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EDITORIAL

Dragii mei,

V
ă invit să descoperiți în conținutul acestei ediții o 
sumă de articole valoroase despre viitorul profesiei de 
evaluator, semnate de membrii noștri. S-a scris mult 
despre calitate, etică, standarde și respect, din perspective 
variate dar pe același ton responsabil și asumat. Iar în 

interviul pe care l-am realizat cu toți cei 17 speakeri din întreaga 
lume, ce ne-au onorat cu prezența la evenimentele din 6 și 7 
septembrie, prima întrebare la care au răspuns a fost: Cum vedeți 
viitorul profesiei? Mulți dintre oaspeții noștri l-au zugrăvit într-o 
manieră optimistă și au subliniat solicitarea, în creșetere sensibilă, a 
serviciilor de evaluare, odată cu evoluția și dezvoltarea companiilor 
și a tehnologiei. Nu în ultimul rând, au evidențiat tendința de 
globalizare inclusiv la nivelul profesiei noastre.

Interviul poate fi parcurs răsfoind paginile 22-33.
Dana Ababei, Președinte ANEVAR, scrie „Viitorul începe azi!”, 

un articol care se încheie astfel: „Astăzi este un moment bun pentru 
a descoperi noi pieţe pe care putem lucra utilizând cunoştinţele 
acumulate până acum, astăzi este timpul să ne facem un plan de 
acumulare de noi cunoştinţe sau de reamintire a celor existente 
pentru a  putea avea curajul de a oferta şi a realiza lucrări mai 
complexe pentru alte scopuri decât cele de până acum. Nu lăsa pe 
mâine ce poţi face azi!” Citiți articolul la pagina 6.

În paginile 8-9 am preluat un material editat de Ziarul Financiar 
în urma participării Președintelui ANEVAR, Dana Ababei, la 
emisiunea ZF Live din data de 29 august. Titlul acestuia o citează 
pe reprezentanta Asociației: „Rapoartele de evaluare realizate de 
persoanele neautorizate pot fi contestate”. 

Prim-vicepreședintele ANEVAR, Sorin Petre, concluzionează 
în articolul său despre viitorul profesiei: „Evaluatorii autorizați, 
membri ANEVAR, trebuie să fie întotdeauna prima opțiune pentru 
utilizatorii serviciilor de evaluare, fie că evaluarea este legată de 
conformarea la o cerință de reglementare, fie că este necesară pentru 
o tranzacție între părți private”. (pag 10)

Iar Adrian Vascu, Președinte ANEVAR 2014-2015, continuă 
ideile din articolul publicat în ediția precedentă a revistei noastre și 
se concentrează pe două aspecte de impact pentru viitorul de după 
anul 2020: primul îl reprezintă grupul de elită al membrilor ANEVAR 
acreditați (MAA) și al doilea, cursurile de formare profesională. Vă 
recomandăm să îl citiți în întregime în paginile 14-17.

Imaginile din timpul conferințelor internaționale, dar și cele de 
la cea de-a treia ediție a Galei Premiilor ANEVAR sunt găzduite de 
paginile 60-72. Raportul tradițional, trimestrial, din BIG vă stă la 
dispoziție cu ultimele statistici, pentru Q2 2018 în pag 34. 

Niciunul dintre materialele primite și publicate în numărul 
acesta dedicat viitorului profesiei nu trebuie ratat! Așteptăm să ne 
scrieți părerea voastră și să ne transmiteți sugestii despre temele de 
interes pe care le-am putea aborda în edițiile viitoare.

 Cu bine!

 Ű RALUCA ȘLICARU,  
Editor coordonator
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Din toate direcţiile suntem bombardaţi de informaţia că este posibil ca 
profesia noastră să fie afectată foarte tare de evoluţia tehnologică. Si-
gur că va fi afectată - ca mai toate celelalte profesii. Nu eram născută 
pe vremea apariţiei becului, dar îmi inchipui că nu a fost primit cu bra-
ţele deschise de o mare parte a populaţiei ce a renunţat foarte greu la 
lumânare. Unii chiar ar vrea să renunţe acum, dar în cătunele lor nu a 
apărut curentul electric. Medicina se practică de foarte multe sute de 
ani, dar nu în acelaşi mod ca acum foarte multe sute de ani.

Viitorul  
începe azi!

datele și formulele, nu creatorul aplicaţi-
ei. Atunci când primim un fișier .xls cu 
calcule eronate sau pe care nu le înțele-
gem nu ne adresăm tatălui Microsoft, 

ci responsabilului pentru calcule. 
Așadar și în cazul mode-

lelor automate de eva-
luare este nevoie de 

cineva care să poa-
tă înţelege piaţa 
și să argumen-
teze rezultatele 
și nu în ultimul 
rând să își asu-
me responsa-
bilitatea pentru 

acestea.  Sigur că 
utilizând modelele 

automate vor dispă-
rea încet, încet din via-

ţa noastră, a evaluatorilor, 
activităţile repetitive, exact cum 

au dispărut din viaţa înaintașilor noștri 
numărătoarele cu bile, faxurile etc. Nu 
trebuie să ne speriem, ci să profităm de 

S
igur că profesia noastră va 
fi afectată de modelele auto-
mate de evaluare care pot fi 
o unealtă foarte bună pentru 
eficientizarea activi-
tăţii noastre, 

o unealtă foarte bună 
pentru optimizarea 
costurilor utiliza-
torilor rapoarte-
lor de evaluare. 
Condiţia pen-
tru ca modele-
le automate de 
evaluare să fie 
o unealtă bună 
este utilizarea 
raţionamentului 
profesional și asu-
marea responsabilită-
ţii pentru rezultatele ge-
nerate de această unealtă. Să 
nu uităm că și Excel-ul este o unealtă, 
dar resposabilul pentru calculele realiza-
te cu acestă unealtă este cel ce introduce 

Dana Ababei,

Președinte ANEVAR
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Nu lăsa pe mâine ce poţi face azi!

evoluţie și să acceptăm evoluţia ca pe un 
fenomen normal în viaţa noastră. Tre-
buie să trecem peste clipele de eventuală 
panică și să profităm de această oportu-
nitate gândindu-ne că profesia noastră 
nu este un simplu calcul xls în care in-
serezi + 10% sau – 5%, livrezi calculul și 
încasezi contravaloarea, baza profesiei 
noastre este „raţionamentul logic”. Nu 
contează formulele inserate dacă nu re-
ușești să argumentezi logic rezultatul. 
Nu funcţionează „așa mi-a ieșit”, „ăsta 
este softul” și alte scuze pe care le auzim 
zi de zi. Sunt convinsă că în scurt timp 
evaluatorii vor fi din ce în ce mai puţin 
implicaţi în evaluarea bunurilor omoge-
ne, dar o economie sănătoasă nu poate 
exista fără profesia noastră. Există eva-
luare și pentru alte scopuri decât pentru 
garanţie bancară, există și alte bunuri 
decât apartamentele similare de evaluat 
pentru garanţie bancară. 

Astăzi este un moment bun pentru a 
descoperi noi pieţe pe care putem lucra 
utilizând cunoștinţele acumulate până 
acum, astăzi este timpul să ne facem un 
plan de acumulare de noi cunoștinţe sau 
de reamintire a celor existente pentru a  
putea avea curajul de a oferta și a realiza 
lucrări mai complexe pentru alte scopuri 
decât cele de până acum. 
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Dana Ababei, preşedinte al Asociaţiei Evaluatorilor Autorizați 
din România:

„Rapoartele de evaluare 
realizate de persoanele 

neautorizate pot fi contestate“ 
*

• În România sunt
aproximativ 4.100 de
evaluatori persoane
fizice şi peste 540 de
firme autorizate.

Rapoartele realizate de 
persoanele neautorizate pot 
fi contestate. Codul civil 
spune că rezultatul muncii 
unei persoane neautorizate 
nu poate să producă efecte. 
De asemenea, nu este con-
siderată responsabilă doar 
persoana care întocmește 
raportul, ci și persoana care 
numește și selectează un eva-
luator neautorizat, a spus Dana 
Ababei în cadrul emisiunii de bu-
siness ZF Live.

„Există în anumite instanţe anu-
miti judecători care datorită faptului 
că ritmul vieţii este foarte alert nu au 
reușit să-si actualizeze cunoștinţele și 
să afle că este necesară autorizarea 
pentru a practica profesia de evaluator 
și numesc ingineri auto să întocmeas-
că evaluarea“, a precizat președintele 
ANEVAR.

În România, începând cu anul 
2011, a apărut o necesitate a autori-
zării profesioniștilor care desfășoară 
activitatea de evaluare. Chiar dacă au 
trecut șapte ani, există multe instituţii 

în ţara noastră care nu știu acest aspect 
și apelează la persoane care nu sunt 
autorizate. Un paragraf din Codul civil 
menţionează că dreptul practicării unei 
profesii necesită autorizaţie.

„Sunt primării din România care 
ne întreabă pe noi de ce este obliga-
torie autorizaţia. Nu asociaţia impune 
autorizaţia. Există o lege care specifică 
foarte clar că este necesară autorizaţia.“

Pentru a deveni evaluator în Ro-
mânia sunt necesare promovarea unui 
examen de admitere la stagiu și realiza-
rea unor cursuri complexe de evaluare 

pe specificul tipului de activitate. De 
asemenea, sunt obligatorii stagiul prac-
tic pe o perioadă de doi ani și promo-
varea tuturor examenelor. Sub îndru-
marea unor consultanţi se realizează 
rapoarte de evaluare, a explicat Dana 
Ababei.

„Evaluatorii autorizaţi obţin autori-
zaţia anual. Numai evaluatorii care își 
actualizează cunoștinţele anual benefi-
ciază de autorizaţie.“

Mai mult, evaluatorii autorizaţi 
sunt monitorizaţi. Există un departa-
ment de monitorizare și atunci când 
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există nemulţumiri comisia de etică și 
disciplină poate să dea sancţiuni, până 
la suspendarea autorizaţiei.

 „Pentru noi a fost un foarte mare 
semn de întrebare de ce unele autori-
tăţi ale statului aleg să lucreze cu per-
soane care nu sunt autorizate. Nu este 
suficient să ai un curs de contabilitate 
pentru a fi expert contabil. Prin simi-
litudine, nu este suficient să fi făcut 
în facultate un curs de evaluare ca să 
poţi deveni evaluator autorizat.“

În România sunt aproximativ 
4.100 de evaluatori persoane fizice 
și peste 540 de firme. Dintre aceștia, 
1.600 sunt evaluatori autorizaţi pe 
bunuri mobile.

În ultimii ani s-a discutat foarte 
mult doar de evaluarea construcţiilor, 

mallurilor, spaţiilor de birouri, însă 
nicio economie nu poate să existe 
fără evaluarea afacerii. Evaluarea 
afacerii nu este necesară numai 
atunci când se tranzacţionează 
o afacere.

„Evaluarea de afaceri mai este 
necesară și atunci când se fac 
evaluări pentru retragerea acţio-
narilor care sunt nemulţumiţi de 
mersul unei afaceri. Acești acţio-
nari trebuie să știe suma de bani 
pe care o vor primi în schimbul 

investiţiei iniţiale. De asemenea, 
evaluarea de afaceri este necesară la 

fuziunile și divizările societăţilor“.
Totodată, evaluarea afacerii este 

foarte importantă pentru managemen-
tul unei firme. Este un indicator care 
poate spune periodic dacă afacerea 
merge în direcţia bună. Rolul fiecărei 
afaceri este de a obţine profit pentru 
investitorii în acea afacere.

„Dacă există o investiţie în curs, 
care la început a fost previzionată că 
va aduce o anumită sumă de bani, se 
poate face evaluarea periodică pentru 
a vedea dacă valoarea afacerii crește 
sau dezvoltarea firmei nu are ritmul 
dorit iniţial“.

Sute de întreprinderi se evaluează 
anual, deoarece în ultimii ani s-a pus 

accent pe evaluarea proprietăţilor imo-
biliare. În România, există bănci care 
iau în garanţie și acţiuni, dar uzual se 
preferă terenuri, construcţii și echipa-
mente foarte mari.

În ultimii ani, dezvoltarea econo-
mică nu a avut o influenţă în sensul 
creșterii valorii companiilor. O firmă 
poate crește până la limita capacităţii 
de producţie, iar în jurul ei competito-
rii nu așteaptă ca aceasta să se dezvolte. 
La rândul lor, clienţii pun presiune și 
influenţează dezvoltarea unei afaceri. 
De aceea, unele companii preferă, în 
loc să investească bani în marketing, 
să achiziţioneze principalul competi-
tor de pe piaţă pentru a avea monopol, 
a punctat Dana Ababei

„E normal, în orice industrie, să iei 
numărul unu sau numărul doi, depin-
de pe ce loc ești tu. Există firme care 
au exclusivitate într-o anumită zonă 
și atunci, dacă nu poţi cumpăra ex-
clusi-vitatea, cumperi firma. La fel se 
întâmplă și în domeniul proprietăţilor 
imobiliare“.

Pe de altă parte, un evaluator bun 
se remarcă atunci când i se solicită 
evaluarea unei întreprinderi pentru 
vânzare, acesta va oferi clientului un 
interval.  De obicei, vânzătorul trebuie 
să aibă o echipă foarte bună de avocaţi 
și un evaluator care să fie specializaţi 
pe domeniul specific tranzacţiei.

„Limita superioară este peste cât 
să nu ceară că se face de râs,  limi-
ta inferioară este sub cât să nu vân-
dă pentru că pierde. Acest interval îl 
orientează pe vânzător ce să facă. În 
cazul evaluărilor experienţa și capaci-
tatea echipei cu care lucrezi este fac-
torul decident“.

Vânzătorul când are ideea de a vin-
de apelează la evaluator, chiar înainte 
de a intra în discuţie și de a căuta avo-
cat pentru a vedea cât poate obţine pe 
compania pe care o deţine. Unele com-
panii au ca instrument de management 
evaluarea afacerii și atunci sunt tot tim-
pul conectaţi și știu cât valorează, a ex-
plicat președintele ANEVAR.

„Alte persoane au doar o idee 
sentimentalistă despre cât valorează 
afacerea în care au lucrat ani de zile, 
în care au investită toată energia și 
timpul. Noi nu trebuie să ţinem cont 
de aspectul sentimental. Noi trebuie 
să ţinem cont de fluxurile viitoare, de 
tranzacţiile similare existente în pia-
ţă și de evaluarea activelor“.

În momentul în care valoarea 
afacerii rezultată din aplicarea fluxu-
lui de venituri viitoare este mai mică 
decât valoarea activelor, este un in-
dicator că firma nu funcţionează. 
Atunci trebuie vândute activele sau 
restructurată organizaţia, deoarece 
poate să intre în faliment.

Piaţa românească este opacă, de-
oarece nu există o bază de date ac-
cesibilă cu tranzacţii și detalii legate 
de acestea, la care orice persoană să 
poată să aibă acces și să vadă istori-
cul. În alte ţări există baze de date 
care sunt accesate contra cost.

ANEVAR va organiza în această 
săptămână două evenimente. Unul 
din acesta are ca temă domeniul eva-
luării afacerii în contextul globaliză-
rii și va avea loc în data de 7 septem-
brie la hotelul Intercontinental din 
București.

„Așteptăm în jur de 400 de oas-
peţi. Avem 10 speakeri foarte im-
portanţi din lume. Vin cu noutăţi 
în domeniul metodologiei. Pe piaţa 
internaţională, la ordinea zilei este 
evaluarea start-up-urilor, pentru că 
există foarte multe în domeniul teh-
nologiei. Se discută evaluarea instru-
mentelor financiare și noi metode 
pentru evaluarea riscurilor“. 

*  Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului 

Financiar din data de 06.09.2018 și realizat în 

urma emisiunii ZF Live din data de 31 august 

2018. Mai multe informații puteți găsi și în 

articolul semnat de Dana Ababei, Președinte 

ANEVAR, „Cum se evaluează o afacere”, 

în rubrica Opinii a Ziarului Financiar: www.

zf.ro/opinii/dana-ababei-presedinte-anevar-

cum-se-evalueaza-o-afacere-17506054
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 Ű SORIN PETRE, 
Prim-vicepreşedinte ANEVAR

Este și va fi nevoie 

atât de promovarea 

unor standarde de 

evaluare adecvate, 

cât și de organizarea 

de cursuri avansate 

de specializare 

pentru actualizarea 

cunoștințelor tehnice 

ale evaluatorilor.

Viitorul profesiei  
de evaluator

Ca în oricare alt sector de activitate, şi în domeniul evaluării, furnizorii 
de astfel de servicii trebuie să se adapteze pentru a putea să răspun-
dă cerințelor consumatorilor. În condițiile în care este de aşteptat ca 
piața să aibă o nevoie din ce în ce mai mare de servicii de evaluare de 
calitate, profesia de evaluator nu are cum să nu joace un rol din ce în 
ce mai important în societate. 

Î
n evoluția din ultima vreme a cere-
rii pentru astfel de servicii obser-
văm că, pe lângă solicitările venite 
de la diverși investitori pentru o 
opinie independentă și profesionis-
tă privind valoarea unei potențiale 

achiziții, cerințele de conformare la o se-
rie de reglementări în schimbare conduc 
la creșterea cererii pentru evaluări din ce 
în ce mai complexe. Pentru raportarea fi-
nanciară, pentru impozitarea proprietăți-
lor sau a diverselor tranzacții, pe parcur-
sul proceselor de insolvență sau în cadrul 
soluționării anumitor divergențe, au fost 
dezvoltate o serie de reglementări spe-
cifice în care rolul evaluării este esențial 
pe parcursul procesului decizional, astfel 
încât o opinie competentă, independen-
tă, în afara oricărui potențial conflict de 
interese este absolut necesară. Este clar că 
profesia de evaluator trebuie să se adap-
teze acestor solicitări în continuă schim-
bare, rolul ANEVAR fiind acela de a ofe-
ri cadrul necesar pregătirii evaluatorilor 
pentru a putea răspunde noilor cerințe ale 
pieței. Este și va fi nevoie atât de promo-
varea unor standarde de evaluare adecva-
te, cât și de organizarea de cursuri avan-
sate de specializare pentru actualizarea 

cunoștințelor tehnice ale evaluatorilor.
Din punct de vedere al cerințelor de 

reglementare, pe lângă impozitarea pro-
prietăților și garantarea împrumuturilor, 
consider că sunt cel puțin alte patru do-
menii de activitate în care evaluarea joacă 
un rol important și mă aștept ca acest rol 
să devină din ce în ce mai semnificativ în 
viitor: raportarea financiară, insolvența, 
impozitarea transferului de bunuri între 
părți afiliate și soluționarea anumitor dis-
pute, în special în instanță. Aceste patru 
domenii solicită analize de evaluare din 
ce în ce mai complexe, implicând evalu-
ări de active tangibile și intangibile sau 
evaluarea anumitor activități desfășurate 
de către o societate în diferite scenarii de 
evoluție, toate aceste analize având ca uti-
lizatori desemnați o serie de părți intere-
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Raportarea financiară 

creează oportunități 

clare pentru 

evaluatori, oportunități 

pe care trebuie să 

fim pregătiți să le 

accesăm în viitor și 

cred că ANEVAR are 

toate atuurile pentru a 

oferi suportul necesar.

pierderile viitoare pentru anumite împru-
muturi acordate care au grad ridicat de 
risc - pierderi estimate pe bază de fluxuri 
de numerar actualizate - și să le rapor-
teze în situațiile financiare. Toate aceste 
schimbări urmăresc creșterea încrederii 
utilizatorilor situațiilor financiare în acti-
vitatea desfășurată de societatea respecti-
vă și implică tehnici de evaluare specifice 
profesiei de evaluator. Raportarea financi-
ară creează oportunități clare pentru eva-
luatori, oportunități pe care trebuie să fim 
pregătiți să le accesăm în viitor și cred că 
ANEVAR are toate atuurile pentru a oferi 
suportul necesar. Nu trebuie să uităm că 
raportarea financiară este subiectul pro-
cesului de auditare și de aceea concluziile 
evaluării trebuie să fie clar prezentate în 
rapoartele de evaluare, în conformitate cu 
cerințele de raportare detaliate din stan-
dardele de evaluare. 

sate, atât acționari și potențiali investitori, 
cât și creditorii societății și/sau diferite 
instituții ale statului. Cerințele specifice 
fiecăruia dintre aceste patru domenii de 
activitate, din punct de vedere al impac-
tului pe care mă aștept să-l aibă pe termen 
mediu și lung asupra profesiei de evalu-
ator, le voi aborda pe scurt pe parcursul 
acestui articol.

Tot mai multe standarde de rapor-
tare financiară implică, direct sau im-
plicit, necesitatea utilizării serviciilor de 
evaluare, fie că este vorba de prezentarea 
anumitor elemente de activ sau pasiv din 
bilanțul societății la „valoare justă”, fie că 
se solicită verificarea capacității activelor 
deținute de a genera beneficii viitoare care 
să susțină valoarea contabilă din raportă-
rile financiare (testul de depreciere). Au 
intrat în vigoare în ultima perioadă stan-
darde de raportare financiară care per-
mit, de exemplu, societăților de investiții 
financiare să-și prezinte în bilanț inves-
tițiile în pachete majoritare de acțiuni la 
„valoare justă” în loc de raportare conso-
lidată, sau care le cer băncilor să estimeze 
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Un aspect specific 

proceselor de 

insolvență constă în 

evaluarea activelor 

ce fac subiectul 

garanțiilor pentru 

anumiți creditori 

asupra societății, 

evaluare ce are 

impact asupra ordinii 

în care este distribuit 

numerarul generat 

din continuarea 

activității și 

valorificarea activelor.

Un alt domeniu cu impact semnifica-
tiv asupra cererii de servicii de evaluare 
consider că este cel legat de procesul de 
insolvență. Decizii importante privind 
modalitatea de valorificare a activelor de-
ținute de societatea aflată în dificultate 
sunt luate după o analiză detaliată a va-
lorii de piață estimată pentru proprietăți 
individuale, grupuri de active operaționa-
le sau activități distincte. Astfel, pe baza 
acestor evaluări detaliate, creditorii socie-
tății pot lua decizii documentate privind 
fezabilitate și modul de continuare a acti-
vității sau, alternativ, intrarea societății în 
faliment și valorificarea bunurilor într-un 
proces de lichidare. Un aspect specific 
proceselor de insolvență constă în evalu-
area activelor ce fac subiectul garanțiilor 
pentru anumiți creditori asupra societă-
ții, evaluare ce are impact asupra ordinii 
în care este distribuit numerarul generat 
din continuarea activității și valorificarea 
activelor. Este nevoie de evaluarea active-
lor tangibile și intangibile, dar este posibil 
ca evaluarea să necesite analiza unor ac-
tivități ce implică gestionarea mai mul-
tor bunuri - evaluarea fiind solicitată în 
diferite scenarii, inclusiv în ipoteza lichi-
dării. Trebuie menționat de asemenea că, 
după dificultățile înregistrate de sistemul 
bancar în perioada ultimei crize financi-
are, băncile naționale implementează în 
legislația locală cerințele unei directive 
europene privind rezoluția bancară, o 
reglementare legată de un proces similar 
insolvenței dar având ca obiectiv identifi-
carea posibilelor dificultăți ale unei bănci 
într-un stadiu incipient și posibilitatea 

autorităților de a interveni din timp. Am 
menționat această reglementare deoarece 
în cadrul cerințelor directivei activitatea 
de evaluare joacă un rol esențial, evalu-
ări specifice fiind cerute în cadrul a trei 
etape distincte ale procesului: evaluare în 
etapa inițială de verificare a indicatorilor 
de performanță, evaluare ca suport în se-
lectarea scenariului de rezoluție și evalu-
are pe parcursul implementării scenariu-
lui selectat. Sunt necesare competențe de 
evaluare aferente tuturor specializărilor 
evaluatorilor ANEVAR, inclusiv cea de 
evaluare a activelor financiare.

Fiscalitatea este de asemenea un do-
meniul în care am observat schimbări 
semnificative, orientate spre stabilirea 
unui sistem de impozitare a bunurilor ba-
zat din ce în ce mai mult pe valoarea de 
piață a acestora. Dacă impozitarea clădi-
rilor pe baza valorii de impozitare, deter-
minată conform standardelor ANEVAR, 
a constituit în ultima perioadă o sursă 
importantă de lucrări pentru evaluatori, 
constatăm că, prin alinierea reglementări-
lor românești la cerințele legislației euro-
pene, un alt segment al fiscalității devine 
din ce în ce mai important pentru impli-
cațiile pe care le are din punct de vedere 
al evaluării și anume impozitarea transfe-
rurilor de active și/sau activități în cadrul 
părților afiliate – stabilirea prețurilor de 
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Evaluatorii autorizați, 

membri ANEVAR, 

trebuie să fie 

întotdeauna prima 

opțiune pentru 

utilizatorii serviciilor 

de evaluare, fie că 

evaluarea este legată 

de conformarea 

la o cerință de 

reglementare, fie 

că este necesară 

pentru o tranzacție 

între părți private.

transfer. În condițiile evoluțiilor tehno-
logice rapide observate în ultima perioa-
dă - robotizarea, gestionarea eficientă a 
unor baze de date din ce în ce mai com-
plexe – tot mai multe grupuri de societăți 
afiliate decid să-și optimizeze structura 
activităților desfășurate în cadrul grupu-
lui pentru a putea beneficia de avantaje 
competitive. Astfel, pe lângă transferul 
de bunuri și echipamente, observăm o 
tendință de centralizare a unor servicii ce 
pot deservi mai multe entități afiliate prin 
transferul unor activități, a unor contracte 
de servicii către o singură unitate specia-
lizată. Reglementările fiscale solicită păr-
ților implicate într-un astfel de transfer 
documentarea adecvată a prețului la care 
s-a făcut transferul. Am observat că, în
astfel de situații, se apelează din ce în ce
mai mult la opinia unor evaluatori in-
dependenți pentru estimarea valorii de
piață a bunului sau activității transferate.
Evaluări pentru transferul de activități, de
gestionare a anumitor contracte de servi-
cii sunt din ce în ce mai frecvente pentru
acest scop și mă aștept să reprezinte în vii-
tor o sursă semnificativă de lucrări pentru
evaluatori. Sunt necesare competențe spe-
cifice atât evaluării de întreprinderi, cât și
evaluării de active (in)tangibile.

Nu în ultimul rând, rolul evaluatori-
lor în soluționarea unor dispute, atât în 

instanță, cât și în afara acesteia, mă aștept 
să crească semnificativ în viitor. Este ne-
voie de servicii profesioniste de evaluare, 
multe dintre dispute fiind generate de aș-
teptări diferite ale părților implicate pri-
vind valoarea fie a bunurilor în dispută, 
fie a unor eventuale pierderi pretinse a fi 
suferite de o anumită parte. Implicarea în 
astfel de situații a unui evaluator compe-
tent pentru a prezenta o opinie indepen-
dentă, bine documentată, asupra valorii 
în dispută aduce cu siguranță un confort 
suplimentar, atât părților aflate în dispută 
cât și judecătorului, în luarea unor decizii 
adecvate.

Concluzionând, dacă ne uităm numai 
la cele patru domenii de activitate pre-
zentate în acest articol, cred că profesia 
de evaluator va juca un rol important în 
viitor, creșterea încrederii publicului în 
această profesie fiind esențială pentru 
„rezolvarea” unor provocări complexe. 
Evaluatorii autorizați, membri ANEVAR, 
trebuie să fie întotdeauna prima opțiune 
pentru utilizatorii serviciilor de evalua-
re, fie că evaluarea este legată de confor-
marea la o cerință de reglementare, fie că 
este necesară pentru o tranzacție între 
părți private. Acest lucru nu poate fi reali-
zat decât prin competență profesională și 
prin respectarea tuturor cerințelor codu-
lui de etică profesională. 
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După 2020

În numărul anterior al revistei 
am scris despre viitorul profesiei 
de evaluare, în articolul „2020”, 

unde am trecut în revistă atât 
domeniile pe care le văd de 

interes, cât şi soluțiile pentru a 
putea atinge noile direcții.
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Prin urmare, cred 

că viitorul ar trebui 

să aducă clarificări 

în acest domeniu și 

statutul de membru 

ANEVAR acreditat 

(MAA) să fie dobândit 

de marea masă 

a evaluatorilor.

Î
n articolul de față voi întări re-
ferirea la două teme importan-
te: prima este legată de membrii 
ANEVAR acreditați (MAA) și a 
doua de cursurile de formare pro-
fesională, ca evaluatori. Ambele au 

impact asupra încrederii și respectului 
pe care ni le dorim atât de mult și despre 
care voi vorbi în finalul articolului.

Acreditarea și-a căutat încă de la în-
ființare o cale de a atrage cât mai mulți 
evaluatori, dat fiind faptul că promova-
rea acestui examen aduce beneficii cel 
puțin la nivelul de cunoștințe profesi-
onale ale participanților. Beneficiile în 
piață nu s-au văzut încă, din perspec-
tiva cunoașterii de către clienți a aces-

tei categorii de membri, pentru că încă 
nu s-a atins o masă minim necesară de 
MAA pentru ca profesia să promoveze 
această categorie de membri distinct 
de membrii titulari. Mai mult, încă se 
confundă acreditarea ca tip de speciali-
zare cu faptul că simpla apartenență la 
ANEVAR înseamnă o acreditare oferită 
de către această instituție.

Prin urmare, cred că viitorul ar tre-
bui să aducă clarificări în acest dome-
niu și statutul de membru ANEVAR 
acreditat (MAA) să fie dobândit de 
marea masă a evaluatorilor. Altfel spus, 
după primii trei ani de experiență în 
profesie, fiecare dintre evaluatori să 
parcurgă și această etapă a examenului 
de acreditare. În aceste condiții se pot 
întâmpla următoarele:

 Ű să crescă nivelul calitativ al rapoar-
telor de evaluare și al comporta-
mentului majorității evaluatorilor 
Această atitudine să definească ce 
însemnă evaluatorul viitorului;

 Ű va rezulta omogenitatea calității
serviciilor de evaluare. Nivelul cali-
tativ ridicat să fie o constantă;

 Ű Ministerul Justiției să agreeze doar
membrii ANEVAR acreditați;

 Ű ADRIAN VASCU, 
Preşedinte ANEVAR 2008-2009,  
2014-2015, Senior Partner Veridio
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Toate aceste lucruri 

trebuie să se 

materializeze prin 

creșterea încrederii 

publicului în evaluatori 

și apoi în câștigarea 

respectului publicului.

 Ű băncile să separe evaluările în func-
ție de complexitate și/sau un prag 
valoric, astfel încât la nivelul de 
bază (ex. apartamente) să fie impli-
cați evaluatorii absolvenți ai cur-
surilor de formare, noii intrați în 
profesie, care trebuie să își găsească 
locul într-o zonă de piață, iar peste 
prag, unde se presupune că vor fi de 
evaluat proprietăți cu un grad de 
complexitate mai ridicat, să fie im-
plicați evaluatorii MAA;

 Ű va rezulta o segregare a tarifelor în-
tre cele două categorii de lucrări în 
funcție de complexitatea acestora, 
pentru că acolo unde operațiunile 
vor putea fi automatizate pentru că 
sunt rutiniere, se vor folosi softuri 
și roboți și este de așteptat ca ono-
rariile să fie mai scăzute în aceste 
cazuri. 

Toate aceste lucruri trebuie să se 
materializeze prin creșterea încrederii 
publicului în evaluatori și apoi în câști-
garea respectului publicului.

Am mai spus aceste lucruri și eu și 
colegii noștri, având în vedere că repre-
zintă o perspectivă de minim bun simț. 

Sinceri fiind, nivelul actual de în-
credere și, implicit, respect, este foarte 
redus în prezent și acest lucru se vede 
în modul în care autoritățile, băncile și 
chiar publicul se raportează la evalua-
tori și la munca acestora.

Cred că e nevoie de răbdare și de 
muncă asiduă pentru a câștiga încrede-
rea și apoi respectul. Și să existe o stra-
tegie de obținere și menținere a acestor 
lucruri fără de care profesia nu va putea 
evolua.

Înainte de a spune care ar fi cele câ-
teva semne pe care ni le dorim și care 
pot dovedi că am căpătat la nivel de 
masă încrederea și respectul publicului, 
vreau să mă opresc puțin asupra unui 

punct foarte important din evoluția 
unui evaluator și care îl poate propulsa 
mai devreme în zona de încredere și de 
respect. Și mă refer aici la cursurile de 
formare profesională.

Reamintesc că astăzi, pentru a deve-
ni evaluator autorizat, primul pas este 
participarea la examenul național pen-
tru dobândirea statutului de membru 
stagiar, după care în perioada de stagiu 
de maxim doi ani stagiarii participă la 
cursul de formare pentru una dintre 
specializările dorite.

Cursul de formare, cu mici modifi-
cări, este cam același de peste 25 de ani. 
A crescut numărul de ore, dar se desfă-
șoară în zilele săptămânii, după amiaza, 
stagiarii făcând eforturi ca după pro-
gram să participe la orele de curs. Ex-
periența lectorilor și consistența actua-
lelor manuale au făcut ca, în intervalul 
de timp alocat învățării, să existe foarte 
multă materie care trebuie acumulată în 
termen foarte scurt. Cred că acest mod 
de lucru ar trebui schimbat și adaptat re-
alităților de astăzi și ale viitorului. Scopul 
este ca cei care „ies de pe băncile școlii“ 
ca evaluatori să pornească la drum cu 
un nivel de experiență cât mai ridicat, 
cel puțin pentru câteva tipuri de evalu-
ări de un nivel de complexitate simplu 
spre mediu, evident trecând în timpul 
cursului și prin exemple de situații mai 
complexe. După primii trei ani aceștia să 
poată accede la examenul de acreditare.

Astfel, consider că ar fi benefic ca 
modul de organizare a cursurilor să fie 
reformat și adaptat sistemului de în-
vățământ pentru adulți din România, 
respectiv să se organizeze prin sesiuni 
de participare de vineri până duminică, 
cum sunt și alte programe de master în 
sistemul universitar. Avantajele pe care 
le văd sunt următoarele:

 Ű poate fi fructificată mai bine perioa- 
da de stagiu de 2 ani. În prezent 
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Este nevoie de voință, 

unitate și să începem 

prin a reconsidera 

încrederea și 

respectul pe care le 

avem în noi înșine 

și între noi. Numai 

atunci le vom primi și 

din partea publicului.

sunt multe intervale de timp în care 
nu se realizează nimic (până când 
se organizează seriile de cursuri, de 
exemplu);

 Ű se pot organiza în centre universi-
tare și în locații ale instituțiilor de 
învățământ superior, mai adecvate 
unei asemenea forme de pregătire, 
inclusiv din perspectiva costurilor. 
Mai ales că ANEVAR are deja acor-
duri de colaborare cu mari univer-
sități din România;

 Ű stagiarii își vor putea organiza mai 
bine activitățile, astfel încât pe peri-
oada cursului să își poată desfășura 
și activitățile curente de la locul de 
muncă;

 Ű durata cursului ar putea crește ast-
fel încât să fie introduse în progra-
mă cât mai multe exemple practice 
realizate asistat, pe lângă temele de 
casă;

 Ű cursul va căpăta un caracter mai 
apropiat de „greutatea“ unui mas-
ter decât o formă de pregătire strict 
bazată pe reconversie profesională 
(cum a fost de fapt la origini înce-
pând cu anul 1992);

 Ű nivelul de pregătire a absolvenților 
va fi cu certitudine mai ridicat;

 Ű și, de ce nu, în viitor să se pună ba-
zele unei specilizări universitare în 
domeniul evaluării, astfel încât ti-
nerii să se poată înscrie direct la o 
facultate care pregătește evaluatori.

Aceste două direcții (cursurile de 
formare și MAA) vor putea să ne apro-
pie de obiectivele pe care le-am amintit 
și eu mai sus, respectiv câștigarea în-
crederii și a respectului, iar când acest 

lucru se va întâmpla, vor apărea urmă-
toarele semne:

 Ű clienții nu vor încerca să modifice 
rezultatele evaluării doar pentru că 
ei plătesc raportul (eu dau frecvent 
exemplul celor care își plătesc ana-
lizele medicale dar nu cer medicului 
să le modifice transaminazele, de 
exemplu, de la nivelul de 125 la nive-
lul de 45, cât e considerat normal!);

 Ű băncile vor lucra cu contract direct 
cu evaluatorii, acolo unde ei se află, 
fără să se apeleze la actuala formulă 
cu intermediarii. Pentru piețele re-
zidențiale este evident că evaluatorii 
locali vor reprezenta viitorul pentru 
că se vor încadra cel mai bine în ce-
rințele de productivitate și costuri;

 Ű autoritățile nu vor mai introduce 
în legi norme prin care persoane 
neautorizate să ceară o altă evalua-
re sau o verificare doar pentru că lor 
li se pare că ceva nu este în regulă 
în rapoartele de evaluare. Acest lu-
cru atrage o responsabilitate în plus 
pentru reprezentanții autorităților, 
aceștia putând fi acuzați oricând că 
au comis un abuz (ori că au cerut 
o altă evaluare, ori că nu au cerut);

 Ű în spațiul public nu se va mai vorbi 
cu atâta lejeritate despre subevalu-
ări sau supraevaluări fără a se so-
licita opinia unor specialiști sau a 
forului profesional.

Este posibil să se întâmple în viitor 
toate aceste lucruri? Sau măcar par-
te dintre ele? Eu zic că da. Este nevoie 
de voință, unitate și să începem prin a 
reconsidera încrederea și respectul pe 
care le avem în noi înșine și între noi. 
Numai atunci le vom primi și din par-
tea publicului. 
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Viitor sau viitor în trecut?

T
ema aceastei ediții a revistei „Valoarea, oriunde 
este ea” mă trimite cu gândul, culmea, în tre-
cut, la orele de gramatică în timpul cărora mă 
străduiam să înțeleg numeroasele forme ale 
timpurilor verbului - trecut, prezent și viitor.

Revin însă repede în prezent și accept pro-
vocarea de a mă gândi la viitor, la viitorul profesiei de eva-
luator autorizat. 

Am încă în minte comparația cu timpurile verbului și, 
încercând să-mi reamintesc această parte a gramaticii, în-
cep să citesc despre timpuri. Denumirile formelor de tre-
cut mi se par de-a dreptul hazlii: imperfect, perfect simplu, 
perfect compus și, cea mai frumoasă dintre ele, mai mult ca 
perfect. Nu mă pot abține să nu fac o paralelă cu acțiunile 
mele din trecut. Prima mi se pare mai potrivită, pentru că 
aș fi putut cu siguranță să fac lucrurile mai bine. Nu cred că 
poate declara cineva cu tărie că trecutul a fost perfect sau 
mai mult ca perfect. Oricând este loc de mai bine. 

Prezentul este ferm, simplu, fără variațiuni. E ca și cum 
ți-ar transmite: ai grijă ce faci pentru că nu te vei mai întâlni 
cu mine şi ai putea regreta.

Ajungând la timpul viitor, îmi atrage atenția o nuanță 
a acestuia: viitor anterior sau „în trecut”. Cum adică? Ori 
e viitor, ori e trecut? Această alăturare de cuvinte poate în-
semna oare că viitorul este legat de trecut, așa cum spunea 
Anatole France: „Trecutul nu poate pieri, căci viitorul se 
va naște din acesta”? Citind însă definiția acestei forme de 
viitor, lucrurile încep să aibă sens: viitorul anterior arată o 
acțiune viitoare terminată înaintea altei acțiuni viitoare. De 
exemplu, „noi vom fi devenit adevărați profesionişti când 
profesia se va bucura de respectul și încrederea celorlalți”.

Îmi place ideea de acțiune viitoare înaintea unei alte 
acțiuni viitoare. Aceasta înseamnă că înainte de a ajunge la 
un obiectiv important este necesară parcurgerea unor eta-

pe premergătoare, asigurarea tuturor 
condițiilor pentru atingerea cu succes 
a acelui obiectiv, „pregătirea terenu-
lui”. Nu am crezut niciodată în succe-
sul imediat sau în îmbogățirea peste 
noapte, fără muncă. Pașii mărunți și 
siguri conduc de cele mai multe ori la 
atingerea scopului final. „Viitorul este 
suma pașilor pe care îi faci, inclusiv 
a celor mici, ignoraţi sau luaţi în râs”, 
spunea Henri Coandă.

Prima condiție pentru a atinge un 
obiectiv este chiar stabilirea clară a 
acestuia. Făcând o paralelă cu naviga-
ția pe mare, rar se întâmplă ca un na-
vigator să scoată barca din port fără a 
avea o destinație prestabilită. Nimeni 
nu-și dorește să plutească în derivă. 
La fel de importantă este stabilirea 
prealabilă a rutei, iar aceasta cuprinde 
mai multe repere. Astfel, orice obiec-
tiv ar trebui să fie divizat în obiective 

 Ű Prezentul  
este ferm, 
simplu, fără 
variațiuni. E 
ca şi cum ți-ar 
transmite: ai 
grijă ce faci 
pentru că nu  
te vei mai 
întâlni cu mine 
şi ai putea 
regreta.

 Ű LAURENȚIU STAN,  
Partner FairValue Consulting
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noi responsabilitatea parcurgerii cu 
succes a acestui drum, iar punctele 
noastre de reper ar trebui să fie tocmai 
principiile etice fundamentale.

Sunt convins că fiecare evaluator 
autorizat a citit și și-a însușit Codul 
de etică al profesiei și cunoaște prin-
cipiile etice după care ar trebui să-și 
ghideze activitatea. Voi sublinia însă 
câteva elemente ale principiilor de 
etică și modul în care ar putea con-
duce acestea la atingerea obiectivului 
fundamental.

INTEGRITATE. Principiul inte-
grității spune că evaluatorii autorizaţi 
trebuie să fie cinstiţi și oneşti în toate 
relaţiile profesionale și de afaceri. Aș 
include aici, pe lângă relațiile cu cli-
enții și utilizatorii rapoartelor, com-
portamentul față de colegii de breaslă 
și de partenerii din alte profesii. Dacă 
nu suntem corecți și sinceri față de 
colegi, mi-e greu să cred că vom fi 
altfel cu clienții noștri. Uneori, sin-
ceritatea poate fi supărătoare, iar ex-
primarea directă a opiniilor poate fi 
deranjantă, însă este mai corect să 
îți spui direct opinia decât să aprobi 
prin tăcere un comportament cu care 
nu ești de acord. Vorba maestrului 

mai mici, intermediare, care să pună 
fundația obiectivului principal.

Un obiectiv trebuie să fie fun-
damentat prin scop și prin valoarea 
adăugată a acestuia, iar termenul de 
realizare nu ar trebui să fie pe primul 
plan. Orizontul de timp ar trebui se-
tat în funcție de obiectivul asumat și 
nu să plecăm de la un termen presta-
bilit în care trebuie să atingem anu-
mite obiective. Nu cred în „cincina-
le” sau în strategii pe termen foarte 
lung, din simplul motiv că viitorul 
este imprevizibil și este foarte posibil 
să apară situații excepționale care să 
anuleze oportunitatea unui obiectiv 
stabilit anterior sau să creeze oportu-
nități pentru alte obiective. Mai mult, 
obiectivele sunt duse la îndeplinire de 
către oameni, iar oamenii și mentali-
tatea acestora se schimbă permanent. 
O strategie pe termen foarte lung este 
ca un tren cu o mulțime de vagoane, 
care circulă pe o cale ferată fără ma-
caz. Atunci când apare o oportunitate 
benefică în dreapta sau în stânga căii 
ferate, trenul nu poate vira pentru 
că riscă să deraieze. În schimb, dacă 
strategia ar fi construită ca o flotă de 
autoturisme, cu un grad ridicat de 

flexibilitate, adaptarea la noi rute ar fi 
mult mai facilă și mai puțin riscantă.

Așa cum spuneam, prima condiție 
pentru atingerea unui obiectiv este sta-
bilirea acestuia. În cadrul unei compa-
nii este destul de ușor să te gândești la 
obiective, pe termen scurt, mediu sau 
lung. Însă în cazul unei profesii, stabi-
lirea unui obiectiv major poate fi un 
exercițiu ceva mai complex.

Din punctul meu de vedere, 
obiectivul fundamental al profesi-
ei de evaluator autorizat, destinația 
la care ar trebui să ajungem într-un 
orizont relativ scurt de timp, este o 
sumă a trei cuvinte cu greutate: Re-
cunoaștere, Respect, Încredere!

În opinia mea, mulți dintre pa-
șii intermediari au fost deja făcuți, 
iar direcția este bună, ANEVAR în-
deplinindu-și rolul de organizare și 
coordonare a activităţii evaluatorilor 
autorizați, precum și de reprezentare 
a intereselor profesiei la nivel naţio-
nal și internaţional. Profesia însă nu 
este formată doar din cei care conduc 
vremelnic activitatea Asociației, ci din 
toți evaluatorii autorizați, profesionişti 
în evaluarea bunurilor. În consecință, 
trebuie să ne asumăm fiecare dintre 
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Brâncuși - „Opiniile sunt libere, nu și 
obligatorii”. O persoană sinceră este 
percepută ca fiind de încredere, iar o 
profesie formată din persoane sincere 
va fi o profesie de încredere.

OBIECTIVITATE, INDEPEN-
DENȚĂ, IMPARȚIALITATE. Bine-
înțeles că toți credem despre noi că 
suntem independenți și imparțiali și 
declarăm asta cu tărie. Pot exista însă 
anumite situații care ne pot influen-
ța raționamentul profesional fără să ne 
dăm seama imediat. Fie că este vorba 
despre realizarea unui raport de eva-
luare pentru un fost coleg de liceu pe 
care nu l-am văzut de 20 de ani sau 
pentru o companie la care am lucrat 
acum ceva vreme, chiar dacă pare că 
nu există vreo influență asupra judecă-
ții noastre, subiectivismul poate fi des-
tul de însemnat. Independența este un 
factor esențial în formarea percepției 
publice despre profesia noastră și tre-
buie să putem dovedi în orice moment 
că raţionamentul profesional nu ne este 
compromis din cauza unui eventual 
conflict de interese.

COMPETENȚA PROFESIONA-
LĂ. Aici aș evidenția câteva fraze din 
Codul de etică:
 Ű „menţinerea cunoştinţelor profesi-

onale și a abilităţilor la nivelul ne-
cesar astfel încât angajatorul sau 
clienţii să beneficieze de servicii 
profesionale competente” - Înainte 
de a ajunge la menținerea cunoș-
tințelor nu trebuie să ignorăm pre-
gătirea profesională inițială (cursu-
rile de formare). Aici se pun bazele 
abilităților viitoare ale unui eva-
luator autorizat. Acesta este unul 
dintre pașii intermediari care nu 
ar trebui neglijat sub nicio formă, 
pentru că fără o fundație bine fă-
cută, o clădire nu va rezista mult. 
La fel de importantă este și men-
ținerea unui nivel ridicat de pregă-
tire profesională, un fel de mente-
nanță, dacă facem din nou paralela 
cu clădirea. În acest sens, eforturile 

tă cu deținerea abilităților pentru 
evaluarea oricărui tip de proprie-
tate imobiliară, de la apartament 
până la hotel sau altă proprietate 
complexă. Sunt convins că nimeni 
nu se pricepe la toate și că ar trebui 
să fim conștienți toți de asta. În 
plus, în loc să insistăm pe dome-
niul la care am putea excela, irosim 
timpul în încercarea de a fi bun la 
toate, încercare care se soldează 
de regulă cu un eșec. Recunoaș-
terea limitelor nu este o formă de 
desconsiderare față de sine, ci o 
formă de sinceritate. Faptul că nu 
ne implicăm într-o misiune care 
ne depășește competența nu se va 
răsfrânge negativ asupra noastră, 
dimpotrivă, poate genera încredere 
și respect din partea clientului. Mai 
mult, furnizarea unor servicii de 
evaluare impecabile pentru anu-
mite tipuri de bunuri cu siguranță 
va determina clienții să revină.
Evidențierea anumitor cuvinte din 

frazele anterioare nu este întâmplătoa-
re. Cred cu tărie că cinstea, sinceritatea 
și onestitatea, atât față de ceilalți cât 
și față de sine, generează încrederea 
și respectul societății față de noi, ca 
persoane, și față de profesia pe care o 
reprezentăm. Sunt convins că prin per-
severență, prin menținerea unui nivel 
ridicat de pregătire și de profesiona-
lism, precum și prin exercitarea rațio-
namentului profesional imparțial, ne 
vom bucura de recunoașterea acestei 
profesii ca fiind singura ai cărei re-
prezentanți pot estima într-un mod 
profesionist valoarea unui bun.

Trecutul este important și trebu-
ie studiat din perspectiva greșelilor 
făcute, pentru a nu le repeta în pre-
zent, precum și a lucrurilor bune care 
ar trebui să inspire viitorul. Acțiunile 
și gândirea din prezent sunt esențiale 
pentru planificarea acțiunilor urmă-
toare. Viitorul are însă prioritate. Hai-
deți să ne gândim la locul pe care ne 
dorim să îl ocupăm în societate și să 
acționăm toți în consecință, acum. 

vor fi combinate: pe de o parte, 
Asociația va oferi un program de 
pregătire continuă diversificat și 
adaptat la nevoile curente, pe de 
altă parte evaluatorii vor parcur-
ge programul de pregătire și, mai 
mult, vor propune teme actuale 
pentru noi materiale de pregătire 
profesională. Și de ce să nu conti-
nuăm în acest demers și să adău-
găm clădirii un acoperiș frumos 
sau un detaliu arhitectural prețios 
- distincția de Membru Acreditat
ANEVAR - MAA, un nivel înalt al
pregătirii profesionale.

 Ű „Competenţa profesională impli-
că exercitarea judecăţii”, a rațiu-
nii, în utilizarea cunoștințelor și a 
abilităților profesionale. Deținerea 
unor cunoștințe teoretice nu este 
suficientă pentru a duce la bun 
sfârșit procesul de evaluare. Este 
necesar raționamentul profesional 
al evaluatorului pentru alegerea ce-
lor mai adecvate metode pentru 
estimarea valorii. Altfel, ar fi sufi-
cient un computer obișnuit pentru 
a face toată treaba evaluatorului. Și 
atunci nu vom mai avea o profesie, 
ci un data center.

 Ű „Evaluatorul autorizat va presta
acele servicii de evaluare pentru 
care are competenţe și calificări” și 
„Evaluatorii autorizaţi nu vor pre-
zenta denaturat calificările și ex-
perienţa profesională proprie”- Eu 
percep o diferență de nuanță între 
a avea o competență și a fi calificat 
pentru o anumită activitate. DEX 
definește competența ca acea ca-
pacitate a cuiva de a se pronunța 
asupra unui lucru, pe temeiul unei 
cunoaşteri adânci a problemei în 
discuție, pe când calificarea poate 
însemna doar atribuirea unei ca-
lități, de exemplu aceea de evalua-
tor autorizat sau, ceva mai detaliat, 
de evaluator autorizat în evalua-
rea bunurilor imobile. Din punctul 
meu de vedere, simpla deținere a 
specializării EPI nu este echivalen-
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Lideri din domeniul evaluării, 
de talie internațională: 

despre viitorul profesiei

I
nterviuri cu: Nick Talbot – CEO International Valuation Standards 
Council (IVSC), David Foster - CEO al Business Valuation Resources, 
Andrew Strickland - Președinte Education Committee iiBV, James L. 
Murrett - Președinte Appraisal Institute 2018, Scott Robinson - MAI, 
SRA, AI-GRS, AI-RRS, MRICS, Președinte Appraisal Institute 2016, An-
ton Leszja - ASA, MRICS, CF, Director Departamentul Financial Ad-

visory Services al Deloitte în Europa Centrală, Membru în Board-ul iiBV, 
Alexander Aronsohn - FRICS, IVSC Director Tehnic, Blue Hancock - Direc-
tor Servicii de Evaluare și Consultanță Colliers Noua Zeelandă, Dr. Lim Lan 
Yuan - Președinte Executiv WAVO,  Președinte The Singapore Institute of 
Surveyors and Valuers, Edward AU - FHKIS FRICS MCIREAA, Viitor Preșe-
dinte WAVO 2018-2020, Paul Sanderson - Președinte International Property 
Tax Institute (IPTI), William A. Hanlin, Jr. - CPA, ICVS, Președinte/Director 
IACVS, Don Gilbert - Managing Director Australian Lease & Property Con-
sultants PTY LTD, Jeffrey S. Tarbell - ASA, CFA, Director Departamen-
tul Financial Advisory Services - Houlihan Lokey, Mauro Bini - Profesor la 
Universitatea Bocconi din Milano, Președinte al Consiliului de Administra-
ție al OIV (Organismo Italiano di Valutazione), Diana Nikolaeva - Partener 
Transaction Advisory Services Ernst & Young Bulgaria, Andrey Artemenkov 
- MRICS, Ph.D., Departamentul de măsurători economice, Universitatea de 
Stat de Management (GYY), Israel.

 Ű Material realizat de Raluca Șlicaru

Cum vedeți viitorul  
profesiei de evaluator? 

Nick Talbot: Sper ca viitorul pro-
fesiei de evaluator să fie acela care se 
prefigurează, al unei profesii globale, 
uniforme, de înaltă calitate peste tot 
în lume. În acest moment, uniformi-
tatea și abordările diferă de la o țară la 
alta, însă sper că vom putea fi o profe-
sie globală cu adevărat. 

David Foster: Reglementările sunt 
din ce în ce mai numeroase, piețele fi-
nanciare sunt din ce în ce mai compli-
cate și, în consecință, cred că profesia 
de evaluator a devenit un pilon central 
al funcționării eficiente a oricărui sis-
tem. Cresc puternic atât numărul eva-
luatorilor, cât și volumul de cunoștințe 
tehnice necesare pentru a ne exercita 
bine profesia. Organizațiile profesio-
nale precum ANEVAR sunt vârful de 
lance în formarea acestor cunoștințe. 

Andrew Strickland: Vor fi multe 
schimbări în profesia de evaluator, se 
va profesionaliza foarte mult. Cred 
că în prezent, în multe țări, evaluarea 
este privită numai ca o activitate se-
cundară. Evaluarea întreprinderii va 
deveni din ce în ce mai sofisticată și 
se va dezvolta mult mai mult, după 
părerea mea. Și, pe lângă acestea, cred 
că se va mări numărul calificărilor și 

În perioada 6-7 septembrie, ANEVAR a fost gazda a 
două conferințe internaționale, intitulate: „Etica în 
profesia de evaluator” și „Evaluarea Afacerii în contex-
tul globalizării”. Speakerii, invitați din toată lumea, au 
avut amabilitatea de a răspunde unui set de întrebări 
despre viitorul și evoluția profesiei de evaluator. Vă in-
vităm să descoperiți, mai jos, răspunsurile acestora.
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al reglementărilor, mai ales în ceea ce 
privește raportarea financiară. 

James L. Murrett: Cred că este 
unul foarte luminos. Nevoia de eva-
luare, la nivel global sau al unei țări, 
este foarte importantă pentru econo-
mia acelei țări. Prin urmare, cu ajuto-
rul cursurilor de formare profesională 
adecvate, al eticii profesionale, ceea ce 
face subiectul acestei conferințe, cred 
că viitorul este luminos pentru cei 
care doresc cu adevărat să investească 
din timpul lor pentru a dobândi cu-
noștințe și a se pregăti pentru profesia 
de evaluator. 

Scott Robinson: Cred că este foar-
te luminos și datorită faptului că exis-
tă multe instrumente pe care le des-
coperim în prezent și care vor crește 
eficiența în activitatea de evaluare. 
Prin urmare, tehnologia este un lucru 
bun, cred că trebuie să o adoptăm și 
să învățăm cum să o folosim pentru a 

ne ajuta să lucrăm mai mult, mai bine, 
pentru mai mulți clienți.

Anton Leszja: Este o întrebare care 
privește toate aspectele, de 360⁰.  Așa 
cum știţi, profesia a evoluat semnifica-
tiv, mai ales după criza financiară. În 
timpul crizei, profesia de evaluator a 
fost învinuită mai ales pentru ceea ce 
s-a întâmplat pe piaţa imobiliară. Pro-
fesia a făcut mari progrese de atunci, 
din punctul de vedere al standardelor 
și al calităţii, îmbunătăţirile vizând în-
treaga profesie, nu numai evaluarea 
proprietăţii imobiliare sau evaluarea 
mașinilor, echipamentelor și instalaţi-
ilor, de exemplu. Standardele Interna-

ţionale de Evaluare sunt actualizate la 
intervale din ce în ce mai scurte, apar 
standarde noi, se fac 
eforturi pentru a eli-
mina ambiguităţile din 
formularea acestora și 
au apărut noi calificări 
în anumite domenii de 
evaluare. Una dintre 
acestea este CEIV din 
SUA, o calificare ceru-
tă pentru evaluarea în 
scopul raportării finan-
ciare, implicând reguli 
foarte stricte și un management strict. 

Aceste noi calificări ne indică care 
sunt îmbunătăţirile necesare profesiei. 
Unde va fi profesia de evaluator pes-
te 10-15 ani? Nu știu, însă așa cum a 
afirmat Prof. Damodaran, evaluarea 
nu este o artă, cum se credea în tre-
cut, dar nici o știinţă. Evaluarea este un 
meșteșug. Un meșteșug înseamnă să 

înveţi făcând și că poţi 
schimba lucrurile pe 
măsură ce le faci. S-au 
schimbat multe din 
anul 2000 când mi-am 
dat eu primul examen 
de acreditare ca evalu-
ator, inclusiv la nivelul 
subiectelor studiate, pe 
care le predau la rândul 
meu în cadrul cursu-
rilor. Ceea ce era con-

siderat tabu acum 20 de ani este pus 
în discuţie și contestat. Evaluarea este 
un proces, însă vine momentul când 
trebuie să pui pe hârtie o concluzie, 
iar acolo intervine flerul evaluatorului. 
Așadar, nu este vorba despre știinţă și 
nici despre un calcul, este vorba despre 
fler, iar aici intervine misterul profesiei. 

Alexander Aronsohn: Remarc o 
dezvoltare a profesiei de evaluator, 
inclusiv a tuturor disciplinelor care 
o însoțesc. Tradițional, evaluarea nu 
a primit aceeași recunoaștere ca alte 
profesii, cum ar fi profesiile din dome-
niul juridic, profesia contabilă, pro-
fesiile medicale și altele. Văd o dez-

voltare și din punctul de vedere al 
disciplinelor pe care le acoperă, de 

asemenea. În trecut, evaluarea era le-
gată mai ales de activele corporale sau 
proprietatea imobiliară, fapt pe care 
îl vedem și din evoluția Standardelor 
Internaționale de Evaluare. În prezent, 
evaluarea acoperă toate disciplinele, 
activele corporale și necorporale, eva-
luarea întreprinderii și pătrunde și în 
sfera instrumentelor financiare. 

Blue Hancock: Cred că profesia 
de evaluator are un viitor luminos, 
atâta vreme cât vom avea tineri care 
să intre în profesie. Vedem în întrea-
ga lume că generația „baby boomers” 
începe să se retragă și că demografia 
s-a modificat în întreaga lume. În anii 
1980 și la începutul anilor 1990, s-a 
resimțit o lipsă acută de tineri în pro-
fesie pretutindeni în Asia. Lucrurile 
încep să se schimbe, motiv pentru 
care văd viitorul luminos. 

Dr. Lim Lan Yuan: Este o întrebare 
foarte interesantă. Văd viitorul profesi-
ei luminos, deoarece depinde de evo-
luția diferitelor tipuri de active. Creș-
terea și dezvoltarea sunt caracteristici 
permanente ale proprietății imobiliare 
și va fi nevoie de evaluarea proprie-
tății imobiliare, cu precădere în țările 
emergente unde se construiește mult, 
dar și datorită faptului că gradul de ur-
banizare și investițiile transfrontaliere 
sunt în creștere. În ceea ce privește alte 
tipuri de evaluare, de exemplu evalua-
rea DPI, evaluarea drepturilor de pro-
prietate intelectuală, potențialul este 
imens. Dacă avem în vedere emergența  

Alexander Aronsohn

Scott Robinson
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domeniului IT, introducerea comuni-
tăților de inovare, multe dintre aces-
te evoluții au un potențial interesant 
din punctul de vedere al drepturilor 
PI. Există multe produse inovatoare și 
cred că va fi mare nevoie de evaluarea 
DPI. Vorbim despre o evoluție în plină 
desfășurare care va mări cererea pen-
tru evaluarea întreprinderii. 

Edward AU: Judecând după locul 
în care se află profesia în prezent, ve-
dem cum piața se dezvoltă în toată 
lumea, deoarece sunt multe tranzacții 
pretutindeni, nu numai ale proprietă-
ții imobiliare, ci și ale altor tipuri de 
active. Prin urmare, rolul evaluatoru-
lui este și devine din ce în ce mai im-
portant, iar statutul profesiei crește. În 

anii următori, prevăd o dezvoltare a 
profesiei, va fi nevoie de un număr mai 
mare de evaluatori foarte bine pregătiți 
care să răspundă nevoilor economiei. 
Evaluatorii au un viitor luminos, iar 
profesia va deveni mai importantă. 

Paul Sanderson: Profesia trece 
printr-o tranziție interesantă, după pă-
rerea mea. Va fi întotdeauna nevoie 
de evaluatori, deoarece proprietatea 
este foarte importantă, însă evaluato-
rii vor trebui să țină pasul schimbării, 
mai ales dacă ne gândim la progresele 
tehnologice care ne stau la dispoziție în 
prezent. Evaluatorii vor trebui așadar 
să dovedească că merită valoarea adă-
ugată a serviciilor pe care le furnizează, 
pentru că în zilele noastre este posibil 
să obții instantaneu o valoare pe in-
ternet. Evident, acest tip de valoare nu 
este la fel de credibilă, nu se bazează 

pe informații și analize amănunțite și 
complete, prin urmare va fi întotdeau-
na nevoie de evaluatori 
de înaltă calitate profe-
sională și care respectă 
regulile de etică, însă 
evaluatorii, la rândul 
lor, trebuie să adopte și 
să utilizeze tehnologia 
modernă. 

William Hanlin: 
Cred că este o profe-
sie care încă se dezvol-
tă, în multe locuri din 
lume, mai ales deoarece părțile intere-
sate, cum ar fi băncile, agențiile de re-
glementare, avocații, nu au ajuns încă 
să înțeleagă valoarea. Este un fapt care 

se va schimba în timp, 
pe măsură ce vor fi din 
ce în ce mai mulți eva-
luatori care să spună 
că pot să evalueze o în-
treprindere și că aceas-
ta reprezintă un avan-
taj, vor fi mai mulți 
clienți care să solicite 
evaluarea întreprinde-
rii pe care o dețin. În 
SUA, ne-am dat seama 

că poarta de intrare pentru evaluarea 
întreprinderii este sistemul judiciar. În 
urmă cu 20 de ani, judecătorii ajun-
geau la o hotărâre cu privire la valoare 
numai pe baza a ceea ce li se spunea 
de către părți. În zilele noastre, jude-
cătorii nu ar formula o decizie fără o 
evaluare independentă. Acest fapt a 
dus la creșterea numărului de anga-
jamente de evaluare a întreprinderii 
peste tot în SUA și este ceea ce începe 
să se întâmple și în restul lumii. 

Don Gilbert: Cred că profesia de 
evaluator evoluează și că are în față un 
drum lung. Standardizarea este un lu-
cru bun, însă trebuie să revenim asu-
pra standardelor, să le rafinăm. Cred 
că evoluțiile din întreaga lume, inclusiv 
în România, o țară orientată spre pro-
gresul profesiei, ne arată că viitorul este 
luminos. Oamenii însă, vor simplifica 

întotdeauna lucrurile. În exercitarea 
profesiei, evaluatorii trebuie să înțelea-

gă lucrurile, iar evaluarea nu este ceva 
neapărat dificil. Teoreticienii pot com-
plica principiile de evaluare, metodele 
etc. Să ne întoarcem la lucrurile simple! 

Jeffrey S. Tarbell: Viitorul profe-
siei... cred că există o presiune în di-
recția convergenței standardelor, însă 
nu cred neapărat că este realizabil.  În 
SUA există organizații care au propriile 
standarde pe care le urmează de zeci de 
ani. Cred că va fi foarte greu să deter-
minăm aceste organizații să renunțe la 
standardele proprii și să adopte altele, 
deoarece asemănarea dintre acestea, 
unele dintre ele standarde importante, 
cum ar fi SSVS sau USPAP sau IVS, a 
generat numeroase discuții în ultimii 
ani. Din nefericire, cred că faptul că s-a 
dovedit că sunt foarte asemănătoare 
nu favorizează convergența. Aceste or-
ganizații ajung să se întrebe de ce tre-
buie să renunțe la standardele proprii 
și să adopte altele, dacă sunt deja la fel? 
Este un fel de cerc vicios, însă cred că 
reprezintă un țel nobil ca toți evaluato-
rii, de pretutindeni, să urmeze aceleași 
standarde. Nu cred totuși că este realist. 
Acesta ar fi un prim aspect cu privire la 
direcția în care se îndreaptă profesia. 

Un alt aspect este acela că ne vom 
îndrepta spre o profesie mai bine regle-
mentată, din nefericire, după părerea 
mea. Sunt țări în care profesia de eva-
luator este reglementată, iar în altele 
nu. Îmi place să cred că valoarea repre-
zintă o opinie personală și că este lipsit 
de utilitate să încerci să reglementezi 
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furnizarea unei opinii personale. Așa-
dar, susțin reglementările, susțin stan-
dardele, însă nu susțin o regulă care să 
ceară autorizarea evaluatorului pentru 
a oferi servicii într-o țară, deoarece 
piața utilizatorilor de servicii de eva-
luare este suficient de inteligentă, cred, 
pentru a recunoaște calitatea și nu văd, 
cel puțin în SUA, problema cu care se 
confruntă alte țări, și anume, evalu-
ări de slabă calitate. Această problemă 
există în SUA numai într-o măsură 
foarte mică, însă cred că piața o rezolvă 
de la sine, eliminându-i pe acești eva-
luatori. Clienții nu îi mai solicită, iar 
dacă o fac, e vina lor, pentru că nu se 
interesează de calificările evaluatorilor. 

Mauro Bini: Cred că până în pre-
zent, evaluarea a fost considerată o ac-

tivitate exercitată la nivel național și că 
în viitorul apropiat putem accepta ide-
ea că profesia de evaluator este o pro-
fesie globală. Prin urmare, trebuie să 
elaborăm nu doar standarde de evalu-
are, ci și standarde profesionale la nivel 
internațional. Acesta va fi al doilea pas 
în evoluția profesiei noastre. În plus, 
globalizarea impune abordări simila-
re în evaluare, iar în acest moment, 
jurisdicția contează. De exemplu, în 
SUA, în evaluarea întreprinderii se 
utilizează ajustarea ratei de actualizare 
în loc de ajustarea fluxurilor de nu-
merar. De ce? Deoarece răspunderea 
evaluatorului este alta, dacă ajustează 
un plan al companiei față de rata de 
actualizare. În Europa, cel puțin în Eu-
ropa continentală, preferăm să ajustăm 
fluxurile de numerar, în loc de rata de 

actualizare. De regulă utilizăm mo-
delul CAPM pentru calculul ratei de 
actualizare, însă pen-
tru a aduna fluxurile 
de numerar previzio-
nate, de multe ori aces-
tea fiind fluxurile cele 
mai probabile, trebuie 
să le ajustăm. Așadar 
avem abordări diferite, 
iar în viitor va trebui 
să trecem la abordări 
asemănătoare, însă nu 
prea curând, din cauza 
acestor jurisdicții diferite. 

Diana Nikolaeva: Văd viitorul ca 
pe o creștere a complexității profesi-
ei. Așadar, evaluatorii vor avea nevoie 
de cunoștințe mai vaste, din mai mul-

te domenii. Aceasta nu 
înseamnă că evaluato-
rii nu ar trebui să co-
opereze cu alți speci-
aliști pentru a efectua 
analizele corecte, însă 
remarcăm că între-
prinderile devin din ce 
în ce mai complexe, iar 
înțelegerea pieței, pre-
cum și cea a abordări-
lor tehnice, reprezintă 

obligații importante.
Andrey Artemenkov: Există o dez-

batere tradițională legată de întrebarea 
dacă evaluarea este o artă sau o știință. 
Eu cred că ceea ce asigură viitorul pro-
fesiei este elementul de etică, deoare-
ce orice calcul din evaluare trebuie să 
răspundă la întrebarea: sunt prețurile 
etice sau nu? Ar trebui să creăm va-
loarea după chipul și asemănarea pre-
țurilor sau să ajustăm prețurile pentru 
a promova relații sustenabile? Cred că 
noțiunea de sustenabilitate este prea 
puțin explorată în evaluare. Mă bu-
cur că această conferință organizată în 
România are ca subiect etica, deoare-
ce, după părerea mea, etica este o di-
mensiune a sustenabilității în evaluare, 
însă, uneori percepem etica dintr-o 
perspectivă îngustă. Vedem etica nu-

mai în sensul eticii profesionale, de ti-
pul bunelor practici sau ceva asemănă-

tor. Ar trebui să gândim mai larg și să 
luăm de asemenea în considerare inte-
resul public, o dimensiune importantă 
a evaluării, deoarece profesia de evalu-
ator asigură o funcție socială. Așadar, 
ar trebui să ne gândim mai profund 
la ce înseamnă o profesie de interes 
public și la sensul noțiunii de interes 
public în profesia noastră, la modul în 
care slujim interesului public. Este su-
ficient ca evaluarea să reflecte prețurile 
sau ar trebui să introducem un ele-
ment de sustenabilitate, adică să ajus-
tăm prețurile și să ne exercităm rațio-
namentul profesional pentru a vedea 
dacă valorile pe care le estimăm sunt 
sau nu sustenabile? Cum să exercităm 
acest raționament? Trebuie să dezvol-
tăm un cadru, iar acest cadru trebuie 
să fie un cadru de etică. Prin urmare, 
cred că în viitor profesia ar trebui să se 
concentreze pe etică și să aibă în vede-
re noțiunea de interes public. 

Ce schimbări credeți că sunt 
necesare în profesie pentru a 
se alinia la evoluția societății 
şi a mediului de afaceri?

Nick Talbot: Din punctul meu de 
vedere, indiferent că este vorba de 
contabilitate, evaluare sau orice altce-
va,  în toate țările activitatea s-a dez-
voltat mai întâi, istoric vorbind, între 
granițele acelei țări. S-au dezvoltat sis-
temele și abordările naționale. În pre-
zent, ne confruntăm cu fluxuri globale 
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de investiții la nivel mondial, însă nu 
am reușit să avem un sistem financiar 
global, motiv pentru care cred că este 
cu adevărat important să lucrăm îm-
preună cu organizațiile profesionale, 
cum ar fi ANEVAR și alte asociații de 
același tip din toată lumea, pentru a 
utiliza aceleași standarde de evaluare. 
Aceasta nu înseamnă numai standar-
de internaționale de evaluare, ci și să 
avem standarde de etică comparabile 
sau identice și să luăm în conside-
rare cele mai bune practici profesio-
nale. Știm că acesta este cel mai bun 
mod prin care un evaluator își poate 
demonstra competențele și prin care 
putem asigura faptul că facem cu to-
ții ceea ce trebuie, indiferent de țară, 
astfel încât publicul să aibă încredere 
că există un nivel ridicat de profesio-
nalism pretutindeni.    

David Foster: Dacă evaluatorii își 
fac profesia așa cum trebuie, scade 
numărul conflictelor, ceea ce reprezin-
tă o valoare socială importantă. Sunt 
suficiente motive de conflict în lume, 
deci dacă putem contribui la reduce-
rea lor, este un fapt pozitiv. Cred că 
ne-am putea gândi mai mult la cursuri 
și la schimbul de experiență. Desigur 
că tehnologia este utilă pentru analiza 
pieței, pentru a identifica elemente-
le comparabile, informațiile sunt uti-
le, însă, după părerea mea, cele mai 
importante aspecte sunt schimbul de 
experiență, standardele, creșterea ni-
velului de înțelegere, cred că acestea 
contează mai mult decât tehnologia. 

Andrew Strickland: Cred că în țări 
ca SUA sau Regatul Unit, dar și în mul-
te altele, există o preocupare reală cu 
privire la faptul că raportarea financia-
ră se bazează din ce în ce mai mult pe 
rezultatele evaluării și aspectele aces-
teia, prin urmare cred că evaluatorii 
trebuie să țină pasul cu reglementări-
le, să reacționeze ca profesie și să își 
dezvolte calificări care să se bucure de 
recunoaștere. Să se profesionalizeze și 
mai mult și mă refer aici la crearea or-
ganizațiilor profesionale.  

James L. Murrett: Cred că evalua-
torii trebuie să fie flexibili la produsele 
alternative. Să nu se teamă de tehno-
logie, să folosească tehnologia ca pe 
ceva pozitiv care le permite să fie mai 
eficienți și să folosească instrumentele 
care există pentru a înțelege ceea ce se 
petrece pe piață.

Scott Robinson: Cred că o profesie 
cum este profesia noastră este recu-
noscută ca locul potrivit de unde poți 
primi un răspuns adevărat, prin ur-
mare, dacă ne păstrăm integritatea și 
standardele înalte profesionale sau de 
etică, toată lumea va dori ca profesia 
de evaluare să continue să ofere aceste 
răspunsuri. 

Anton Leszja: Nu sunt sigur că este 
vorba de tehnologie. Dacă lucrăm în 
Excel, lucrăm mai repede, dar nu în-
seamnă și că lucrăm mai bine. O eva-
luare de calitate poate fi făcută manual 
și tot bună este. Durează mai mult, 

bineînţeles. Eu m-aș gândi la îmbună-
tăţiri, mai degrabă decât la schimbări, 
iar acestea presupun cooperarea între 
organizaţiile profesionale. Uneori, or-
ganizaţiile profesionale au standardele 
proprii pe care nu vor să le schimbe, 
consideră că sunt cele mai bune și nu 
le pasă de standardele altora. Mi se 
pare un aspect pozitiv că se formează 
un consens asupra acceptării Standar-
delor Internaţionale de Evaluare în 
întreaga lume. RICS le-a implementat 
deja în standardele sale (Red Book), 
iar în SUA se încearcă să se găseas-
că punctele comune dintre USPAP și 
IVS. Este un aspect pozitiv deoarece 

ceea ce se prevede într-un standard 
este înţeles în același fel în alt standard, 
ceea ce contribuie la îmbunătăţirea 
profesiei. Cursurile sunt de asemenea 
importante, iar aici vorbim despre ca-
litatea și intensitatea cursurilor. Învă-
ţăm cel mai bine lucrând, efectuând 
evaluări, însă din când în când avem 
nevoie să ne întoarcem la teorie și să o 
înţelegem. În ceea ce privește tehnolo-
gia, în zilele noastre se vorbește despre 
faptul că profesii precum contabilii și, 
în cele din urmă, multe altele vor fi în-
locuite de block chain, însă nu cunosc 
foarte bine această tehnologie.

Alexander Aronsohn: Ca orice 
profesie, trebuie să fie adaptabilă, să 
se poată schimba și să adopte schim-
bările pieței, funcționând astfel în-
tr-un mod care corespunde mediului 
de afaceri existent. Profesia trebuie 
totodată să recunoască faptul că pie-
țele diferite au nevoi diferite și se află 

în stadii de dezvoltare 
diferite și tocmai din 
acest motiv Standar-
dele Internaționale de 
Evaluare funcționează 
ca un standard gene-
ral, stabilesc principiile 
necesare tuturor eva-
luatorilor care, în ace-
lași timp, acordă flexi-
bilitatea abaterilor de 
la standarde. Valoarea 

pe termen lung din Germania repre-
zintă un astfel de exemplu de regle-
mentări naționale, însă evaluatorul 
poate urma aceste reglementări și eva-
luarea este conformă cu Standardele 
Internaționale de Evaluare.  

Blue Hancock: Cred că profesiile 
se aliniază în general la schimbări-
le aspectelor sociale și ale economi-
ei. Profesia noastră este aliniată la 
schimbări și nu văd necesare modifi-
cări majore. Vor fi întotdeauna tehno-
logii perturbatoare care vor influența 
piața de mărfuri, de bunuri și orice 
alt domeniu, nu cred că tehnologia 
influențează mai mult evaluarea în 
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comparație cu alte domenii. Vedem 
această influență în orice activitate. 

Dr. Lim Lan Yuan: Cred că în spe-
cial evaluatorii mai tineri trebuie să fie 
pregătiți pentru a răspunde diversifică-
rii certificării și competențelor cerute 
de schimbarea mediului, ceea ce pre-
supune ca organizațiile profesionale 
să conlucreze cu instituțiile care oferă 
certificări pentru alte tipuri de speciali-
zări, dând astfel posibilitatea membri-
lor să-și actualizeze competențele.  

Edward AU: Deoarece economia 
crește, crește și numărul tranzacții-
lor, fie că este vorba de active sau de 
proprietăți imobiliare. Așadar va tre-
bui să efectuăm mai multe evaluări. În 
schimb, va trebui să acceptăm faptul 
că poate avem nevoie de mijloace mai 
stricte de control, mă refer la standarde 
de evaluare, pentru întreaga profesie. 
Tocmai acesta este motivul pentru care 
avem nevoie de reguli, ghiduri, anu-
mite standarde pentru toți evaluatorii, 
evaluarea de bună calitate însemnând 
ca toți să știe care sunt cerințele pe care 
trebuie să le urmeze. Așadar, cred că în 
viitor, institutul din Hong Kong pe care 
îl reprezint, dar și ANEVAR în Româ-
nia, precum și alte organizații din di-
ferite țări vor trebui să urmărească în-
deaproape etica profesională, fie că este 
vorba de reguli exacte sau principii, ghi-
duri, standarde, sau manuale de etică 
profesională, deoarece astfel membrii 
vor ști foarte clar ce ar trebui și ce nu ar 
trebui să facă în activitatea de evaluare. 
Cred că acesta este aspectul cel mai im-
portant în viitorul apropiat. 

Paul Sanderson: Evident, în acest 
moment se manifestă mai multe fe-

nomene, dintre care 
cel mai important este, 
probabil, globaliza-
rea. Trăim acum în-
tr-o lume globalizată 
în care comunicăm in-
stantaneu cu orice loc 
din lume. Prin urmare, 
evaluatorii trebuie să 
adopte tehnologia glo-
bală, precum și două 
dintre cele mai recente 

inovații: inteligența artificială și realita-
tea augmentată, deoarece acestea oferă 
instrumentele pentru etapa următoare 
din evaluarea proprietății imobiliare. 

William Hanlin: Unul dintre aspec-
tele importante despre care a vorbit și 
Nick Talbot (CEO IVSC) în prezen-
tarea sa este ca toată lumea să aibă 
aceleași standarde. Fiecare organizație 
și-a elaborat propriile 
standarde pentru că le 
erau necesare mem-
brilor lor. Trebuie însă 
să trecem la etapa în 
care să avem cu toții 
aceleași standarde, nu 
pentru noi, ci pentru 
părțile interesate. Re-
ferindu-mă din nou la 
SUA, este o confuzie 
imensă, motivul nefi-
ind că standardele ar fi foarte diferite, 
pentru că nu sunt, ci pentru că agen-
țiile de reglementare nu știu despre ce 
standarde vorbim atunci când spunem 
că evaluarea este în conformitate cu 
standardele. Nu doresc să confrunte 
patru seturi de standarde pentru a-și 
da seama ce face un evaluator. Știați 
că, până de curând, în China nu exista 
cerința de a enunța standardele urma-
te de evaluator? Evaluatorul nu trebuia 
să declare dacă urmează standardele 
chineze de evaluare, pe cele internațio-
nale, sau alte standarde, ceea ce a creat 
o mare confuzie în China. 

Don Gilbert: Publicul se așteaptă 

să existe standarde. Evoluția profesiei 
a condus la existența unor standarde 
care nu trebuie încălcate. Pe de altă 
parte, cred că publicul trebuie, de ase-
menea, să știe că evaluatorul trebuie 
plătit adecvat, deci cele două aspecte 
merg mână în mână. Trebuie să înțe-
leagă că evaluatorul consumă un timp 
prețios pentru a ajunge la o concluzie 
asupra valorii. În Africa, continentul 
unde m-am născut, avem un proverb: 
„Dacă plătești cu alune, te alegi cu 
maimuțe”. 

Jeffrey S. Tarbell: Cred că tehno-
logia a afectat foarte mult evaluarea 
întreprinderii în sens pozitiv. Sunt eva-
luator de suficient de multă vreme ca 
să-mi aduc aminte de cât de dificil era 
să găsești informații de piață, de exem-
plu. Pentru a obține informații despre 
o companie publică, trebuia să dai un 
telefon și le primeai prin poștă, nu erau 
disponibile imediat. Nu aș vrea însă ca 

tehnologia să meargă atât de departe 
încât să însemne că evaluarea poate 
deveni o simplă formulă, în care intro-
ducem datele și obținem un rezultat. 
Astfel de servicii sunt disponibile pe in-
ternet și costă numai câteva sute de do-
lari. Cred că participanții la piață reali-
zează că, de fapt, „cât dai, atâta face” și 
că probabil rezultatul nu este relevant, 
ci este o formulă, o reprezentare gra-
fică, care nu ia însă în considerare ele-
mente esențiale. Prin urmare, în evalu-
are, tehnologia ne ajută să comunicăm 
mai repede, să obținem sursele de date 
mai repede, să avem acces la surse de 
date din toată lumea, însă nu mi-ar 

Paul Sanderson

Blue Hancock

VALOAREA  |  Q3 2018 27



plăcea să văd tehnologia în etapa ur-
mătoare, în care evaluarea nu mai este 
altceva decât un model automatizat.  

Mauro Bini: Am ascultat astăzi o 
prezentare despre ideea că trebuie să 
considerăm aceste profesii ca făcând 

parte din aceeași familie, chiar dacă 
unii evaluatori sunt specializați în eva-
luarea proprietății imobiliare, alții în 
evaluarea mașinilor, echipamentelor și 
instalațiilor, în evaluarea întreprinde-
rii sau a activelor necorporale. Este 
un aspect foarte important, deoarece, 
dacă cultivăm asemănările dintre noi, 
ne vom putea îmbunătăți abordările și 
putem evita abordarea de tip izolat a 
metodelor de evaluare. Contează acest 
aspect deoarece odată cu dezvoltarea 
piețelor financiare și a celor imobiliare, 
se presupune că felul în care utilizăm 
informațiile de piață trebuie să fie ase-
mănător în toate domeniile profesiei. 
Cred că aceasta este o altă cerință im-
pusă profesiei de evoluția societății.

Diana Nikolaeva: Profesia noastră, 
cel puțin după părerea mea, aderă la 
standarde de etică profesională foarte 
stricte, este una dintre profesiile regle-
mentate foarte strict. Pornind de la fap-
tul că lumea financiară trece la adopta-
rea valorii juste, pentru ca specialiștii 
contabili să înregistreze anumite active 
la valoarea justă, au nevoie de valoarea 
corectă. Pentru ca auditorii să sem-
neze un raport de audit, au nevoie de 
această siguranță, deci sunt convinsă că 
evaluarea devine un element cheie în 
exercitarea adecvată a raționamentului 
profesional și în efectuarea analizelor. 

Acesta este un aspect foarte important 
al întregii industrii financiare. 

Andrey Artemenkov: Am obser-
vat în ultima vreme că profesia însăși 
este fragmentată în evaluarea proprie-
tății imobiliare, evaluarea întreprin-

derii, evaluarea mași-
nilor, echipamentelor 
și instalațiilor. Este și 
bine și rău, deoarece 
ceea ce este interesant 
în efortul IVSC este 
încercarea de a reuni 
toate specializările sub 
același acoperiș, cel al 
Standardelor Interna-
ționale de Evaluare. 
Pe de altă parte, avem 

standardele europene EVS, prin care 
se dorește limitarea evaluării la evalu-
area proprietății imobiliare. Încercând 
să găsim calea de mijloc, cred că spe-
cializările din evaluare folosesc o me-
todologie comună, aspect pe care îl 
voi aborda mai detaliat în prezentarea 
mea. Cred că ar trebui să ne dăm sea-
ma că suntem uniți prin metodologie 
și că nu ar trebui să împărțim profesia 
în ramuri distincte, fapt 
care se întâmplă deoa-
rece nu scoatem în evi-
dență suficient de mult 
metodologia comună. 
Din acest motiv, cred 
că ar trebui să încer-
căm să reunim profesia 
sub un singur acoperiș. 

Ce tipuri de 
evaluare  
credeți că vor fi cerute  
mai des în viitor?

Nick Talbot: Cred că în viitor vor 
fi cerute toate tipurile de evaluare, însă 
s-ar putea să difere modul în care vom 
ajunge la o concluzie asupra valorii. 
Aceasta, deoarece, evident, vedem ex-
tinderea automatizării, vedem mai 
multe informații, impactul tehnologi-
ei. Cred că un bun evaluator va folosi 

tehnologia eficient și își va folosi și mai 
bine raționamentul profesional pentru 
a analiza datele de intrare disponibile, 
însă cred, mai ales, că vom vedea sce-
narii generale ale dezvoltării evaluării 
întreprinderii și evaluării instrumente-
lor financiare. 

David Foster: Cred că toate tipurile 
de evaluare. Tipul de evaluare cel mai 
complex este tipul cunoscut generic 
sub numele de evaluarea întreprinde-
rii, deoarece activele devin din ce în ce 
mai complexe. Evident, proprietatea 
imobiliară are o valoare importantă, 
însă activele necorporale, participațiile 
minoritare, toate acestea devin din ce 
în ce mai complexe și mai importante.

Scott Robinson: După părerea 
mea, va fi nevoie de evaluare la in-
tervale mai scurte, deoarece regulile 
contabile se modifică tot timpul, prin 
urmare va fi nevoie poate de o evalua-
re trimestrială, semestrială sau anuală, 
pe lângă faptul că băncile au nevoie de 
evaluarea pentru creditare. 

Anton Leszja: Evaluarea proprie-
tăţii imobiliare este, prin definiţie, mai 
veche și cred că va continua să existe 

atâta vreme cât va exista proprietatea 
imobiliară. Același lucru este valabil și 
pentru mașini, echipamente și instala-
ţii. Ceea ce începe să se ceară din ce în 
ce mai mult este evaluarea drepturilor 
de proprietate intelectuală și cea a unor 
tipuri de active necorporale, domeniu 
în care cred că vor apărea metode și 
abordări noi. Aș spune că evaluarea 
întreprinderii este un domeniu mai 
dinamic decât evaluarea proprietăţii 
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imobiliare, care este mai stabil. De ase-
menea, evaluarea mașinilor, echipa-
mentelor și instalaţiilor va evolua, de-
oarece activele de acest tip evoluează, 
însă trăsăturile sunt foarte specifice, 
așadar nu voi intra în detalii. 

Andrew Strickland: Cred că eva-
luarea întreprinderii. Vom observa o 
creștere a numărului de reglementări 
în evaluarea în scopul raportării finan-
ciare, sunt sigur că acesta va fi înce-
putul, însă, evident, pe lângă aceasta, 
evaluarea în scopul litigiilor va fi întot-
deauna prezentă în lumea în care tră-
im, evaluarea pentru cazurile de divorț, 
disputele între acționari și alte tipuri de 
litigii unde evaluarea va deveni din ce 
în ce mai des întâlnită. 

Alexander Aronsohn: Răspunsul 
la această întrebarea privește două as-
pecte. Primul este acela că există o 
dezvoltare evidentă a domeniilor eva-
luării întreprinderii și a evaluării in-
strumentelor financiare. Cred că re-
zultatul acestei evoluții va fi extinderea 
profesiei de evaluator la toate specia-
lizările. De asemenea, pentru a crește 
transparența și a reduce riscurile de pe 
diferite piețe, cred că va crește frecven-
ța evaluărilor pentru diverse scopuri. 

Blue Hancock: Da, evaluarea în-
treprinderii. Toate tipurile de evaluare 
devin mai complexe. În Noua Zeelan-
dă s-a schimbat modul în care privim 
lucrurile, la fel ca în întreaga lume, prin 
urmare viitorul va veni cu schimbări.

Dr. Lim Lan Yuan:
Cred că în viitor va fi nevoie de ti-

pul de evaluare pe care l-am menționat 
mai înainte, evaluarea drepturilor de 
proprietate intelectuală.  

Paul Sanderson: Cred că și evalua-
rea întreprinderii și cea a proprietăților 
imobiliare vor fi cerute într-un viitor 
în care va fi din ce în ce mai mult ne-
voie de un tip de evaluare prin care să 
se identifice și să se estimeze valoarea 
unor proprietăți cu potențial de adap-
tabilitate la mai multe utilizări, mai de-
grabă decât proprietăți imobiliare care 
să fie evaluare pentru o anumită utili-

zare. Schimbările modelelor de activi-
tate umană înseamnă faptul că spațiile 

de birouri, unitățile de tip retail, depo-
zitele și unitățile de producție în  forma 
lor tradițională trec prin transformări 
importante și rapide. În consecință, 
proprietățile care se pot adapta cel mai 
bine la această schimbare a realităților 
pieței sunt cele care vor avea probabil 
cea mai mare valoare. 

William Hanlin: Cred că tipuri-
le care se cer și acum. 
Evaluarea pentru fu-
ziuni și achiziții, pes-
te 50% din activitatea 
de evaluare de la nivel 
mondial având ca scop 
fuziunile și achizițiile. 
Cumpărătorii nu sunt 
dispuși să plătească 
un preț prea mare, iar 
vânzătorii nu doresc că 
vândă la un preț prea 
mic. Putem să ne gândim și la extinde-
rea evaluării pentru raportarea finan-
ciară, dar aici sunt implicate mai ales 
companiile mai mari, pentru bănci. 
Acolo, însă, evaluarea se aseamănă cu 
evaluarea pentru fuziuni și achiziții. 
Apoi, evaluarea în scopul impozitării. 
Orice guvern din lume își dorește un 
buget mai mare și judecă astfel: „dacă 
îți dau din activele mele și nu primesc 
nimic în schimb, atunci tu te alegi cu 
ceva valoros, iar eu vreau să primesc 
impozite.” Prin urmare, cine să evalu-
eze proprietatea pentru administrațiile 
fiscale? Apoi, vin și litigiile, bineînțeles. 
Știți la ce mă refer, la un simplu divorț, 

de exemplu, deși un divorț nu este de 
regulă simplu – atunci când cei doi 

parteneri s-au îndră-
gostit, ulterior s-au ho-
tărât să fondeze o com-
panie și ajung să nu se 
mai înțeleagă – sau la 
copiii care moștenesc o 
afacere pe care doi din-
tre ei doresc să o păs-
treze, în vreme ce alți 
patru vor banii. Așadar, 
evaluarea joacă un rol 
important în prezent. 

Ceea ce trebuie să rețină oricine este 
faptul că evaluatorul nu stabilește pre-
țul, ci formulează o concluzie asupra 
valorii. Prețul este stabilit de cumpără-
tori și de vânzători. 

Don Gilbert: Cred că trebuie evalu-
ate toate tipurile de active. S-a pus prea 
mult accentul pe active care nu sunt cu 
adevărat active: instrumente financia-

re etc. Cred că toate tipurile de active, 
bunurile imobiliare, activele necorpo-
rale - o categorie specială – activele 
corporale mobile, companii etc. Cred 
că evaluarea întreprinderii este un do-
meniu care evoluează puternic, chiar și 
în Australia, evaluatorii cu această spe-
cializare devin din ce în ce mai buni.

Jeffrey S. Tarbell: Tendința pe care 
am observat-o în SUA este aceea că o 
mare parte dintre evaluările efectuate 
în prezent reprezintă evaluări în sco-
pul raportării financiare și evaluări ale 
portofoliilor, ale fondurilor private de 
investiții sau de acoperire a riscurilor, 
o piață importantă care aproape nu 

William A. Hanlin

Dr. Lim Lan Yuan 

VALOAREA  |  Q3 2018 29



exista în urmă cu 10-20 de ani. Este o 
schimbare majoră. Nu întrevăd neapă-
rat că această piață se va dezvolta la fel 
de repede în viitor. Cred că una dintre 
limite este faptul că onorariile vor scă-
dea pe măsură ce va crește numărul 
evaluatorilor din acest domeniu. Prin 
urmare consider că scăderea onorari-
ilor aproape că va depăși creșterea vo-
lumului de activitate. Acesta este unul 
dintre aspectele reglementării, deoa-
rece utilizatorii serviciilor de evaluare 
au impresia că toți evaluatorii sunt la 
fel. Dacă toți sunt autorizați să exercite 
o profesie, clienții firmelor de evaluare 
pot crede cu ușurință că atâta vreme 
cât un evaluator deține licența, atunci 
este la fel cu toți ceilalți, ceea ce știm cu 
toții că nu este adevărat. 

Mauro Bini: Acum 10 ani, odată cu 
adoptarea Standardelor Contabile In-
ternaționale, am asistat la o creștere a 
numărului evaluărilor în scopul rapor-
tării financiare. Acest tip de evaluare 
reprezintă acum o parte importantă a 
activității noastre. O altă parte impor-
tantă este, cred eu, evaluarea pentru 
fuziuni și achiziții și evaluarea în sco-
pul impozitării. După părerea mea, 
mai există un alt tip important de eva-
luare, evaluarea în scopul deciziilor an-
treprenoriale. Antreprenorul trebuie să 
înțeleagă care este valoarea companiei, 
înainte de a lua o decizie, de exemplu, 
aceea de a cumpăra o altă companie, 
de a vinde participația la o întreprin-
dere sau chiar de a face o investiție 
importantă. Această cultură de creare 
a valorii este diferită de evaluarea unei 
companii la o anumită dată, însă avem 
nevoie de o abordare prin care să pu-
tem explica antreprenorului care sunt 
elementele creatoare de valoare pe care 
piața le consideră importante pentru o 
companie. Cred că în marea lor parte, 
greșelile în gestionarea unei companii 
țin de faptul că nu se iau în considerare 
macro-efectele care sunt reflectate de 
piață. Așadar, dacă putem interpreta 
piața și transmite antreprenorului acest 
mesaj, am putea să vedem o gestionare 

mai bună a întreprinderilor. 
Diana Nikolaeva: Dacă ne uităm 

la standardele de raportare financiară, 
conceptul de valoare justă este abor-
dat din diferite unghiuri. Bineînțeles că 

abordarea prin cost rămâne aplicabilă 
în diferite situații, dar devine mai rar 
întâlnită. Dacă luăm ca exemplu, acti-
vele biologice, conform IFRS, acestea 
trebuie înregistrate la valoarea justă. 

Andrey Artemenkov: Orice tip de 
evaluare nu ar fi important dacă nu 
ar avea propria nișă și evoluție, însă 
tipurile de evaluare ar trebui să evo-
lueze împreună și să se întrepătrundă 
mai mult. Organizațiile profesionale 
naționale ar trebui să aibă comitete 
distincte pentru fiecare specializare și 
ar trebui să fie unite prin metodologia 
comună. Sunt necesare studii privind 
modurile în care putem lega domeniile 
de evaluare. Ceea ce vedem acum este 
fragmentarea, fiecare specializare do-
rește să-și definească interesul propriu 
și să și-l apere prin propriile organiza-
ții, ceea ce nu ar trebui să se întâmple. 
Asociațiile profesionale ale evaluatori-
lor ar trebui să fie asociații la nivel nați-
onal și să cuprindă toate specializările. 

Ce alte profesii credeți că ar 
trebui să colaboreze mai mult cu 
profesia de evaluator?

Nick Talbot: Cred că auditorii și 
contabilii ar trebui să colaboreze mai 
mult cu evaluatorii. Dar și avocații. Mi 
se pare interesant să discut cu profe-
sii diferite, însă aș menționa în primul 

rând contabilii și auditorii, deoarece 
evaluarea reprezintă un domeniu cheie 
pentru orice companie, orice compa-
nie listată la bursă. Reprezintă un ele-
ment cheie pentru situațiile financiare, 

prin urmare legături-
le dintre aceste profesii 
sunt puternice. Totuși, 
mă surprinde întot-
deauna să văd că au-
ditorii și contabilii nu 
înțeleg exact cum am 
ajuns la rezultat și cum 
am efectuat analiza și 
cred că și noi, evalua-
torii, putem face mai 
mult pentru a înțelege 

nevoile auditorilor și pe cele ale conta-
bililor. Așadar, ambele profesii ar trebui 
să lucreze mai strâns împreună, din 
ambele direcții.

David Foster: Întotdeauna este un 
mic război între evaluare și regulile 
contabile internaționale, prin urmare 
colaborarea cu IFRS ar fi un domeniu 
care ar trebui îmbunătățit. Un al doilea 
domeniu ar fi cel al colaborării cu pro-
fesiile din sfera investițiilor de capital 
privat, care deseori au o atitudine de 
nepăsare față de profesia de evaluator, 
ceea ce conduce la nesiguranță finan-
ciară. Așadar, ar fi două domenii, pro-
fesia contabilă și profesiile din sfera in-
vestițiilor de capital privat.

Andrew Strickland: În multe țări, 
evaluarea, mai precis evaluarea în-
treprinderii, provine din profesia de 
contabil. Evaluarea proprietății imo-
biliare provine, în mod firesc, din 
profesia de topograf. Așadar, evalu-
area are la origini două perspective 
profesionale diferite. În ceea ce pri-
vește evaluarea întreprinderii, un tip 
de evaluare pe care îl cunosc foarte 
bine, cred că organizațiile profesiona-
le vor trebui să se dezvolte din ce în ce 
mai mult și să promoveze evaluări ale 
întreprinderii de mai bună calitate. 

James L. Murrett: Evaluatorii cred 
că trebuie să fie implicați în toate as-
pectele unei tranzacții, fie că e vorba de 
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brokeri sau dezvoltatori. Noi, evaluato-
rii, citim piața, nu o creăm, trebuie să 
știm ce se întâmplă pe piață, așadar cu 
siguranță trebuie să colaborăm cu toți 
participanții la piață, să înțelegem de ce 
un cumpărător a plătit un anumit preț 
pentru o proprietate imobiliară, care 
sunt forțele de piață, să înțeleagă piața.

Scott Robinson: În opinia mea, 
avocații ne pot fi cel mai bun prieten, 
deoarece prin profesia lor, avocații 
cred în adevăr și îl susțin, iar când au 
nevoie de un răspuns, au nevoie de 
un răspuns credibil. Prin urmare, se 
încred în opinia evaluatorilor. Așadar, 
pe primul loc sunt avocații, în măsu-
ra în care putem lucra cu aceștia. Pe 
locul doi sunt contabilii, profesia lor 
evoluând odată cu profesia de evalua-
tor, deci putem colabora îndeaproape. 

Anton Leszja: Avocații, bineîn-
țeles. În SUA, evaluarea pentru liti-
gii reprezintă una dintre activitățile 
importante din profesia de evalua-
tor. În Europa, în special în regiu-
nea noastră, Europa Centrală și de 
Est, regimul comunist ne-a ferit de 
aceste probleme. Acum însă, deoa-
rece companiile private sunt parte 
a proceselor de divorț, mai precis în 
spețele de partaj, a crescut necesita-
tea evaluării pentru litigii. În cadrul 
Deloitte, este un fenomen vizibil în 
toate birourile noastre, echipele sunt 
implicate în cazurile de litigiu, prin 
urmare trebuie să colaborăm cu avo-
cații. Cu contabilii, colaborăm prin 
definiție, deoarece în momentul în 
care vorbim despre raportarea finan-
ciară sau despre alocarea prețului 
de achiziție, trebuie să discutăm cu 
auditorii, cu directorii financiari ai 
companiilor. 

Alexander Aronsohn: Deja cola-
borăm cu mai multe profesii. Cunosc 
domeniul evaluării activelor corpo-
rale, al proprietății imobiliare, sunt 
familiarizat cu ceea ce se întâmplă în 
România, dar și în Africa și această 
colaborare face parte din activitatea 
noastră. Trebuie să colaborăm con-

stant cu contabilii, cu avocații pen-
tru aspectele juridice ale unui drept 
de proprietate, cu dezvoltatorii, an-
treprenorii și specialiștii din indus-
tria construcțiilor. Sustenabilitatea 
devine deopotrivă un aspect din ce 

în ce mai important în evaluare, prin 
urmare nu cred că trebuie să cola-
borăm cu alte profesii decât cele cu 
care colaborăm deja, trebuie doar să 
ne gândim să colaborăm mai îndea-
proape, să lucrăm mai des împreună. 

Blue Hancock: Trebuie să stabilim 
legături cu toate profesiile care privesc 
proprietatea imobiliară: profesiile din 
industria bancară, contabilii, inginerii 
în construcții, topografii. Toate joacă 
un rol în proprietatea imobiliară oriun-
de s-ar afla în lume. 

Dr. Lim Lan Yuan: Cu excepția 
evaluării întreprinderii, unde contabilii 
deja lucrează îndeaproape cu evaluato-
rii, evaluarea întreprinderii în etapa in-
cipientă este de fapt evaluarea punerii 
în aplicare a unei idei, prin urmare este 
legată de evaluarea DPI. Dacă este însă 
vorba de toate aspectele aferente ex-
ploatării unei întreprinderi, putem co-
labora cu contabilii, arhitecții, avocații 
care sunt implicați în aspectele legale, 
toate aceste profesii pot fi utile. 

Edward AU: Atingem un subiect 
foarte vast. Din punctul meu de vede-
re, contabilii, bancherii și profesii din 
domeniul ingineriei trebuie să lucreze 
împreună, să colaboreze cu evaluato-
rii. Nu putem lucra singuri, activita-
tea de evaluare presupune să atingem 
aspecte diferite. De exemplu, atunci 

când evaluăm o proprietate, trebuie să 
analizăm aspectele de siguranță a clă-
dirii, să inspectăm interiorul, fundația 
și așa mai departe, aspecte aferente 
unei construcții. Trebuie să consultăm 
specialiștii în construcții sau proiec-

tantul. Dacă evaluarea 
are ca scop garantarea 
împrumutului, trebuie 
să lucrăm cu specialiștii 
din bănci. Cred că toa-
te aceste profesii trebu-
ie să conlucreze pentru 
a răspunde termenilor 
de referință ai evaluării, 
indiferent unde ne-am 
afla în lume. 

Paul Sanderson: 
Două dintre profesii: profesia de avocat 
și cea de contabil, evident. Însă cred că 
ar fi util ca evaluatorii să lucreze mai 
îndeaproape și cu inginerii, arhitecții, 
designerii și, în special, cu cei care dez-
voltă noi metode de comunicare prin 
internet. 

William Hanlin: Cu contabilii, evi-
dent. Contabilii cred că pot efectua o 
evaluare și de fapt nu pot. Pe de altă 
parte, standardele de raportare finan-
ciară prevăd evaluarea, însă contabilii 
nu știu cum să o facă. Dacă ești auditor 
și semnezi un raport care spune că nu 
există nereguli de semnalat în rapor-
tul de audit, trebuie să știi ceva despre 
evaluare, dacă sunt probleme legate de 
evaluarea companiei. Mulți auditori se 
tem însă să se încreadă în noi. Un set 
unic de standarde ar fi util, deoarece 
ar asigura o uniformitate și o siguranță 
sporite. Firmele mai mici, așa cum este 
și firma mea, sunt dezavantajate față de 
firmele mari în astfel de angajamente, 
deoarece auditorul devine și el o parte, 
nu mai este numai o relație între noi și 
client, ci și cu auditorul și trebuie să-i 
poți explica cum ai lucrat pentru ca să 
se simtă confortabil și să semneze ra-
portul de audit. 

Don Gilbert: Este o întrebare foarte 
bună. Cred că profesia care se aliniază 
cel mai mult cu profesia de evaluator 
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este profesia contabilă. Specializarea 
mea este evaluarea proprietăți imobili-
are, prin urmare aș spune că cele două 
profesii, cea de evaluator și cea conta-
bilă nu prea se intersectează. Pe de altă 
parte, evaluatorii trebuie să-și ridice 
standardele, altfel nu se pot aștepta să 
colaboreze cu contabilii.  

Jeffrey S. Tarbell: Este o întrebare 
bună. Răspunsul, evident, este profesia 
de contabil. Dar cred că această cola-
borare există deja, deși între cele două 
profesii există un conflict inerent, de-
oarece firmele de contabilitate auditea-
ză evaluările. Cred că din acest punct 
de vedere ar fi util ca cele două profesii 
să colaboreze în elaborarea standarde-
lor. Însă, așa cum știm, există o tensiu-
ne naturală, iar firmele de contabilitate 
și cele de evaluare nu pot colabora în-
tru totul, deoarece într-un anumit sens 
profesia de contabil stabilește regulile 
pentru profesia de evaluator. 

Cred că ar fi mai util dacă am pu-
tea obține informații, dacă am putea 
colabora cu cei care facilitează tran-
zacțiile care nu sunt publice. Avem 
acces la informațiile despre compa-
niile tranzacționate public, însă sunt 
mult mai multe, de sute, de mii de ori 
mai multe companii... vreau să spun 
că numărul companiilor nelistate este 
imens, însă informațiile referitoare la 
acestea nu sunt disponibile. Informa-
țiile pe care le avem sunt greu de veri-
ficat uneori, iar alteori chiar discuta-
bile. Mi-ar plăcea să înțeleg mai bine, 
de exemplu, ce gândește cumpărăto-
rul atunci când face o ofertă, deoarece 
ar fi util pentru a extrage din tranzac-
ții informații mai credibile. Ar fi utilă 
o mai bună colaborare cu agentul care 
facilitează tranzacția sau cu comuni-
tatea băncilor de investiții.

Mauro Bini: Profesiile cele mai 
apropiate de profesia de evaluator sunt, 
bineînțeles, profesia contabilă și au-
ditul. Există însă un domeniu fiscal 
foarte specific, domeniul prețurilor de 
transfer, unde constatăm că firmele 
cu un nivel foarte ridicat de active ne-

corporale plătesc, în medie, o rată de 
impozit mai mică peste tot în lume. 
Aceasta înseamnă că atunci când avem 
active necorporale, este greu să se ela-
boreze reguli pentru a verifica și audi-
ta prețurile de transfer. Cred că acest 
aspect ar putea reprezenta următoa-
rea frontieră. Atunci 
când studiem liniile di-
rectoare ale OECD, ne 
dăm seama că acestea 
nu au fost elaborate de 
evaluatori. Evaluatorii 
ar putea să contribuie 
la aceste ghiduri pen-
tru a îmbunătăți anali-
za și evaluarea acestor 
aspecte. Prin urmare, 
cred că un alt domeniu 
în care evaluatorii ar putea colabora cu 
alte profesii este domeniul fiscal, mai 
precis prețurile de transfer ale activelor 
necorporale.

Diana Nikolaeva: Depinde de as-
pect. Evaluatorii trebuie să înțeleagă 
avocații, bineînțeles, să înțeleagă aspec-
tele financiare. Dacă un evaluator are 
specializarea evaluarea întreprinderii, 
trebuie să înțeleagă aspectele financia-
re, însă, așa cum am arătat în prezen-
tarea mea despre evaluarea întreprin-
derii în stadiul incipient, are nevoie să 
vorbească cu experți foarte specializați 
pentru a înțelege produsul în sine, prin 
urmare nu putem identifica un anumit 
tip de specialiști care să fie relevanți în 
orice situație, nu putem spune că avem 
nevoie mai multe de unii și mai puțin 
de alții. 

Andrey Artemenkov: Dacă ne ra-
portăm la cum erau IVS în trecut, ediți-
ile anterioare ale standardelor constru-
iau punți de legătură cu contabilitatea 
și măsurătorile din contabilitate. Odată 
cu ediția din 2017, s-a pierdut întreaga 
idee de a construi punți de legătură, in-
terfețe, cu alte specializări contigue ale 
domeniului economic. Tocmai pentru 
că legăturile s-au pierdut la nivel in-
ternațional, organizațiile naționale ar 
trebui să stabilească aceste legături pe 

cont propriu. Un domeniu pe care l-aș 
sugera este evaluarea globală a proprie-
tății imobiliare – am aflat că acest tip de 
evaluare este efectuat în România de 
către evaluatori, ceea ce mă bucură – 
unde putem colabora cu specialiștii în 
construcții. Prin evaluare globală înțe-

leg evaluarea clădirilor. Un alt domeniu 
de colaborare este acela al evaluării efi-
cienței proiectelor de investiții publice, 
o specializare subapreciată. De ce să nu 
colaborăm cu specialiștii din acest do-
meniu și să nu avem un reprezentant 
al acestora în comisiile organizațiilor 
profesionale? 

Aveți un mesaj  
pentru membrii ANEVAR? 

Nick Talbot: Singurul mesaj pe care 
îl am pentru membrii ANEVAR este 
acela că sistemul de organizare a  pro-
fesiei pe care îl aveți în România este, 
după părerea mea, un sistem bun în 
comparație cu multe alte țări și, din 
perspectiva IVSC, suntem foarte bucu-
roși că suntem aici și participăm la una 
dintre cele mai importante conferințe 
pe teme de evaluare, din Europa. 

David Foster: ANEVAR este o 
organizație fondată cu mult timp în 
urmă, este una dintre asociațiile pro-
fesionale cele mai vechi și cred că este 
interesant pentru membrii ANEVAR 
să vadă cum se formează organizații 
asemănătoare în alte părți ale lumii, 
cum le calcă pe urme. Mesajul meu 
este acela că aveți o organizație incre-
dibil de puternică de care trebuie să fiți 

Nick Talbot
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mândri, deoarece are cursuri și pro-
grame de formare de cea mai înaltă 
calitate. ANEVAR este un lider, după 
părerea mea. 

Andrew Strickland: Mă bucur 
foarte mult să mă aflu aici, să văd cât 
de numeroasă este participarea la cele 
două conferințe organizate de ANE-
VAR. Cred că ar trebui să fiți pregătiți 
să adoptați schimbarea și să o recu-
noașteți, schimbarea nu se manifestă 
numai în România, ci pretutindeni, de 
exemplu, acum sunt necesare calificări 
profesionale în Arabia Saudita, noi re-
glementări în India, în SUA, cu ACC și 
așa mai departe. Cred că oamenii tre-
buie să fie pregătiți să adopte schimba-
rea și să o aștepte, deoarece schimbarea 
va veni oricum, fie că ne place fie că nu.

James L. Murrett: Continuați să 
faceți ceea ce faceți! ANEVAR este o 
organizație minunată și sunt încredin-
țat că ANEVAR reprezintă standardul 
pentru România, prin urmare apreciez 
faptul că ați ales ca subiect etica profesi-
onală în evaluare. Așa cum voi arăta în 
prezentarea mea din cadrul conferinței 
„Etica în profesia de evaluator”, între-
barea este: etica se poate învăța sau este 
o calitate pe care oamenii o au sau nu o 
au? Cred că ANEVAR a avut o idee mi-
nunată să aleagă acest subiect în acest 
tip de conferință, bravo!

Scott Robinson: Străduiți-vă întot-
deauna să atingeți excelența!

Anton Leszja: Cooperați, cooperați 
unii cu ceilalți. 

Alexander Aronsohn: Ne bucură 
foarte mult și suntem foarte mândri 
că ANEVAR este unul dintre membrii 
IVSC și dorim să continuăm să cola-
borăm pentru a dezvolta profesia și a 
contribui la înființarea acesteia pretu-
tindeni în lume.

Blue Hancock: Să-și exercite profe-
sia cu competență maximă.

Dr. Lim Lan Yuan: Evenimentul 
din 6 septembrie la care am participat 
a fost Congresul WAVO, al Asociației 
Mondiale a Organizațiilor Evaluatori-
lor. ANEVAR este membru WAVO și 

poate transmite mai departe mesajul 
nostru, astfel încât acesta să ajungă la 
cât mai mulți membri ANEVAR care 
să participe în viitor la conferințele 
pe care le organizăm pretutindeni în 
lume. Interacțiunea, discuțiile pe su-
biecte de evaluare văzute dintr-o per-

spectivă mondială ar fi utile evaluatori-
lor care sunt membri ANEVAR. 

Edward AU: Mă aflu pentru prima 
dată în România și românii mi se par 
prietenoși, calzi. Cred că ANEVAR are 
perspective bune în anii ce vor veni, 
deoarece economia din Europa de Est 
este în creștere, cea ce va conduce la o 
cerere mai mare pentru serviciile  de 
evaluare.

Paul Sanderson: Aș vrea să vă mul-
țumesc foarte mult pentru invitația de 
a participa ca speaker la evenimentele 
internaționale organizate de voi la Bu-
curești. Mi-a făcut mare plăcere și sper 
ca membrii ANEVAR să meargă în 
continuare pe calea succesului.

William Hanlin: Să continue să în-
vețe, vreau să spun să învețe ceva nou 
în fiecare zi. Să nu credem că știm to-
tul. Predau, de asemenea, cursuri și mi 
se pare interesant să le spun adulților 
că evaluarea înseamnă să ai disponi-
bilitatea ca la final să spui: „aș putea 
avea un răspuns diferit dacă aș fi avut 
mai multe informații”. Majoritatea 
adulților refuză să spună „am greșit, 
aș avea un rezultat diferit”, se agață de 
un număr. Trebuie să fie mai flexibili. 
Poate acesta este mesajul.

Don Gilbert: Vă mulțumesc pentru 
ospitalitate!

Jeffrey S. Tarbell: Mulțumim foar-
te mult pentru că ați invitat ASA la eve-
nimentele din această toamnă! Vă sus-
ținem întru totul organizația. Ceea ce 
faceți este foarte impresionant, ANE-
VAR este în mod clar una dintre cele 
mai dezvoltate organizații profesionale 

din afara SUA. Am cu-
noscut evaluatori din 
multe țări, ca lector sau 
ca reprezentant al ASA 
și mă bucur să mă aflu 
aici, să văd cât de active 
sunt organizațiile din 
afara SUA despre care 
nu aș fi aflat altfel. Sunt 
foarte impresionat. 

Mauro Bini: Vreau 
să felicit ANEVAR 

pentru inițiativa organizării confe-
rinței cu IVSC, este un eveniment 
foarte important. Știu ce efort stă în 
spatele organizării unui eveniment 
internațional, însă un astfel de eve-
niment vine cu un mesaj important: 
profesia noastră este o profesie glo-
bală, este nevoie să facem schimb de 
experiență, iar dacă scopul final este 
acela al unei profesii globale, acesta 
este cel mai bun mod de a îmbunătă-
ți calitatea evaluării de la nivel națio-
nal. Felicitări! 

Diana Nikolaeva: Să păstreze bu-
curia a ceea ce fac!

Andrey Artemenkov: Sunt foarte 
impresionat de evenimentele internați-
onale organizate de ANEVAR pe 6 și 7 
septembrie. Mă bucură că aveți o lege 
proprie a profesiei, prin care evaluarea 
este considerată o profesie de interes 
public. Aș dori ca această conferință 
să aducă în prim plan perspectiva ro-
mânească asupra a ceea ce înseamnă 
interesul public și a modului în care 
interesul public este promovat în ac-
tivitatea de la nivel național. Când se 
vor întoarce acasă, participanții vor 
împărtăși altora acest lucru. Cred că în 
următoarele două zile vom împărtăși 
experiențele noastre și vom învăța din 
experiențele altora. 

James L. Murrett
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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 2018

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 1.956,17 29,86 2.487 8,25

Rezidențială 1.777,88 27,13 23.060 76,46

Industrială 1.476,80 22,54 1.751 5,81

Teren 608,14 9,28 2.363 7,83

Mixtă 383,75 5,86 223 0,74

Agricolă 224,02 3,42 210 0,70

Alte tipuri 125,47 1,91 66 0,22

Total 6.552,24 100,00 30.160 100,00

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

Distribuție rapoarte de evaluare - Județe
Distribuție rapoarte de evaluare  
- Sectoare Bucureşti

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 977,15 54,96 16.921 73,38

Casă cu teren 589,73 33,17 5.275 22,88

Bloc de apartamente 82,23 4,63 48 0,21

Apartament în casă 68,68 3,86 786 3,41

Ansamblu rezidențial 60,08 3,38 30 0,13

Total 1.777,88 100,00 23.060 100,00

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

Procentaj  
valoric (%)

Număr  
rapoarte

Procentaj  
cantitativ (%)

Comercială

Spațiu comercial - clădire independentă 805,09 41,16 921 37,03

Spațiu de birouri - clădire independentă 509,12 26,03 305 12,26

Unitate cazare 343,97 17,58 163 6,55

Spațiu comercial - parte dintr-o clădire 161,86 8,27 921 37,03

Spațiu de birouri - parte dintr-o clădire 73,05 3,73 167 6,71

Spațiu de agrement 63,09 3,23 10 0,40

 Total 1.956,17 100,00 2.487 100,00

Sumă valori de piață (milioane €) 
– Proprietăți rezidențiale

Sumă valori de piață (milioane €) 
– Proprietăți comerciale
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c. Proprietăți de tip industrial

d. Proprietăți de tip agricol

Sumă valori de piață (milioane €)  
– Proprietăți industriale

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

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

Industrială
Spațiu de producție 811,32 54,94 906 51,74

Spațiu de depozitare și logistică 665,49 45,06 845 48,26

 Total 1.476,80 100,00 1.751 100,00

e. Proprietăți de tip mixt

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

Procentaj  
valoric (%)

Număr  
rapoarte

Procentaj 
cantitativ (%)

Mixtă

Spațiu comercial și de birouri 235,86 61,46 41 18,39

Proprietate multifuncțională (mai mult de două utilizări) 100,40 26,16 114 51,12

Spațiu de producție și depozitare 30,06 7,83 53 23,77

Spațiu de birouri cu spații comerciale (retail) 14,52 3,78 9 4,04

Bloc apartamente cu spații comerciale (retail) 2,90 0,76 6 2,69

 Total 383,75 100,00 223 100,00

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

Agricolă

Fermă zootehnică 82,48 36,82 94 44,76

Siloz 73,00 32,59 41 19,52

Fermă avicolă 25,14 11,22 24 11,43

Fermă agricolă de cultură 22,89 10,22 29 13,81

FNC 7,85 3,50 4 1,90

Fermă piscicolă 6,19 2,76 4 1,90

Abator 2,81 1,25 3 1,43

Cramă/ Centru de vinificație 2,05 0,92 2 0,95

Moară 0,95 0,42 6 2,86

Livadă 0,49 0,22 1 0,48

Seră legumicolă / floricolă 0,18 0,08 2 0,95

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

 Total 224,02 100,00 210 100,00

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

Sumă valori de piață  
(milioane €) – Proprietăți mixte

Sumă valori de piață  
(milioane €) – Terenuri

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

Teren

Intravilan construcții 411,70 67,70 1.215 51,42

Cu destinație agricolă 78,43 12,90 338 14,30

Intravilan arabil 58,82 9,67 294 12,44

Extravilan 49,16 8,08 495 20,95

Cu destinație specială 6,76 1,11 15 0,63

Cu destinație forestieră 3,27 0,54 6 0,25

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

Total 608,14 100,00 2.363 100,00

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 63,20 50,37 15 22,73

Centrală electrică eoliană 23,00 18,33 1 1,52

Centrală hidroelectrică 22,56 17,98 7 10,61

Stație distribuție carburanți 16,71 13,32 43 65,15

Total 125,47 100,00 66 100,00

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

B. INDICATORI STATISTICI PE TIPURI DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

a. Proprietăți de tip rezidențial

Pentru calculul valorii de piață/mp pe tip şi subtip de proprietate, pe sectoare ale municipiului Bucureşti, 
respectiv pe oraşe 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 815
Alexandria Apartament în bloc 584

Arad
Apartament în bloc 801

Casă cu teren 720
Bacău Apartament în bloc 751

Baia Mare Apartament în bloc 801
Bârlad Apartament în bloc 599
Bistriţa Apartament în bloc 687

Botoșani Apartament în bloc 743

Brăila
Apartament în bloc 725

Casă cu teren 656

Brașov
Casă cu teren 848

Apartament în bloc 1.000
Apartament în casă 1.027

București
Apartament în bloc 1.154
Apartament în casă 1.182

Casă cu teren 1.187

Buzău
Casă cu teren 775

Apartament în bloc 856
Călărași Apartament în bloc 617

Cluj-Napoca
Casă cu teren 1.233

Apartament în casă 1.326
Apartament în bloc 1.350

Constanţa
Casă cu teren 985

Apartament în bloc 1.081
Craiova Apartament în bloc 1.058

Dej Apartament în bloc 601
Deva Apartament în bloc 702

Drobeta-Turnu Severin Apartament în bloc 582
Focșani Apartament în bloc 721
Galaţi Apartament în bloc 836

Giurgiu Apartament în bloc 511
Hunedoara Apartament în bloc 500

Iași
Casă cu teren 768

Apartament în bloc 1.005
Lugoj Apartament în bloc 674

Miercurea-Ciuc Apartament în bloc 732
Onești Apartament în bloc 527

Oradea
Apartament în bloc 875

Casă cu teren 730
Piatra-Neamţ Apartament în bloc 706

Pitești Apartament în bloc 941

Ploiești
Apartament în bloc 849

Casă cu teren 849
Râmnicu Vâlcea Apartament în bloc 762

Reșiţa Apartament în bloc 549
Roman Apartament în bloc 610

Satu Mare
Apartament în bloc 653

Casă cu teren 577
Sebeș Apartament în bloc 636
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Apartament în bloc – Top 10 valoare de piață/ mp Valoare de piaţă/ mp - Apartament în bloc

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

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

1 Cluj-Napoca 1.350

2 Bucureşti 1.154

3 Timişoara 1.136

4 Constanţa 1.081

5 Craiova 1.058

6 Iaşi 1.005

7 Braşov 1.000

8 Târgu Mureş 962

9 Piteşti 941

10 Sibiu 924

Casă cu teren – Top 10 valoare de piață/ mp Apartament în casă – Top valoare de piață/ mp

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

1 Cluj-Napoca 1.233

2 Bucureşti 1.187

3 Timişoara 997

4 Constanţa 985

5 Ploieşti 849

6 Braşov 848

7 Buzău 775

8 Iaşi 768

9 Oradea 730

10 Arad 720

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

1 Cluj-Napoca 1.326

2 Bucureşti 1.182

3 Braşov 1.027

4 Timişoara 1.010

5 Sibiu 915

Municipiu/ oraș Subtip proprietate Valoare de piață (€/ mp)
Sfântu Gheorghe Apartament în bloc 620

Sibiu
Apartament în bloc 924
Apartament în casă 915

Sighișoara Apartament în bloc 652
Slatina Apartament în bloc 838

Slobozia Apartament în bloc 664
Suceava Apartament în bloc 788

Târgoviște Apartament în bloc 632
Târgu Jiu Apartament în bloc 846

Târgu Mureș
Casă cu teren 669

Apartament în bloc 962

Timișoara
Apartament în casă 1.010
Apartament în bloc 1.136

Casă cu teren 997
Tulcea Apartament în bloc 856
Turda Apartament în bloc 594
Vaslui Apartament în bloc 731
Zalău Apartament în bloc 620

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

VALOAREA  |  Q3 2018 39



Valori de piață (€/ mp) – Sectoare București

Apartament în bloc – Top valoare de piață/ mp

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

1 Sector 1 1.468

2 Sector 2 1.245

3 Sector 3 1.191

4 Sector 6 1.122

5 Sector 4 1.066

6 Sector 5 1.046

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

Sector 1
Apartament în bloc 1.468

Casă cu teren 1.447

Sector 2
Casă cu teren 1.155

Apartament în bloc 1.245

Sector 3

Casă cu teren 1.178

Apartament în casă 1.098

Apartament în bloc 1.191

Sector 4
Casă cu teren 1.334

Apartament în bloc 1.066

Sector 5
Casă cu teren 895

Apartament în bloc 1.046

Sector 6 Apartament în bloc 1.122

Valoare de piață/ mp - Casă cu teren Valoare de piață/ mp - Apartament în casă 
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Valoare de piață/ mp - Apartament în bloc

b. Proprietăți de tip comercial - Valori de piață (€/ mp) – Municipii/Oraşe

c. Proprietăți de tip industrial  - Valori de piață (€/ mp) – Județe

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

Spațiu de depozitare şi logistică

Extravilan

Spațiu de producție

Cu destinație agricolă

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

1 Ilfov 338

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

1 Harghita 137

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

1 Constanţa 0,53

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

1 Călăraşi 0,55

2 Constanța 0,58

3 Ialomița 0,64

Spațiu comercial parte dintr-o clădire

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

1 Iaşi 969

2 Oradea 889

3 Timişoara 1.125

Valoare de piață/ mp - Casă cu terenCasă cu teren – Top valoare de piață/mp

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

1 Sector 1 1.447

2 Sector 4 1.334

3 Sector 3 1.178

4 Sector 2 1.155

5 Sector 5 895
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„La raliu, la fel ca în evaluare, trebuie să fii 
foarte, foarte concentrat să respecți regulile”

Interviu cu Elena Apostolescu, Vicepreședinte 
ANEVAR, Director general CMF Consulting

Cum ați aflat despre 
această cursă?

Am aflat de la compania de la care 
am cumpărat mașina electrică. Trebu-
ie să spun că noi am fost singurii pro-
prietari de mașină electrică din acest 
concurs. Restul echipelor au fost for-
mate din jurnaliști de presă sportivă. 
Am primit un telefon de la compania 
respectivă, ne anunțau că se organizea-
ză Raliul Sibiului și că anul acesta au, 
în premieră, o secțiune dedicată mași-
nilor electrice. 

A fost primul vostru raliu?

Da, nu am mai participat până 
acum la raliuri și eram singurii care nu 
știam nimic despre concurs. 

Regulile v-au fost 
prezentate din timp?

A fost un briefing înainte de con-
curs. În seara dinaintea primei zile, 
pentru că au fost în total două zile de 
concurs. Cel mai interesant aspect este 
acela că avea și curse de regularitate. 

 Ű Un interviu de Raluca Șlicaru 
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Acestea sunt de fapt etape în care tre-
buie respectate cu strictețe anumite 
reguli stabilite înainte, legate de ce tip 
de mașină conduci, de viteza cu care 
parcurgi traseul, de timpul realizat etc. 
Echipa care încalcă cele mai puține re-
guli, câștigă. Dacă nu respecți o regulă 
pe parcurs, ești penalizat. Echipa cu 
cele mai puține penalizări este declara-
tă la final câștigătoare.

Cât a durat 
efectiv concursul?

Au fost două zile și cinci etape de 
concurs. După fiecare etapă era pro-
gramată o pauză, care putea fi de jum-
tate de oră, de două ore, depinde cum 
au stabilit organizatorii. În timpul eta-
pelor existau aceste curse de regula-
ritate. De exemplu în prima etapă au 
avut loc 7 curse de regularitate. 

În ce constau aceste 
etape de regularitate? 

Aș putea să fac o paralelă cu evalua-
rea, ca să fie mai ușor de înțeles. Nu am 
știut exact unde anume pe traseu vom 
fi verificați dacă respectăm acele reguli. 
Ideea era ca, tocmai, să nu știi când sunt 
cu ochii pe tine, iar tu să nu te abați sub 
nicio formă de la a respecta regulile. În 
evaluare trebuie să respecți în perma-
nență regulile/standardele pentru că nu 
știi niciodată când vei fi verificat, cine te 
verifică și poți fi penalizat. 

Exceptând briefing-ul acela, de la 
debutul cursei, ni s-a mai spus doar că 
pe traseu sunt poziționate niște trans-
pondere care măsoară viteza și timpul 
atunci când treci prin dreptul lor. Con-
curenții nu știu unde sunt plasate aces-
tea și astfel sunt obligați să respecte re-
gulile pe tot parcursul raliului.

Transponderele erau 
montate și pe mașini?

Da. Pe traseu și pe mașină. Fiecare 
mașină are un transponder cu numă-
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rul mașinii de concurs. Acesta comunică numărul mașinii 
celuilalt transponder, plasat de organizatori pe traseu. Nu 
știi la ce să te aștepți când ești în trafic, alături de celelalte 
mașini. Nu știi niciodată dacă nimerești o căruță în față, 
nu știi ce alte obstacole întâlnești. Ca și în cazul activității 
de evaluare, nu știi niciodată din start ce date primești de 
la client sau când le primești. Tu trebuie să duci lucrarea la 
bun sfârșit, la termen, fără să te abați de la reguli.

Ruta vă era cunoscută?

Am primit un așa-zis RoadBook. Acesta este un soi 
de ghid în care găsești indicații de tipul: după 300 m vi-
rezi la dreapta și, eventual, ai o imagine cu o benzinărie 
sau alt reper. Trebuie să te orientezi astfel încât în 300 de 
m să faci prima la dreapta sau la stânga și trebuie să ai și 
o benzinărie în față. Îți mai arată când urmează o inter-
secție sau un pod. Deci nu este o hartă clasică. Copilotul 
are un rol foarte important și foarte greu. Pentru că tre-
buie să urmărească o dată traseul și apoi timpii până la 
sosire. În ziua concursului, chiar înainte de start, ne-au 
spus unde anume încep cursele de regularitate din cadrul 
etapei și ora la care trebuie să ajungi la ele. Dacă ajungeai 
mai devreme, în principiu puteai să aștepți până la ora la 
care trebuia să fii la linia de start. Dar dacă întârziai, erai 
penalizat. Odată intrat în cursa de regularitate nu ai voie 
să oprești. Și ești tot timpul monitorizat de transpondere.  

Cât durează o etapă?

În prima zi am avut o etapă de 3 ore, o pauză și apoi 
încă o etapă de 2 ore. Și aproximativ 200 km de parcurs. 
Etapa a treia a avut loc chiar în Sibiu. Și ultima cursă de 
regularitate a fost tot prin Sibiu. A fost și cea mai dificilă 
pentru că era trafic intens și tu trebuia să respecți timpul. 
În cursele de regularitate trebuie să respecți o viteză me-
die. În cazul acesta, aveam maxim 32 de km/oră, vinerea, 
la ora 18.00, în Sibiu, când era foarte aglomerat. Nu știai 
dacă prinzi stopul o dată sau de două ori și pierdeai media 
de viteză calculată. Nu știai nici unde sunt plasate trans-
ponderele. Dacă erai în urmă sau înainte cu o secundă, 
când treceai prin dreptul lor, erai penalizat cu 1 punct, 
adică destul de drastic. Plus că era destul de dificil traseul. 

Ați greșit traseul?

Ni s-a întâmplat în prima etapă, în prima cursă de re-
gularitate. Am întârziat un pic, pentru că ne-a derutat fap-
tul că nu în toate cursele aveam un arbitru care să dea star-
tul. Când ne-a spus arbitrul că putem să plecăm, am fost 
atât de fericiți că porneam în prima cursă, încât am uitat 

să verific traseul. Am luat-o drept îna-
inte și bineînțeles că după ceva timp, 
Robert mi-a atras atenția că trebuie 
să verific RoadBook-ul. Ratasem deja 
un viraj la stânga. Dar, în sfârșit, ne-
am orientat și ne-am întors. Acea cur-
să a fost cea în care am fost penalizați 
cel mai mult. După prima zi eram pe 
locul 3, din 5. La categoria electrice au 
participat doar 5 echipe.

Cum s-a desfășurat 
a doua zi?

Al doilea traseu pentru mașini 
electrice a fost ceva mai scurt. Toc-
mai pentru a ne încadra ca autono-
mie. A doua zi a fost organizată urca-
rea pe Transfăgărășan, până la Bâlea 
Lac. Era greu să estimezi autonomia, 
dar bateria mașinii noastre s-a încăr-
cat la coborâre. Am plecat cu un sfert 
baterie de acolo și până jos aveam 
deja jumătate de baterie încărcată.

Cine a fost mai solicitat? 
Pilotul sau copilotul?

Amândoi. Pentru că au fost res-
ponsabilități diferite, complementa-
re. A fost o muncă de echipă. Locul 
1 și locul 2, care ne-a revenit nouă, 
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au fost ocupate de echipe formate din soț și soție. Poate 
că a contat faptul că suntem echipe și în viața de zi cu zi.  

Care a fost diferența de puncte 
dintre voi și cei de pe locul întâi?

Între noi și ceilalți a fost o diferență de doar 0,4 se-
cunde. 0,4 puncte înseamnă 0,4 secunde. Diferența la 
200 de km a fost sub jumătate de secundă. Practic, noi 
am avut cele mai puține penalizări. Dar din cauza unei 
reguli care stabilea să fie anulată cursa cu cel mai mic 
scor pentru fiecare participant, celor de pe locul 1 li s-a 
anulat o cursă mult mai slabă decât a noastră și astfel au 
urcat în clasament, iar noi am coborât pe locul doi. 

Anul viitor mai participați?

Cu siguranță!

Se mai organizează curse 
ca aceasta în România?

A fost prima și singura cursă pentru mașini electrice, 
din câte știu eu.

Ce v-a plăcut cel mai mult din 
toată experiența aceasta?

Cel mai mult mi-a plăcut că, exceptând faptul că te 
deconectezi total de cotidian, nu știi niciodată dacă ai 
procedat bine sau nu, până nu se termină totul și afli 
punctajul final.

V-a motivat 
incertitudinea?

Trebuie să recunosc că incerti-
tudinea a fost interesantă, te ținea 
în priză. Nu puteai să te lași pe tân-
jală, pentru că nu știai ce urmează. 
Puteai să fii penalizat pe parcursul 
uneia dintre curse și să pierzi tot. 

Ce nu v-a plăcut?

Nu mi-a plăcut faptul că aștep-
tările organizatorilor au fost ca în 
10 minute să înțeleg toate regulile. 
Au explicat pe scurt, pentru cei care 
știau deja cum se desfășoară un ast-
fel de concurs. Data viitoare voi fi 
mai în temă. Este posibil totuși ca 
organizatorii să se gândească să ne 
facă surprize. De fapt nici nu ar mai 
avea farmec dacă ar fi la fel ca anul 
acesta.

Și nu mi-a plăcut nici faptul că nu 
am putut admira peisajele. La fel ca 
în evaluare, câteodată, când trebuie 
să realizezi un raport contra timp, 
nu mai prinzi și frumusețea actului 
în sine. La fel și pe parcursul raliului, 
existau perioade când trebuia să fii 
foarte, foarte concentrat doar să res-
pecți regulile și deadline-ul. 
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Tendințe în evoluția profesiei  
de evaluator al bunurilor economice

Î
n calitatea de analist al teoriei, metodologiei și 
standardelor de evaluare, elaborate de asociații na-
ționale și internaționale prestigioase (RICS, IVSC, 
ASA, AI)  mă pot hazarda în a face câteva previzi-
uni asupra evoluției profesiei, deși se spune, mai în 
glumă mai în serios, că previziunile în economie 

sunt cele care au transformat astrologia într-o disciplină 
credibilă.

Ceea ce caracterizează profesia de evaluator autori-
zat/certificat din țările europene este vârsta cronologi-
că foarte scurtă a standardelor de evaluare profesionale 
obligatorii (mai mică de 20 ani), precum și modificările 
permanente ale acestora pe parcursul acestor ani. În ca-
zul ANEVAR, Standardele Internaționale de Evaluare 
(IVS-uri), ediția 2003, au devenit obligatorii pentru toți 
membri asociației, începând cu data de 1 ianuarie 2004, 
deci  o istorie de numai 15 ani.

Tendințele perceptibile și aș spune chiar pregnante 
ale profesiei de evaluator de bunuri economice ar putea 
fi sintetizate după cum urmează.

Tendința 1. Cunoaşterea detaliată şi a 
altor standarde de evaluare şi nu numai 
a celor obligatorii

Deoarece un număr de 58 de membri ANEVAR dețin 
titlul de Recognised European Valuer – REV și 132 mem-
bri ANEVAR sunt membri RICS (cu titulatura de mem-
ber of RICS – MRICS sau felow of RICS - FRICS), rezultă 
o primă tendință a profesiei, respectiv ca un număr tot
mai mare de evaluatori să fie implicați în însușirea și apli-
carea prevederilor a cel puțin altor două colecții de stan-
darde de evaluare, respectiv European Valuation Standar-

ds (EVS-uri, elaborate de TEGoVA, 
ultima ediție fiind tipărită în anul 
2016) și RICS Valuation – Global 
Standards 2017. Cum aceste două ca-
lificative profesionale se dobândesc 
numai în urma obținerii calificativu-
lui de membru acreditat ANEVAR 
(MAA), rezultă în mod firesc o încli-
nație spre creșterea numărului evalu-
atorilor acreditați și implicit pentru 
accederea acestora, prin examen, la 
calificativul MAA. Or, obținerea ce-
lor trei calificative (MAA, MRICS 
și REV) implică deținerea unui înalt 
nivel de cunoștiințe financiare și ju-
ridice, precum și o experiență solidă 
în rezolvarea unor subiecte delicate 
cu care se confruntă un evaluator 
(de exemplu, evaluarea unei supra-
fețe mari de teren urban liber sau 
evaluarea unei intreprinderi aflate în 
stadiul start-up sau care este închisă). 

Dr. Ec. SORIN V. STAN, 
IROVAL București

 Ű Ceea ce 
caracterizează 
profesia de 
evaluator 
autorizat/
certificat din 
țările europene 
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foarte scurtă 
a standardelor 
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ani), precum 
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pe parcursul 
acestor ani.
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Tendința 2. Cunoaşterea detaliată 
a prevederilor legislației contabile 
naționale şi internaționale (IFRS)

O altă tendință vizibilă este orientarea evaluatorilor 
autorizați spre însușirea modului de gândire economic, 
reflectat de raționamentele economice care trebuie apli-
cate în evaluarea activelor și datoriilor unei entități. Des-
chiderea legislației contabile recente din România spre 
utilizarea serviciile evaluatorilor autorizați este exprima-
tă fără echivoc în OMF nr. 1802 din 29 decembrie 2014 
pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situ-
aţiile financiare anuale individuale și situaţiile financiare 
anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial nr. 963 
din 30 decembrie 2014. În articolul 75 (2) din acest Or-
din se precizează: „Valoarea justă a activelor se determină, 
în general, după datele de evidenţă de pe piaţă, printr-o 
evaluare efectuată, de regulă, de evaluatori autorizaţi, 
potrivit legii. În situaţia în care nu există date pe piaţă 
privind valoarea justă, din cauza naturii specializate a ac-
tivelor şi a frecvenţei reduse a tranzacţiilor, valoarea justă 
se poate determina prin alte metode utilizate, de regulă, de 
către evaluatori autorizaţi, potrivit legii”.

Reglementările contabile cuprinse în OMF nr.1802 
din 29 decembrie sunt în mare parte compatibile cu cele 
cuprinse în IFRS ediția 2017, care, pe parcursul celor 
cca. 4.000 de pagini conțin o mulțime de comentarii și 
justificarea deciziilor experților contabili referitoare la 
aplicarea diferitelor tehnici de evaluare a tuturor cate-
goriilor de active și datorii. Or, cunoașterea raționamen-
telor economice care stau la baza adoptării unui anumit 
tratament pentru recunoașterea și evaluarea unui activ 
sau datorii este de mare ajutor pentru instruirea continuă 
a evaluatorilor autorizați membri ANEVAR.

Tendința 3. Seminare de instruire 
continuă cu caracter predominant 
aplicativ

Accentuarea caracterului practic al seminarelor de 
instruire continuă este o altă tendință care derivă din 
solicitările cursanților pentru prezentarea și comentarea 
detaliată a studiilor de caz complexe privind evaluarea 
unor active, grup de active, grup de active și datorii, seg-
mente de activitate ale unei întreprinderi, etc. Cred că o 
solicitare din partea Consiliului Director pentru obți-
nerea de propuneri cu studii de caz de evaluare, urmată 
de o selectare a unor teme practice pentru seminarele 
de instruire continuă este o cale importantă pentru im-
pulsionarea participării mai multor membri ANEVAR 
la aceste seminare. Or, scopul principal al participării 

la seminare nu trebuie să fie bifa-
rea numărului de ore obligatorii de 
pregătire, ci însușirea corectă a ce-
lei mai bune practici de evaluare pe 
baza unui caz concret de evaluare.  

Tendința 4. Esența 
evaluării constă în ecuația 
„Evaluarea = Estimare”

În opinia publică, inclusiv în me-
diul juridic, a început se se realize-
ze că procesul de evaluare este un 
proces de  estimare și nu de calcul 
al unor sume precise, eventual și cu 
una sau două zecimale. Ca urmare, 
orice estimare este posibil să genere-
ze aprecieri subiective asupra unor 
factori care pot influența valoarea 
unui bun. Astfel de aprecieri nu 
trebuie să fie interpretate nicicum 
ca fiind erori imputabile evaluato-
rului. În acest sens, articolul nr. 70 
din OMF nr. 1802 din 29 decembrie 
2014 face precizări clare despre înțe-
legerea corectă a conceptului „esti-
mare”, în domeniul legislației finan-
ciar – contabile, respectiv: 

„Ca rezultat al incertitudinilor 
inerente în desfăşurarea activită-
ţilor, unele elemente ale situaţiilor 
financiare anuale nu pot fi evaluate 
cu precizie, ci doar estimate… Pro-
cesul de estimare implică raţiona-
mente bazate pe cele mai recente in-
formaţii credibile avute la dispoziţie. 
O estimare poate necesita revizuirea 
dacă au loc schimbări privind cir-
cumstanţele pe care s-a bazat aceas-
tă estimare sau ca urmare a unor noi 
informaţii sau a unei mai bune ex-
perienţe. Prin natura ei, revizuirea 
unei estimări nu reprezintă corecta-
rea unei erori”

O diseminare largă în opinia pu-
blică a accepțiunii corecte a concep-
tului „estimare”, din optica legisla-
ției financiar – contabile, trebuie să 
fie o preocupare permanentă a fiecă-
rui evaluator, cu efect direct asupra 
creșterii prestigiului profesiei. 

 Ű În opinia 
publică, inclusiv 
în mediul juridic, 
a început se 
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procesul de 
evaluare este 
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estimare şi nu 
de calcul al unor 
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una sau două 
zecimale.
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Dr. ing.  

Ionuț-Cristian 

Scurtu,

Membru  

ANEVAR

În calitate de membru titular am parcurs cu bine primul meu an alături 
de ANEVAR. Doresc să vă împărtăşesc acest parcurs în speranța că 
vă va aminti de începutul carierei dumneavoastră sau că vă va convin-
ge să urmați această profesie. Experiențele noastre ne definesc. Le voi 
sumariza mai jos pe cele din primul meu an de evaluator şi trebuie să 
menționez că mă adresez în special membrilor stagiari ce vor să facă 
primi paşi în cadrul asociației. 

Primul an  
în profesia  
de evaluator

P
regătirea mea de bază, specia-
lizarea electromecanică navală, 
nu oferă o pregătire în vederea 
alegerii profesiei de evaluator, 
dar te învață să gestionezi pro-
iecte, să respecți termene și să 

lucrezi în echipă. De aceste elemente ai 
nevoie pentru a deveni evaluator, indife-
rent de formarea ta inițială. 

Abia la finalul stagiului de practică am 
găsit logica pe care s-a bazat întreaga peri-
oadă de pregătire. Recunosc însă că mi-a 
fost greu să înțeleg unele aspecte legate de 
economie, construcții sau legislație. ANE-
VAR nu îți impune modele de urmat, ci 
clădește un mod de gândire critic și te in-
formează pentru a putea face față provocă-
rilor din evaluările tale viitoare.  Consider 
că informațiile și formatul cursului inițial de 
formare acoperă nevoile unui candidat pen-
tru a deveni membru titular și pentru a-l 
propulsa dincolo de primul an de activitate.

Parcursul meu a fost unul captivant, 
deoarece a trebuit să merg în inspecții în 
tot județul, am evaluat grajduri de bovine, 
spații comerciale cu suprafețe de la 8 mp 

la 250 mp și felurite locuințe. Am ajuns 
astfel să cunosc mai bine hățișul legislativ 
și administrația locală prin interacțiunea 
directă cu acestea. Se zice că nevoia te în-
vață și se pare că așa și este. 

Nu am multă experiență, dar iată ce 
cred eu că ai de făcut pentru un an bun de 
început în profesia de evaluator:

1. Nu pierde vremea. Stabilește pe cât de
repede posibil o inspecție și solicită
toate documentele de care ai nevoie.

La fiecare contact cu o nouă evaluare
acționează imediat, nu face promisiuni, 
mergi și investighează problema, cerințele 
și, mai ales, scopul acelei evaluări. Nu am 
avut un cod vestimentar impus la inspec-
țiile programate, dar de fiecare dată am 
fost prompt și am lăsat o bună impresie.

2. Tratează-ți cu respect și seriozitate
partenerii și clienții.

Dacă nu faci asta, vei pierde orice fel
de recomandări. Ține minte că imaginea 

48 VALOAREA

De la cititori



Acum, făcând o 

analiză a perioadei 

parcurse, îmi dau 

seama că am făcut 

o alegere bună și că 

ANEVAR reprezintă o 

nouă „familie” în care 

crești, dai un examen 

al maturității și în care 

profesia îți aduce 

împliniri personale 

și profesionale.

profesiei de evaluator stă în atitudinea fi-
ecărui membru. Îți recomand pentru în-
ceput o strângere de mână puternică și o 
atitudine prietenoasă.

3. Așteaptă, înțelege și apoi vorbeș-
te. Rezolvă problema doar dacă ești 
competent.

Solicitările primite de evaluatori sunt 
destul de diverse și unele ne pot depăși 
capacitatea personală de analiză sau de 
lucru. Nu au fost puține cazuri în care 
am lăsat o lucrare să meargă către cineva 
mult mai avizat decât mine. Așa m-am 
simțit confortabil și nu m-am angajat 
pentru orice tip de evaluare, înțelegând 
pe deplin cunoștințele și puterile mele. 
Pentru început, așteaptă să vorbească cli-

entul primul, înțelege solicitarea și câștigă 
încrederea persoanei prin seriozitate și 
profesionalism.

Nu credeam, dar am avut un început 
anevoios, în care rapoartele pentru im-
pozitare au reprezentat majoritatea lucră-
rilor de evaluare. Acum, făcând o analiză 
a perioadei parcurse, îmi dau seama că 
am făcut o alegere bună și că ANEVAR 
reprezintă o nouă „familie” în care crești, 
dai un examen al maturității și în care 
profesia îți aduce împliniri personale și 
profesionale.

A fost un an de succes! În primul an de 
evaluator am avut parte de experiențe plă-
cute și mi-am format noi relații comercia-
le și personale. Vă doresc satisfacții în ac-
tivitatea dumneavoastră, putere de muncă 
și evaluări cât mai frumoase!

VALOAREA  |  Q3 2018 49

De la cititori



C
ontinuăm să prezentăm şi 
în acest număr al revistei 
„Valoarea, oriunde este ea“ 
setul de informaţii de piaţă 
utile atât evaluatorilor, cât 
şi 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 şi 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 şi le vor 
corela cu datele din tabelele de mai 
jos. De exemplu, nivelul ratelor de 
capitalizare nu poate fi mai mic decât 
valorile minime ale ratelor prezentate 
în aceste tabele, cel mai probabil si-
tuându-se în jurul nivelului superior al 
intervalelor referitoare la aceste rate.

Capitolul 1: Premise şi Definiții

1. BIROURI

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

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

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

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

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

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

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

Informaţii corelate cu evaluarea proprietăţilor 
imobiliare şi cu evaluarea întreprinderii
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 Ű Colliers, Knight Frank, JLL, 
DTZ: Chiriile raportate sunt de 
tip triplu net - toate cheltuielile 
sunt suportate de către chiriaș 
(impozitele, utilitățile și repara-
țiile sau cheltuielile aferente spa-
țiilor comune și alte cheltuieli 
necesare pentru menținerea și 
exploatarea proprietății închiria-
te). Acestea pot fi plătite de către 
proprietar, dar sunt refacturate 
chiriașilor prin „service charge” 
(incluzând, dar fără a fi limita-
te la, categoriile listate mai sus). 
Nota bene: cheltuielile de capital 
rămân în sarcina proprietarului. 

 Ű Colliers, Knight Frank, JLL, 
DTZ, Darian: Chiriile raporta-
te sunt de tip contractual, astfel 
nu se iau în considerare facilită-
țile acordate de către proprietar 
(luni de chirie gratuită, contri-
buția proprietarului la amenaja-
rea spațiului). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. CENTRE COMERCIALE

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

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

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

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

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

Locație central Piața Victoriei

semicentral
Floreasca, Barbu Văcărescu,  

Piața Presei, Politehnica, Lujerului

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

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

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

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

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

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

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

și prețul de tranzacționare/
prețuri negociate. 

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

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

3. SPAȚII INDUSTRIALE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Urmează tabele cu date la Q2 2018:
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 Ű CBRE România

Segment de piaţă București
Orașe primare  

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

Orașe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, 

Ploiești, Pitești, Arad)

Spaţii de birouri

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

prime rent: 18.5 
central: 14.5 - 17 

semicentral: 13.5 - 16.5 
periferie: 9 - 12

11 - 14 8 - 12

Rata medie de neocupare (%) 8% 5 - 10% n/a

Rata de capitalizare (%) * 7.25% 8% - 9% 9 - 10%

Centre comerciale

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

(eur/mp/lună)
65 35 - 40 20 - 25

Rata de capitalizare (%) * 6.50% 7.5% - 8% 8% - 9%

Industrial

Chirie medie clasa A 
(eur/mp/lună)

4 -4.25 pentru suprafețe 
< 10.000 mp 

3,5 - 4 pentru suprafețe  
> 10.000 mp

3,3 - 4  
în funcție de suprafață

2.50 - 3.50  
în funcție de suprafață

Rata medie de neocupare (%) 2,0% 2 - 5% n/a

Rata de capitalizare (%) * 8.00% 8.00% - 9.00% 9.00% - 10.00%

* 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 9%

Timișoara, Iași

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

Brașov

Rata  
de capitalizare (%)

produse 
primare 7.25-7.75%

produse 
primare în Iași, 
Cluj Napoca, 

Timișoara

8% - 9%

interes foarte 
limitat din partea 
investitorilor și 
transparență 

redusă a 
tranzacțiilor

n.a.

produse 
secundare 8.0% - 9.5%

Centre 
comerciale

Chirie contractuală 
pentru un spaţiu de 
100 mp la parter, 

moda (eur/mp/lună)

produse 
primare 55 - 70 produse 

primare 30 - 40
media pe 

centrele din țară 15 - 30
produse 

secundare 40 - 50 produse 
secundare 15 - 20

Rata  
de capitalizare (%)

produse 
primare 6.5 - 7.25%

produse 
primare 7.5% - 8.0% media pe 

centrele din țară 8.5-9.5%
produse 

secundare 8.0-9.5%

Spaţii 
industriale

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

< 3,000 mp 4.0 - 4.2

Brașov, 
Timișoara, 

Ploiești, Arad, 
Pitești

3.5 - 4.0
Sibiu, Craiova, 
Târgu Mureș 3.75 - 4.00

> 3,000 mp 4.0 - 4.2 Constanţa, Iași, 
Cluj Napoca 3.5 - 4.0

Rata medie  
de neocupare (%) medie piaţă <2%

Brașov 5%

Sibiu, Craiova, 
Târgu Mureș n.a.

Cluj Napoca, 
Timișoara 5%

Iași, Constanţa n.a.

Rata  
de capitalizare (%)

medie piaţă 8.50-8.75%
produse 
primare

8.75-9.00-%
Sibiu, Craiova, 
Târgu Mureș

9.5-10.5%
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 Ű Darian DRS

Segment de piaţă București
Orașe primare  

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

Orașe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, 

Ploiești, Pitești, Arad)

Spaţii de birouri

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

ultracentral: 15 - 19 
central: 14 - 17 

semi-central: 12 - 15

Iași: 9 - 13 
Cluj Napoca: 14 - 16 

Brașov: 10 - 15 
Timișoara: 12.5 - 15 

Constanţa: 8 - 13

Sibiu: 7 - 12                                                                                    
Craiova: 8 - 11                                                                         

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

Rata medie  
de neocupare (%) 10%

Iași: 8% 
Cluj Napoca: 10% 

Brașov: 8% 
Timișoara: 5% 

Constanţa: 12%"

Sibiu: 10%                                                                                    
Craiova: 10%                                                                          

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

Rata de capitalizare (%)
clasa A: 7.00 - 8.00% clasa A: 8.00 - 9.00% clasa A: 8.50 - 9.50%

clasa B: 8.00 - 9.00% clasa B: 8.50 - 9.50% clasa B: 9 - 10.00%

Centre comerciale

Chirie cerută,  
pentru un spaţiu de 100 

mp la parter, moda  
(eur/mp/lună)

ultracentral: 30 - 60                                                                          
central: 25 - 40                                                                          

median și periferic: 15 - 25

Iași: 12 - 20 
Cluj Napoca: 15 - 30 

Brașov: 12 - 20 
Timișoara: 15 - 25 

Constanţa: 10 - 15"

Sibiu: 12 - 25                                                                                    
Craiova: 15 - 25                                                                         

Târgu Mureș: 7 - 14                                                                                                       
Ploiești: 10 - 20                                                                 
Pitești: 10 - 20                                                             

Arad: 8 - 15

Rata de capitalizare (%)

Artere comerciale principale: 
7.25 - 8.50%

Artere comerciale principale:  
8.00 - 9.00%

Artere comerciale principale:  
8.50 - 9.50%

Artere comerciale secundare: 
8.50 - 9.50%

Artere comerciale secundare:  
9.00 - 10.00%

Artere comerciale secundare: 
9.00 - 10.00%

Industrial

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună) 3 - 4.5

Iași: 3 - 4.5 
Cluj Napoca: 3 - 4.5 

Brașov: 3 - 4.5 
Timișoara: 3 - 4.5 

Constanţa: 2.5 - 4.5"

Sibiu: 2.5 - 3.5                                                                                    
Craiova: 3 - 4                                                                          

Târgu Mureș: 2.5 - 3.5                                                                  
Ploiești: 3 - 4                                                                        
Pitești: 3 - 4                                                             

Arad: 2.5 - 3.5

Rata medie  
de neocupare (%) 10%

Iași: 12% 
Cluj Napoca: 10% 
Brașov: 10 - 15% 

Timișoara: 10 - 15% 
Constanţa: 12 - 17%"

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

Târgu Mureș: 12 - 15%                                                                 
Ploiești: 10%                                                             
Pitești: 15%                                                             

Arad: 10 - 15%

Rata de capitalizare (%) 8.50 - 9.50% 9.5% - 10.50% 10% - 11%

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

Segment de piaţă București
Orașe primare (Iași, Cluj 

Napoca, Brașov, Timișoara, 
Constanţa)

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

Pitești, Arad)

Spaţii de birouri

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

central: 17 - 18.5 
semicentral: 12 - 15 

periferie: 8 - 11
11 - 15 9 - 11

Rata medie de neocupare (%) 7.7%

Iași: 5% 
Cluj Napoca: 7% 

Brașov: 8% 
Timișoara: 11%

n/a

Rata de capitalizare (%) 7.25% 8.25 - 8.75% 9.25%

Centre comerciale

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

(eur/mp/lună)
70 - 80 35 - 40 25 - 30

Rata de capitalizare (%) 6.75% 7.75% 8.00%

Industrial

Chirie medie clasa  
A (eur/mp/lună)

4.25 pentru suprafeţe   
< 5,000 mp; 

3.85 - 4.25 pentru suprafeţe  
> 5,000 mp

3.65 - 4 în funcţie de suprafaţă
3.4 - 3.95 în funcţie  

de suprafaţă

Rata medie de neocupare (%) 3% 4% n/a

Rata de capitalizare (%) 8.75% 8.75 - 9% 9.5 - 9.75%
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 Ű Jones Lang LaSalle

Segment de piaţă București Orașe Primare (Iași, Cluj, 
Timișoara, Brașov) Orașe secundare 

Spaţii de birouri

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

central: 18.5
semicentral: 14 – 16

periferie: 10  - 12
10 – 14 9 - 11

Rata medie de neocupare (%) 7.8%

Cluj: 5 – 6%  
Iași: 5 – 6%

Brașov: 6 – 7%
Timișoara: 5 – 6%

Constanţa: n/a

n/a

Rata de capitalizare 7.5% 8.00 – 9.25% 9.5 – 10.5%

Spaţii comerciale

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

(eur/mp/lună)
65 - 75 30- 35 20 -25

Rata de capitalizare 7.00% 7.75 – 8.50% 8.50 – 9.50%

Industrial 

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

3.5 – 4.1  
(suprafețe < 10,000)

3 - 3.5  
(suprafețe > 10,000)

2.8 – 4.1 în funcție  
de suprafață

2.5 – 3.2 în funcție  
de suprafață

Rata medie de neocupare 5% 10% n/a

Rata de capitalizare 8.5% 9.00 – 10.0% 10.0 – 11.0%
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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)

central: 16-18.5 
semicentral: 13-15 

periferic: 8-11
10-14 7-11

Rata medie de neocupare (%), 
media pe piaţă 9%

Iași: 4% 
Cluj Napoca: 3% 
Timișoara: 2%

n.a.

Rata de capitalizare (%), 
produse primare 7.50% 8.5-9% 9.5-10.5%

Centre comerciale

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

moda (eur/mp/lună)
65-70 25-40 15-20

Rata de capitalizare (%), 
produse primare 7.25% 8.0%-8.5% 9.0%-10.0%

Spaţii industriale

Chirie contractuală clasa A 
(eur/mp/lună)

4-4.2 (suprafețe mai mici  
de 3.000 mp); 

3.75-4.0 (suprafețe între  
3.000 și 10.000 mp); 

3.3-3.75 (suprafețe mai mari  
de 10.000 mp)

3.8-4 (suprafețe mai mici de 
3.000 mp); 

3.5-3.8 (suprafețe  
între 3.000 și 10.000 mp); 
3-3.5 (suprafețe mai mari  

de 10.000 mp)

3.5-4 (suprafețe mai mici  
de 3.000 mp); 

3-3.3 (suprafețe între 3.000  
si 10.000 mp); 

3-3.5 (suprafețe mai mari  
de 10.000 mp)

Rata medie de neocupare (%), 
media pe piaţă

5% 10% n.a.

Rata de capitalizare (%), 
produse primare 8.50% 9.25-10.25% 9.75-10.75%
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Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat românești și rata inflației estimată pentru anul 2017

Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat germane și americane

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

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

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

Pentru a avea o referință privind 
nivelul acestor indicatori va prezen-
tăm datele privind nivelul randamen-
telor la scadență ale obligațiunilor de 
stat românești, germane și americane 
și rata inflației previzionate pentru 
anul 2018 pentru RON, Euro și USD 
ce au fost colectate din surse de date 

publice credibile și sunt valabile la 
data de 14 septembrie  2018.

Randamentul la scadență al obliga-
țiunilor de stat germane emise în Euro 
și cu maturitate 10 ani (YTM GER, 
10y, EUR), precum și randamentul 
la scadență al obligațiunilor de stat 
americane emise în USD și cu matu-
ritate 10 ani (YTM SUA, 10y, USD) au 
fost preluate de pe site-ul Bloomberg. 
Randamentul la scadență al obligațiu-
nilor de stat românești emise în RON 
cu maturitate rămasă 10 ani (YTM 
RO, 10y, RON) a fost preluat de pe si-
te-ul Băncii Centrale Europene. Ran-
damentele la scadență ale obligațiuni-
lor de stat românești emise în Euro și 
în USD cu maturitate rămasă 10 ani 
(YTM RO, 10y, EUR), respectiv 26 ani 
(YTM RO, 26y, USD) au fost preluate 
de pe site-ul Bursei din Frankfurt.

Previziunile privind rata inflației 
(Ri) pentru anul 2018 pentru lei sunt 
furnizate de Banca Națională a Ro-
mâniei (BNR), pentru Euro și pen-
tru USD sunt furnizate de Comisia 
Europeană. 

Capitolul 2:

Informații de piață utile pentru estimarea ratei de actualizare

YTM GER,10y, EUR YTM USA,10y, USD
Series1 0.42% 2.97%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

YTM RO, 10y, RON Ri 2018, RON YTM RO, 10y, EUR Ri 2018, EUR YTM RO, 26y, USD Ri 2018, USD
Series1 4.80% 4.90% 2.63% 1.74% 5.19% 2.20%
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1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

YTM RO, 10y, RON 4.80%

Ri 2018, RON 4.90%

YTM RO, 10y, EUR 2.63%

Ri 2018, EUR 1.74%

YTM RO, 26y, USD 5.19%

Ri 2018, USD 2.20%

YTM GER,10y, EUR 0.42%

YTM USA,10y, USD 2.97%
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Al 9-lea Congres WAVO
(World Association of Valuation Organisations)

„Etica în Profesia de Evaluator“
Hotel Intercontinental, Bucureşti – 6 Septembrie 2018

Moderator panel 2 - Adrian Crivii – Președinte ANEVAR 2002-2003

Dana Ababei - Președinte ANEVAR
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Dr Lim Lan Yuan – Președinte Executiv WAVO,   
Președinte The Singapore Institute of Surveyors and Valuers

Blue Hancock – Director Servicii de Evaluare  
și Consultanță Colliers Noua Zeelandă

Scott Robinson – MAI, SRA, AI-GRS,  
AI-RRS, MRICS, Președinte Appraisal Institute 2016Paul Sanderson – Președinte International Property Tax Institute (IPTI)
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Alexander Aronsohn – FRICS, IVSC Director Tehnic Adrian Crivii, Președinte ANEVAR 2002-2003

James L. Murrett – Președinte Appraisal Institute 2018Edward Au - FHKIS FRICS MCIREAA, Viitor Președinte WAVO 2018-2020
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Conferinţa Internaţională de Evaluare IVSC - ANEVAR 
„Evaluarea Afacerii în contextul globalizării”

7 Septembrie 2018

IVSC (The International Valuation Standards Council) şi ANEVAR au găz-
duit o întâlnire la nivel mondial a evaluatorilor, în data de 7 Septembrie 
2018, la Hotel Intercontinental din Bucureşti.
Conferinţa „Evaluarea Afacerii în contextul globalizării” face parte din 
acordul de cooperare dintre cele două organizaţii, cu scopul dezvoltării 
profesiei, îmbunătăţirii profesionalismului şi promovării unor standarde 
internaţionale de evaluare a afacerii.

Ultimele noutăţi din domeniul eva-
luării au fost prezentate de spea-
kerii invitaţi:
Sesiunea I - Moderator: Dana 
Ababei - Președinte ANEVAR
•   Keynote Speaker: Nicholas Tal-

bot - IVSC CEO - Evaluarea în-
treprinderii - nevoia de standarde 
şi profesionalism la nivel global

•  Dana Ababei - Evaluarea afa-
cerii în România

•  Mauro Bini - Utilizarea multi-
plicatorilor în evaluarea afacerii

•  Diana Nikolaeva - Evaluarea în 
etapa incipientă a întreprinderii

•  Anton Lezhja - Evaluatori de 
toate tipurile de active, uniți-vă!

Sesiunea II - Moderator: Ion 
Anghel - Președinte ANEVAR 
2006-2007
•  Andrew Strickland - Introdu-

cere în utilizarea modelului Bla-
ck Scholes la evaluarea unui 
tip particular de acțiuni din 
companiile private

•  Jeffrey S. Tarbell - Ajusta-
rea multiplicatorilor preţuri-
lor de piaţă pentru riscurile 
incrementale

•  William Hanlin - Profesia de 

evaluator de întreprinderi: ne-
voia de schimbare

•  Don Gilbert - Evaluarea ris-
cului în sectorul proprietă-
ții comerciale de tip retail: de 
la închirierea unui magazin 
la întregul sector, inclusiv în 
creditare

•  Andrey Artemenkov - Metoda 
comparației tranzacțiilor (TAPA) 
şi aplicațiile ei în evaluarea în-
treprinderii şi în teoriile cu privi-
re la valoarea justă

Sesiunea III - Moderator: David 
Foster - CEO Business Valuati-
on Resources Panel despre Date 
şi cercetări: Cum să vă susţineţi 
concluziile evaluării
• Jeffrey S. Tarbell
• Sorin Petre
• Andrew Strickland
• Diana Nikolaeva
• Daniel Manațe

Dana Ababei – Președinte ANEVAR 
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Tehnologie pentru un 
impact care contează

Înțelegi valoarea companiei tale

Îți evaluezi afacerea și 
profiți de noi oportunități
www.deloitte.ro

Scanează
pentru a rămâne 
în pas cu viitorul!

Gheorghe Bădescu - Președinte fondator ANEVAR și William Hanlin - Președinte IACVS Sorin Petre – Prim Vicepreședinte ANEVAR 

Jeffrey S. Tarbell – ASA, CFA,  
Director Departamentul Financial  
Advisory Services - Houlihan Lokey 

Nicholas Talbot – CEO International Valuation 
Standards Council (IVSC)

Don Gilbert – Managing Director Australian  
Lease & Property Consultants PTY LTD
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Tehnologie pentru un 
impact care contează

Înțelegi valoarea companiei tale

Îți evaluezi afacerea și 
profiți de noi oportunități
www.deloitte.ro

Scanează
pentru a rămâne 
în pas cu viitorul!



Diana Nikolaeva – Partener Transaction 
Advisory Services Ernst & Young Bulgaria

William A. Hanlin, Jr. – CPA, ICVS,  
Președinte, Director IACVS

Mauro Bini – Profesor la Universitatea Bocconi  
din Milano, Președinte al Consiliului de Administrație  
al OIV (Organismo Italiano di Valutazione)

David Foster  
– CEO al Business Valuation Resources

Daniel Manațe  
– Președinte ANEVAR 2016-2017

Anton Lezhja – ASA, MRICS, CF, Director Departamentul Financial Advisory 
Services al Deloitte în Europa Centrală, Membru în Board-ul iiBV

Andrey I. Artemenkov – MRICS, Ph.D., Departamentul de măsurători 
economice, Universitatea de Stat de Management (GYY), Israel

Andrew Strickland  
– Președinte Education Committee iiBV
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Alege asigurarea de sănătate SanaPlan

DEZVOLTAREA AFACERII 
ÎNCEPE CU PROTECȚIA 
adecvată a angajaților tăi

www.allianztiriac.ro



Gala Premiilor ANEVAR 2018

În seara zilei de 7 septembrie, ANEVAR a organizat cea de-a treia 
ediţie a Galei Premiilor ANEVAR. În cadrul Galei au fost decernate 
premii unor personalităţi din cadrul Asociaţiei şi unei organizaţii 
internaționale, dar şi unor susţinători ai profesiei de evaluator.

Premiile decernate în cadrul 
galei din acest an sunt:

•  Premiul „Alexandru 
Gheorghiu” – Ion Anghel,
Preşedinte ANEVAR
2006-2007

•  Premiul pentru o carieră
de valoare - Radu Anton
Dimitriu, MAA, REV, EI,
EPI, VE

•  Premiul pentru colabo-
rarea remarcabilă cu
ANEVAR – IVSC (The
International Valuation
Standards Council)

•  Premiul pentru sprijinirea
profesiei de evaluator –
Filip Stoica, Preşedinte
ANEVAR 2010-2011

•  Premiul pentru cel mai

apreciat speaker ANEVAR 
în anul 2017 – Mihail  
Bojincă, Preşedinte ANE-
VAR 2004-2005

•  Premiul pentru cel mai
valoros articol din revista
„Valoarea, oriunde este
ea” în anul 2017 – Daniel
Manațe, Preşedinte
ANEVAR 2016-2017

•  Premiul Preşedintelui 
Asociaţiei – Grupul
Preşedinților ANEVAR
1992-2017

Dana Ababei, Președinte ANEVAR  
și Ion Anghel, Președinte ANEVAR 2006-2007

Dana Ababei, Președinte ANEVAR și Daniel Manațe,  
Președinte ANEVAR 2016-2017
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Dana Ababei, Președinte ANEVAR și Sorin Petre, Prim-vicepreședinte 
ANEVAR, cel care a ridicat premiul câștigat de Radu Dimitriu

Dana Ababei, Președinte ANEVAR și Scott Robinson, Președinte AI 2016 - Membru de onoare ANEVAR

Dana Ababei, Președinte ANEVAR și Nick Talbot, CEO IVSC
Dana Ababei, Președinte ANEVAR  
și Mihail Bojincă, Președinte ANEVAR 2004-2005

Dana Ababei, Președinte ANEVAR  
și Filip Stoica, Președinte ANEVAR 2010-2011
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Conferinţa „Evaluarea bunurilor  
din patrimoniul cultural - istoric”

La sfârşitul acestei luni a avut loc, la Bacău, cea de-a 
opta ediţie a conferinţei cu tema „Evaluarea bunurilor din 
patrimoniul cultural - istoric”. 
Speakerii  
acestui eveniment au fost: 
•   Adrian VASCU - Preşedinte 

ANEVAR 2014-2015 | Senior 
Partner VERIDIO S.R.L.

•  Pavel ȘUȘARĂ - Critic şi 
istoric de artă | Evalua-
tor ANEVAR şi preşedinte 
AEEAR

•  Dalina BĂDESCU - Evalua-
tor ANEVAR şi AEEAR

•  Dan IVĂNESCU - 
Expert evaluator 

PricewaterhouseCoopers
•  Dan KISILEWICZ - Consilier 

Superior Ministerul Culturii 
şi Identităţii Naţionale

•  Bogdan RUSE - Evaluator 
Fairvalue Consulting

•  Cristian GAVRILĂ - Fon-
dator SINEVA EVALUĂRI 
ARTĂ SRL

•  Andrei BOTIȘ - MRICS, Par-
tener NAI România

Temele acestui eveniment 
au fost:

•  Evaluarea bunurilor culturale 
mobile în contextul raportă-
rii financiare

•  Paradoxuri ale valorii. Con-
stantin Brâncuşi şi Marcel 
Duchamp

•  Limitări ale valorii. Antichi-
tăţi, obiecte furate, tezaur

•  Estimarea tarifului de vizita-
re a unui monument istoric

•  Heraldica şi numismatica în 
România

•  Evaluarea diamantelor
•  Achiziţia unui monument is-

toric din perspectiva unui 
evaluator

Bacău, 29 septembrie

Pavel Șușară, Critic și istoric de artă,  
Evaluator ANEVAR și președinte AEEARDana Ababei, Președinte ANEVAR

Dan Kisilewicz, Consilier Superior Ministerul 
Culturii și Identităţii Naţionale 

Dan Ivănescu, Expert evaluator 
PricewaterhouseCoopersDalina Bădescu, Evaluator ANEVAR și AEEAR

Cristian Gavrilă,  
Fondator SINEVA EVALUĂRI ARTĂ

Bogdan Ruse, Evaluator Fairvalue ConsultingAndrei Botiș, MRICS, Partener NAI România

Adrian Vascu, Președinte  
ANEVAR 2014-2015, Senior Partner VERIDIO
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