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EDITORIAL

Dragii mei,

A
nul acesta se împlinesc 100 de ani de la Unirea cea 
Mare, iar noi am decis ca ediția de faţă a revistei să 
fie una festivă, dedicată acestei sărbători naționale. 
Cuvintele cheie pe care le-am ales să definească 
tema centrală au fost: Unire și Valoare. Cinstind 

memoria înaintașilor și celebrând Valoarea, oriunde s-ar 
afla ea, în inimile noastre, în faptele sau în munca noastră, 
creăm de fapt un viitor mai bun pentru urmașii noștri. 

Pentru profesie, cele două noțiuni, Unire și Valoare, 
reprezintă baza pe care se poate construi o strategie pe 
termen lung. Consider că este un privilegiu pentru generațiile 
de astăzi să urmeze exemplul celor care au înfăptuit Unirea și 
să poarte mai departe spiritul lor. Suntem datori să fim mai 
buni, mai uniți și mai determinați decât au fost ei și să privim 
cu optimism înainte. 

Paginile revistei găzduiesc diverse articole în care 
Valoarea și Unirea sunt raportate la profesia de evaluator și 
la contextul actual economic și social.

Dana Ababei, Președinte ANEVAR, îndeamnă la implicare 
și la acțiune în contextul evoluției tehnologice în care uităm 
adesea de cel de lângă noi.  Citiți articolul său la pagina 6.

„La 100 de ani de la Unirea cea mai mare” este titlul sub 
care Adrian Vascu, Președinte ANEVAR 2008-2009 și 2014-
2015, a adunat caracteristicile ultimilor 100 de ani de istorie 
românească și a privit apoi în viitor, peste alți 50 de ani: Am 
putea, prin gândurile noastre adunate la un loc, să schimbăm 
cursul istoriei? Pagina 12.

Prim-vicepreședintele ANEVAR, Sorin Petre, scrie despre 
Standardele de evaluare, Codul de etică, colaborarea și 
schimbul de experiență și încrederea beneficiarilor de servicii 
de evaluare în pagina 8.

Raportul trimestrial, din BIG vă stă la dispoziție cu 
ultimele statistici, pentru Q3 2018 în paginile 38-45 Iar 
Raportul de activitate pentru anul 2017, al membrilor 
ANEVAR, firme și persoane fizice poate fi consultat în 
paginile 34-37.

Evenimentul de la Alba Iulia, din data de 8 decembrie, 
a avut ca temă Centenarul Marii Uniri și s-a bucurat de 
un succes deosebit. Imaginile surprinse pe parcursul Marii 
Întâlniri a Membrilor Corporativi se găsesc în paginile 52-55 

Vă doresc lectură plăcută și un an nou cu succes pe toate 
planurile!

Cu bine!

Ű RALUCA ȘLICARU,  
Editor coordonator
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Este 1 decembrie  
un moment ce trebuie 
marcat?

Sigur că este! Nu numai pentru că acum 100 de ani înaintaşii noştri au 
avut curajul să se oprească din activitatea zilnică şi, gândindu-se la bi-
nele tuturor românilor, să îşi facă timp pentru a realiza toate demersuri-
le necesare Marii Uniri, ci şi pentru că în această zi ar trebui ca noi toţi 
să ne gândim la rădăcini.

Cum ne găseşte 1 
decembrie 2018? Cu 
telefonul în mână căutând 
mesaje de la clienţi, 
prieteni, cunoştinţe. 

Chiar dacă sună patriotard, cred că 1 de-
cembrie ar trebui să fie un moment în care 
să dăm mână cu mână și la propriu, nu nu-
mai la figurat, pe Facebook, să ne amintim 
că este un moment în care acum 100 de ani 
străbunii noștri au simţit nevoie de unitate, 
nevoie de apropiere, iar noi acum suntem 
poate mai dezbinaţi și mai indiferenţi ca 
oricând. Nu cred că suntem pe deplin con-
știenţi de izolarea în care, datorită evoluţiei 
tehnologice, am ajuns să trăim. Avem zeci/
sute de prieteni cu care împărtășim pe 
reţelele de socializare glumiţe vinova-
te sau nevinovate, mesaje de mobili-
zare la grija faţă de propria persoană, 
dar foarte puţini prieteni cu care să 
împărtășim problemele reale ale vieţii de 
zi cu zi, foarte puţine persoane în ochii că-
rora să ne uităm lăcrimând fără jenă, poves-
tind întâmplări plăcute sau neplăcute din 
viaţa de zi cu zi.  

Cu fiecare minut ce trece evoluăm, ne 
transformăm în cu totul alte persoane decât 
strămoșii noștri. Este absolut normal, pen-
tru că adaptarea este condiţia primordială 
a supravieţuirii, dar să nu uităm că evoluţia 

tehnologică ar trebui să fie în slujba noastră. 
Atât timp cât avem colegi, prieteni, rude, 
sunt de părere că ar trebui să folosim in-
strumentele rezultat al evoluţiei tehologice 
pentru a ne întâlni, pentru a ne găsi timp să 
socializăm și a ne bucura de faptul că sun-
tem oameni și nu roboţi, că avem inteligen-
ţă naturală și nu artificială!

Suntem indiferenţi 
la apelurile la 
unitate ce sunt 

DANA ABABEI,

Președinte ANEVAR
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Cred cu tărie că 1 

decembrie este un 

moment ce trebuie 

marcat de fiecare 

dintre noi, dar nu 

în singurătate, în 

spatele telefoanelor 

sau laptopurilor, ci 

dând mână cu mână 

cu colegii noștri, 

cu prietenii noștri 

din viaţa reală, cu 

vecinii noștri, cu toate 

persoanele existente 

în viaţa noastră.

transmise pe toate canalele media și în toate 
publicaţiile. Dar ce reprezintă, în fapt, aces-
te apeluri? Reprezintă îndemnuri la a privi 
în jurul nostru, a ne gândi la binele tuturor 
și a ne implica! Da, a ne implica, pentru că 
numai stând în faţa tastaturii și ridiculizând 
pe unii și pe alţii nu se întâmplă nimic. Sau 
poate se întâmplă: îmbătrânim, așteptând 
ca alţii să ne rezolve problemele. Suntem 
obosiţi și prioritizăm... uitând că dacă nouă, 
ca naţiune, ne este bine, atunci fiecăruia din 
noi îi este bine.

1 decembrie ar trebui să reprezinte nu 
numai Ziua Marii Uniri, ci și o zi în care ne 
facem curat în suflet și ne gândim ce con-
tează în viaţa noastră. 

Contează versurile lui  Vasile Alecsan-
dri, pe care sunt convinsă că le cunoșteți 
cu toții?

Unde-i unul, nu-i putere
La nevoi şi la durere.
Unde-s doi, puterea creşte
Și dusmanul nu sporeşte!

Da, ar trebui să conteze, pentru fiecare 
dintre noi, chiar dacă nu avem dușmani. 
Indiferent ce activitate desfășurăm, mun-
ca în echipă este ceea ce poate aduce suc-
ces fără a genera frustrări.

Suntem evaluatori, iar anul trecut am 
aniversat 25 de ani de existenţă a profe-
siei în ţara noastră. Suntem sclavii teh-
nologiei și în cadrul tuturor întâlnirilor 
uzuale ale celor ce fac parte din profesie 
am primit solicitări pentru organizarea de 
adunări care să ne ofere posibilitatea de a 
socializa, pentru a ne cunoaște mai bine. 
Da, este nevoie să ne cunoaștem pentru a 
deveni o forţă, pentru a câștiga respectul 
publicului. Da, este nevoie să ne vedem 
„faţă în faţă” pentru a avea încredere unii 
în alţii, dar fiecare din noi poate stabili 
întâlnirile, nu trebuie să aștepăm iniția-
tiva altora.

Îmi amintesc cu mare plăcere de în-
tâlnirile evaluatorilor de acum 20 de ani, 
când toată lumea cunoștea pe toată lumea 
și se legau prietenii sincere, curate, ce du-
rează și acum. Este momentul să ne unim 
pentru a ne face auzită vocea, este mo-
mentul să ne gândim la câte putem realiza 
prin unitate. 

Putem afla ce frumoasă este profe-
sia noastră ce ne dă șansa să descoperim 
zilnic aspecte noi ale vieţii, ne dă șansa 
să exersăm funcțiile celui mai important 
organ al organismului uman – creierul - 
diminuând astfel riscul de a face „boala 
Alzheimer”, datorită caracterului nerepe-
titiv al activităţii noastre, datorită faptului 
că întotdeauna trebuie să ne folosim logi-
ca în argumentarea concluziilor evaluării. 

Cred cu tărie că 1 decembrie este un 
moment ce trebuie marcat de fiecare din-
tre noi, dar nu în singurătate, în spatele 

telefoanelor sau laptopurilor, ci dând 
mână cu mână cu colegii noștri, cu 
prietenii noștri din viaţa reală, cu 
vecinii noștri, cu toate persoanele 
existente în viaţa noastră, fiind un 

moment de răscruce: să ne gândim 
ce putem noi face astfel încât cei ce 

vor fi aici peste 100 de ani să fie mândri 
de noi, așa cum suntem noi azi de stră-
moșii noștri! 
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SORIN PETRE,  

Prim-vicepreședinte 

ANEVAR

Despre valoare discutăm în fiecare zi, prin natura profesiei pe care ne-
am ales-o. De aceea, în cadrul acestui articol am să încerc să abordez 
câteva aspecte aferente unității în evaluare, valoarea pe care cred că 
ar aduce-o profesiei o astfel de unitate. Având în vedere definiția aces-
tui termen, în sensul de „coeziune, omogenitate, solidaritate, unire …”, 
unitatea, pentru evaluare şi evaluatori, ar trebui să se manifeste prin 
modul în care se abordează un astfel de serviciu (standarde de evalu-
are), prin comportamentul evaluatorilor în exercitarea profesiei (Codul 
de etică) dar şi printr-un spirit de colaborare constructivă între evalua-
tori. Profesia de evaluator este într-o continuă schimbare, într-o conti-
nuă adaptare la cerințele pieței, astfel încât o abordare unitară a mo-
dului în care ne desfăşurăm activitatea nu poate conduce decât la o 
creştere a încrederii beneficiarilor serviciilor de evaluare în această pro-
fesie, încrederea publicului fiind după părerea mea principalul element 
de care depinde viitorul evaluatorilor.

Valori & Unitate

A
NEVAR, ca asociație profesi-
onală, elaborează standarde 
de evaluare bine aliniate la 
cerințele pieței și la cele mai 
bune practici și a implemen-
tat un Cod de etică aliniat la 

principiile de comportament profesional 
unanim acceptate în domeniul activităților 
liberale. Prin atribuțiile pe care le are, aso-
ciația organizează periodic conferințe, se-
minare și cursuri de pregătire profesională 
creând astfel atât premisele unei abordări 
unitare în evaluare, cât și posibilitatea ca 
evaluatorii să-și poată împărtăși din expe-
riența cumulată. Este evident că, din punct 
de vedere al unității, asociația a făcut pași 

importanți, are implementate instrumen-
tele adecvate atingerii acestui obiectiv și 
este pregătită să continue în aceeași direc-
ție. În paragrafele următoare aș vrea totuși 
să menționez câteva aspecte pe care le con-
sider relevante din această perspectivă. 

Constatăm, în ultima perioadă, că o 
serie de utilizatori ai serviciilor de eva-
luare solicită respectarea unor standarde 
care să fie acceptate la nivel global sau 
cel puțin la nivel european de către pro-
fesie. Astfel, în condițiile implementării 
unor directive europene în legislația lo-
cală, se solicită tot mai des ca evaluările 
să fie efectuate cu respectarea cerințelor 
Standardelor Internaționale de Evaluare 
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(IVS). Un exemplu în acest sens îl repre-
zintă reglementările emise de Autoritatea 
de Supraveghere Financiară pentru piața 
de capital și fondurile de investiții (Or-
ganisme de Plasament Colectiv în Valori 
Mobiliare) care fac referire la IVS atunci 
când sunt solicitate servicii de evaluare. 
Mă aștept, de asemenea, ca, în implemen-
tarea în legislația locală a cerințelor direc-
tivei europene privind rezoluția bancară1, 
Banca Națională să facă referire tot la 
IVS pentru evaluările cerute în acest pro-
ces. Exemplele pot continua cu evaluări 
pentru raportare financiară pe standarde 
internaționale, pentru conformarea cu 
reglementări fiscale aliniate la cerințele 

europene, evaluări care trebuie să fie tra-
tate într-un mod unitar, acceptabil la nivel 
global sau european. 

În aceste condiții, este de așteptat ca 
rolul standardelor internaționale de eva-
luare să crească în viitor în rândul uti-
lizatorilor de servicii de evaluare, atât 
pentru că IVS cuprind cele mai bune 
practici pentru evaluarea unei game largi 
de bunuri (întreprinderi, proprietăți imo-
biliare, echipamente, active intangibile și 
instrumente financiare), cât și pentru că 
pot fi aplicate la nivel global, asigurând 
astfel o unitate în abordare. Standarde-
le elaborate de ANEVAR au încorporat 
de-a lungul timpului IVS integral, ediția 
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Consider că modul 

în care asociația 

se raportează la 

această „problemă” 

este menit să 

asigure în continuare 

compatibilitatea 

integrală între 

standardele de 

evaluare locale și 

cele internaționale, 

ca răspuns la 

tendința din ce în 

ce mai vizibilă venită 

din piață pentru 

astfel de servicii

2018 a acestora incluzând toate standar-
dele cuprinse în ediția IVS 2013. Asoci-
ația și-a propus ca și edițiile viitoare ale 
standardelor ANEVAR să urmeze aceeași 
abordare, la întâlnirea de la Alba Iulia, 
din luna decembrie, a membrilor corpo-
rativi, fiind prezentate etapele ce urmează 
a fi parcurse pentru adoptarea noii ediții 
a standardelor de evaluare ANEVAR, sub-
liniindu-se faptul că acestea vor include 
standardele actualizate IVS. Consider că 
modul în care asociația se raportează la 
această „problemă” este menit să asigure 
în continuare compatibilitatea integra-
lă între standardele de evaluare locale și 
cele internaționale, ca răspuns la tendința 
din ce în ce mai vizibilă venită din piață 
pentru astfel de servicii. Observăm, de 
asemenea, că tot mai multe asociații pro-
fesionale adoptă IVS, direct sau indirect, 
lucru care nu poate decât să contribuie la 
acea unitate de abordare a serviciilor în 
cadrul breslei evaluatorilor.  

O tendință similară de coeziune, de 
abordarea unitară în cadrul profesiei, o 
observăm și dacă ne uităm la cerințele de 
comportament deontologic al profesio-
niștilor care o compun. La nivel global, 
organizațiile locale adoptă principii si-
milare de etică profesională și au apărut 
forme de asociere transfrontalieră și pe 
această temă. Recent, ANEVAR a aderat 
la „International Ethics Standards Coa-
lition” (https://ies-coalition.org/), o coa-
liție care promovează principii înalte de 
etică profesională pe care le recomandă 
a fi implementate de către membrii coa-
liției, tocmai pentru a asigura o mai mare 
unitate în rândul evaluatorilor și a crește 
astfel încrederea în rândul utilizatorilor 
serviciilor profesionale.  

Nu în ultimul rând, asigurarea uni-
tății în furnizarea serviciilor de evaluare 
nu poate fi realizată fără un program de 
pregătire profesională bine structurat, de 
la cerințele de competențe ce trebuie acu-
mulate pentru accesul în profesie, până 

la solicitarea de actualizare permanentă a 
cunoștințelor. Examenul de acces în sta-
giatură, cursurile inițiale de pregătire pro-
fesională pentru diferite specializări, pro-
gramul de pregătire continuă anuală, sunt 
activități pe care ANEVAR le-a imple-
mentat și care sunt în permanență adap-
tate la cerințele pieței. Și din acest punct 
de vedere s-au făcut pași importanți și, 
având în vedere că în viitor este de aștept 
ca cererea de servicii de evaluare să fie din 
ce în ce mai mare, probabil cu o schim-
bare în structura tipurilor de evaluări so-
licitate și a scopului acestora, asigurarea 
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competenței profesionale a evaluatorilor 
trebuie să rămână o prioritate pentru aso-
ciație. Adaptarea cursurilor, seminarelor 
și a temelor conferințelor organizate de 
ANEVAR pentru membrii săi este abso-
lut necesară pentru creșterea competenței 
evaluatorilor pentru a putea face față ce-
rințelor tot mai complexe și diverse venite 
din partea beneficiarilor. Trebuie mențio-
nat pe această temă a unității în evaluare 
rolul important pe care activitatea de mo-
nitorizare din cadrul ANEVAR îl joacă, 
prin diseminarea periodică a deficiențelor 
constatate în cadrul verificărilor efectuate 

și identificarea nevoilor de pregătire pro-
fesională a membrilor asociației.   

Concluzionând, în contextul unei cereri 
tot mai pregnante din partea utilizatorilor 
de aplicare unitară a serviciilor profesio-
nale de evaluare, atât la nivel local, dar tot 
mai frecvent și la nivel european și global, 
ANEVAR are implementate instrumentele 
necesare pentru satisfacerea acestei cereri, 
instrumente pe care trebuie să le adapteze 
permanent pentru a răspunde situațiilor tot 
mai complexe observate în piață. 

1 rezoluția bancară este un proces de insolvență care 
se dorește să adreseze specificul sistemului bancar
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ADRIAN VASCU, 

Președinte ANEVAR 

2014-2015, Senior 

Partner Veridio

La 100 de ani de la 
Unirea cea mai mare

Nu voi vorbi în acest articol despre standarde de evaluare, valori, pie-
țe, tarife şi cursuri. Toate sunt parte dintr-o profesie care, la rândul ei, 
e parte dintr-un grup de profesii care, la rândul lor, deservesc întreaga 
populație ce reprezintă oamenii care viețuiesc în România şi a căror 
viață depinde de nivelul general de trai care caracterizează țara. Ni-
meni dintre noi, atât la nivel global, cât şi la nivel de individ „nu o poa-
te duce bine“ pe termen lung dacă, pe ansamblu, societatea este în 
declin. La scara istoriei este evident că degeaba urci în interiorul unei 
sfere care este în coborâre. Aşa că, după cum vor evolua lucrurile la 
nivel general, ne vom putea face planuri despre cum vom evolua şi noi 
la nivel de indivizi sau grupuri de indivizi.

D
e aceea, textul meu de astăzi 
privește cu predilecție acești 
100 de ani pe care i-am îm-
părțit în trei perioade impor-
tante: perioada interbelică - 
până după al doilea război 

mondial (1918-1945), perioada regimului 
comunist (1946-1989) și perioada postre-
voluționară (1990-2018). 

Voi trece în revistă câteva repere eco-
nomice și sociale ale acestor perioade, iar 
cu coada ochiului voi încerca să privesc și 
dincolo de extremități:

 Ű 1918 este anul când România Mare s-a
înfăptuit, având o suprafață teritorială 
de 295.000 kilometri pătrați (cea mai 
mare din istoria României);  

 Ű 2018 este anul în care societatea se gă-
sește într-o dezbinare vizibilă. Între 
puterile statului este un joc de-a șoa-
recele și pisica, evident în detrimentul 
cetățeanului. Bisericile, ortodoxă și 
greco catolică, participante împreu-
nă la Unirea din 1918, acum nu mai 
tolerează să slujească în comun sfin-
țirea unui monument care evocă ace-
le vremuri. Inclusiv între profesiile 
liberale se regăsește acest fenomen al 
dezbinării;

 Ű am avut și încă mai avem potențial
natural cu tot ce ne trebuie: munți, 
mare, câmpii, lemn, petrol, gaze, aur, 
argint, alte metale prețioase, minereu, 
ape de izvor. Ceva ne-a lipsit să fim, ca 
venit/cap de locuitor, la nivelul Fran-
ței, de exemplu? O fi de vină pozițio-
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La scara istoriei este 

evident că degeaba 

urci în interiorul 

unei sfere care 

este în coborâre.

narea geografică, au fost prea multe 
războaie în această zonă, mentalitatea 
tuturor de aici a fost una așa-zis bal-
canică sau nu am avut conducătorii 
care să ne facă să progresăm. Sunt de 
vină, deci, o parte dintre ele sau toate 
la un loc;

 Ű principalele atuuri în toţi acești 100
de ani au fost resursele și numărul 
populației, care au reprezentat și re-
prezintă o interesantă piață de desfa-
cere. Resursele au fost exploatate ba 
de germani, ba de fosta URSS, ba, in-
tensiv, pentru plata datoriilor externe 
în perioada comunistă. După 1989 s-a 

făcut din nou negoț cu avuția noastră, 
ba pentru NATO, ba pentru Uniunea 
Europeană;

 Ű pământul a reprezentat un subiect fier-
binte în toate perioadele de mai sus: fie 
că ne referim la reforma agrară din anul 
1921, fie că ne referim la reforma agrară 
din anul 1946, fie că ne referim la pu-
nerea în posesie și restituirea proprietă-
ților de după anul 1990. Iar astăzi este 
foarte scump. Prea scump. La propriu. 

 Ű sfârșitul fiecăreia dintre primele două
perioade a însemnat o schimbare de 
regim (1946, 1989);
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Regimurile succesive 

și schimbările lor 

au fost și sunt o 

manifestare a puterii 

în acest spațiu.

 Ű în anul 1918, șeful statului era regele
Ferdinand, de origine germană;

 Ű în anul 2018, șeful statului este Klaus
Iohannis, de origine germană; 

 Ű am fost beligeranți în ambele războa-
ie mondiale. Al doilea război mondial 
l-am început alături de Germania și
aliații ei și l-am încheiat alături de Ru-
sia și aliații ei. O consecință a acestei
atitudini a fost că nu ni s-a recunoscut
caracterul de cobeligerantă;

 Ű începând cu anul 1938 (februarie, 11)
am trăit în autocrație până în anul 
1989 (dictatura lui Carol al II-lea, 
Ion Antonescu, Gh. Gheorghiu Dej, 
Nicolae Ceaușescu);

 Ű multe din lucrurile pozitive realizate
au fost schimbate și înlocuite cu alte-
le, numai pentru că s-a schimbat re-
gimul. Regimurile succesive și schim-
bările lor au fost și sunt o manifestare 
a puterii în acest spațiu. Un exemplu, 
având consecințele cele mai grave, 
este acela că infrastructura rutieră 

este și a rămas cea mai puțin dezvol-
tată la nivel de Europa. 

 Ű fiecare dintre cele trei perioade a avut
parte de o criză economică. Prima, 
între 1929-1933 și a treia, între 2008-
2010. Perioada a doua a generat prin 
regimul însuși o criză, începând cu 
anii 70-80, până la sfârșitul regimului 
comunist.

Ajută la ceva reperele de mai sus? Ca 
orice previziune, analiza informațiilor an-
terioare este un punct de pornire.

Dacă ar fi să reprezentăm grafic acești 
ani am avea următoarea imagine: (Fig.1)

După cum se observă, repartizarea 
celor trei perioade are o formă regulată 
(de clopot). Acest lucru m-a determinat 
să merg cu privirea cu 50 de ani înainte 
de 1918.

Am ajuns în anul 1866, când a avut 
loc din nou o schimbare majoră de regim, 
respectiv când a fost instaurată Monarhia, 
respectiv a fost căutat un domnitor stră-
in după detronarea lui Alexandru Ioan 
Cuza. Astfel, Carol I a devenit primul rege 
al României.

Fig.1
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La mulți ani 

pentru 2019 și 

pentru (cel puțin) 

următorii 50 de ani!

Graficul (Fig.2) arată o succesiune inte-
resantă de perioade cu o anumită periodi-
citate cu „borne“ istorice importante pen-
tru anii care le-au urmat.

Logica m-a condus la gândul că o pre-
viziune, posibilă din punct de vedere gra-
fic, ar fi următoarea:

Care este previziunea peste 50 de ani? 
Ce va mai adăuga România la cei 100 de 
ani de la Marea Unire? Eu știu că atunci 
vor fi 100 de ani de când m-am născut. 
Știm oare și altceva despre ce va fi? Va 
urma din nou o schimbare care să acope-
re următorii 50 de ani?

Dacă am putea să stabilim noi ce se va 

întâmpla? Am putea să ne dorim cu toții 
aceleași lucruri? Am putea, prin gândurile 
noastre adunate la un loc, să schimbăm în 
bine cursul istoriei? Ce ne-am dori oare? 
Conducători mai competenți? Mai patri-
oți? O schimbare de mentalitate? Renun-
țarea la dezbinarea actuală și la interese 

mărunte și de grup? Ceva din toate aces-
tea? Toate la un loc? Mai adăugați și dum-
neavoastră. Sau ștergeți. Și haideți să ne 
gândim împreună ce e bine pentru noi și 
România în următorii 50 de ani și să mer-
gem în acea direcție. 

La mulți ani pentru 2019 și pentru (cel 
puțin) următorii 50 de ani! 

Fig.2

Fig. 3

VALOAREA  |  Q4 2018 15



 Ű ANDREI BOTIȘ, 
Managing Partner NAI România

Unitatea este izvorul 
Valorilor noastre

„Această unire românească n-ar avea nicio valoare dacă 
nu s-ar sprijini pe însăşi conştiinţa noastră despre necesitatea 
ei, despre caracterul ei sacru, nezguduit, despre ceea ce e as-
tăzi; ceea ce nu înţelege o mulţime de lume, o condiţie pentru 
existenţa însăşi a poporului nostru.’’ Vorbe sacre ale mare-
lui istoric și scriitor Nicolae Iorga, atât de valabile până în 
prezent. 

Trăim încă același zbucium, aceeași luptă continuă pen-
tru a convinge poporul român că singura modalitate de 
izbândă în orice facem este unitatea noastră ca națiune. 
Valoarea noastră, onoarea noastră de români cu rezultate 
excepționale în atât de multe domenii va fi recunoscută pes-
te tot în lume doar dacă suntem uniți. Marile noastre valori 
vor avea vocea suficient de puternică încât să se facă auzită 
în jurul globului doar dacă în spatele acestora vom sta noi, 
națiunea română unită care luptă cu îndârjire și încăpățâna-
re, care strigă cu putere și convingere: „Avem valori și sun-
tem mândri de ele!”.

Victor Deleu declara: „Mântuirea neamului nostru nu 
ne va veni de nicăieri dacă noi nu ne vom şti-o afla... În noi 
zace generaţia viitorului şi numai noi vom fi în stare să ne 
luptăm pentru drepturile unei vieţi corespunzătoare idealu-
rilor noastre.” Nimic mai adevărat și totuși nimic mai greu 
de înfăptuit în zilele noastre. E greu să recunoaștem că totul 
depinde, de fapt, de noi. Noi trebuie să ne promovăm țara, 
noi trebuie să ne promovăm valorile. Din păcate, mi s-a în-
tâmplat de foarte multe ori să mă aflu în afara țării și să aud 
în jurul meu români denigrând cu atâta patos neamul și țara 
în care s-au născut.... Aceiași români care se declară ofensați 
de „imaginea românului” în afara țării și de supliciile pe care 
le îndură aflându-se sub „stigmatul” nației. Dați-mi voie să 
susțin cu tărie că această imagine, dragi români, o creionăm 
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noi, unul câte unul, de la mic la mare, 
atunci când punem primul pas în afara 
graniței. Hai să fim uniți și mândri că 
suntem români, hai să le povestim ce-
lor din jur de copiii noștri olimpici și 
de sportivii noștri cu medalii de aur și 
hai să ne rezolvăm restul problemelor 
aici, acasă la noi, în țară, ca un popor 
unit ce ne aflăm!

Valoare.... unitate.... Cuvinte cu un 
înțeles atât de sacru și folosite totuși 
des cu fățărnicie și superficialitate de 
către mulți dintre noi doar pentru a 
câștiga capital de imagine. 

Puțini mai pricep înțelesul pro-
fund din spatele unor cuvinte atât de 
simple, care pot schimba atât de mult, 
doar prin respectul și pentru valoarea 
lor față de noi ca neam. Haideți să res-
pectăm și să onorăm sacrificiul sutelor 
de mii de români care au luptat de-a 
lungul secolelor pentru ca noi, azi, să 
trăim uniți sub același steag. Uităm 
ușor, subjugați și dezorientați de cei 
care se autoproclamă conducători și 
reprezentanți unici ai acestui neam, 
că de fapt România și poporul român 
suntem noi toți. Viitorul acestei țări stă 
de fapt în noi și în copiii noștri, copii 
pe care avem puterea să îi educăm și 
să îi învățăm că pot face lucruri remar-
cabile și pot schimba ceva aici, în țara 
în care s-au născut. Să îi învățăm cât 
de important este să fim toți uniți și că 
valoarea și puterea noastră ca popor 
vin din noi înșine, că împreună putem 
schimba ceva doar aici, la noi acasă!

Ce reprezintă valorile într-o so-
cietate? Hai să ne gândim la ele ca la 
elementele de structură care susțin în-
treg edificiul social, economic, cultural 
și politic al societății. Fiecare genera-
ție are datoria să le ocrotească și să le 
păstreze puternice, dar mai ales să le 
dezvolte, să le completeze și să le pre-
gătească pentru viitor. 

Vă întrebați unde sunt când avem 
mai multă nevoie de ele? Sunt în noi, 
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în fiecare român puternic care devine 
mai bun din zi în zi, care se mândreș-
te cu originile sale și care are grijă ca 
prin ceea ce înfăptuiește să îi facă și pe 
ceilalți să fie mândri de el. Căci unita-
tea este izvorul valorilor noastre. Prin 
ea, valorile sunt puse în lumină, dar 
tot prin ea, ele capătă legitimitate și 
forță. Cu toții suntem inspirați de ele, 
călăuziți de ele, influențați de ele, dar 
puțini avem curajul să le cercetăm, să 
le comparăm și să le căutăm o măsură. 
Și acei români curajoși se numesc… 
evaluatori!

Din fericire, eu mă pot considera 
unul dintre evaluatorii români noro-
coși. Am onoarea de a-mi desfășura 
activitatea de evaluator înconjurat de 
oameni care fac cinste zi de zi meseriei 
pe care o profesează și țării romanești. 
Mă bucur să văd în jurul meu că încă 
mai există oameni care își respectă me-
seria și se încăpățânează să demostreze 
întregii lumi că România poate și chiar 
are oameni valoroși. Ne putem alinia 
cu ușurință la orice standarde interna-
ționale și suntem printre puținii care 
pun suflet și reușesc să facă pași impor-
tanți pentru viitorul meseriei de evalu-
ator, fiindcă suntem uniți, fiindcă ne 
pasă cu adevărat! Mulți dintre cei care 
îmi sunt colegi de breaslă îmi sunt și 
dragi prieteni pentru că mi-au câștigat 
respectul și încrederea. Deși profesio-
nal suntem în competiție, fundamen-
tal am înțeles că suntem toți români și 
facem toți cinste acestei țări prin uniu-
ne: Asociația Națională a Evaluatorilor 
Autorizați din România. Asta facem 
noi, prin asta ne putem aduce zilnic 
contribuția și putem face cinste nea-
mului românesc. Să ne facem meseria 
corect, cu „fairplay” și respect pentru 
cei din jur și să încercăm împreună să 
aducem cinste și valoare Evaluatorului 
Român peste hotare.

V-ați gândit vreodată că avem cea 
mai frumoasă meserie din lume? Că 
doar noi putem să arătăm tuturor celor 
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din jur în mod just cât de multă valoare au creat românii, cât 
de bogați suntem și cât de buni am devenit și mai ales cum 
am realizat acest progres? Aceasta este măreția profesiei de 
evaluator! Și pentru a o păstra avem nevoie și noi de unita-
te. Avem nevoie de țeluri comune, de standarde comune, de 
viziune comună. Avem nevoie de încredere unii în ceilalți, e 
necesar să ne sprijinim și să ne respectăm reciproc. Noi, mai 
mult ca toți ceilalți, înțelegem valoarea unei echipe și trebuie 
să fim mândri că facem parte din ea.

În ce constă valoarea echipei noastre? În coerența pe 
care o arătăm în relațiile cu ceilalți și în opiniile noastre. 
Desigur, societatea modernă așteaptă de la noi, evaluatorii, 
multe lucruri. Așteaptă să fim prompți, să lucrăm repede, să 
oferim explicații detaliate, să fim discreți și eficienți. Dar cel 
mai important lucru este acela că se așteaptă de la noi să fim 
coerenți. Să folosim principii comune, să aplicăm metode 
comune, să exprimăm opinii comune, într-un cuvânt, să fim 
uniți. De unitatea noastră depinde însăși utilitatea profesiei 
de evaluator.

Încercăm zi de zi, toți împreună, să educăm oamenii din 
jurul nostru, să îi facem să înțeleagă conceptul meseriei de 
evaluator, precum și cât de important este să aibă sprijinul 
nostru și să poată beneficia de competența unui evaluator 
autorizat în deciziile viitoarelor investiții. Scopul nostru este 
acela de a câștiga încrederea românilor, de a-i face să conști-
entizeze că evaluatorul le este aliat și interesul nostru comun 
este să existe riscuri minime în orice tip de tranzacție, pentru 
toate părțile implicate. Deocamdată, eu unul consider că mai 
avem de lucrat la acest capitol, deoarece publicul român este 
momentan sceptic în ceea ce privește „Evaluatorul”, dar în 
timp și cu multă abnegație, tenacitate, răbdare și perseveren-
ță sunt deplin convins că vom câștiga din ce în ce mai mult 
respectul și încrederea publicului român. 

Profesia de evaluator este într-o continuă dezvoltare. 
Asociația a pornit timid în anii 90’ cu o mână de oameni de-
dicați ei, care după multă implicare și sacrificii, au reușit să 
clădească un adevărat templu, o instituție puternică cu peste 
4.000 de evaluatori, recunoscută și apreciată internațional 
datorită standardelor înalte și a profesionalismului. 

Cei care au făurit Asociația Națională a Evaluatorilor 
din România au demonstrat că se poate. Cei ce au construit 
și înălțat România Mare au demonstrat că se poate, așa că, 
dragi români, hai să dăm mână cu mână și să sărbătorim cu 
cinste și onoare Centenarul Marii Uniri! 

Să fim uniți, să fim mândri că suntem evaluatori români! 
Noi, cu toții și toți ÎMPREUNĂ suntem România! 
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Valori prezente

Î
nainte de a intra în subiect, se cuvine să fac anumi-
te precizări care ar putea conferi cititorului acestui 
articol un sentiment de confort și de obiectivitate. 
În primul rând, subliniez că enumerarea și descri-
erea unor valori sau nonvalori nu reprezintă apre-
cieri la adresa unor persoane anume. Aceasta nu 

înseamnă însă că nu este posibil ca anumite persoane să 
se identifice cu unele concepte amintite aici. În al doilea 
rând, ceea ce am scris în acest articol nu reprezintă cri-
tici sau acuze, nefiind eu în măsură să-i judec pe alții, ci 
concluzii rezultate în urma observării și utilizării rațio-
namentului propriu asupra societății în general și a gru-
pului social din care fac parte. În al treilea rând, faptul că 
scriu despre anumite valori nu înseamnă că toate acestea 
mă caracterizează deja și le propovăduiesc altora, ci din 
contră, aș dori să mi le însușesc și să le aplic.

Așa cum îi stă bine unui evaluator, voi stabili mai în-
tâi contextul acestui subiect. Astfel, articolul se referă la 
valori ale vremurilor noastre, la 100 de ani de la un eve-
niment valoros pentru națiunea noastră - Marea Unire 
din 1918.

Standardele de evaluare cer ca tipul de valoare esti-
mată să fie clar definit. Știm foarte bine cu toții definiția 
valorii de piață sau a altor tipuri de valoare pe care le es-
timăm în activitatea noastră de zi cu zi. Însă, în contextul 
de față, se impune să subliniez caracterul polisemantic 
al termenului valoare/valori. Astfel, în limbajul comun, 
termenul valoare desemnează o varietate de lucruri, pre-
cum „exprimarea în bani a prețului unei mărfi sau al unei 
acțiuni”, sau un „număr asociat unei mărimi fizice”, dar 
mai ales „proprietate a ceea ce este bun, dezirabil și im-
portant” (DEX‚ 09, 2009). O definiție frumoasă regăsim 
în DLRLC (1955-1957): „Suma calităților care dau preț 
unui lucru sau unei persoane; măsură, grad în care cineva 

 Ű LAURENȚIU STAN, 
Partner FairValue Consulting
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sau ceva e apreciat; importanță, însemnătate, preț, merit.” 
Aceste definiții conduc în fapt la două sensuri importante 
pentru valori.

Primul sens este legat de „valoarea absolută”, înţeleasă 
ca adevăr absolut. Ceea ce are valoare este nediscutabil, 
valoarea ar fi o caracteristică intrinsecă și indispensabilă 
a obiectelor, faptelor, principiilor etc. Un al doilea sens 
este cel preferat de sociologi, care spun că valorile sunt 
de fapt influențate de modul de definire a necesităţilor 
sociale și a principiilor generale ce structurează viaţa so-
cială. Ele depind, prin urmare, de percepția indivizilor 
asupra nevoilor pe care le au, asupra obiectivelor și sco-

purilor existenţei umane. Altfel spus, 
valorile umane sunt de fapt repere de 
comportament social, caracterizate 
de un grad mai mare sau mai mic de 
subiectivism, în funcție de persona-
litatea fiecărui membru al societății.

Acum, că am definit prima ju-
mătate a titlului acestui articol, voi 
pune în discuție și sensul celui de-al 
doilea cuvânt – „prezente”. Bineînțe-
les că sensul intenționat este de va-
lori actuale, contemporane. Însă mi-a 
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răsunat în minte și un alt sens, care îl completează foarte 
bine pe primul - valori care se regăsesc la o persoană, care 
caracterizează pe cineva. Ba chiar îndrăznesc să găsesc un 
al treilea sens al sintagmei „valori prezente” provenit din 
ceea ce am învățat din capitolul Valoarea în timp a bani-
lor al manualului de evaluare: valoarea prezentă poate fi 
ori o valoare trecută, ori o valoare viitoare, aduse în pre-
zent prin două procedee numite compunere, respectiv ac-
tualizare. Nu-i așa că vorbim o limbă frumoasă?

Încerc să evidențiez aici acele valori umane care sunt 
(sau ar trebui să fie) cât mai puțin influențate de subiec-
tivism. Acele repere comportamentale care mi se par ne-
cesare pentru ca o societate, chiar formată din personali-
tăți individuale cu valori diferite, să aibă o personalitate 
curată și puternică.

Curajul este o valoare umană, aș putea spune chiar 
o virtute, din ce în ce mai rar întâlnită. La prima vede-
re pare un concept foarte simplu: un om curajos este cel
care nu se teme în fața unei primejdii, indiferent de ce i se
poate întâmpla. Curajul înseamnă de fapt asumarea unui
risc, mai mult sau mai puțin conștient. De aici și diferen-
țierea între curajul impulsiv, poate forțat de evenimente
care pun chiar viața în pericol, și curajul rațional, care
poate da sens vieții. Curajul poate fi deopotrivă un act
de conștiință și un act de voință. Un om curajos poate fi
acela care alege un drum în viață și îl urmează, sau acela
care alege să își spună opinia, cu riscul asumat de a zgân-
dări un orgoliu. Un act de curaj poate fi alegerea de a fi
tu însuți, cu orice risc. Simțirile opuse curajului, pe care
le întâlnim și le încercăm prea des, sunt lașitatea, frica,
teama, sentimente generate poate de puternicul nostru
instinct de conservare sau de politețea înțeleasă greșit.

Sinceritatea. M-am repezit să spun că sinceritatea 
este echivalentă cu valoarea fundamentală - adevărul - 
dar mă contrazice Faulkner: „Adevărul este unul singur. 
El nu se schimbă.” De fapt, sinceritatea este individuală, 
este un rezultat al combinației dintre caracterul uman, 
educație și curaj. Este o alegere pe care o facem în fiecare 
zi și se lovește de același prag al instinctului de conserva-
re sau, mai grav, al interesului personal. Este alegerea de 
a ne dovedi ceea ce suntem cu adevărat, de a fi noi înșine, 
de a nu pica în păcatul ipocriziei, aroganței, înșelăciunii, 
duplicității și trădării. Sinceritatea nu se raportează doar 
la cei din jur, ci și la sine, iar probabilitatea de a ne minți 
pe noi înșine este destul de ridicată. Sinceritatea poate fi 
foarte bine asemuită cu cinstea atât de prețuită de înain-
tașii noștri, iar educația, un concept din ce în ce mai re-
lativ, este factorul care ar putea pune din nou semnul egal 
între sinceritate și valoare umană.

Respectul se raportează în egală măsură la cei din jur 
sau la propria persoană. Este greu de crezut că o persoa-

nă fără respect de sine va fi în stare să 
respecte pe altcineva. În opinia mea, 
respectul nu este necondiționat și nu 
toți merită cu adevărat să fie respec-
tați. Ar fi de subliniat și caracterul 
subiectiv al respectului, dar și im-
portanța liberului arbitru în alegerea 
celor pe care îi respectă fiecare dintre 
noi. Oricum, cei ce prețuiesc sinceri-
tatea cu siguranță nu îi respectă pe 
ceilalți doar declarativ.

Încrederea este în același timp o 
valoare umană și o necesitate. Ob-
serv cu tristețe că în ultima vreme nu 
mai avem curajul de a acorda încre-
dere totală oamenilor din jurul nos-
tru sau acțiunilor acestora. Cumva 
poate fi de înțeles, poate că am simțit 
de prea multe ori dezamăgirea, un 
posibil rezultat al riscului asumat de 
a crede în buna-credință a semeni-
lor noștri. Sunt o mulțime de fapte 
care fac un om vrednic de încrede-
re, de la punctualitate și sinceritate 
până la respectarea promisiunilor. 
Putem oare trăi fără să avem încre-
dere în partenerii noștri sociali? Cu 
siguranță da, dar vom trăi doar ca 
indivizi permanent suspicioși, care 
vom pune tot timpul sub semnul în-
trebării acțiunile celor din jur: „Oare 
ce interes are să facă asta? Ce urmă-
rește de fapt?”.

Prietenia adevărată este o „va-
loare specială”, o formă de convie-
țuire din ce în ce mai rară. Prietenia 
adevărată este o relație între oameni 
caracterizată de sinceritate, respect și 
încredere. Într-o prietenie adevărată 
nu este loc de minciună, impostu-
ră, înșelăciune sau trădare. Prietenii 
adevărați îți sunt alături atunci când 
ai nevoie și au curajul să îți spună 
direct ce nu faci bine, convinși fiind 
că vei primi vorbele lor ca pe un sfat 
și nu ca pe o critică. Într-o prietenie 
adevărată există opinii, nu contra-
dicții, iar interesul personal nu este 
urmărit în dauna interesului comun. 
Pentru că există și acea formă des în-
tâlnită a prieteniei - cea din interes, 
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însoțită de regulă de ipocrizie și duplicitate. Haideți să 
facem un exercițiu: folosind degetele de la mâini, numă-
rați prietenii adevărați pe care îi aveți și al căror prieten 
adevărat sunteți. Dacă ați ridicat deja un deget, sunteți 
norocoși.

Implicarea este acțiunea de respingere a nepăsării și 
a tuturor relelor care vin odată cu aceasta. Da, implicarea 
este o valoare, pentru că se opune efectelor așteptărilor 
ca lucrurile să se întâmple de la sine. Cei care se implică 
urăsc sintagma „lasă, că merge și așa” sau „asta e...”. Ei 
au curajul să acționeze chiar cu riscul de a greși sau de a 
fi criticați de cei care nu se omoară cu firea sau de către 
suspicioșii care îi bănuiesc de interese ascunse. Din pă-
cate, chiar dacă în societatea de astăzi se văd clar efectele 
nepăsării, mulți aleg încă să nu se implice, din diverse 
motive, unele rezonabile, altele nu. 

Credința. Nu mă voi referi la sensul religios al cre-
dinței, ci la credința în ceea ce facem. În opinia mea, nu 
poți excela într-o activitate în care nu crezi cu adevărat. 
De exemplu, dacă nu crezi cu adevărat în utilitatea ser-
viciilor de evaluare, cum ai putea să convingi un client 
să plătească pentru acestea? Dacă nu crezi cu adevărat în 
raționamentul folosit la estimarea valorii, cum ai susține 
valoarea în fața clientului? Același lucru pot spune și des-
pre valorile umane pe care alegem să le respectăm și să le 
aplicăm în fiecare zi. Cum am putea să ni le însușim dacă 
nu credem cu adevărat în ele?

Am scris la începutul acestui ar-
ticol că se referă la valori umane în 
contextul sărbătoririi Centenarului 
Marii Uniri. Nu pot face referire la 
valorile umane de acum 100 de ani, 
deoarece nu am trăit acele vremuri. 
Ceva îmi spune totuși că valori-
le enumerate mai sus, și nu numai, 
erau prețuite mai mult atunci. Ca 
și cum cu 100 de ani în urmă ar fi 
fost constituite două depozite banca-
re, unul denumit „Valori”, celălalt – 
„Nonvalori”, ambele cu capitalizarea 
dobânzii, iar rata dobânzii, o formă 
de prețurire până la urmă, a crescut 
mai încet pentru depozitul „Valori”.

Traversăm o perioadă de sărbă-
toare, ocazionată de Ziua Națională, 
de împlinirea a 100 de ani de la de-
finitivarea Marii Uniri. Să găsim deci 
resurse suficiente pentru a ne bucura 
de aceste momente festive, de a privi 
viitorul cu optimism și de a prețui mai 
mult valorile noastre și ale societății în 
care trăim. Să încercăm să simțim mă-
car o mică parte din mândria simțită 
de înaintașii noștri acum 100 de ani. 
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Unirea ca stare

C
unoștințele mele în cele istorice se raportea-
ză mai mult la ceea ce am învățat la școală, 
o istorie care reflectă viziunea unei anume
epoci asupra faptelor istorice, epoca de care
eu sunt prea aproape pentru a spune dacă a
fost una benefică sau nu, la scară istorică. Si-

gur, personal, nu am de ce regreta acea perioadă, în care 
parte dintre zilele mele de vacanță școlară se consumau 
pe la cozi. Pentru orice. Și am multe alte amintiri, care 
au făcut odată deliciul unei duminici petrecute în familia 
unui prieten austriac, când eu am povestit cu ceva umor 
cum ne era în acea vreme, cu situații care frizau nevero-
similul pentru ei. 

Așa încât, cele ce urmează nu sunt nicidecum bazate 
pe un studiu riguros al evenimentelor de atunci și nici o 
trecere în revistă a acestora. Este vorba doar de o aminti-
re, pur personală, a acelor evenimente, fapte sau oameni 
care au rămas în memoria mea ca determinante în atin-
gerea „destinației”. Sigur că printre voi sunt persoane care 
știu mult mai mult decât mine și sigur cele ce urmează 
pot fi corectate/ îmbunătățite/ contestate. În consecință, 
țin să subliniez că scopul acestor rânduri nu este acela de 
a va furniza „adevărul istoric”.

Revenind la evenimentul despre care se vorbește tot 
mai mult, Centenarul Marii Uniri, mi se pare important 
să observăm că, dincolo de teritorii și efemere granițe 
(care aveau să fie crunt modificate după 1918), rămâne 
în istorie comportamentul unor generații de oameni că-
rora, dincolo de toate, li se poate recunoaște aderarea la 
niște principii așezate mai presus de interesul personal 
sau de grup.

Îmi este clar că Unirea de la 1918 a fost rezultatul 
unui proces și nicidecum un rezultat exclusiv al primului 
Război Mondial, cu toate consecințele sale spectaculoa-
se, cum ar fi prăbușirea câtorva imperii. A fost rezultatul 
unor eforturi de decenii, pornite de la jumătatea secolu-

lui 19 sau poate de mai devreme.
Să pomenesc despre nașterea 

conceptului de națiune pe care școa-
la l-a răspândit în generațiile tinere 
de la acea vreme? Apoi de Unirea 
Țării Românești cu Moldova, în care 
orgoliile locale au fost lăsate deopar-
te și ambele state au ales aceeași per-
soană drept Domnitor – Alexandru 
Ioan Cuza? Apoi de înțelepciunea de 
a primi un Domn străin – Carol I, 
care ulterior avea să devină aproape 
cel mai bun român în percepția pu-
blică, pentru că în anumite momente 
alegerea sa a fost clar România și nu 
țara de origine sau alianțele date de 
familia din care făcea parte? Au ur-
mat câteva evenimente minore, până 
la Marele Război, cum este cunos-
cut în Europa vestică Primul Război 
Mondial. Iar în această perioadă, s-a 
produs aderarea conducătorilor la 
ceea ce era considerat „interesul na-
țional”, fapt ce a dus la acceptarea lui 

 Ű CRISTINA GRIGORESCU, 
Vicepreşedinte ANEVAR
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de către societate, în cele mai pro-
funde straturi. Una dintre compo-
nentele cele mai importante: Unirea.

Și asta în pofida unor secole de 
„supunere” și a filosofiei unui popor 
care se ghidează după zicători pre-
cum „Capul plecat, sabia nu îl taie” 
sau „Să moară și capra vecinului”.

Iată că, dincolo de oportunități-
le geo-politice pe care România le-a 
avut la acea vreme, generațiile care 
au crescut pe meleaguri românești 
au trăit „unirea ca stare”, adică au 
avut acea sumă de educație, încăpă-
țânare, generozitate, implicare, pa-
triotism (de ce nu?), responsabilitate 
și credință, care nivelează diferențele 
și diferendele în atingerea unui scop 
comun, trans-partinic și de nivel 
național, adică acea stare care poa-
te inspira atât persoane, cât și mul-
țimi. Unire în cuget și simțiri, vorba 
cântecului.

Sigur, totul întâmplându-se în 
contextul unei societăți la fel de zgo-
motoase, orientale și superficiale, așa 
cum a fost descrisă de I.L. Caragiale 
(la sfârșitul secolului 19) topind în 
creuzetul geniului său și bune și rele, 
sublimând totul apoi în persona-
je ale căror trăsături sunt de eternă 
actualitate. 

Revenind la zilele noastre și pri-
vind eu în jur, ca observator ce mă 
aflu prin natura firii mele, constat că 
îmi este greu să evaluez contextul în 
care ne aflăm, nu din lipsă de infor-
mații ci, dimpotrivă, din prea multe 
informații, care fac imposibil a de-
termina, măcar cu marja de eroare 
admisă de standardele noastre de 
evaluare, valoarea momentului în 
care ne aflăm și care ar fi alegerea de 
urmat, dacă se va pune problema. 
Și când spun „moment” mă refer la 
această perioadă în care globalizarea 
începe a avea efect de întoarcere la 
segregare (Brexit, independența Ca-
taloniei și altele). Asta, oricare ar fi 
abordarea de evaluare utilizată: com-
parația cu momente similare, cui 

prodest/ benefit (cui și cât folos aduce – adică randamen-
tul), cât costă atingerea scopului pe un drum sau altul.

Dar îmi pare că ne apropiem de aceleași auspicii care 
au cutremurat lumea în prima jumătate a secolului trecut 
și parcă vremurile care ne așteaptă sunt din ce în ce mai 
învolburate. Valorile se modifică, poate către o întoarcere 
la principiile mai vechi economice și sociale, pe vremea 
când totul era mult mai simplu din cauza regulilor stabi-
lite și unanim acceptate. Astfel se generează o contradic-
ție cu un secol definit până acum ca deschis oricăror pro-
vocări, până la a genera o mutație de cultură a unor mase 
mari de oameni. Nu că mutația în sine ar fi ceva rău, ci 
viteza cu care aceasta se petrece. 

Deci ca să rezistăm prin mișcătoarele nisipuri ale is-
toriei, pentru următorii 100 de ani nu ar trebui să trăim 
iarăși „unirea ca stare”? Oare suntem doar epigoni sau 
drepți urmași ai celor de acum un secol? Iată întrebări 
la care probabil că ar trebui să își răspundă fiecare din-
tre noi.
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Proiect România – un viitor creat 
și asumat de toți

Î
n vara acestui an aniversar al Centenarului Marii 
Uniri, AmCham România a organizat patru sesi-
uni intense de consultări și aliniere cu scopul de a 
contura o viziune comună pentru viitorul Româ-
niei. Un viitor în care să redobândim obișnuința de 
a lucra împreună pentru familiile noastre, pentru 

comunitățile din care facem parte, pentru toți românii. 
Au participat la cele patru sesiuni peste 300 de oameni, 
extrem de diferiți, dar foarte asemănători, în același timp. 
Printre aceștia a fost prezentă și Dana Ababei, președinte 
ANEVAR.

A rezultat o declarație care a de-
venit punct de plecare pentru etapele 
următoare din proiect:

SCRISOAREA FINALĂ
ROMÂNIA ESTE RESPONSABI-

LITATEA NOASTRĂ! 
,,Marea Unire din 1918 a fost - şi 

rămâne - pagina cea mai minuna-
tă a istoriei româneşti. Mareția ei 
stă în faptul că desăvârşirea unită-
ții naționale nu este opera nici unui 
om politic, a nici unui guvern, a nici 
unui partid; este fapta istorică a între-
gii națiuni române, realizată într-un 
elan țâşnit cu putere din străfunduri-
le conştiinței unității neamului [...]“.

(0 istorie sinceră a poporului ro-
mân - Florin Constantiniu)

Aniversarea a 100 de ani de la 
Morea Unire ne gaseşte pe noi, româ-
nii, la o nouă răscruce de vremuri. 
Avem de trecut alte obstacole decât cei 
care au făcut posibil miracolul 1918, 
dar avem şi oportunități la care ei nici 
nu visau. Avem datoria şi privilegiul 
să ne ridicăm la înălțimea generații-
lor care au făurit România Mare. 

Astăzi este prima zi din secolul 
care urmează. Ce fel de secol începem 
azi pentru România? 

Fiecare dintre noi are o contribuție 
proprie la viitorul acestei țări. 

Ce gândim, ce vorbim şi ce facem 
fiecare dintre noi în fiecare zi contu-
rează viitorul. 

Noi, echipa Proiectului România: 

Un proiect AmCham România
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Un viitor creat şi asumat de toți, am luat asupra noastră 
o mică parte din ce este de făcut - să căutăm minți lucide, 
cu suflet viu şi să creăm contextul în care aceşti oameni să 
rezoneze şi împreună să formuleze un nou viitor pentru 
România. 

În vara acestui an aniversar am organizat patru sesiuni 
intense de consultări şi aliniere pentru conturarea unei noi 
viziuni pentru viitorul României. Un viitor în care să re-
dobândim obişnuința de a lucra împreună pentru familiile 
noastre, pentru comunitățile din care facem parte, pentru 
toțți românii. Am fost acolo peste 300 de oameni, extrem 
de diferiți, dar foarte asemănători. 

Am stat la aceeaşi masă, am lucrat cot la cot şi am decla-
rat împreună că este responsabilitatea noastră ca România să 
fie o țară sustenabilă, prosperă şi inclusivă, societate bazată pe 
valori. Ne-am angajat să progresăm prin educație, inovație, 
antreprenoriat, infrastructură şi bună guvernanță. Uniti susți-
nem libertatea, integritatea, încrederea şi statul de drept. Și, cel 
mai mult, am învățat că România de mâine depinde de fieca-
re dintre noi şi de contribuția noastră, acolo unde este fiecare.

Vedeți povestea acestei declarații şi impresiile unor 
participanți pe www.ProiectRomania.ro Urmează alte în-
tâlniri de lucru, la care sunteți invitați şi mai mult decât 
bine-veniți. Dacă vă inspiră demersul nostru şi vreți să vă 
alăturați, vă rugăm să completați formularul din pagina 
de internet a proiectului. 

Acest popor are suflete vii, cu minți lucide, care ştiu să se 
adune în fața provocărilor istoriei. Avem puterea să recunoaş-
tem adevărul simplu: numai împreună putem crea un viitor 
mai bun pentru România. La fel cum muntenii, moldovenii, 
basarabenii, bucovinenii şi transilvănenii au înfăptuit Unirea, 
indiferent dacă vremurile au fost sau nu favorabile. 

Credem că sunteți unul dintre sufletele vii, cu mintea luci-
dă. Vă invităm alături de noi, să simțim şi să clădim împreună 
un viitor pentru România despre care cărțile de istorie ale seco-
lului următor să spună la fel: o pagină minunată din existența 
acestei națiuni, scrisă cu elan nebănuit, imposibil de oprit. 

România este responsabilitatea noastră! Istoria urmă-
toarei sute de ani va fi scrisă nu de partide sau instituții - ci 
de oameni. De noi toți, împreună, începând de azi.

CU ÎNCREDERE ÎN VIITORUL ROMÂNIEl,
ECHIPA PROIECT ROMÂNIA

Despre AmCham România
Camera de Comerț Americană în România (AmCham 

România) este de 25 de ani între cele mai reprezentative 
asociații ale comunității de afaceri din România, fiind re-
cunoscută drept un promotor al dialogului public-privat 
pe teme ce privesc mediul de afaceri, politicile publice cu 
impact asupra economiei, competitivitatea României sau 
dinamica relațiilor comerciale între SUA şi România.

Misiunea AmCham România este 
de a oferi membrilor săi o platforma 
profesionistă de interacțiune, colabo-
rare, schimb de bune practici şi pro-
movare în scopul dezvoltării afacerilor 
şi legăturilor comerciale, precum şi de 
a reprezenta priorităţile companiilor 
afiliate, pe subiecte de interes comun, 
în relația cu autoritățile române.

În prezent, cele peste 430 de com-
panii americane, multinaționale şi 
româneşti membre ale comunității 
AmCham România, fac posibilă impli-
carea AmCham în promovarea priori-
tăților economice pentru multe dome-
nii de activitate, prin grupuri de lucru 
specializate, precum: Guvernanța Cor-
poratistă, Concurență şi Ajutor de Stat, 
Educație, Energie, Fiscalitate, Fonduri 
Europene, Achiziții Publice şi Partne-
riat Public-Privat, IT, Infrastructură, 
Mediu, Piața Muncii, Piața de Capital, 
Macroeconomie, Real-Estate şi Turism.

Prin eforturi susținute de-a lungul 
a 25 de ani de activitate, AmCham 
România a contribuit la procesul de 
modernizare şi îmbunătățire a cadru-
lui legislativ şi fiscal din România, prin 
expertiza membrilor pusă la dispoziția 
decidenților, prin promovarea celor mai 
bune practici în domeniu utilizate la 
nivel internațional şi prin recomandă-
rile de măsuri necesare pentru creşterea 
competivității economice a României. 
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Munca la distanţă este percepută, în general, 
drept un lucru benefic pentru mediul de business

Î
n conformitate cu „Procedura de verificare și moni-
torizare a calității activității de evaluare”, art. 11, pct. 
5, inspecțiile se pot desfășura și la distanță, la pro-
punerea oricăreia dintre părți și cu acordul celeilalte.

ANEVAR a inițiat această procedură atât din ne-
cesitatea de a asigura în mod eficient monitorizarea 

activității de evaluare, cât și din dorința de a perturba cât 
mai puțin activitatea și programul evaluatorilor incluși în 
programul de monitorizare. 

În prima fază, monitorizarea la distanță presupune un 
schimb de mesaje/informații pe cale electronică, după un 
anumit calendar convenit între inspectorii DVM (Depar-
tamentul Verificare și Monitorizare) și evaluator.

Astfel, etapele parcurse sunt următoarele:
 Ű Transmiterea unui e-mail prin care este anunțată in-

specția, solicitarea pregătirii documentelor (rapoarte 
de activitate, listele de lucrări aferente, polițe de asigu-
rare, certificate ISO etc.) și a completării unui chestio-
nar aprobat de CVM (a cărui completare de către eva-
luatorul autorizat inspectat are regim de declarație pe 
proprie răspundere), referitor la organizarea activității 
de evaluare și a modului de asigurare a calității servi-
ciilor de evaluare prestate.

 Ű Comunicarea obligativității de transmitere electronică 
a acestor documente către DVM în termen de 10 zile 
calendaristice de la primirea mesajului de informare.

 Ű DVM primește documentele și alege 3 lucrări din lis-
tele prezentate, comunicând această selecție evaluato-
rului în maxim 3 zile.

 Ű Evaluatorul monitorizat transmite electronic cele 3 
rapoarte de evaluare selectate în maxim 24 de ore (ra-
portul de evaluare în varianta finală transmisă clien-
tului, dosarul de lucru, contractele aferente etc.).

 Ű DVM verifică lucrările și analizează documentele 
transmise, întocmind „Nota de inspecție” și „Fișa de 
obiective”. Acestea sunt transmise evaluatorului, ală-
turi de recomandările inspectorilor, într-un termen 
prestabilit (ex. 3-5 zile).

 Ű Nota de inspecţie – documentul întocmit de către 

inspectorul sau echipa de inspec-
tori cuprinde constatările refe-
ritoare la existenţa unor necon-
formități față de Standardele de 
evaluare sau legislația specifică 
sau la conformarea parțială cu 
cerințele standardelor

 Ű Inspectorul completează fișa de 
„Observații și recomandări”, un 
material sintetic ce punctează ne-
conformitățile majore constatate 
în cele trei rapoarte de evaluare 
analizate.
Evaluatorul are la dispozitie 24 ore 

pentru citirea, însușirea observațiilor 
și semnarea notei de inspecție.
 Ű Eventualele nelămuriri pot fi cla-

rificate telefonic sau prin organi-
zarea unei sesiuni cu ajutorul apli-
cației Skype.
Condițiile pe care evaluatorul ar 

trebui să le îndeplinească pentru a pu-
tea fi monitorizat la distanță se referă la:
 Ű posibilitatea de a asigura trans-

miterea electronică a informați-
ilor solicitate în timpul convenit;

 Ű existența unei arhive electronice 

 Ű YVONNE VITIKAN,  
Inspector Departament Monitorizare
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a dosarelor de lucru și a rapoartelor de evaluare;
 Ű evidența electronică a lucrărilor realizate (aplicații infor-

matice, registre de lucru Excel, baze de date access etc.)
 Ű deținerea unor abilități de operare a computerului/ 

aplicațiilor software la un nivel optim.
Avantajele pentru evaluatorul monitorizat:

 Ű evaluatorul nu își întrerupe programul de lucru obiș-
nuit (în unele situații, evaluatorii au un loc de muncă 
în alt domeniu, cu program de 8 ore, activitatea de 
evaluare fiind prestată în timpul liber);

 Ű activitatea de evaluare desfășurată de persoanele fizi-
ce și juridice monitorizate nu este perturbată în ziua 
desemnată pentru inspecția la distanță, față de o in-
specție clasică în care se alocă timp și resurse umane 
pentru discuțiile cu inspectorii;

 Ű sunt eliminate pregătirile de orice fel din partea eva-
luatorului (spațiul pentru desfășurarea inspecției, asi-
gurarea curățeniei acasă/ la birou, asigurarea logisticii 
pentru inspecție - imprimantă, etc.);

 Ű se elimină factorul subiectiv indus de empatia părților 
sau de lipsa acesteia;

 Ű evaluatorul primește suplimentar observații și reco-
mandări scrise, cu referire concretă la fiecare dintre 
lucrările verificate.
Dezavantajele monitorizarii la distanță:

 Ű Lipsa socializării 
Chiar dacă evaluatorii monitorizați interacţionează în 

mediul online cu inspectorii departamentului de monito-
rizare, comunicarea nu este aceeași ca atunci când se află 
în același birou cu ei și fac si conversatie pe teme diverse. 
Persoanele care lucrează la distanţă se simt deseori izolate 
și din acest motiv preferă să vină măcar o zi, două pe săp-
tămână la birou pentru a socializa cu colegii. Acesta este 
unul dintre motivele refuzului de monitorizare la distanță.
 Ű Echilibrul dintre viaţa profesională și cea personală

Cele mai multe persoane monitorizate se pot dedica 
activitatii curente chiar pe perioada desfășurării procesu-
lui de monitorizare. Cu toate acestea, atunci când nu există 
anumite ore de muncă bine stabilite sau o separare clară 
a locului de muncă și a spațiului de acasă, poate fi dificil 
pentru evaluator să se oprească din activitatea curentă și să 
se concentreze pe asigurarea unor răspunsuri în timp util.
 Ű Dependenţa de tehnologie

Deoarece nu sunt în același loc cu inspectorii, evalua-
torii trebuie să se asigure ca sunt permanent conectați la 
e-mail, telefon și alte platforme prin care se poate asigura 
comunicarea.
 Ű Fond de timp mai mare necesar de alocat de către 

inspector
Aspecte ale monitorizarii la distanță percepute de 

ANEVAR în cadrul programului pilot din 2018:

 Ű Flexibilitate
Un program de lucru flexibil per-

mite multor persoane să se ocupe de 
urgențe pe perioada monitorizării. 
De exemplu, pentru persoanele care 
au întâlniri de afaceri, copii bolnavi 
etc. În plus, unii oameni lucrează 
mult mai bine atunci când își organi-
zeză propriul lor program.
 Ű Costuri reduse

Pentru monitorizarea la distanțăa 
costurile  suportate de către ANEVAR 
sunt mai mici. Aici putem include 
costurile pentru deplasarea și, even-
tual, cazarea inspectorilor în unele ca-
zuri. Combustibilul necesar pentru a 
ajunge în diferite locații, banii alocaţi 
pentru diurnă sau faptul că nu mai 
sunt costuri însemnate pentru pregă-
tirea vizitei.
 Ű Reprogramări mai facile

În cazul în care intervin situații 
speciale, legate de sănătate/progra-
mări analize, deplasări externe, con-
cedii, reprogramarea se face mai fa-
cil, nefiind necesare anulări ale unor 
rezervări, respectarea unui program 
strict, etc. Așadar, statisticile indică și 
faptul că persoanele care lucrează la 
distanță își iau, în general, mai puţine 
zile libere decât cele care sunt nevoite 
să meargă la birou.

Sinteza rezultatelor proiectului pi-
lot pentru anul 2018 se prezintă astfel:
 Ű În perioada februarie-noiembrie 

2018, în cadrul proiectului pilot, 
au primit invitație pentru monito-
rizare la distanță 50 de evaluatori.

 Ű 47 de evaluatori au acceptat moni-
torizarea la distanță, rata de agree-
re find de 94%, respectiv rata de 
respingere de 6%.
Motivul refuzurilor au fost:

 Ű lipsa arhivelor electronice (arhiva 
organizată în alt sistem de operare, 
arhiva electronică a fost compro-
misă datorită unui virus IT etc);

 Ű lipsa comunicării și discuțiilor de 
specialitate directe și îngrijorare 
în ceea ce privește înțelegerea spe-
țelor. 
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 Ű LARS WIECHEN,  
 Partner-in-Charge Deloitte, 
Membru ANEVAR

Cuantificarea prejudiciilor:  
Cuantificarea prejudiciilor și evaluarea 

de întreprinderi. O abordare comparativă

De cele mai multe ori, în cuantificarea prejudiciilor se 
urmărește aplicarea principiilor și procedurilor utilizate 
în evaluarea de întreprinderi. Cu toate acestea, există câ-
teva diferențe între ipotezele și metodele utilizate în cele 
două misiuni. Ne vom îndrepta atenția spre câteva dintre 
cele mai relevante distincții între cuantificarea prejudici-
ilor și evaluarea de întreprinderi. 

A. Nivelul de rigurozitate a examinării
În cazul evaluărilor de întreprinderi efectuate în con-

textul unui litigiu, nivelul de rigurozitate a examinării 
este mai ridicat decât în cazul unor evaluări întocmite 
în alte scopuri. Motivul rezidă în faptul că raportul de 
expert este de regulă supus unei verificări diligente din 
partea avocaților și foarte probabil, a expertului financi-
ar angajat de către partea adversă. Avocații părții adverse 
vor adresa o serie de întrebări și comentarii care să de-
monteze depoziția expertului, atacându-i atât competen-
ța, cât și credibilitatea. Prin contrast, cele mai multe eva-
luări care nu se întocmesc în contextul unui litigiu sunt 
supuse unor verificări mai puțin riguroase.

B. Perioada de calcul adecvată
Perioada de calcul adecvată reprezintă un alt con-

siderent ce distinge între cele două tipuri de analiză. 
Exemplificând, în cadrul analizei profiturilor pierdute 
estimarea prejudiciilor se efectuează pentru un interval 
de timp specific. Cu toate acestea, perioada de calcul 
adecvată nu se va extinde dincolo de intervalul de timp 
considerat rezonabil pentru ca reclamantul să fie pus în 
situația anterioară comiterii faptei ilicite și, deci, cauzării 
prejudiciului de către pârât. În schimb, evaluările de în-
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D. Dobânda prealabilă 
atribuirii

În contextul litigiilor, expertul fi-
nanciar poate fi nevoit să cuantifice 
prejudiciile la o anumită dată din tre-
cut și apoi să estimeze un nou cuantum 
care să acopere durata de timp dintre 
data producerii prejudiciului și data ju-
decății. Această analiză se întocmește, 
de regulă, prin aplicarea dobânzii prea-
labile atribuirii. În cazul în care instruc-
țiunile de natură juridică în privința 
utilizării unui anumit tip de dobândă 
sunt limitate, expertul financiar trebuie 
să selecteze și să aplice o rată de renta-
bilitate pe care o consideră adecvată. În 
acest sens, trebuie să țină cont că rata 
de actualizare utilizată în estimarea 
profiturilor pierdute anterioare poate 
fi diferită de cea utilizată în estimarea 
profiturilor viitoare. În schimb, în eva-
luările de întreprinderi o dobândă pre-
alabilă atribuirii nu are aplicabilitate.

treprinderi se întocmesc în ipoteza continuării activită-
ții (eng. Going concern), conform căreia întreprinderile 
evaluate vor opera în perpetuitate. Mai mult, estimarea 
valorii întreprinderii se realizează la un anumit moment, 
la o dată specifică (spre exemplu, în disputele între inves-
titori privați și Stat, cuantumul daunelor pretinse este, de 
regulă, estimat prin valoarea întreprinderii pierdute de 
către reclamant).

C. Costurile incrementale
Costurile incrementale sunt reprezentante de acelea 

care pot fi în mod direct asociate cu veniturile neobți-
nute sau pierdute din pricina comiterii faptei ilicite (de-
numite și costuri evitate). Diferența dintre cuantificarea 
prejudiciilor și evaluarea de întreprinderi constă în fap-
tul că în cea dintâi analiză costurile incrementale ale în-
treprinderilor afectate de pierderea veniturilor vor fi in-
cluse în analiză, reducând astfel veniturile neobținute și, 
deci, influențând cuantumul profiturilor pierdute. Spre 
deosebire de analiza profiturilor pierdute, evaluările de 
întreprinderi se concentrează pe evaluarea câștigurilor 
normalizate sau a fluxurilor de numerar generate de so-
cietăți, ținând cont deci de toate costurile înregistrate de 
companii, nu doar de cele evitate. 
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E. Rata de actualizare
Rata de actualizare este utilizată 

în cuantificarea profiturilor pierdute 
cu scopul de a determina valoarea 
prezentă a veniturilor pierdute aștep-
tate în viitor. În evaluarea de între-
prinderi, această rată de actualizare 
se aplică, de regulă, fluxurilor de nu-
merar după ce calculează impozitul 
pe profit. Acest principiu nu se aplică 
automat în cuantificarea prejudicii-
lor, întrucât în majoritatea cazurilor 
prejudiciile atribuite sunt taxabile ca 
venituri extraordinare obținute de 
către reclamant (venitul extraordinar 
este denumit acel venit generat din 
alte surse decât cele de exploatare sau 
finanțare). Ca atare, în estimarea pre-
judiciilor, expertul financiar ar trebui 
să aibă în vedere impactul impozitu-
lui pe profit, astfel încât cuantumul 
determinat în urma analizei sale să 
compenseze pe deplin reclamantul.

F. Evenimente ulterioare  
și data cuantificării

În contextul litigiilor, în cele mai 
multe cazuri, prejudiciile au rolul de a 
compensa reclamantul la data la care 
instanța se pronunță. Acesta este moti-
vul pentru care, de regulă, expertul fi-
nanciar ia în considerare și evenimen-
tele ulterioare comiterii faptei ilicite în 
analiza sa de cuantificare a prejudicii-
lor. Evaluarea unei întreprinderi, pe de 
altă parte, stabilește valoarea acesteia 
la o anumită dată ținând cont exclusiv 
de informația cunoscută de către cel 
care întocmește analiza la data evalu-
ării. De regulă, evenimentele produse 
după data evaluării nu sunt luate în 
considerare în analiza de evaluare.

Data la care se realizează cuanti-
ficarea prejudiciilor poate varia sem-
nificativ. Spre exemplu, o estimare de 
tip ex-ante include în analiză doar 
evenimentele produse până la data 
comiterii faptei ilicite, în vreme ce 
o estimare de tip ex-post include în 
analiză toate evenimentele produse 
până la data judecății.
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Concluzie
În practica estimării prejudiciilor s-a constatat că 

abordările și metodele utilizate în evaluarea de în-
treprinderi sunt necesare sau cel puțin utile. Privind 
comparativ cele două tipuri de analiză prin prisma 
celor șase elemente detaliate în paragrafele anterioa-
re, se poate observa că există numeroase discrepan-
țe chiar și dincolo de cele abordate în articolul de față 
(precum aspecte de natură fiscală care pot genera 
beneficii semnificative). Ca atare, pentru orice eva-
luator care îndeplinește la un moment dat și calita-
tea de expert financiar în contextul unui litigiu, este 
imperioasă distingerea între cele două discipline din 
cât mai multe considerente posibil. 

VALOAREA  |  Q4 2018 33



Raport de activitate, persoane fizice și firme 
ANEVAR 2017

Continuăm să publicăm raportul pri-
vind activitatea de evaluare desfășu-
rată de membrii ANEVAR, persoane 

fizice și juridice. 
Acesta conține informații referitoare la: cifra 

de afaceri realizată pe parcursul anului 2017, 
ponderea lucrărilor de evaluare în funcție de 
specializare și de scopul evaluării, precum și 
cifra de afaceri în funcție de specializare și în 
funcție de scopul evaluării.

A. Statistici generale pe țară

Indicatori PERSOANE FIZICE FIRME

Număr total persoane fizice/firme raportoare 1.823 463

Număr total lucrări de evaluare 70.454 137.122

Cifră de afaceri (LEI) 53.587.602 134.768.654

Cifră de afaceri (EURO*) 11.550.795 29.049.351

Total cifră de afaceri (LEI) 188.356.256

Total cifră de afaceri (EURO*) 40.600.146

1 Euro = 4.6393 lei – curs BNR la 12 septembrie 2018
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B. Statistici generale pe București și județe
Persoane fizice – TOP 10 CIFRĂ AFACERI - București și județe 

Nr. crt. București/ 
Județ

Cifră  
de afaceri (LEI)

Cifră de afaceri 
(EURO)

Cifră  
de afaceri (%)

Nr. persoane 
fizice

Număr lucrări 
evaluare

Pondere  
lucrări (%)

1 București 8.834.003 1.904.167 16,5 251 8.301 11,8

2 Timiș 2.844.655 613.165 5,3 88 3.301 4,7

3 Brașov 2.797.757 603.056 5,2 90 2.769 3,9

4 Constanța 2.668.285 575.148 5,0 81 3.632 5,2

5 Prahova 1.867.519 402.543 3,5 59 3.919 5,6

6 Cluj 1.812.719 390.731 3,4 88 2.695 3,8

7 Dolj 1.688.888 364.039 3,2 70 2.157 3,1

8 Arad 1.579.491 340.459 2,9 37 1.604 2,3

9 Iași 1.567.983 337.978 2,9 74 2.074 2,9

10 Alba 1.511.863 325.882 2,8 57 2.467 3,5

Total 27.173.163 5.857.169 50,7 895 32.919 46,7

Persoane fizice – TOP CIFRĂ AFACERI – Sectoare București 
Sectoare 
București Cifră de afaceri (LEI) Cifră de 

afaceri (EURO)
Cifră de afaceri 

(%)
Nr. persoane 

fizice
Număr lucrări 

evaluare
Pondere lucrări 

(%)

Sector 2 3.679.007 793.009 41,6 60 1.894 22,8

Sector 3 1.557.450 335.708 17,6 50 1.284 15,5

Sector 1 1.390.742 299.774 15,7 42 2.298 27,7

Sector 6 1.129.433 243.449 12,8 40 1.387 16,7

Sector 4 680.552 146.693 7,7 39 725 8,7

Sector 5 396.819 85.534 4,5 19 713 8,6

Total 8.834.003 1.904.167 100,0 250 8.301 100,0

Firme – TOP 10 CIFRĂ AFACERI - București și județe

Nr. crt. București/ 
Județ

Cifră de afaceri  
(LEI)

Cifră de afaceri 
(EURO)

Cifră de afaceri* 
 (%)

Nr. firme Număr lucrări 
evaluare

Pondere  
lucrări (%)

1 București 78.903.362 17.007.601 58,5 149 69.967 51,0

2 Cluj 19.641.565 4.233.735 14,6 23 17.318 12,6

3 Timiș 3.741.541 806.488 2,8 26 4.639 3,4

4 Constanţa 3.407.560 734.499 2,5 20 4.433 3,2

5 Dolj 2.526.738 544.638 1,9 23 4.729 3,4

6 Vaslui 2.224.343 479.457 1,7 7 1.942 1,4

7 Brasov 2.215.999 477.658 1,6 19 2.824 2,1

8 Iași 2.108.903 454.574 1,6 17 3.737 2,7

9 Arad 1.496.412 322.551 1,1 9 1.520 1,1

10 Tulcea 1.471.532 317.188 1,1 7 1.648 1,2

Total 117.737.955 25.378.388 87,4 300 112.757 82,2

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

C. Ponderea lucrărilor de evaluare în funcție de specializare 

D. Cifra de afaceri în funcție de specializare 

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

Specializare
Persoane fizice Firme

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

de evaluare

EPI 90,8 63.961 90,6 124.269

EI 0,6 411 1,0 1.336

EBM 8,3 5.872 7,9 10.784

EIF 0,2 168 0,1 89

VE 0,1 42 0,5 643

Total 100,0 70.454 100,0 137.122

Firme – TOP CIFRĂ AFACERI – Sectoare București

Sectoare 
București Cifră de afaceri (LEI) Cifră de 

afaceri (EURO)
Cifră de afaceri 

(%) Nr. firme Număr lucrări 
evaluare

Pondere lucrări 
(%)

Sector 1 35.120.010 7.570.110 44,5 46 15.634 22,3

Sector 2 19.177.475 4.133.700 24,3 37 29.721 42,5

Sector 5 9.754.415 2.102.562 12,4 11 8.684 12,4

Sector 3 7.207.438 1.553.562 9,1 30 5.810 8,3

Sector 6 4.711.425 1.015.547 6,0 10 8.469 12,1

Sector 4 2.932.599 632.121 3,7 15 1.649 2,4

Total 78.903.362 17.007.601 58,5 149 69.967 51,0

Specializare

Persoane fizice Firme

Cifra de afaceri 
(%)

Cifra de afaceri 
(lei)

Cifra de afaceri 
(EURO)

Cifra de afaceri 
(%)

Cifra de afaceri 
(lei)

Cifra de afaceri 
(EURO)

EPI 89,1 47.767.334 10.296.237 79,0 106.493.079 22.954.558

EI 1,7 905.371 195.153 10,8 14.551.148 3.136.496

EBM 8,9 4.746.173 1.023.037 9,2 12.462.182 2.686.220

EIF 0,2 128.148 27.622 0,3 347.537 74.912

VE 0,1 40.576 8.746 0,7 914.708 197.165

Total 100,0 53.587.602 11.550.795 100,0 134.768.654 29.049.351
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E. Ponderea lucrărilor de evaluare în funcție de scopul evaluării 

F. Cifra de afaceri în funcție de scopul evaluării 

Scopul evaluării
Persoane fizice Firme 

Ponderea lucrărilor  
(%)

Număr lucrări  
de evaluare

Ponderea lucrărilor 
(%)

Număr lucrări  
de evaluare

Raportare financiară 8,7 6.147 3,4 4.667

Garantarea împrumuturilor 22,0 15.496 74,0 101.429

Pentru instanțe judecătorești 5,9 4.145 0,6 867

Fuziuni, achiziții, delistare 0,5 333 0,7 996

Impozitare 38,2 26.902 9,2 12.621

Stabilirea despăgubirilor în caz de expropriere 0,4 316 0,2 238

Proceduri de insolvență sau faliment 3,5 2.493 1,9 2.563

Pentru autorități publice 7,1 4.971 2,3 3.151

Garantarea și reeșalonarea datoriilor către stat 2,9 2.069 1,2 1.687

Verificarea evaluărilor 0,04 30 0,5 628

Alte scopuri 10,7 7.548 6,0 8.275

Total 100,0 70.449 100,0 137.122

Scopul evaluării

Persoane fizice Firme

Cifră de 
afaceri (%)

Cifră de 
afaceri (lei)

Cifră de 
afaceri (EURO)

Cifră de 
afaceri (%)

Cifră de 
afaceri (lei)

Cifră de 
afaceri (EURO)

Raportare financiară 10,6 5.706.399 1.230.013 14,1 19.069.493 4.110.425

Garantarea împrumuturilor 12,9 6.902.777 1.487.892 46,4 62.541.281 13.480.758

Pentru instanțe 
judecătorești 11,3 6.076.229 1.309.730 0,7 945.349 203.770

Fuziuni, achiziții, delistare 1,2 640.193 137.994 6,4 8.573.758 1.848.071

Impozitare 34,7 18.587.528 4.006.537 12,9 17.423.350 3.755.599

Stabilirea despăgubirilor în 
caz de expropriere

0,5 291.893 62.917 0,3 461.801 99.541

Pentru proceduri de 
insolvență sau faliment

6,5 3.456.420 745.030 5,2 7.055.520 1.520.816

Pentru autorități publice 7,7 4.152.971 895.172 2,2 2.929.199 631.388

Garantarea și reeșalonarea 
datoriilor către stat 2,8 1.511.352 325.772 1,3 1.768.518 381.204

Verificarea evaluărilor 0,1 34.519 7.440 0,7 937.109 201.994

Alte scopuri 11,6 6.227.321 1.342.298 9,7 13.063.275 2.815.786

Total 100,0 53.587.602 11.550.795 100,0 134.768.654 29.049.351
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Raport de analiză statistică  
a Bazei Imobiliare de Garanții (BIG)

A. STATISTICI GENERALE PE TIPURI ȘI SUBTIPURI  
DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

Q3 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 2.449,03 37,18 1.947 7,33

Rezidențială 1.669,66 25,34 20.433 76,87

Industrială 1.322,57 20,08 1.568 5,90

Teren 516,39 7,84 2.182 8,21

Agricolă 280,88 4,26 220 0,83

Mixtă 221,71 3,37 192 0,72

Alte tipuri 127,49 1,94 38 0,14

Total 6.587,72 100,00 26.580 100,00

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

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

1 Ordine descrescătoare a sumei valorilor de piață

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

a. Proprietăți de tip rezidențial

b. Proprietăți de tip comercial

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

Procentaj  
valoric (%)

Număr  
rapoarte

Procentaj  
cantitativ (%)

Rezidențială

Apartament în bloc 935,45 56,03 15.090 73,85

Casă cu teren 526,20 31,52 4.582 22,42

Bloc de apartamente 80,12 4,80 42 0,21

Ansamblu rezidențial 66,46 3,98 20 0,10

Apartament în casă 61,43 3,68 699 3,42

Total 1.669,66 100,00 20.433 100,00

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

Procentaj  
valoric (%)

Număr  
rapoarte

Procentaj  
cantitativ (%)

Comercială

Spațiu comercial - clădire independentă 1.549,32 63,26 727 37,34

Spațiu de birouri - clădire independentă 498,58 20,36 259 13,30

Unitate cazare 210,14 8,58 154 7,91

Spațiu comercial - parte dintr-o clădire 119,81 4,89 692 35,54

Spațiu de birouri - parte dintr-o clădire 66,19 2,70 111 5,70

Spațiu de agrement 4,98 0,20 4 0,21

 Total 2.449,03 100,00 1.947 100,00

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 752,77 56,92 819 52,23

Spațiu de depozitare și logistică 569,80 43,08 749 47,77

 Total 1.322,57 100,00 1.568 100,00

e. Proprietăți de tip mixt

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

Procentaj  
valoric (%)

Număr  
rapoarte

Procentaj 
cantitativ (%)

Mixtă

Proprietate multifuncțională (mai mult de două utilizări) 85,70 38,65 81 42,19

Spațiu de producție și depozitare 45,87 20,69 53 27,60

Bloc apartamente cu spații comerciale (retail) 41,32 18,64 7 3,65

Spațiu comercial și de birouri 37,53 16,93 41 21,35

Spațiu de birouri cu spații comerciale (retail) 11,30 5,10 10 5,21

 Total 221,71 100,00 192 100,00

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

Agricolă

Fermă zootehnică 84,54 30,10 87 39,55

Siloz 74,26 26,44 45 20,45

Fermă avicolă 53,50 19,05 25 11,36

Cramă/ Centru de vinificație 19,08 6,79 4 1,82

Fermă agricolă de cultură 14,89 5,30 28 12,73

FNC 14,28 5,09 8 3,64

Fermă piscicolă 7,05 2,51 4 1,82

Abator 6,20 2,21 5 2,27

Livadă 5,07 1,81 6 2,73

Seră legumicolă / floricolă 0,97 0,35 4 1,82

Moară 0,72 0,26 3 1,36

Stațiune de cercetare 0,31 0,11 1 0,45

 Total 280,88 100,00 220 100,00

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

Sumă valori de piață  
(milioane €) – Proprietăți mixte

Sumă valori de piață  
(milioane €) – Terenuri

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

Teren

Intravilan construcții 290,54 56,26 1.051 48,17

Cu destinație agricolă 82,96 16,07 312 14,30

Extravilan 75,33 14,59 543 24,89

Intravilan arabil 61,09 11,83 261 11,96

Cu destinație specială 4,09 0,79 10 0,46

Cu destinație forestieră 2,39 0,46 5 0,23

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

Total 516,39 100,00 2.182 100,00

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 88,14 69,14 9 23,68

Centrală electrică eoliană 17,77 13,94 2 5,26

Stație distribuție carburanți 15,86 12,44 25 65,79

Centrală hidroelectrică 5,71 4,48 2 5,26

Total 127,49 100,00 38 100,00

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

B. INDICATORI STATISTICI PE TIPURI DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

a. Proprietăți de tip rezidențial

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

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

Alba Iulia
Apartament în bloc 860

Casă cu teren 755
Alexandria Apartament în bloc 576

Arad
Apartament în bloc 833

Casă cu teren 768
Bacău Apartament în bloc 775

Baia Mare Apartament în bloc 761
Bistriţa Apartament în bloc 694

Botoșani Apartament în bloc 765

Brașov
Apartament în bloc 1.033

Casă cu teren 908
Brăila Apartament în bloc 717

București
Apartament în bloc 1.162
Apartament în casă 1.235

Buzău Apartament în bloc 842
Călărași Apartament în bloc 567

Cluj-Napoca
Apartament în bloc 1.434

Casă cu teren 1.254

Constanţa
Apartament în bloc 1.098

Casă cu teren 1.092
Craiova Apartament în bloc 1.045

Dej Apartament în bloc 570
Deva Apartament în bloc 724

Drobeta-Turnu Severin Apartament în bloc 627
Focșani Apartament în bloc 694
Galaţi Apartament în bloc 848

Giurgiu Apartament în bloc 562

Iași
Apartament în bloc 1.082

Casă cu teren 842

Oradea
Apartament în bloc 911
Apartament în casă 764

Casă cu teren 714
Piatra-Neamţ Apartament în bloc 708

Pitești Apartament în bloc 964

Ploiești
Apartament în bloc 874

Casă cu teren 803
Râmnicu Vâlcea Apartament în bloc 733

Reșiţa Apartament în bloc 558
Roman Apartament în bloc 617

Satu Mare
Apartament în bloc 603

Casă cu teren 532
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Apartament în bloc – Top 10 valoare de piață/ mp Valoare de piaţă/ mp - Apartament în bloc

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

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

1 Cluj-Napoca 1.434

2 Bucureşti 1.162

3 Timişoara 1.151

4 Constanţa 1.098

5 Iaşi 1.082

6 Craiova 1.045

7 Braşov 1.033

8 Piteşti 964

9 Sibiu 963

10 Târgu Mureş 959

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

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

1 Cluj-Napoca 1.254

2 Constanţa 1.092

3 Timişoara 1.039

4 Braşov 908

5 Iaşi 842

6 Ploieşti 803

7 Arad 768

8 Alba Iulia 755

9 Oradea 714

10 Satu Mare 532

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

1 Bucureşti 1.235

2 Timişoara 1.018

3 Oradea 764

Municipiu/ oraș Subtip proprietate Valoare de piață (€/ mp)
Sfântu Gheorghe Apartament în bloc 593

Sibiu Apartament în bloc 963
Slatina Apartament în bloc 778

Slobozia Apartament în bloc 691
Suceava Apartament în bloc 797

Târgoviște Apartament în bloc 644
Târgu Jiu Apartament în bloc 880

Târgu Mureș Apartament în bloc 959

Timișoara
Apartament în bloc 1.151
Apartament în casă 1.018

Casă cu teren 1.039
Tulcea Apartament în bloc 903
Turda Apartament în bloc 633
Vaslui Apartament în bloc 705
Zalău Apartament în bloc 582

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

Apartament în bloc – Top valoare de piață/ mp

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

1 Sector 1 1.514

2 Sector 2 1.212

3 Sector 3 1.197

4 Sector 6 1.151

5 Sector 5 1.067

6 Sector 4 1.056

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

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

Sector 1
Apartament în bloc 1.514

Apartament în casă 1.439

Sector 2 Apartament în bloc 1.212

Sector 3 Apartament în bloc 1.197

Sector 4 Apartament în bloc 1.056

Sector 5
Apartament în bloc 1.067

Casă cu teren 890

Sector 6 Apartament în bloc 1.151
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Valoare de piață/ mp - Apartament în bloc

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

Spațiu de depozitare și logistică

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

1 Ilfov 377

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

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

1 Călăraşi 0,59

2 Constanţa 0,66

3 Ialomiţa 0,63

4 Tulcea 0,60

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

1 Constanţa 0,53

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

Spațiu comercial parte dintr-o clădire

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

1 Iaşi 1.116

Spațiu de birouri - clădire independentă

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

1 Bucureşti 1.100
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Mark R. Linné, 

MAI, SRA, AI-GRS

Inteligența artificială joacă un rol din ce în ce mai important în colecta-
rea şi analiza datelor. Iată motivele pentru care este nevoie ca evalua-
torii să îmbrățişeze provocările pe care le au în față.

Activitatea  
de tip SMART

I
nteligență artificială (AI) este un ter-
men vehiculat de presa de largă circu-
lație, însă câți oameni înțeleg cu adevă-
rat ce este și ce implică? 

Raportul din luna iulie adresat de 
Ministerul Finanțelor din SUA preșe-

dintelui statului, intitulat „Un sistem finan-
ciar care creează oportunități în economie”, 
definește inteligența artificială ca un con-
cept larg, reprezentând un set de tehnolo-
gii înrudite care permit mașinilor să imite 
aspectele inteligenței cognitive umane în 
diferite sarcini care implică văzul, auzul, 
gândirea și luarea deciziilor. În raport se 
menționează faptul că inteligența artificială 
a fost integrată în largă măsură în sectorul 
asigurărilor, în cel juridic, în sectorul retail 
și cel al serviciilor de sănătate și că aceas-
ta se bucură de un interes din ce în ce mai 
mare printre firmele din sectorul servicii-
lor financiare, inclusiv în serviciile de eva-
luare a proprietății imobiliare. 

Discuțiile despre AI au devenit din 
ce în ce mai aprinse pe măsură ce avem 
nevoie să procesăm, segmentăm și să 
transformăm un volum mai mare de date. 
Este probabil ca febra discuțiilor să conti-
nue, deoarece noi produse și servicii cu o 
componentă de AI își găsesc treptat locul 
în numeroase aspecte ale vieții noastre, 
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2014, Yahoo, Intel, Dropbox, LinkedIn, 
Pinterest și Twitter au achiziționat firme 
legate de tehnologia AI. În același an, s-au 
investit peste 2 miliarde $ în 322 de firme 
de tehnologie AI. Kelly menționează că 
investițiile de capital privat din sectorul 
AI au crescut în medie cu 70% anual în 
ultimii patru ani. 

Printre investitori se numără și Google 
care utilizează cele 3 miliarde de căutări 
efectuate zilnic pentru a învăța AI să gân-
dească și pentru a-i îmbunătăți modul de 
gândire. Încă 10 ani de funcționare a algo-
ritmilor AI plus date de o mie de ori mai 
numeroase și resurse de calcul de o sută 
de ori mai puternice și gigantul tehnologic 

privată sau profesională. Eforturile cu-
rente de a implementa inteligența artifi-
cială sunt motivate de impactul acesteia 
asupra economiei. Un raport oficial ela-
borat în 2017 de firma de studii analitice 
și consultanță IDC împreună cu firma de 
tehnologie Salesforce.com a concluzionat 
că până în 2021 AI ar putea conduce la 
crearea a 800.000 de locuri de muncă și a 
unor beneficii în economie în valoare de 
1,1 trilioane $.

În cartea sa, Inevitabilul: forțele teh-
nologice care ne vor modela viitorul, fu-
turologul Kevin Kelly remarcă faptul că 
din 2009 AI a atras investiții de peste 18 
miliarde $. Raportându-ne numai la anul 
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numele de inovare și co-creare, iar înțe-
lepciunea se naște din tehnologia crowd. 
Predicțiile lui Kelly ne arată că până la fi-
nele acestui secol, peste 70% din activită-
țile efectuate astăzi de oameni vor fi com-
plet automatizate, mulțumită inteligenței 
artificiale.

Oare profesia de evaluator se va nu-
măra printre acestea? Un raport al RICS, 
„Impactul tehnologiilor emergente asu-

din zilele noastre se va transforma într-un 
mod de nerecunoscut. Potrivit co-fonda-
torului Google, Larry Page, până în 2026 
principalul produs nu va mai fi un motor 
de căutare, ci chiar inteligența artificială.

Trecerea la inteligența artificială se 
petrece mai repede decât ne-am aștep-
tat. Mașinile devin mai inteligente, toa-
tă lumea este conectată, platformele trec 
în prim-plan, jocul prezentului poartă 
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Deși o mare parte 

dintre firmele de 

servicii financiare 

recunosc faptul că AI 

ar putea transforma 

acest sector în 

mod fundamental, 

acestea sunt totodată 

conștiente că 

aptitudinile umane, 

bunurile și serviciile de 

calitate excepțională 

și capabilitățile 

organizaționale 

puternice vor 

rămâne esențiale.

cum ar fi consultanța, sunt mai puțin ex-
puse. Raportul conchide că este probabil 
ca evaluatorii să treacă la efectuarea unor 
sarcini care presupun analiza datelor, cer-
cetare și servicii de consultanță.

Deși o mare parte dintre firmele de 
servicii financiare recunosc faptul că AI 
ar putea transforma acest sector în mod 
fundamental, acestea sunt totodată con-
știente că aptitudinile umane, bunurile 
și serviciile de calitate excepțională și ca-
pabilitățile organizaționale puternice vor 
rămâne esențiale. În numărul din iunie 
al revistei ABA Banking Journal, Asocia-
ția Bancară Americană remarca faptul că 
majoritatea instituțiilor financiare au de-
clarat că vor implementa funcționalități 
AI importante pentru a putea canaliza ca-
pitalul uman spre a răspunde mai eficient 
la nevoile clienților. 

Inteligența artificială precum și sub-
componenta sa de învățare automată s-au 
dezvoltat exponențial în ultimii ani. Aces-
tea sunt deja integrate în procesele de tri-
ere a unor volume mari de date pentru a 
determina modurile de îmbunătățire și de 
organizare a datelor, de realizare a cone-
xiunilor dintre informații și de livrare a 
acestora. Dovada? Siri, Alexa, corectarea 
automată, scrisul predictiv și modul mis-
terios în care Amazon sugerează cărțile pe 
care am dori să le citim sunt manifestări 
algoritmice ale inteligenței artificiale. În-
vățarea automată este ceea ce conduce la 
posibilitatea de a pilota autovehiculele au-
tonome, la posibilitatea utilă a traducerii 
(adevărat, imperfectă) a documentelor, la 
etichetarea fotografiilor și la recunoaște-
rea comenzilor verbale. Procesul continuă 
să se perfecționeze. 

Kelly remarcă în cartea sa că, treptat, 
inteligența artificială va fi practic integra-
tă în fiecare dispozitiv, proces și element 
cu care interacționăm, de la mașinile 
de spălat la autovehicule și până la apli-
cațiile destinate modelelor automate de 
evaluare. 

pra profesiei de evaluator” evidențiază 
faptul că cei mai vulnerabili vor fi evalu-
atorii cu specializarea evaluarea proprie-
tății imobiliare, deoarece multe dintre 
sarcinile pe care aceștia le îndeplinesc 
sunt legate de analiza datelor. Sunt expuse 
riscului toate activitățile care se bazează 
pe aplicarea unor aptitudini dobândite 
la seturi de date, însă activitățile care au 
la bază îndeosebi relațiile interpersonale, 
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Pentru industria 

serviciilor financiare, 

modelele automate 

de evaluare pot 

oferi consumatorilor 

avantajul rapidității 

și pe cel al 

costurilor reduse 

ale serviciilor de 

evaluare a garanțiilor.

ator, specialiștii văd AI ca pe un instru-
ment care să le permită evaluatorilor să 
evolueze și să prospere în numeroase mo-
duri, inclusiv prin:

 Ű Trierea informațiilor de piață relevan-
te și analiza rapidă a ajustărilor, ofe-
rind evaluatorilor posibilitatea de a-și 
reinvesti timpul în procesul de anali-
ză și previziune. 

 Ű Efectuarea unei analize mai aprofun-
date a riscurilor și a oportunităților, a 
unei monitorizări în timp real de mai 
bună calitate, elaborarea recomandă-
rilor fundamentate pe date, a unor 
modele și analize predictive avansate. 

 Ű Integrarea și monitorizarea datelor 
dintr-un set de date imens și identifi-
carea a ceea ce este cel mai important 
pentru fiecare client.

Implicațiile pentru 
evaluarea proprietății 
imobiliare

Inteligența artificială este folosită din 
ce în ce mai frecvent în toate aspectele 
proprietății imobiliare.

Pentru industria serviciilor financiare, 
modelele automate de evaluare pot oferi 
consumatorilor avantajul rapidității și pe 
cel al costurilor reduse ale serviciilor de 
evaluare a garanțiilor. Evaluarea garanți-
ilor este pivotul oricărei element care se 
reflectă în rezultatele financiare și care 
conduce la înțelegerea impacturilor și a 
riscurilor care determină într-o bună mă-
sură deciziile de creditare și pe cele din 
sectorul imobiliar. O mare parte dintre 
firmele de servicii financiare văd inteli-
gența artificială ca pe un element cheie în 
îmbunătățirea AVM-urilor. 

În ceea ce privește profesia de evalu-
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Gândiți-vă la 

inteligența artificială 

ca la o inteligență 

„augmentată” care ne 

ajută să înțelegem mai 

bine informațiile care 

sunt importante pentru 

profesia noastră.

plexe care necesită mult timp, ceea ce le 
transformă în candidații ideali pentru sim-
plificare, automatizare și sprijin prin în-
vățare automată. Dacă mașinile învață să 
înțeleagă informațiile nestructurate și cum 
să le extragă pe cele mai importante,  spe-
cialiștii din profesiile bazate pe cunoaștere 
își pot permite să aloce mai mult timp ana-
lizelor și să petreacă mai puțin timp efec-
tuând operații de procesare a datelor, mari 
consumatoare de timp. Prin urmare, sco-
pul inteligenței artificiale nu este acela de a 
vă înlocui, ci de a vă ajuta să vă concentrați 
pe sarcini mai importante și mai interesan-
te. Gândiți-vă la inteligența artificială ca la 
o inteligență „augmentată” care ne ajută să 
înțelegem mai bine informațiile care sunt 
importante pentru profesia noastră. 

În ceea ce privește profesia de evaluator, 
specialiștii văd AI ca pe un instrument care 
să le permită evaluatorilor să evolueze și să 
prospere în numeroase de moduri. 

 Ű Identificarea mai ușoară a modelelor 
de date și evidențierea informațiilor 
care conduc la o decizie.

Impactul AI asupra 
profesiilor bazate pe 
cunoştințe

În ciuda progresului tehnologic, cei 
care lucrează în domeniile bazate pe cu-
noștințe încă își petrec cea mai mare par-
te a timpului studiind și analizând docu-
mente pentru a-și da seama ce este cel 
mai important. În raportul IDC, se men-
ționează că specialiștii din profesiile juri-
dice, financiare și contabilitate își petrec o 
treime din timp pentru a studia și înțelege 
informațiile. Evaluatorii petrec probabil 
tot atâta timp (dacă nu mai mult) pentru 
aceleași activități.

Analiza de piață, identificarea și inves-
tigarea informațiilor sunt activități com-

Preluat / tradus  
cu permisiune. 

Acest text a fost publicat inițial în limba 
engleză. ANEVAR a tradus textul în limba 
română și este singurul responsabil pentru 
acuratețea acestei traduceri. 

Copyright Appraisal Institute © 2013 de 
către Appraisal Institute. Toate drepturile 
rezervate.

Textul original a fost publicat pentru 
utilizare în Statele Unite în conformitate 
cu legislația, reglementările și standardele 
de bună practică în evaluările din Statele 
Unite. Definițiile, metodologiile și conceptele 
din acest text tradus pot fi sau nu pot fi 
aplicabile în România. Appraisal Institute 
își declină în mod expres orice răspundere 
pentru orice pierderi sau daune care pot 
apărea din utilizarea textului tradus.
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Marea Întâlnire a membrilor corporativi ANEVAR
Alba Iulia - 8 decembrie 2018

Marea Întâlnire a mem-
brilor corporativi ANEVAR a 
avut loc sâmbătă, 8 decem-
brie 2018, la Casa de Cultură 
a Studenților din Alba Iulia.

Tema principală a acestui 
eveniment a fost Centenarul 
Marii Uniri. În cadrul acestei 
ediții a Întâlnirii anuale a 
membrilor corporativi, la 
care au fost binevenite și 
alte categorii de membri, am 
dedicat un panel Marii Uniri. 
Alături de noi a fost, printre 
alţii, marele actor, eseist, 
autor și regizor român Dan 
Puric, care a vorbit despre 
Centenarul Marii Uniri şi 
Valorile din România.

Au urmat prezentări 
deosebit de interesante 
pentru profesia de evaluator, 
legate de:
• Piața evaluării
• Viitorul acesteia
• Regulamentul general

privind Protecția datelor
(GDPR)

• Caietul de sarcini /
Document descriptiv pentru
achiziții publice de servicii
de evaluare - Formular
Cadru

• Calendarul adoptării
standardelor de evaluare
2019

• Monitorizarea activității de
evaluare. Prezentarea listei

evaluatorilor care vor fi 
monitorizați în anul 2019

• Rezultatele sesiunii de
acreditare
La final, au fost înmânate

certificatele de Membru 
Acreditat ANEVAR celor care 
au absolvit examenul de 
Acreditare din luna noiembrie.

Ziua s-a încheiat cu Seara 
Festivă pentru care participanții 
au îmbrăcat costume 
tradiționale românești. În 
debutul evenimentului au 
cântat Nicolae Furdui Iancu și 
Tudor Furdui Iancu, alături de 
Grupul instrumental Crai Nou. 
Apoi a urmat petrecerea cu joc 
și voie bună. 

Sorin Petre, Prim-vicepreşedinte ANEVAR Rodica Hăşmăşan, Vicepreşedinte ANEVAR

Dan Puric şi Dana Ababei Dana Ababei, Preşedinte ANEVAR

Adrian Vascu, Preşedinte ANEVAR 2014-2015, 
Senior Partner Veridio 
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Anuţa Stan, Vicepreşedinte 
ANEVAR

Filip Stoica,  
Preşedinte ANEVAR 2010-2011

Silvia Maican, lector al 
Univerisității 1 Decembrie 1918 
din Alba Iulia

Cristina Grigorescu,  
Vicepreşedinte ANEVAR

Gabriel Pleşa, Viceprimar al 
oraşului Alba Iulia

Manuela Nicolescu,  
Responsabil ANEVAR GDPR
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Înmânarea certificatelor de Membru Acreditat ANEVAR
Felicitări tuturor!
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„Valoarea contaminează,  
înalță, ridică“

Există valori care nu se negocia-
ză, cum sunt valorile spirituale. Oa-
menii mari care au făcut Unirea au 
făcut compromisuri istorice dar nu 
s-au compromis. 

Apropo de valoare, Ion Luca Ca-
ragiale spunea: „Și eu și mitocanul 
ne uitam la lună. Numai că mitoca-
nul zice: Uite luna! Eminescu zice: 
Lună, tu, stăpâna mării!”

Filosofia a început în România 
cu Dimitrie Cantemir. Nu înțelep-
ciunea. Înțelepciunea acestui popor 
este nativă. Este o înțelepciune apar-
te și atipică. 

Nicolae Iorga spunea că Unirea 
s-a făcut pentru că fiecare român 
avea în inimă icoana Daciei Traiane. 

Unirea a fost un imperativ divin. 
De la vlădică la opincă era un circuit, 
o curea de transmisie a valorii. 

Jertfa reprezintă o valoare 
supremă.

Cinstea numelui de român este 
valoare supremă.

Cea mai frumoasă definiție a jertfei este dată de Sf. 
Nectarie din Neghina: Jertfa este atunci când sufletul po-
runcește trupului să moară pentru valori mai mari decât 
viața. 

V-ați gândit vreodată de ce au venit toți la Alba iulia 
să facă Unirea? Aici erau nodurile de cale ferată, garni-
zoana era deja în mâna românilor, administrația maghia-
ră plecase, erau premise. Dar lucrul acesta se întâmpla și 
în alte orașe. Aici au fost trași pe roata Horia, Cloșca și 
Crișan, în fața a 5.000 de țărani români. Pe aici a trecut, 
în 1600, Mihai Viteazul. Pe câmpul pe care au fost îm-
prăștiate mădularele lui Horia, Cloșca și Crișan s-a adu-
nat poporul român și a înfăptuit Unirea. 

Valoarea contaminează, înalță, ridică. 

Istoria nu se învață din manuale pt ca întotdeauna cu-
ceritorul o va scrie. 

Spicuiri din discursul maestrului Dan Puric, susținut în 
cadrul Marii Întâlniri a Membrilor Corporativi ANEVAR, de 
la Alba Iulia, din 8 decembrie 2018:
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C
ontinuăm să prezentăm și 
în acest număr al revistei 
„Valoarea, oriunde este ea“ 
setul de informaţii de piaţă 
utile atât evaluatorilor, cât 
și utilizatorilor rapoartelor 

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

Capitolul 1: Premise și Definiții

1. BIROURI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. CENTRE COMERCIALE

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

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

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

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

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

Locație central Piața Victoriei

semicentral
Floreasca, Barbu Văcărescu,  

Piața Presei, Politehnica, Lujerului

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

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

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

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

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

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

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

și prețul de tranzacționare/
prețuri negociate. 

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

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

3. SPAȚII INDUSTRIALE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Urmează tabele cu date la Q3 2018:
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INFORMAŢII DIN PIAŢĂ Q3 2018

 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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INFORMAŢII DIN PIAŢĂ Q3 2018

 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 10.00%

Timișoara, Iași

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

Brașov

Rata  
de capitalizare (%)

produse 
primare

7.15%-
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 4.15-4.25

Brașov, 
Timișoara, 

Ploiești, Arad, 
Pitești

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

> 3,000 mp 4.15-4.25 Constanţa, Iași, 
Cluj Napoca 3.5 - 4.0

Rata medie  
de neocupare (%) medie piaţă 5.0%

Brașov 8%

Sibiu, Craiova, 
Târgu Mureș n.a.

Cluj Napoca, 
Timișoara 8%

Iași, Constanţa n.a.

Rata  
de capitalizare (%)

medie piaţă
8.25%-
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

Iasi: 9 - 13 
Cluj Napoca: 14 - 16 

Brasov: 10 - 15 
Timisoara: 12.5 - 15 

Constanta: 8 - 13

Sibiu: 7 - 12                                                                                    
Craiova: 8 - 11                                                                        

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

Rata medie  
de neocupare (%) 10%

Iasi: 8% 
Cluj Napoca: 5% 

Brasov: 8% 
Timisoara: 5% 

Constanta: 12%

Sibiu: 10%                                                                                    
Craiova: 10%                                                                          

Targu Mures: 10%                                                                                           
Ploiesti: 15%                                                                                      
Pitesti: 10%                                                                                      
Arad: 10%

Rata de capitalizare (%)
clasa A: 7.00 - 8.00% clasa A: 9.00 - 9.50% clasa A: 9 - 10.50%

clasa B: 8.00 - 9.00% clasa B: 9.50 - 10.50% clasa B: 9.5 - 11.00%

Centre comerciale

Chirie cerută,  
pentru un spaţiu de 100 

mp la parter, moda  
(eur/mp/lună)

ultracentral: 30 - 60                                                                          
central: 25 - 40                                                                          

median si periferic: 15 - 25

Iasi: 10 - 20 
Cluj Napoca: 15 - 30 

Brasov: 12 - 20 
Timisoara: 15 - 25 
Constanta: 12 - 20

Sibiu: 12 - 25                                                                                    
Craiova: 15 - 25                                                                         

Targu Mures: 7 - 14                                                                                                       
Ploiesti: 10 - 22                                                                                         
Pitesti: 10 - 22                                                                                      

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 - 10.50%

Industrial

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

Iasi: 3 - 4.5 
Cluj Napoca: 3 - 4.5 

Brasov: 3 - 4.5 
Timisoara: 3 - 4.5 

Constanta: 2.5 - 4.5

Sibiu: 2.5 - 3.5                                                                                    
Craiova: 3 - 4                                                                          

Targu Mures: 2.5 - 3.5                                                                  
Ploiesti: 3 - 4                                                                                          
Pitesti: 3 - 4                                                                                      

Arad: 2.5 - 3.5

Rata medie  
de neocupare (%) 10%

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

Timisoara: 10 - 15% 
Constanta: 12 - 17%"

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

Targu Mures: 12 - 15%                                                                 
Ploiesti: 10%                                                                                       
Pitesti: 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 (%) 9.1%

Iasi: 5% 
Cluj Napoca: 8% 

Brasov: 6% 
Timisoara: 10%

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 suprafete  
< 5,000 mp; 

3.85 - 4.25 pentru suprafete  
> 5,000 mp

3.65 - 4 in functie de suprafata
3.4 - 3.95 in functie  

de suprafata

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 (%) 8.3%

Cluj: 5 – 6%  
Iași: 5 – 6%

Brașov: 6 – 7%
Timișoara: 5 – 6%

Constanţa: n/a

n/a

Rata de capitalizare 7.25% 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)

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

periferic: 8-11

11-14.5 8-11.5

Rata medie de neocupare (%), 
media pe piaţă 9.5% 4-9% 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 30-40 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 (suprafete  
mai mici de 3.000 mp); 

3.75-4.0 (suprafete  
intre 3.000 si 10.000 mp); 

3.3-3.75 (suprafete  
mai mari de 10.000 mp)

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

3.5-3.8 (suprafete  
intre 3.000 si 10.000 mp); 

3-3.5 (suprafete  
mai mari de 10.000 mp)

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

3-3.3 (suprafete  
intre 3.000 si 10.000 mp); 

3-3.5 (suprafete  
mai mari de 10.000 mp)

Rata medie de neocupare (%), 
media pe piaţă

3% 5% 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 2018

YTM GER,10y, EUR YTM USA,10y, USD
Series1 0.30% 2.97%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

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

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

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

Pentru a avea o referință privind 
nivelul acestor indicatori vă prezen-
tăm datele privind nivelul randamen-
telor la scadență ale obligațiunilor de 
stat românești, germane și americane 
și rata inflației previzionate pentru 
anul 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 RO, 10y, RON Ri 2018, RON YTM RO, 10y, EUR Ri 2018, EUR YTM RO, 26y, USD Ri 2018, USD
Series1 4.90% 3.50% 2.79% 1.74% 5.64% 2.20%
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YTM RO, 10y, RON 4.90%

Ri 2018, RON 3.50%

YTM RO, 10y, EUR 2.79%

Ri 2018, EUR 1.74%

YTM RO, 26y, USD 5.64%

Ri 2018, USD 2.20%

YTM GER,10y, EUR 0.30%

YTM USA,10y, USD 2.97%

Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat germane și americane
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SANAPLAN
ASIGURAREA DE 
SĂNĂTATE DE GRUP 
PENTRU MEMBRII 
ANEVAR

© Copyright Allianz-Tiriac 2

PLANUL DE ASIGURARE SANAPLAN 

Caracteristici
• Acopera servicii medicale efectuate în regim ambulatoriu;
• Decontare directă cu furnizorii de servicii medicale în cadrul  reţelei de parteneri medicali Allianz-Ţiriac;
• Rambursarea costurilor pentru servicii medicale efectuate la instituţii medicale autorizate din afara reţelei de parteneri medicali Allianz-Ţiriac, în funcție de procentul 

de rambursare ales la încheierea contractului de asigurare:100%.
• Acoperire nelimitata din punct de vedere valoric si numeric a serviciilor medicale cuprinse in asigurare

Beneficii incluse
Acoperă serviciile medicale care nu necesită spitalizare  în cazul producerii următoarelor riscuri:

1. Accident, Îmbolnăvire (Afecţiuni acute și puseul acut al unei boli cronice/ pre-existente): 
• Consultaţii de medicină generală efectuate de medic generalist, medic medicină internă şi pediatru;
• Consultaţii diverse specialităţi: medicina generala, medicina de familie, medicina interna, pediatrie – neonatologie, alergologie si imunologie clinica, boli infectioase, 

cardiologie, dermatologie, diabet, boli de nutritie, endocrinologie, flebologie , gastroenterologie, hematologie,nefrologie, neurologie, obstetrica- ginecologie, 
oftalmologie, oncologie, ORL, ortopedie – traumatologie, pneumonie, reumatologie, urologie, senologie, orice specialitate chirurgicala:;

• Tratament de urgență până la stabilizarea stării de sănătate, efectuat în cadrul unei consultații acoperite prin polița de asigurare;
• Investigaţii  medicale precum: analize de laborator, explorări funcționale, imagistică medicală;
• Serviciul “A doua opinie medicală”

2. Monitorizare boli cronice: 
• Consultații 2/an de asigurare;
• Investigații recomandate  în cadrul consultațiilor acoperite.

3. Recuperare medicală: in limita a 500 Ron/an/persoana asigurata
• consultație de specialitate;
• proceduri de fizio-kinetoterapie, recomandate ca urmare a consultației de specialitate.

Cost lunar:
18-55 ani : 106.5 RON/luna/persoana
56-64 ani:  116.5 RON/luna/persoana

PLANUL AMBULATORIU 
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PLANUL SPITALIZARE

Nume fisier | departament | autor 

Caracteristici

• Include servicii medicale efectuate în regim de spitalizare continuă;
• Plan de asigurare principal care poate fi achizitionat de sine statator sau în combinație cu oricare alte planuri;
• Limita standard de acoperire: 10.000 RON/ an de asigurare;
• Numărul maxim de zile de spitalizare: 21/ an de asigurare.

Beneficii incluse

Acoperă serviciile medicale furnizate în regim de spitalizare ca urmare a unui accident sau a unei îmbolnăviri (afecțiuni acute). Riscul acoperit se poate extinde și la puseul acut al unei 
boli cronice/ pre-existente: 

Tipuri de servicii incluse:

• Cazare în spital;
• Consultaţii de specialitate și investigaţii medicale în scop de diagnosticare furnizate în regim de spitalizare;
• Medicamente şi consumabile furnizate în regim de spitalizare;
• Intervenţii chirurgicale.

✓ Spital privat din rețeaua de parteneri medicali Allianz-Țiriac: se acoperă 100% din costuri în limitele maxime de acoperire prin decontare directă către furnizorul de 
servicii medicale;

✓ Spital privat din afara rețelei de parteneri din Romania: se acoperă 100% din costuri în limitele maxime de acoperire prin rambursarea costurilor către Asigurat;
✓ Spital de stat din România: în cazul în care spitalizarea este gratuită (plătită prin sistemul asigurărilor sociale de stat), Asiguratul va primi o indemnizaţie zilnică de 

spitalizare și rambursarea costurilor cu serviciile medicale neacoperite de asigurarea socială de sănătate în baza documentelor medicale și fiscale 
corespunzătoare.

✓ Se extinde acoperirea planului Spitalizare prin rambursarea costurilor de spitalizare și interventii chirurgicale - dacă planul de asigurare ales include acest 
beneficiu, la instituții medicale autorizate din Ungaria.

© Copyright Allianz-Tiriac

CONTACT

Allianz-Tiriac Asigurari Allianz-Tiriac Asigurari

WEBSITE INFOLINE APP
www.allianztiriac.ro info@allianztiriac.ro

0801 0801 08
021 20 19 100
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Tipologia clienților în evaluare

D
eparte de a fi un expert în această meserie și 
nici în psihologie, fiind în schimb omul care 
caută mereu să-și îmbunătățească experien-
ța, vă supun atenției următorul material cu 
invitația de a ne împărtăși, la rândul vostru, 
acele întâmplări plăcute sau mai puțin plăcu-

te întâlnite în timpul inspecțiilor pe teren.  
Primul meu profesor, cel care m-a inițiat în activitatea 

de evaluare, referitor la inspecții, mi-a expus următoarea 
regulă-sfat: „... tu să vorbești cât mai puțin la întâlniri - e 
bine doar să asculți și să pui întrebări“.

Cu ce tipuri de oameni și de modalități de comuni-
care te vei putea întâlni în activitatea ta de evaluator mai 
des la inspecția pe teren (dar și în interacțiunea cu oame-
nii, în general, în viața ta de zi cu zi)?  

Ei bine, am identificat câteva categorii distincte:
Tipul Hiperactiv: Clientul care vorbește foarte mult 

despre toate problemele din viața lui, care are în perma-
nență ceva de povestit și, de cele mai multe ori, despre 
subiecte care nu au legătură cu evaluarea. Nu ascultă, te 
întrerupe des când tu pui întrebări, pentru că el se gân-
dește la altceva în timp ce tu încerci să afli informații des-
pre proprietatea inspectată. Are deficiență de atenție și 
sare de la un subiect la altul, iar până la finalul întâlnirii 
nu apuci să afli nici jumătate din informațiile care-ți sunt 
necesare. Concluzia este că nu prea ai cu cine discuta și 
va trebui fie să insiști pe întrebările tale, fie să te orientezi 
spre altă persoană care îți poate da relații, pierzi timp și 
îți trebuie răbdare. 

 Ű LUDMILA TOADER,  
Membru ANEVAR
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în maxim 30 minute (în cazul apar-
tamentelor sau un timp mai mare în 
cazul proprietăților mai complexe) 
și să nu ratezi următoarea întâlnire. 

Tipul Introvertit: Poate fi Tă-
cut-Activ, clientul care este interesat 
de ceea ce se discută, care adoptă acel 
mod de comunicare prin care remarci 
că omul este atent, că înțelege subiec-
tul comunicării dar care nu comuni-
că prea mult despre proprietatea lui. 
Poate fi și Tăcut Pasiv, uneori absent, 
nu se deschide foarte mult, nu comu-
nică foarte mult. Uneori pare depre-
siv, gânditor, reflectează mult. Uneori 
pare că nu este prezent în discuția cu 
tine, este neatent de cele mai multe 
ori și îi este foarte greu să comunice.

În Limbaj: De obicei nu pune 
multe întrebări dar dacă alege să 
adreseze o întrebare, atunci, este una 
foarte scurtă, care implică un răs-
puns foarte precis și punctual (de 
exemplu: Ați văzut proprietatea, deci 
care este valoarea?)

Abordare recomandată: încearcă 
să-l faci să înțeleagă că raportul de 
evaluare va fi cu atât mai relevant și 
mai calitativ cu cât se va face o de-
scriere cât mai amănunțită a proprie-
tății și că nu se pot ascunde aspecte 
relevante, cum ar fi elemente diferite 
față de ce este trecut în acte sau poate 
o utilizare alternativă. De ce? Pentru 
că este posibil să-ți ascundă anumi-
te lucruri printr-un astfel de mod de 
comunicare.

Tipul Jurnalistic: Clientul care 
pune tot felul de întrebări despre 
evaluare, care nu au neapărat legătu-
ră cu proprietatea lui și scopul eva-
luării respective. De exemplu: Care 
este diferența dintre evaluarea unei 
case și cea a unei mașini? De cât 
timp aveți nevoie? sau De ce aveți 
nevoie de atâtea acte?

În Limbaj: pare neîncrezător și 
tinde să se asigure mereu, să verifice 
dacă cele cunoscute de el sunt așa și 
din perspectiva ta și dacă lucrurile 
vor ieși bine, în favoarea sa …

E posibil ca după întâlnire să te țină și la telefon și să-
ți consume timpul în continuare dacă te arăți o persoană 
suficient de deschisă.  

În Limbaj, clientul este dinamic, comunică prin mul-
te gesturi, vorbește mult despre acțiuni: am făcut/nu am 
făcut, am fost/nu am fost - stilul de povestitor sau nara-
tor, dar nu despre ce te interesează pe tine. 

Abordare recomandată: fără a-l întrerupe din entu-
ziasmul său, fă-l să înțeleagă că, deși este interesant ce 
spune, din păcate te grăbești și va trebui să te încadrezi 
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Abordare recomandată - întâlni-
rea scurtă și atenție la buzunare, e 
posibil să ți le caute pentru a lăsa o 
mică atenție - ține-le închise!

Tipul Dezinteresat: Clientul care, 
de obicei, este mereu grăbit, nu este 
foarte implicat în discuție, mai face 
și altceva în timp ce vorbește cu tine, 
ori conduce mașina, ori vorbește 
și cu altcineva în același timp, mai 
trimite un e-mail, te mai pune pe 
hold, ori îți închide ca să vorbească 
cu altcineva și zice că te sună înapoi, 
după care uită. Este tipul de om care 
de obicei nici nu reușește să se fo-
cuseze foarte mult nici pe întâlnire 
și nici pe rezultatul muncii tale, nu 
va citi raportul tău de evaluare de-
oarece are mintea prea activă și prea 
încărcată cu multe taskuri, bifează 
întâlnirea cu tine pentru că știe că 
așa trebuie, însă nu îi acordă prea 
multă valoare. 

În Limbaj: nu e focusat, uită des-
pre ce ai vorbit în ultima propoziție 
(sau în ultima jumătate de oră), pier-
de șirul discuției și e neatent.

Tipul Îngrijorat: Clientul perma-
nent negativist, care întotdeauna se 
gândește că nu va reuși să facă ce tre-
buie în acest demers, întreabă mereu 
dacă procedează bine că ia un credit, 
de exemplu, sau că își vinde proprie-
tatea și își dorește mereu confirmări 
despre faptul că face sau nu face ceva 
greșit.

În Limbaj: folosește multe „nu 
pot-uri”, negații, este gânditor și pe-
simist. Această tipologie tinde să re-
nunțe ușor și să simtă că nu poate 
duce acțiunea la bun sfârșit, are mul-
te hopuri și multe stagnări din prici-
na mentalității fataliste... Este posibil 
să renunțe la demersul său și să nu 
plătească nici evaluarea. 

Abordare recomandată - înche-
iați contractul cu plata înainte sau 
măcar cu un avans de 50%.

Tipul Supărat pe viață: Clientul 
care întotdeauna se plânge de ceva, 
care se simte mereu nedreptățit, vede 

doar defectele, mereu este dezamăgit 
de ceva. 

În Limbaj: comunică despre ce 
nu merge, tinde să spună tot timpul: 
Nu-i așa că am dreptate? Păi nu? E 
posibil așa ceva? Cum să îmi facă 
una ca asta?

Include și Tipul Frustrat: clien-
tul nervos și iritat, căruia îi tună și îi 
fulgeră tot timpul, lipsit de răbdare și 
neatent, greu de mulțumit.

În Limbaj: vulcanic, uneori acid, 
comunică prin multă energie, serios, 
uneori grav.

Atenție - este foarte probabil să 
depună contestații la raport, să vă 
jignească, să se plângă la bancă... 
etc., pentru că nu are o părere bună 
despre evaluatori, așa cum nu vali-
dează nimic în jurul lui. 

Tipul Rațional: Clientul focusat, 
tehnic, care are deja documentele și 
informațiile pregătite și se rezumă 
strict la ele, nu discută nimic, deoa-
rece îl interesează în mod direct, nu 
stă prea mult la discuții, întâlnirile 
sunt de obicei scurte și la obiect. 

În Limbaj: comunică punctual, 
organizat și foarte la subiect, în ter-
meni tehnici, chiar de specialitate 
uneori, fără prea multă emoție și 
empatie. 

Acesta este un client bun, te poa-
te recomanda dacă a constatat că ești 
profesionist în ceea ce faci... Îi poți 
lăsa o carte de vizită, schimb de nu-
mere de telefon, etc. Este posibil să 
urmeze o colaborare pe termen lung. 

Tipul Emoțional: Clientul sen-
sibil, care are stări variabile, începe 
întâlnirea plin de veselie și bucuros 
și pe la jumătatea ei se plânge de ți se 
rupe inima când povestește despre o 
situație din viața lui. Sau invers, în-
cepe tare deprimat și supărat și apoi 
râde în hohote.

În Limbaj: folosește mult verbe 
de stare (mi-a fost rău, mi-a fost tea-
mă, m-am trezit prost de dimineață 
și nu mi-a fost bine, simt că îmi face 
bine, simt că nu îmi face bine). 

Abordare recomandată - În acest 
tip de comunicare modalitatea prin-
cipală de intervenție se va axa pe 
responsabilizarea omului prin repe-
tarea, de mai multe ori, a relevanței 
și a importanței evaluării.

Întotdeauna acest mod de co-
municare denotă o lipsă a puterii de 
concentrare și este necesar un efort 
de a-l aduna și a-l reașeza. Adunarea 
și reașezarea o poți face prin a folosi 
limbajul lui. Dacă vei folosi un lim-
baj pe care nu îl înțelege, nu va putea 
să fie atent și își va pierde interesul în 
discuție. Efortul de a-l menține atent 
în discuție va fi iarăși important și va 
fi necesar să faci lucrul acesta prin 
multe întrebări.

Tipul Carismatic: Clientul care 
este mereu vesel, pe care nu ai cum 
să te superi nici când o dă în bară 
total, ca atunci când a încurcat orele 
sau actele de care ai nevoie. Are un 
simț al autoironiei foarte dezvoltat 
și își vede foarte bine greșelile, dar 
alege să facă haz de ele. Optimist 
din fire, colaborează până la final, 
îți va da toate informațiile de care ai 
nevoie. 

În Limbaj: râde mult, exprimare 
comică sau autoironică, își dorește să 
te binedispună și să îți atragă atenția 
prin tot felul de glume și povești. 

Acest gen de client îți luminează 
ziua și te face să simți că această me-
serie este frumoasă. 

Tipul Invizibil: Clientul care nu 
apare la întâlniri, le amână sau nu 
dai de el niciodată, sau care crede 
ca inspecția poate să aibă loc la tele-
fon... dacă se poate și fără poze. 

Tipologia lui relațională nu se 
poate determina pentru că nu ajungi 
niciodată să relaționezi cu el sufici-
ent cât să îl poți încadra într-o tipo-
logie anume.  

Atenție... e dificil să-l faci să în-
țeleagă, îți trebuie multă diplomație 
și răbdare și nu acceptă să semne-
ze înainte contractul, considerându-l 
inutil. 
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