 235 1,0 1,0

Vâlcea 552 334 1,3 1,4

Vaslui 824 307 1,9 1,3

Vrancea 771 430 1,8 1,8

Total 42.323 24.339 100 100 

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 în total număr clădiri (%) Pondere în total număr rapoarte (%)

Sector 1 2.008 1.080 27,9 25,6

Sector 2 1.819 960 25,3 22,8

Sector 3 1.080 780 15,0 18,5

Sector 4 999 534 13,9 12,7

Sector 5 632 419 8,8 9,9

Sector 6 655 444 9,1 10,5

Bucureşti 7.193 4.217 100 100 

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 contribuabili: persoană fizică (PF), persoană juridică (PJ)

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

Luna Număr clădiri Număr rapoarte Pondere în total număr clădiri (%) Pondere în total număr rapoarte (%) Număr clădiri/ raport

Ianuarie 10.363 6.470 24,5 26,6 1,6

Februarie 12.163 7.289 28,7 29,9 1,7

Martie 19.797 10.580 46,8 43,5 1,9

TOTAL 42.323 24.339 100 100 1,7

Distribuția relativă a numărului de rapoarte realizate pe sectoare București

Tip  contribuabil Număr clădiri Număr rapoarte
Pondere în total număr 

clădiri (%)
Pondere în total număr 

rapoarte (%)
Număr clădiri/raport

Persoană fizică 22.792 17.243 53,9 70,8 1,3

Persoană juridică 19.531 7.096 46,1 29,2 2,8

TOTAL 42.323 24.339 100 100 1,7

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 în total 
număr clădiri (%)

Pondere în total 
număr rapoarte (%)

Număr clădiri/ raport

Persoană fizică

Sector 1 963 699 25,0 22,8 1,4

Sector 2 893 728 23,2 23,8 1,2

Sector 3 734 613 19,0 20,0 1,2

Sector 4 501 400 13,0 13,1 1,3

Sector 5 384 297 10,0 9,7 1,3

Sector 6 381 324 9,9 10,6 1,2

Total 3.856 3.061 100 100 1,3

Persoană juridică

Sector 1 1.045 381 31,3 33,0 2,7

Sector 2 926 232 27,7 20,1 4,0

Sector 3 346 167 10,4 14,4 2,1

Sector 4 498 134 14,9 11,6 3,7

Sector 5 248 122 7,4 10,6 2,0

Sector 6 274 120 8,2 10,4 2,3

Total 3.337 1.156 100 100 2,9

TOTAL 7.193 4.217 - - 1,7

- 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 în total număr 

clădiri (%)
Pondere în total număr 

rapoarte (%)
Număr clădiri/ raport

Rezidențială 3.016 1.130 7,1 4,6 2,7

Nerezidențială 37.259 21.629 88.0 87,4 1,7

Mixtă 2.048 1.991 4.8 8,0 1,0

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

Persoană fizică

Nerezidențială 20.992 15.634 1,3

Mixtă 1.800 1.747 1,0

Persoană juridică

Rezidențială 3.016 1.130 2,7

Nerezidențială 16.267 5.995 2,7

Mixtă 248 244 1,0
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Indicatori Persoane fizice Firme

Număr total persoane fizice/firme raportoare  1.625  474 

Număr total lucrări de evaluare 83.162  160.526 

Total lucrări de evaluare 243.688

Cifră de afaceri (LEI)  60.719.372  175.422.248 

Cifră de afaceri (EURO*)  12.359.423  35.707.183 

Total cifră de afaceri (LEI) 236.141.620

Total cifră de afaceri (EURO*) 48.066.606

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 = 4,9128 lei – curs BNR din 28.10.2022

* 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 București  8.329.580  1.695.485 13,7 228 9.847 11,8

2 Constanța  3.761.392  765.631 6,2 77 5.534 6,7

3 Brașov  3.288.601  669.394 5,4 80 3.525 4,2

4 Cluj  3.169.225  645.095 5,2 84 4.367 5,3

5 Timiș  2.836.022  577.272 4,7 69 3.533 4,2

6 Prahova  2.219.539  451.787 3,7 51 2.698 3,2

7 Bihor  2.108.063  429.096 3,5 48 2.798 3,4

8 Arad  1.965.938  400.167 3,2 36 2.133 2,6

9 Mureș  1.912.302  389.249 3,1 51 2.933 3,5

10 Dolj  1.687.953  343.583 2,8 54 2.722 3,3

Total  31.278.615  6.366.759 51,5  778  40.090 48,2

Raport de activitate:  
persoane fizice și firme, aferent 2021

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 2021, 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.
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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 100.059.297 20.367.061 57,0 138 77.376 48,2

2 Cluj 30.725.822 6.254.238 17,5 28 32.476 20,2

3 Constanța 4.340.787 883.567 2,5 22 4.980 3,1

4 Timiș 4.163.683 847.517 2,4 28 4.617 2,9

5 Dolj 3.351.044 682.105 1,9 19 5.087 3,2

6 Brașov 2.925.354 595.456 1,7 26 3.165 2,0

7 Sibiu 2.897.322 589.750 1,7 14 1.675 1,0

8 Mehedinți 2.190.573 445.891 1,2 3 2.937 1,8

9 Tulcea 1.975.536 402.120 1,1 7 2.163 1,3

10 Arad 1.891.222 384.958 1,1 8 1.644 1,0

Total 154.520.640 31.452.662 63,4 293 136.120 55,5

Sectoare 
București

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

(%)
Nr. persoane 

fizice
Număr lucrări 

evaluare
Pondere lucrări 

(%)

Sector 2  2.507.551  510.412 30,1 48 2.825 28,7

Sector 3  1.845.149  375.580 22,2 52 2.403 24,4

Sector 6  1.504.450  306.231 18,1 44 1.626 16,5

Sector 1  1.100.510  224.009 13,2 31 1.603 16,3

Sector 5  777.538  158.268 9,3 21 658 6,7

Sector 4  594.382  120.986 7,1 32 732 7,4

Total  8.329.580  1.695.485 100,0 228  9.847 100,0

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 

* (%)

Sector 1  46.827.188  9.531.670 46,8 46  20.292 26,2

Sector 2  26.626.914  5.419.906 26,6 35  33.977 43,9

Sector 4  9.862.921  2.007.597 9,9 11  8.026 10,4

Sector 3  8.081.730  1.645.035 8,1 29  4.227 5,5

Sector 6  6.148.869  1.251.602 6,1 9  8.749 11,3

Sector 5  2.511.675  511.251 2,5 8  2.105 2,7

Total  100.059.297  20.367.061 100,0 138  77.376 100,0

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 78.378 87,0  139.614 

EI 0,3 268 2,1  3.328 

EBM 5,2 4.342 10,6  17.033 

EIF 0,2 135 0,1  203 

VE 0,05 40 0,2  349 

Total 100,0 83.162 100,0  160.527 

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 91,3 55.415.130 11.279.745 74,8 131.253.787 26.716.697

EI 1,5 934.023 190.120 13,1 23.058.213 4.693.497

EBM 6,8 4.129.521 840.564 10,5 18.345.398 3.734.204

EIF 0,2 135.877 27.658 0,6 966.806 196.793

VE 0,2 104.822 21.336 1,0 1.798.044 365.992

Total 100,0 60.719.372 12.359.423 100,0 175.422.248 35.707.183

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 2,6  2.192 3,7  5.969 

Garantarea împrumuturilor 14,9  12.430 69,3  111.193 

Pentru instanțe judecătorești 5,2  4.285 0,8  1.290 

Fuziuni, achiziții, delistare 0,2  150 0,6  885 

Impozitare 60,1  49.988 12,5  20.096 

Stabilirea despăgubirilor în caz 
de expropriere

0,2  140 4,6  7.407 

Proceduri de insolvență sau 
faliment

1,8  1.463 1,4  2.204 

Pentru autorități publice 6,2  5.120 2,3  3.694 

Garantarea și reeșalonarea 
datoriilor către stat 1,4  1.167 0,7  1.146 

Verificarea evaluărilor 0,1  48 0,2  363 

Alte scopuri 7,4  6.179 3,9  6.279 

Total 100,0 83.162 100,0 160.527

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 8,4  5.071.952  1.032.395 17,5  30.756.839  6.260.552 

Garantarea 
împrumuturilor 11,2  6.781.298  1.380.333 46,3  81.296.679  16.547.932 

Pentru instanțe 
judecătorești 10,5  6.346.383  1.291.806 0,7  1.284.605  261.481 

Fuziuni, achiziții, 
delistare 0,8  500.287  101.833 5,9  10.297.756  2.096.107 

Impozitare 45,3  27.528.333  5.603.390 10,1  17.740.283  3.611.033 

Stabilirea 
despăgubirilor în 

caz de expropriere
0,7  400.175  81.456 1,3  2.353.074  478.968 

Pentru proceduri 
de insolvență sau 

faliment
4,1  2.512.323  511.383 3,1  5.463.425  1.112.080 

Pentru autorități 
publice 7,9  4.777.521  972.464 2,3  4.094.519  833.439 

Garantarea și 
reeșalonarea 

datoriilor către 
stat

1,6  999.739  203.497 1,0  1.799.282  366.244 

Verificarea 
evaluărilor 0,1  78.210  15.920 0,9  1.637.592  333.332 

Alte scopuri 9,4  5.723.150  1.164.947 10,7  18.698.196  3.806.016 

Total 100,0 60.719.372  12.359.423 100,0  175.422.248  35.707.183 

Raport de activitate
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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
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Nota bene: cheltuielile de capital 
rămân în sarcina proprietarului. 

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

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

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

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

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

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

și prețul de tranzacționare/
prețuri negociate. 

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

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

3. SPAȚII INDUSTRIALE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Urmează tabele cu date la Q2 2022:
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INFORMAŢII DIN PIAŢĂ Q2 2022

 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: 19
central: 14-18,5 

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

11 - 15 7 - 10

Rata medie de neocupare (%) 14%

Iași: 7.5% 
Cluj Napoca: 8.2% 

Brașov: 12.5% 
Timișoara: 13%

9%-11%

Rata de capitalizare (%) * 6,75% 7,75% - 8,25% 8,75%-9,25%

Centre comerciale

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

(eur/mp/lună)
75 25 - 30 15 - 18

Rata de capitalizare (%) * 7,0% 8,0%-8,5% 9,0%-10,0%

Industrial

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

3,9 pentru suprafețe  
< 10.000 mp 

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

3,20 - 4,0 
în funcție de suprafață

2,60 - 3,50 
în funcție de suprafață

Rata medie de neocupare (%) 5.4% 6.8% 1.9%

Rata de capitalizare (%) * 7,25% 7,75% - 8,75% 8,25% - 10,25%

* Rata de capitalizare pentru proprietăţi prime
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 Ű Colliers International

Segment 
de piaţă Indicatori București

Orașe primare  
(Iași, Cluj Napoca, Brașov, 

Timișoara, Constanţa)

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

Pitești, Arad)

Spaţii de 
birouri

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

Central 16 - 18

12 - 15 8 - 12Semicentral 14 - 16

Periferic 8 - 13

Rata medie de 
neocupare (%) medie piaţă 16.50%

Timișoara, Iași

13.50% Sibiu & Târgu 
Mureș n.a.Cluj Napoca

Brașov

Rata  
de capitalizare (%)

produse 
primare 6.50%

produse 
primare în Iași, 
Cluj Napoca, 

Timișoara

7.25-
8.00%

interes foarte 
limitat din partea 
investitorilor și 
transparență 

redusă a 
tranzacțiilor

n.a.

produse 
secundare 7.25-8.50%

Centre 
comerciale

Chirie contractuală 
pentru un spaţiu de 
100 mp la parter, 

moda (eur/mp/lună)

produse 
primare 70-80 produse 

primare 40-50
media pe 

centrele din țară 15-30
produse 

secundare 40-50 produse 
secundare 15-20

Rata  
de capitalizare (%)

produse 
primare 6.75 - 7.50%

produse 
primare

7.50% 
- 8.25%

media pe 
centrele din țară

8.50-
10.00%produse 

secundare 8.00-9.00%

Spaţii 
industriale

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

< 3,000 mp 4.5 - 5.5

Brașov, 
Timișoara, 

Ploiești, Arad, 
Pitești

4.0 - 5.5
Sibiu, Craiova, 
Târgu Mureș

Sibiu, 
Craiova, 
Targu 
Mures

> 3,000 mp 3.75 - 4.5 Constanţa, Iași, 
Cluj Napoca 4.0 - 5.5

Rata medie  
de neocupare (%) medie piaţă 4.0%

Brașov n.a.

Sibiu, Craiova, 
Târgu Mureș n.a.

Cluj Napoca, 
Timișoara 6%

Iași, Constanţa n/a

Rata  
de capitalizare (%)

medie piaţă 7.5%
produse 
primare

8.25 -  
9.0 %

Sibiu, Craiova, 
Târgu Mureș

8.25 -  
9.0 %
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 Ű Darian DRS

Segment de piaţă București
Orașe primare  

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

Orașe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, 

Ploiești, Pitești, Arad)

Spaţii de birouri

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

ultracentral: 15 - 19 
central: 13 - 17 

semi-central: 11 - 15

Iași: 10 - 15 
Cluj Napoca: 12 - 16 

Brașov: 10 - 15 
Timișoara: 12 - 16 
Constanța: 7 - 13

Sibiu: 8 - 13                                                                                    
Craiova: 10 - 14                                                                         

Târgu Mureș: 7 - 10                                                                                      
Ploiești: 8 - 12                                                             
Pitești: 8 - 11                                                             
Arad: 7 - 9.5

Rata medie  
de neocupare (%) 15%

Iași: 5% - 15% 
Cluj Napoca: 10% - 15% 

Brașov: 10% - 15% 
Timișoara: 5% - 15% 

Constanța: 10% - 15%

Sibiu: 10%                                                                                    
Craiova: 10-15%                                                                          

Târgu Mureș: 15%                                                                  
Ploiești: 15%                                                             
Pitești: 15%                                                             

Arad: 10% - 15%

Rata de capitalizare (%)
clasa A: 7 - 8% clasa A: 7.50 - 8.50% clasa A: 8.50 - 9.50%

clasa B: 8 - 9% clasa B: 8.50 - 9.50% clasa B: 9 - 10%

Centre comerciale

Chirie cerută,  
pentru un spaţiu de 100 

mp la parter, moda  
(eur/mp/lună)

ultracentral: 20 - 55                                                                          
central: 20 - 40                                                                          

median si periferic: 15 - 25

Iași: 12 - 25 
Cluj Napoca: 15 - 40 

Brașov: 15 - 35 
Timișoara: 15 - 25 
Constanța: 10 - 25

Sibiu: 12 - 25                                                                                    
Craiova: 15 - 25                                                                         

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

Rata de capitalizare (%)

Artere comerciale  
principale: 7 - 8%

Artere comerciale  
principale: 7.5 - 9%

Artere comerciale  
principale: 8.50 - 9.5%

Artere comerciale  
secundare: 8 - 9%

Artere comerciale  
secundare: 8.5 - 10%

Artere comerciale  
secundare: 9 - 10%

Industrial

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

3.5 - 5.5

Iași: 3 - 5 
Cluj Napoca: 3 - 4.5 

Brașov: 3.5 - 5 
Timișoara: 3.5 - 4.5 

Constanța: 3 - 5

Sibiu: 2.5 - 5                                                                                    
Craiova: 3 - 5                                                                          

Târgu Mureș: 2.5 - 4                                                                  
Ploiești: 3 - 5                                                                        
Pitești: 3 - 4.5                                                             
Arad: 2.5 - 4

Rata medie  
de neocupare (%)

5%

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

Timișoara: 10 - 15% 
Constanța: 5 - 10%

Sibiu: 10%                                                                                    
Craiova: 10 - 15%                                                                          

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

Arad: 10 - 15%

Rata de capitalizare (%) 8 - 9% 8.5% - 10% 9% - 10.5%

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: 18 - 19.5 
semicentral: 13 - 15.5 

periferie: 9 - 12
11 - 15 9 - 12

Rata medie de neocupare (%) 14.4%

Iași: 6% 
Cluj Napoca: 6% 

Brașov: 9% 
Timișoara: 9%

n/a

Rata de capitalizare (%) 6.50% 7.75 - 8.25% 9.00%

Centre comerciale

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

(eur/mp/lună)
75 - 80 45 - 55 27 - 32

Rata de capitalizare (%) 6.50% 7.25 - 7.50% 7.75 - 8.50%

Industrial

Chirie medie clasa  
A (eur/mp/lună)

4.20 - 4.50 pentru suprafețe   
< 5,000 mp; 

3.85 - 4.10 pentru suprafețe  
> 5,000 mp"

3.85 - 4.50  
în funcție de suprafață

3.75 - 4.00  
în funcție de suprafață

Rata medie de neocupare (%) 4% 6% n/a

Rata de capitalizare (%) 7.00% 7.50 - 8.00% 8.00 - 9.00%
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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: 19

Cluj: 11 – 15
Iași: 11 – 14.5

Brașov: 11 – 13.5
Timișoara: 11 – 14

9 - 12

Rata medie de neocupare (%) Semicentral: 14 – 16

Cluj: 6.1%  
Iași: 0.8%

Brașov: 8.1%
Timișoara: 13.8%

n/a

Rata de capitalizare Periferie: 7  - 12 Cluj: 11 – 15 8.50 – 10.00%

Spaţii comerciale

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

(eur/mp/lună)
64-73.5 29-34 18-23

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

Industrial 

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

3.85 – 4.25  
(suprafețe < 10,000)

3.55 - 4.00  
(suprafețe > 10,000)

3.55 – 4.25  
în funcție de suprafață

3.55 – 4.25  
în funcție de suprafață

Rata medie de neocupare 4.2%

Cluj: 2.5%
Iași: 0%

Brașov: 0.9%
Timișoara: 7.9%

3.6%

Rata de capitalizare

7.50%  
(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%)

8.00 – 9.00%
(dar pentru proprietatile prime cu WAULT 

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

9.00 – 10.00%
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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

11-14.5 8  - 12
central: 15-17

semicentral: 12-15
periferic: 8-11

Rata medie de neocupare (%), 
media pe piaţă 14% 5-10% n.a.

Rata de capitalizare (%), 
produse primare 7.00% 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 7% 7.5%-8.5% 8.5%-10%

Spaţii industriale

Chirie contractuală clasa A 
(eur/mp/lună) 4-4.5 3.7-4.0 3 - 4

Rata medie de neocupare (%), 
media pe piaţă

3% 6% n.a.

Rata de capitalizare (%), 
produse primare 4.00% 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 2022

Evaluarea întreprinderilor prin 
aplicarea metodei fluxurilor de nume-
rar actualizate implică fundamentarea 
ratei de actualizare corespunzătoare 
fluxurilor de numerar previzionate. În 
determinarea ratei de actualizare sunt 
necesare informații privind nivelul ra-
tei fără risc, prima de risc de țară și 
alte prime de risc pe care evaluatorul 
le consideră ca fiind adecvate și le ia 
în considerare în calculul acestei rate.

Cel mai adesea, referinţa privind 
nivelul ratei fără risc este reprezentată 
de randamentul oferit de obligaţiunile 
de stat cu rating AAA și cu scaden-
ță 10 ani emise în moneda în care au 
fost previzionate fluxurile de numerar. 
Randamentul oferit de obligațiunile 
de stat românești ce au un rating BBB 
compensează investitorii atât pentru 
valoarea timp a banilor la nivelul co-
respunzător ratei fără risc, cât și pentru 
riscul de neplată la nivelul marjei de 
risc de credit rezultată din tranzacții. 
Ca urmare, dacă pentru calculul ratei 
de actualizare, se consideră că rata fără 
risc este reprezentată de randamentul 

oferit de obligațiunile de stat româ-
nești, nu se recomandă luarea în con-
siderare și a unei prime de risc de țară. 
Marja de risc de credit aferentă obli-
gațiunilor 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 re-
ferinţă cotaţiilor CDS (Credit Default 
Swap – instrumente derivate pentru 
transferul riscului de credit) pentru 
investiţiile în euroobligaţiunile de stat 
românești 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 randa-
mentelor la scadență ale obligațiu-
nilor de stat românești, germane și 
americane și rata inflației previzio-
nate pentru anul 2022 pentru RON, 
Euro și USD ce au fost colectate din 
surse de date publice credibile la data 
de 30 noiembrie 2022.

Randamentul la scadență al obli-
gațiunilor de stat germane emise în 
Euro și cu maturitate 10 ani (YTM 
GER, 10y, EUR), precum și randa-
mentul la scadență al obligațiunilor 
de stat americane emise în USD și 
cu maturitate 10 ani (YTM SUA, 10y, 
USD) au fost preluate de pe site-ul 
Bloomberg. Randamentul la scaden-
ță al obligațiunilor de stat românești 
emise în RON cu maturitate rămasă 
10 ani (YTM RO, 10y, RON) a fost 
preluat de pe site-ul Băncii Centrale 
Europene. Randamentele la scadență 
ale obligațiunilor de stat românești 
emise în Euro și în USD cu matu-
ritate rămasă 19 ani (YTM RO, 19y, 
EUR), respectiv 22 ani (YTM RO, 
23y, USD) au fost preluate de pe si-
te-ul Bursei din Frankfurt.

Previziunile privind rata inflației 
(Ri) pentru anul 2022 pentru lei 
sunt furnizate de Banca Națională 
a României (BNR), pentru 
Euro și USD sunt preluate de pe 
tradingeconomics.com. 

Capitolul 2:

Informații de piață utile pentru estimarea ratei de actualizare

YTM RO, 10y, RON Ri 2022, RON YTM RO, 20y, EUR Ri 2022, EUR YTM RO, 23y, USD Ri 2022, USD
Series1 8.14% 13.90% 7.86% 8.10% 8.48% 8.30%

0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%

10.00%
12.00%
14.00%
16.00%

YTM RO, 10y, RON 8.14%

Ri 2022, RON 13.90%

YTM RO, 20y, EUR 7.86%

Ri 2022, EUR 8.10%

YTM RO, 23y, USD 8.48%

Ri 2022, USD 8.30%

YTM GER,10y, EUR 2.12%

YTM USA,10y, USD 3.72%

Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat germane și americane

YTM GER,10y, EUR YTM USA,10y, USD
Series1 2.12% 3.72%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%
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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
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Nota bene: cheltuielile de capital 
rămân în sarcina proprietarului. 

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

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

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

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

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

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

și prețul de tranzacționare/
prețuri negociate. 

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

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

3. SPAȚII INDUSTRIALE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Urmează tabele cu date la Q3 2022:
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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: 19 
-central: 14-18,5 

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

11 - 15 7 - 10

Rata medie de neocupare (%) 14%

Iași: 7.5% 
Cluj Napoca: 8.2% 

Brașov: 12.5% 
Timișoara: 13%

9%-11%

Rata de capitalizare (%) * 6,75% 7,75% - 8,25% 8,75%-9,25%

Centre comerciale

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

(eur/mp/lună)
75 25 - 30 15 - 18

Rata de capitalizare (%) * 7,0% 8,0%-8,5% 9,0%-10,0%

Industrial

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

3,9 pentru suprafețe 
< 10.000 mp 

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

3,20 - 4,0  
în funcție de suprafață

2,60 - 3,50  
în funcție de suprafață

Rata medie de neocupare (%) 5.4% 6.8% 1.9%

Rata de capitalizare (%) * 7,25% 7,75% - 8,75% 8,25% - 10,25%

* Rata de capitalizare pentru proprietăţi prime
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 Ű Colliers International

Segment 
de piaţă Indicatori București

Orașe primare  
(Iași, Cluj Napoca, Brașov, 

Timișoara, Constanţa)

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

Pitești, Arad)

Spaţii de 
birouri

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

Central 16 - 18

12 - 15 8 - 12Semicentral 14 - 16

Periferic 8 - 13

Rata medie de 
neocupare (%) medie piaţă 16.50%

Timișoara, Iași

13.50% Sibiu & Târgu 
Mureș n.a.Cluj Napoca

Brașov

Rata  
de capitalizare (%)

produse 
primare 6.50%

produse 
primare în Iași, 
Cluj Napoca, 

Timișoara

7.25-
8.00%

interes foarte 
limitat din partea 
investitorilor și 
transparență 

redusă a 
tranzacțiilor

n.a.

produse 
secundare 7.25-8.50%

Centre 
comerciale

Chirie contractuală 
pentru un spaţiu de 
100 mp la parter, 

moda (eur/mp/lună)

produse 
primare 60-70 produse 

primare 35-45
media pe 

centrele din țară 15-30
produse 

secundare 30-35 produse 
secundare 14-18

Rata  
de capitalizare (%)

produse 
primare 6.75 - 7.50%

produse 
primare

7.50% 
- 8.25%

media pe 
centrele din țară

8.50-
10.00%produse 

secundare 8.00-9.00%

Spaţii 
industriale

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

< 3,000 mp 4.0-4.5

Brașov, 
Timișoara, 

Ploiești, Arad, 
Pitești

3.5-4.5
Sibiu, Craiova, 
Târgu Mureș 3.5-4.5

> 3,000 mp 3.9-4.2 Constanţa, Iași, 
Cluj Napoca 3.5-4.5

Rata medie  
de neocupare (%) medie piaţă 5-6%

Brașov n.a.

Sibiu, Craiova, 
Târgu Mureș n.a.

Cluj Napoca, 
Timișoara 9-10%

Iași, Constanţa 5-6%

Rata  
de capitalizare (%)

medie piaţă 7.50-8.00%
produse 
primare

7.75-
8.25%

Sibiu, Craiova, 
Târgu Mureș

8.00-9.50%
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 Ű Darian DRS

Segment de piaţă București
Orașe primare  

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

Orașe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, 

Ploiești, Pitești, Arad)

Spaţii de birouri

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

ultracentral: 15 - 19 
central: 13 - 17 

semi-central: 11 - 15

Iași: 10 - 15 
Cluj Napoca: 12 - 16 

Brașov: 10 - 15 
Timișoara: 12 - 16 
Constanța: 7 - 13

Sibiu: 8 - 13                                                                                    
Craiova: 10 - 14                                                                         

Târgu Mureș: 7 - 10                                                                                      
Ploiești: 8 - 12                                                             
Pitești: 8 - 11                                                             
Arad: 7 - 9.5

Rata medie  
de neocupare (%) 15%

Iași: 5% - 15% 
Cluj Napoca: 10% - 15% 

Brașov: 10% - 15% 
Timișoara: 5% - 15% 

Constanța: 10% - 15%

Sibiu: 10%                                                                                    
Craiova: 10-15%                                                                          

Târgu Mureș: 15%                                                                  
Ploiești: 15%                                                             
Pitești: 15%                                                             

Arad: 10% - 15%

Rata de capitalizare (%)
clasa A: 7 - 8% clasa A: 7.50 - 8.50% clasa A: 8.50 - 9.50%

clasa B: 8 - 9% clasa B: 8.50 - 9.50% clasa B: 9 - 10%

Centre comerciale

Chirie cerută,  
pentru un spaţiu de 100 

mp la parter, moda  
(eur/mp/lună)

ultracentral: 20 - 55                                                                          
central: 20 - 40                                                                          

median si periferic: 15 - 25

Iași: 12 - 25 
Cluj Napoca: 15 - 40 

Brașov: 15 - 35 
Timișoara: 15 - 25 
Constanța: 10 - 25

Sibiu: 12 - 25                                                                                    
Craiova: 15 - 25                                                                         

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

Rata de capitalizare (%)

Artere comerciale principale: 
7 - 8%

Artere comerciale principale:  
7.5 - 9%

Artere comerciale principale:  
8.50 - 9.5%

Artere comerciale secundare: 
8 - 9%

Artere comerciale secundare:  
8.5 - 10%

Artere comerciale secundare:  
9 - 10%

Industrial

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

3.5 - 5.5

Iași: 3 - 5 
Cluj Napoca: 3 - 4.5 

Brașov: 3.5 - 5 
Timișoara: 3.5 - 4.5 

Constanța: 3 - 5

Sibiu: 2.5 - 5                                                                                    
Craiova: 3 - 5                                                                          

Târgu Mureș: 2.5 - 4                                                                  
Ploiești: 3 - 5                                                                        
Pitești: 3 - 4.5                                                             
Arad: 2.5 - 4

Rata medie  
de neocupare (%)

5%

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

Timișoara: 10 - 15% 
Constanța: 5 - 10%

Sibiu: 10%                                                                                    
Craiova: 10 - 15%                                                                          

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

Arad: 10 - 15%

Rata de capitalizare (%) 8 - 9% 8.5% - 10% 9% - 10.5%

Nota: Ratele de capitalizare considerate în prezenta analiză sunt estimate la nivelul Veniturilor Nete Efective

INFORMAŢII DIN PIAŢĂ Q3 2022

VALOAREA  |  Q3-Q4 2022 99



 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: 18 - 19.5 
semicentral: 13 - 15.5 

periferie: 9 - 12
11 - 15 9 - 12

Rata medie de neocupare (%) 14.4%

Iași: 6% 
Cluj Napoca: 6% 

Brașov: 9% 
Timișoara: 9%

n/a

Rata de capitalizare (%) 6.50% 7.75-8.25% 9.00%

Centre comerciale

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

(eur/mp/lună)
75-80 40-55 27-32

Rata de capitalizare (%) 6.50% 7.25-7.50% 7.75-8.50%

Industrial

Chirie medie clasa  
A (eur/mp/lună)

4.20 - 4.50 pentru suprafețe   
< 5,000 mp; 
3.85 - 4.10  

pentru suprafețe > 5,000 mp

3.85 - 4.50  
în funcție de suprafață

3.75 - 4.00  
în funcție de suprafață

Rata medie de neocupare (%) 4% 6% n/a

Rata de capitalizare (%) 7.00% 7.50-8.00% 8.00-9.00%
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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: 19
Semicentral: 14 – 16

Periferie: 7  - 12

Cluj: 11 – 15
Iași: 11 – 14.5

Brașov: 11 – 13.5
Timișoara: 11 – 14

9 - 12

Rata medie de neocupare (%) 13.02%

Cluj: 7.4%  
Iași: 4.9%

Brașov: 9.5%
Timișoara: 15.8%

n/a

Rata de capitalizare 6.75% 8.00 8.50 – 10.00%

Spaţii comerciale

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

(eur/mp/lună)
64-73.5 29-34 18-23

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

Industrial 

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

3.85 – 4.25  
(suprafețe < 10,000)

3.55 - 4.00  
(suprafețe > 10,000)

3.55 – 4.25  
în funcție de suprafață

3.55 – 4.25  
în funcție de suprafață

Rata medie de neocupare 4.2%

Cluj: 0.5%
Iași: 0%

Brașov: 2.1%
Timișoara: 6.2%

3.6%

Rata de capitalizare

7.50%  
(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%)

8.00 – 9.00%
(dar pentru proprietatile prime cu WAULT 

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

9.00 – 10.00%
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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

11-14.5 8  - 12
central: 15-17

semicentral: 12-15
periferic: 8-11

Rata medie de neocupare (%), 
media pe piaţă 14% 5-10% n.a.

Rata de capitalizare (%), 
produse primare 7.00% 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 7% 7.5%-8.5% 8.5%-10%

Spaţii industriale

Chirie contractuală clasa A 
(eur/mp/lună) 4-4.5 3.7-4.0 3 - 4

Rata medie de neocupare (%), 
media pe piaţă

3% 6% n.a.

Rata de capitalizare (%), 
produse primare 4% 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 2022

Evaluarea întreprinderilor prin 
aplicarea metodei fluxurilor de nume-
rar actualizate implică fundamentarea 
ratei de actualizare corespunzătoare 
fluxurilor de numerar previzionate. În 
determinarea ratei de actualizare sunt 
necesare informații privind nivelul ra-
tei fără risc, prima de risc de țară și 
alte prime de risc pe care evaluatorul 
le consideră ca fiind adecvate și le ia 
în considerare în calculul acestei rate.

Cel mai adesea, referinţa privind 
nivelul ratei fără risc este reprezentată 
de randamentul oferit de obligaţiunile 
de stat cu rating AAA și cu scaden-
ță 10 ani emise în moneda în care au 
fost previzionate fluxurile de numerar. 
Randamentul oferit de obligațiunile 
de stat românești ce au un rating BBB 
compensează investitorii atât pentru 
valoarea timp a banilor la nivelul co-
respunzător ratei fără risc, cât și pentru 
riscul de neplată la nivelul marjei de 
risc de credit rezultată din tranzacții. 
Ca urmare, dacă pentru calculul ratei 
de actualizare, se consideră că rata fără 
risc este reprezentată de randamentul 

oferit de obligațiunile de stat româ-
nești, nu se recomandă luarea în con-
siderare și a unei prime de risc de țară. 
Marja de risc de credit aferentă obli-
gațiunilor 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 re-
ferinţă cotaţiilor CDS (Credit Default 
Swap – instrumente derivate pentru 
transferul riscului de credit) pentru 
investiţiile în euroobligaţiunile de stat 
românești 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 randa-
mentelor la scadență ale obligațiu-
nilor de stat românești, germane și 
americane și rata inflației previzio-
nate pentru anul 2022 pentru RON, 
Euro și USD ce au fost colectate din 
surse de date publice credibile la data 
de 30 noiembrie 2022.

Randamentul la scadență al obli-
gațiunilor de stat germane emise în 
Euro și cu maturitate 10 ani (YTM 
GER, 10y, EUR), precum și randa-
mentul la scadență al obligațiunilor 
de stat americane emise în USD și 
cu maturitate 10 ani (YTM SUA, 10y, 
USD) au fost preluate de pe site-ul 
Bloomberg. Randamentul la scaden-
ță al obligațiunilor de stat românești 
emise în RON cu maturitate rămasă 
10 ani (YTM RO, 10y, RON) a fost 
preluat de pe site-ul Băncii Centrale 
Europene. Randamentele la scadență 
ale obligațiunilor de stat românești 
emise în Euro și în USD cu matu-
ritate rămasă 19 ani (YTM RO, 19y, 
EUR), respectiv 22 ani (YTM RO, 
22y, USD) au fost preluate de pe si-
te-ul Bursei din Frankfurt.

Previziunile privind rata inflației 
(Ri) pentru anul 2022 pentru lei 
sunt furnizate de Banca Națională 
a României (BNR), pentru 
Euro și USD sunt preluate de pe 
tradingeconomics.com. 

Capitolul 2:

Informații de piață utile pentru estimarea ratei de actualizare

YTM RO, 10y, RON Ri 2022, RON YTM RO, 19y, EUR Ri 2022, EUR YTM RO, 22y, USD Ri 2022, USD
Series1 9.13% 16.30% 6.75% 10.60% 7.15% 7.70%
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Biserica Pătrăuţi a făcut parte din 
ansamblul singurei mănăstiri de 
maici ctitorită de Ştefan cel Mare. 
Mănăstirea era destinată în special 
îngrijirii răniţilor din luptele pur-
tate în preajma Cetăţii de Scaun a 
Sucevei.

deasupra portalului de intrare 
consemnează: „Io Ştefan Voievod, 

Bogdan Voievod, am început să 
zidesc această Mănăstire în numele
S�ntei Cruci în anul 6995 (1487),
luna iunie, ziua 13.”

Datorită formei originale de 
conservare atât arhitectural, cât 

a devenit Monument UNESCO 

biserică ortodoxă Monument 
UNESCO din România.

BISERICA
PĂTRĂUŢI 

Valorizând moştenirea cultural - istorică a României:
1 monument/ediţie


