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EDITORIAL

Dragii mei,

T
ehnologia este un subiect despre care se pot scrie pagini 
întregi de analiză și opinii, iar ritmul cu care se impune 
în toate aspectele vieții noastre a devenit de-a dreptul 
amețitor. Este tot mai greu de ținut pasul și de a fi la 
curent în permanență cu cele mai noi invenții. Fiind un 

domeniu atât de vast, am decis să dedicăm această ediție a revistei 
noastre Tehnologiei și influenței pe care o are asupra profesiei 
de evaluator. Toate articolele, fără excepție, au abordat tema din 
cele două perspective: partea bună care ne ajută să ne îndeplinim 
sarcinile de zi cu zi mai repede și mai bine, dar și partea întunecată 
în care devenim mai puțin umani, chiar dependenți de tehnologie. 

Dana Ababei, președinte ANEVAR, ne aduce în atenție câteva 
situații în care ajutorul așteptat poate fi de fapt o capcană și 
subliniază importanța responsabilității pe care fiecare evaluator 
și-o asumă când semnează un raport de evaluare. Mai multe puteți 
citi în paginile 6-9.

Un alt articol în care viitorul evaluării este analizat în raport cu 
evoluția tehnologică este „Evaluarea bunurilor la frontiera dintre 
tehnologiile disruptive, urbanizarea de tip smart și internetul 
lucrurilor” – autor: Daniel Manațe, președinte ANEVAR 2016-2017.

Articolul semnat de Adrian Vascu, președinte ANEVAR 2014-
2015, este intitulat „Tehnologia, viața și evaluarea” și debutează 
cu un ton echilibrat, prudent, în ceea ce privește invazia evoluției 
tehnice în viața noastră: „Mă întreb de ceva vreme dacă noi 
folosim tehnologia sau tehnologia ne folosește pe noi. Și dacă 
este un schimb. Și dacă acest schimb este echitabil.” Vă invităm să 
descoperiți întregul material în paginile 14-17.

Alte articole, cu aceeași temă, sunt semnate de Laurențiu 
Stan, vicepreședinte ANEVAR 2016-2017 și de Gabriela Parnia, 
președinte al Filialei Sud ANEVAR.

V-am pregătit și un scurt interviu cu toți cei 11 reprezentați ai 
conducerii Asociației, membrii Consilului director. Le mulțumim 
tuturor pentru amabilitatea de a ne răspunde la cele două întrebări 
ce reflectă o parte din strategia mandatului fiecăruia dintre ei.

Rubrica hobby din paginile 42-45 este de data aceasta despre un 
împătimit al muntelui și fotografiei, deopotrivă. Domnul Gheorghe 
Nistoroiu este membru ANEVAR și vă povestește despre călătoriile 
sale și despre pasiunea pentru peisajele surprinse în imagini.

Raportul trimestrial din BIG și informațiile din piață, actualizate 
pentru Q4 2017, sunt disponibile în paginile 46-53. 

Așteptăm feedback-ul vostru cu privire la conținutul revistei pe 
adresa de e-mail valoarea@anevar.ro. 

Toate materialele de mai sus, și multe altele, pot fi citite în format 
print sau PDF – pe site-ul www.anevar.ro, și în aplicația gratuită 
REVISTA VALOAREA, pentru sistemele iOS și Android. 

 Numai bine, până la ediția următoare!

 Ű RALUCA ȘLICARU,  
Editor coordonator
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Dana Ababei

Președinte ANEVAR, 

Director executiv CMF 

CONSULTING S.A.

De ce am ajuns să cred că  
este necesar să vorbesc despre 
ajutor și ce înseamnă el oare în 
cadrul profesiei noastre?

Înseamnă că atunci când un client 
se plânge că nu își permite impozitul 
datorat statului, să căutăm „scurtături” 
și „îmbunătățiri”, astfel încât clientul să 
plătească cu 5 lei mai puțin decât ar fi 
normal? Evident că nu! Pe cine ajutăm 
în acest caz? Pe nimeni! De ce? Pentru 
că mai devreme sau mai târziu, raportul 
va fi verificat și ambele părți implicate în 

evaluare (clientul solicitant al evaluării, 
evaluatorul ca prestator de servicii) vor 
suferi consecințe: clientul - diferențe de 
plată + penalizări și poate și consecințe 
de alt tip pentru instigare la fapte penale, 
iar evaluatorul - acoperirea prejudiciului 
creat, pierderea autorizației de evaluator 
și consecințe de alt tip pentru săvârșirea 
de fapte penale.

De ce am ajuns să vorbesc despre 
aceste aspecte? Pentru că nu există săp-
tămână în care să nu primim la asociație, 
pe diverse adrese de e-mail, solicitări de 
ajutor. Nu ajutor care ar putea fi acor-
dat printr-o fundație de întrajutorare, ci 

Evaluatorul și ajutorul

Chiar dacă tema centrală a prezentului număr al revistei este Influența 
tehnologiei în activitatea de evaluare, nu o să amintesc aici despre in-
fluența apariției țigării electronice asupra eficienței evaluatorilor fumători 
și nici despre influența telefoanelor smart în utilizarea timpului de lucru, 
ci despre ajutor. Ajutor în sfera profesiei de evaluator. E clar pentru 
toată lumea că le suntem datori leneșilor a căror căutare continuă de 
realizare mai rapidă a unor activități aduce cea mai mare parte a evo-
luției. Căutările continue ale unor căi de eficientizare a activităților uzu-
ale nasc „scurtături” și produse/servicii la care nimeni nu s-ar fi gândit 
acum 20-30 de ani. 
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cum să îmi ajut clientul să ocolească le-
gea și standardele. Îngrijorător este faptul 
că semnatarii solicitărilor nici nu bagă 
de seamă că ar putea exista o încălcare a 
codului de etică care prevede foarte clar: 
„principiul comportamentului profesio-
nal obligă toți evaluatorii autorizați să 
respecte legislația specifică în vigoare și 
standardele obligatorii pentru membrii 
Asociației”, ori pornirea la realizarea unei 
lucrări în care din start dorești să ocolești 
legea este o faptă gravă.

Cum putem noi, evaluatorii autorizați, 
să acordăm ajutor semenilor noștri în afa-
ra căilor uzuale folosite de toți oamenii 
(ajutor bănesc sau spiritual)? Fiind ceea 
ce suntem în primul rând: independenți! 
Ce spune principiul „obiectivitate, inde-
pendență, imparțialitate“ din cadrul co-
dului de etică al profesiei? „Să evite con-
flictul de interese, influențe sau preferințe 
care să îi afecteze judecata profesională.”

Cel mai mare ajutor pe care îl putem 
acorda semenilor noștri, în calitate de 
evaluatori autorizați, este acela de a rea-
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liza un raport de evaluare care „stă în pi-
cioare”, indiferent de cel care îl verifică, 
indiferent de câte ori este verificat.

Ce m-a frapat la solicitările colegilor 
noștri de a ajuta clienții să plătească mai 
puțin este faptul că nu au încercat să înţe-
leagă principiile sistemului de impozitare 
ce ține cont de valoarea impozabilă. Ideea 
de bază a noului COD fiscal este necesi-
tatea de a face curăţenie în ţara aceasta: 
astfel, proprietarii ale căror clădiri sunt în 
stare demolabilă și se constituie într-un 
pericol public pentru cetăţeni și pentru 
sănătatea acestora, trebuie să ia o decizie: 
demolează și nu mai plătesc impozit, re-
novează, consolidează și folosesc aceste 
clădiri. Este vorba despre curăţenia pe 
care toţi o așteptăm, în dorinţa de 
a merge fără frică în zone și pe 
lângă clădiri abandonate. S-a de-
monstrat în ultimii 
ani că fără 

constrângere nu există progres. Nu există 
persoană în ţara asta care să nu se plângă 
de cât de urât este centrul Bucureștiului. 
De ce o fi oare atât de urât? Pentru că ara-
tă ca în timpul primului război mondial 
- te aștepţi ca din adâncurile unei parcări 
de pe bulevardul Magheru să se ivească 
membrii rezistenţei care să se lupte cu 
asupritorii sau, și mai rău, haite de câini 
care să te devoreze înainte de a finaliza 
raportul de evaluare (după - nu mai con-
tează!). Un mod în care pot fi determinați 
proprietarii de clădiri lăsate în părăsire 
până se surpă (pentru că nu primesc au-
torizaţii de demolare) să-și facă curat în 
propria curte este impozitul! 

M-a uimit cum unii din colegii noștri 
nu înţeleg sau se fac că nu înţeleg faptul 

că cei care deţin proprietăţi pe care 
nu și le pot permite, mai devreme sau 
mai târziu, vor trebui să ia decizii de 

optimizare a 

M-a uimit cum unii 

din colegii noștri nu 

înţeleg sau se fac 

că nu înţeleg faptul 

că cei care deţin 

proprietăţi pe care 

nu și le pot permite, 

mai devreme sau 

mai târziu, vor 

trebui să ia decizii 

de optimizare 

a costurilor.
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costurilor. M-a frapat că cei care întreabă 
ce să facem să plătească mai puţin, nu în-
treabă de fapt ce să facem să plătească mai 

mult. Niciunul nu dorește să vadă totuși 
care este scopul impozitelor. Nu avem ne-
voie de școli, spitale, autostrăzi, dar avem 
nevoie să ne ajutăm semenii să plătească 
mai puţin? Pentru această întrebare: cum 

să facem să plătească altă sumă decât cea 

care rezultă din aplicarea legii, nu există 
răspuns. Nu discutăm dacă legea este bună 
sau nu. Noi trebuie să o aplicăm! 

De ce am ajuns să cred că  
este necesar să vorbesc despre 
ajutor și ce înseamnă el oare în 
cadrul profesiei noastre?

Înseamnă că atunci când un client ne 
cere ajutor pentru înregistrarea în conta-
bilitate, pentru stabilirea tipului clădirilor 
(rezidenţial /nerezidenţial), pentru mă-
surarea clădirilor etc., să îi transmitem 
imediat cum vedem noi lucrurile, fără să 
aveam competenţa necesară? Nimeni nu 
poate interzice cuiva să-și dea cu păre-
rea, dar pentru activităţile ante-menţionate 
există profesii distincte de cea de evaluator 
autorizat. Suntem noi responsabili pentru 
realizarea acestor activităţi? Nu! Nu înţeleg 
îndârjirea colegilor care ţin să demonstre-
ze că lucrurile stau altfel și ei le pot face pe 
toate. Sigur că da, există colegi care sunt și 
contabili autorizaţi și pot acorda consul-
tanţă contabilă, există colegi care sunt con-
sultanţi fiscali și pot acorda și consultanță 
fiscală, și tot așa... dar noi, evaluatorii, sun-
tem responsabili numai pentru estimarea 
valorii unui activ/datorie, nu și pentru ac-
tivităţile specifice altor profesii. Dar dacă 
în rapoarte scriem că „am măsurat clădirea 
...” atunci suntem responsabili cu privire la 
cele declarate. În cazul în care există in-
advertenţe în informaţiile primite, trebuie 
să informăm clientul și îi solicităm să ne 
transmită situaţia corectă. Atunci când, 

din dorința de a face marketing și prin alte 
mijloace decît cele uzuale, acordăm diverse 
sfaturi ce nu țin de compentența specifică 
profesiei de evaluator, este de datoria noas-
tră să înștiințăm clientul de limitele con-
sultanței noastre.

De ce am ajuns să cred că  
este necesar să vorbesc despre 
ajutor și ce înseamnă el oare în 
cadrul profesiei noastre?

Înseamnă că atunci când un coleg ne 
solicită niște sfaturi cum să realizeze o lu-
crare, să îl ajutăm, dacă știm? Eu sunt de 
părere că da, dar numai dacă știm! Știm! 
Știm speța, știm scopul raportului, știm 
teoria și legislația aplicabilă la zi, cunoaș-
tem proprietatea! Altfel nu reușim decât 
să producem confuzie. Nu este o rușine 
să solicităm și să primim ajutor, dar abun-
dența de informații contradictorii exis-
tente pe piață trebuie să ne facă să fim mai 
circumspecți atunci când primim ajutor. 
Oamenii au acordat/primit ajutor de la 
apariția lor pe acest pământ, indiferent 
în ce teorie a apariției pe pământ credem. 

Trebuie să fim siguri că persoana care 
are ceva de spus în cazul nostru cunoaște 
cazul și că avem întreg răspunsul lui, nu 
frânturi care poate se referă la alte cazuri. 
Să nu uităm că responsabil pentru reali-
zarea unei lucrări este cel ce o semnează. 
Dacă nu înțelegem răspunsul și nu cre-
dem în argumentele celui care acordă aju-
torul, cum vom putea susține raportul, în 
cazul în care acesta va fi verificat?

În final, mesajul pe care vreau să-l 
transmit este să ne limităm la activitatea 
de evaluare ce înseamnă estimarea unei 
valori și să lăsăm celelalte profesii să-și 
desfășoare activitatea! Este normal ca eva-
luatorii să fie responsabili numai pentru 
activitatea pentru care sunt autorizaţi. Să 
nu ne  asumăm o resposabilitate mai mare 
decât este necesar. 

Dacă nu  

înțelegem 

răspunsul și 

nu credem în 

argumentele 

celui care acordă 

ajutorul, cum vom 

putea susține 

raportul, în cazul 

în care acesta 

va fi verificat?
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Evaluarea bunurilor la frontiera dintre 
tehnologiile disruptive, urbanizarea 
de tip smart și internetul lucrurilor

doar că întrebarea rămâne valabilă pentru cele mai multe 
dintre profesiile și ocupațiile actuale. 

La fiecare 3-5 ani1 se nasc posturi noi, de care nu a auzit 
sau vorbit nimeni în prezent și care necesită cunoștințe și 
deprinderi noi, ce în prezent nu sunt cultivate sistematic în 
educație sau sunt adresate doar aleatoriu în unele comunități.  

Cine știa, nu cu mult timp în urmă, ce este un „cloud 

expert” (adică un expert în nori), un „data miner” (un 

 Ű DANIEL MANAȚE,  
Președinte ANEVAR 2016-2017,  
MAA, MRICS, REVÎ

ntr-o lume în continuă schim-
bare, în care internetul lu-
crurilor va deveni realitatea 
dominantă în câțiva ani, iar 
casele inteligente și clădirile 
verzi vor reprezenta normali-

tatea, care sunt perspectivele profe-
siei de evaluator de bunuri?

Sau, mai pe șleau, ce șanse exis-
tă ca evaluarea, așa cum o știm noi 
astăzi, să rămână o profesie liberală 
relevantă în anii următori?  

Pentru început, permiteți-mi să 
evit un răspuns direct și să afirm 

„Cea de-a Patra Revoluție Industrială a sosit, iar tehnologiile se combină dizolvând 
liniile de demarcație dintre lumile fizice, digitale și biologice. Am intrat cu adevărat 
într-o nouă Eră a Descoperirilor.”
 John Hughes, Președinte RICS
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 Ű La fiecare 3-5 ani se nasc posturi noi, 
de care nu a auzit sau vorbit nimeni în 
prezent și care necesită cunoștințe și 
deprinderi noi, ce în prezent nu sunt 
cultivate sistematic în educație sau 
sunt adresate doar aleatoriu în unele 
comunități.

miner de date) sau un „apps develo-

per” (dezvoltator de aplicații)? 
Astăzi, aceste joburi noi sunt și 

foarte căutate și foarte bine plătite. 
Dar mai bine să vedem cine sunt 

câțiva din driverii noilor cerințe, di-
recțiile care schimbă, deja, dramatic 
peisajul bine-cunoscut și conforta-
bil, călduț, al pieței muncii: 

 Ű internetul lucrurilor, 

 Ű big data, stocarea și accesarea 
datelor în cloud, 

 Ű robotica, 

 Ű tehnologiile smart, cu tot ce vine 
la pachet (obiecte, imobile, loca-
lități) și noua ecologie „verde”, 
inclusiv clădirile verzi2, 

 Ű tehnologiile portabile cu miliar-
dele de apps-uri (aplicații) 

 Ű social media, prin care se orches-
trează o incluziune brutală și aproa-
pe de neoprit în viața privată, în în-
țelegerea și exploatarea obiceiurilor 
de navigare și socializare online a 
oamenilor în vânzări, marketing, 
computer profiling, influențarea 
voturilor politice etc.

O să mă mulțumesc să 
exemplific3 o singură speță, 
respectiv cum o tehnologie 
disruptivă cum este Bloc-
kchain, aflată la baza creării 
crypto-monezilor de tip Bitcoin sau 
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Tehnologia, viața și evaluarea

 Ű ADRIAN VASCU,  
Președinte ANEVAR 2014-2015,  
Senior Partner Veridio
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când să identific ce îmi place cu adevărat și, dacă ceva nu 
îmi place, ce anume.

Cred că în final îmi doresc să nu ne dezumanizăm. 
Tendința spre robotizare are o viteză prea mare pentru 
gustul meu. Să folosim noi tehnologia mai mult decât ne 
folosește ea pe noi, pentru ca altfel apar diverse tendințe 
de excese, pentru că, nu-i așa, sunt ușor de controlat și 
mulțimile și distanțele cu un computer și un soft. Și cred 
că trebuie găsită și nedepășită linia de demarcație după 
care tehnologia va înlocui și chiar va face rău oamenilor. 
În ultima carte, Origini, a lui Dan Brown, se vorbește des-
pre ce înseamnă (r)evoluția tehnologică și care ar putea fi 
pașii care urmează. O recomand ca punct de plecare în-
tr-o analiză a fiecăruia despre conviețuirea cu progresul 
tehnologiei.

același timp, mi-aș dori să existe 
momente în care să fiu numai cu 
gândurile mele, fără niciun fel de 
„Adrian Popescu”.

Remarcam cât de mult s-a me-
diatizat fenomenul terorismului. 
Și cercul vicios în care ne aflăm. 
Adică utilizăm tehnologii cât mai 
moderne pentru combaterea aces-
tui flagel și montăm camere de 
luat vederi în orașe, în aeropor-
turi, dăm legi de tipul Big Brother, 
adică facem orice pentru a obține 
orice informație și, în același timp, 
promovăm ceea ce teroriștii fac, 
prin toate aceste mijloace de in-
formare (TV 24 ore de știri, rețele 
de socializare), încât devine inte-
resant și pentru teroriști să facă 
tâmpenii, atâta vreme cât produc 
un rating imens.

Cred că nu se poate altfel de-
cât să conviețuim cu tehnologia și 
cu generațiile millennials care s-au 
născut cu tableta în mână. 

V-ați întrebat dacă vă deran-
jează ceva la noile tehnologii? 
Cred că răspunsurile și senzațiile 
sunt foarte variate. Mie, de exem-
plu, îmi lipsesc „felicitările” acelea 
clasice scrise cu mâna și transmi-
se de sărbători. Am constatat la 
sfârșitul anului trecut, poate mai 
mult decât în anii anteriori, cum 
comunicarea verbală sau scrisă, 
personalizată, între oameni, a fost 
înlocuită de sms-uri trimise între-
gii agende, de filmulețe trimise pe 
WhatsApp și, de fapt, cu o deper-
sonalizare a mesajului. Putea fi un 
robot în spatele transmiterii me-
sajelor. Oare acesta este rolul lor? 
Să se bifeze că un soft a trimis, la o 
anumită oră, un mesaj de La Mulți 

Ani din partea mea? Aș propune 
următoarea provocare: ca fieca-
re dintre noi să trimită măcar o 
singură felicitare scrisă cu mâna 
de sărbători. Îmi trec prin minte 
diverse asemenea exemple, încer-
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În domeniul evaluării tehnologia a apărut la fel ca în 
majoritatea domeniilor. Folosim computere și aparate foto 
performante (concurate până și acestea de către telefoane-
le smart), imprimante și scanere de ultimă generație, citim 
eBook-uri, iar viteza cu care circulă informația și cunoștin-
țele este mult mai mare. S-au aglomerat însă orașele și pier-
dem mai multă vreme până inspectăm bunurile de evaluat. 
Chiar dacă au apărut softuri care ne permit să vizualizăm de 
acasă imagini din satelit, este nevoie să ajungem la fața locu-
lui, iar tehnologia bazată pe drone încă nu este la îndemâna 
noastră. S-a încercat și s-a vehiculat și încă se vehiculează 
ideea introducerii modelelor automate de evaluare (AVM). 
Așa cum spuneam mai sus, ideea nu era rea din perspecti-
va inventării unor „instrumente de productivitate” (inspirat 
titlul Seminarului ANEVAR care utilizează această sintag-

mă), doar că unii au simțit opor-
tunitatea înlocuirii evaluatorilor cu 
aceste softuri. Lucrul este imposibil 
de implementat, mai ales într-o pia-
ță ca cea din România, în care exact 
elementul principal al evaluării este 
dificil de obținut, adică informația 
privind bunurile de evaluat și cele 
comparabile, astfel încât niciun soft 
din lume nu poate să ne dea infor-
mații de acolo de unde nu sunt. 
Nici în Europa sau Statele Unite nu 
vor putea fi înlocuiți oamenii cu 
tehnologia, oricât s-ar intenționa 
acest lucru. În domeniul nostru, al 
evaluării, cred că sunt utile aplica-
țiile care ne ajută să câștigăm timp 
în redactarea raportului de evalua-
re și în sistematizarea lui, precum și 
în gestiunea activității de evaluare, 
mai ales când volumul de activitate 
este mare, fiind compus din multe 
rapoarte realizate în special în con-
textul evaluării pentru garantarea 
împrumuturilor. Mai cred că orice 
soft care ne ajută să alegem din in-
formații de piață strânse la un loc, 
așa cum sunt ele, este esențial. 

Știu că prin introducerea 
AVM-urilor s-a încercat să fie scă-
zute și mai mult tarifele de evaluare 
din zona bancară (ceea ce este im-
posibil, pentru că ele oricum sunt 
ridicole). Eu cred că nu este cazul 
să discutăm despre AVM ca despre 
un instrument de înlocuire a evalu-
atorilor, adică a oamenilor. Cred că 
toate softurile și device-urile noi ne 
pot ajuta să creștem productivitatea 
și să ne menținem un nivel de pro-
fitabilitate a activității noastre, chiar 
dacă există o eternă presiune pe ta-
rife. Dar atât. În rest, cred că este și 
va fi nevoie de oameni pentru acti-
vitatea de evaluare. Și poate ne tri-
mitem unul altuia și câte o felicitare 
scrisă cu mâna cu ocazia aniversării 
zilei de naștere, de sărbători sau, de 
ce nu, în 9 septembrie, de Ziua Eva-
luatorului. 



Tehnologia, cu bune  
și cu... mai puțin bune

Este tehnologia bună sau 
este rea? Oare este potrivită 
această întrebare? 

Eu cred că tehnologia este bună sau rea în funcție 
de cel care o creează și de scopul ei. Este bună sau rea 
pentru cel care o folosește și în funcție de modul în 
care o folosește.

Cert este că, bună sau rea, tehnologia face parte 
din viața noastră de multă vreme și cu siguranță ne 
va fi aproape și în viitor. Tehnologia a avansat expo-
nențial în ultimii ani și aproape că nu există un loc 
populat de pe glob în care să nu fi pătruns. De exem-
plu, la nivel mondial, peste trei miliarde și jumătate 
de oameni folosesc Internetul!

Avantajele tehnologiei sunt evidente și măsura-
bile. Utilizarea tehnologiei ușurează, teoretic, viața 
oamenilor, însă ar trebui să fim conștienți și de dez-
avantajele folosirii în exces a produselor tehnologice. 
Acestea ne însoțesc în fiecare zi și nu ne mai putem 
imagina viața fără ele:

 Ű Ne trezim de dimineață în zgomotul antipa-
tic al ceasului deșteptător al telefonului in-
teligent. Pe telefon putem verifica informații 
precum: cât și cum am dormit sau ce puls am 
avut în timpul somnului (măsurat de ceasul 
inteligent conectat la telefon). Dar ce facem 
dacă nu am setat corect alarma? Inteligența 
artificială nu ne mai poate ajuta în acest caz...

 Ű Folosim aproape zilnic automobilul, a cărui 
istorie a început în 1769, pentru a ne deplasa 
între locuință și birou. Mergem pe jos din ce 
în ce mai puțin, devenim sedentari și ne între-
băm de ce sănătatea noastră este așa precară. 

 Ű LAURENȚIU STAN,  
Partner FairValue Consulting
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Dar fără automobil sau alt mijloc de transport 
modern nu am avea posibilitatea parcurgerii 
unor distanțe lungi pentru a ne atinge anumi-
te scopuri. Mai mult, în curând automobilele 
vor fi autonome, așa că vom putea să citim sau 
să finalizăm un raport de evaluare în timp ce 
automobilul ne conduce către destinație!

 Ű Utilizăm un computer pentru a duce la bun 
sfârșit anumite proiecte. Dar aproape că am 
uitat să scriem pe hârtie literele învățate în 
clasa întâia pentru că avem tastatura compute-
rului sau a telefonului tot timpul la îndemână 
și o preferăm de fiercare dată, în detrimentul 
clasicului stilou sau creion.

 Ű Pentru orice calcul simplu, chiar adunări și 
scăderi elementare, scoatem din instinct tele-
fonul din buzunar. Însă pentru calcule rapi-
de, complexe, chiar avem nevoie de ajutorul 
tehnologiei...

 Ű Comunicăm direct și personal din ce în ce mai 
puțin. De ce ne-am mai întâlni cu prietenii la 
o cafea dacă avem rețelele virtuale de sociali-
zare la un click distanță? Pe de altă parte, re-
țelele de socializare pot fi un mediu propice 
pentru ca persoanele cu abilități sociale reduse 
să își facă prieteni mai ușor.

 Ű Tehnologia poate fi folosită și în medicină pen-
tru a salva oameni, dar și în războaie pentru 
a-i omorî.

Sunt doar câteva exemple ale modului în care 
tehnologia ne influențează viața. 

Dar ce este de fapt tehnologia? După o rapidă 
căutare pe Google, Wikipedia afișează următoarea 
definiție: 

„Tehnologia este ansamblul metodelor, procese-

lor, operațiilor făcute sau aplicate asupra materiilor 

prime, materialelor și datelor pentru realizarea unui 

anumit produs industrial sau comercial.”

După definiția de mai sus, am putea spune că 
evaluarea este o tehnologie, doar că noi nu reali-
zăm produse industriale sau comerciale, ci folosim 
metode pentru a transforma datele într-o valoare a 
unui bun.

Bineînțeles, ajungem la acest rezultat prin utiliza-
rea altor rezultate ale tehnologiei, cum ar fi compu-
terul, internetul, programe informatice pentru edi-
tarea raportului de evaluare, bazele de date și multe 
alte instrumente.

Evaluatorul poate beneficia 
de avantajele tehnologiei în ac-
tivitatea sa. Astăzi avem la dis-
poziție o mulțime de progra-
me informatice și instrumente 
tehnologice care ne ajută să 
fim mai eficienți în viața perso-
nală și profesională. Însă utili-
zarea tehnologiei nu trebuie să 
înlocuiască raționamentul eva-
luatorului, pentru că evaluarea 
se bazează în principal pe rați-
une profesională și experiență, 
mai puțin pe formule matema-
tice și algoritmi.

Avantajele tehnologiei pen-
tru evaluator sunt foarte clare. 
Nu cred că mai există vreun 
evaluator care s-ar întoarce în 
vremea în care făcea fotogra-
fii pe film, le developa și le 
lipea apoi pe hârtie pentru a 
le atașa la raport. Sau cineva 
care ar prefera să folosească din 
nou calculatorul de birou pen-
tru a calcula ajustările în grila 
de comparație sau deprecieri-
le clădirii. Acum avem aparate 
foto digitale, unele cu localizare 
GPS sau chiar cu posibilitate 
de a transfera wireless fotogra-
fiile către computer. Aplicații-
le mobile pe telefon sau table-
tă încep să înlocuiască fișa de 
inspecție completată pe hârtie. 
Putem identifica un teren prin 
utilizarea GPS-ului încorporat 
în telefonul mobil. De aseme-
nea, calculele pot fi făcute prin 
folosirea formulelor din Excel, 
bineînțeles, folosindu-ne și de 
propriul raționament, nu doar 
de formulele automate. Tehno-
logia ne permite în prezent să 
accesăm fișierele în lucru oriun-
de ne-am afla, în „cloud”. Sunt 
foarte multe instrumente teh-
nologice care, folosite rațional, 
ne pot ușura munca de zi cu zi.

 Ű Însă utilizarea 
tehnologiei 
nu trebuie să 
înlocuiască 
raționamentul 
evaluatorului, 
pentru că 
evaluarea 
se bazează 
în principal 
pe rațiune 
profesională și 
experiență, mai 
puțin pe formule 
matematice și 
algoritmi.
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Menționați cele mai importante planuri 
cu care intrați în mandatul 2018 - 2019. 

Dana Ababei, Președin-
te: Așa cum menționam și în 
interviul pe care l-am acordat 
revistei la finalul anului tre-
cut, obiectivele pe care le-am 
anunțat când am candidat pen-
tru mandatul de președinte al 
ANEVAR rămân aceleași. Le 
consider puncte cheie pentru o 
evoluție sănătoasă a Asociației. 
Vi le reamintesc mai jos:

 Ű Recunoașterea complexității crescânde a activită-
ții de evaluare a bunurilor prin informarea tuturor 
entităților implicate cu privire la evoluția cerințe-
lor legale referitoare la competență, calificare și in-
dependență pentru asigurarea ridicării nivelului de 
trai al evaluatorilor și câștigarea respectului public 
al acestora.

 Ű Continuarea și îmbunătățirea comunicării Asociați-
ei cu membrii săi prin utilizarea tuturor canalelor de 
comunicare pentru asigurarea accesului la informa-
ție a tuturor evaluatorilor autorizați.

 Ű Menținerea imaginii internaționale prin promova-
rea reprezentanților ANEVAR în cadrul grupurilor 
de lucru existente la nivel regional, european și in-
ternațional în vederea asigurării accesului la cele mai 
noi informații în domeniu.

 Ű Întărirea imaginii profesiei, ca o 
profesie liberală ce necesită auto-
rizare, cunoștințe, experiență și 
competențe diferite de celelalte 
profesii liberale cum ar fi con-
tabil, auditor, consultant fiscal, 
arhitect, etc.

 Ű Susținerea independenței eva-
luatorilor pentru crearea unui 
climat de lucru adecvat riscului 
asumat.

Sorin Petre, Prim-vicepreședin-
te: Consider că principalul obiectiv 
ce trebuie urmărit nu numai în ur-
mătorii 2 ani, ci și pe termen lung, 
este acela de a consolida încrederea 
publicului în profesia de evaluator 
gestionată de ANEVAR. În acest 
sens, adaptarea continuă a serviciilor 
oferite de către evaluatori la cerințele 
pieței este o direcție pe care mi-am 
propus să o urmăresc pe perioada 
mandatului meu în CD. Mă aștept 
ca servicii precum evaluarea pen-
tru raportarea financiară, servicii de 
evaluare în cadrul procesului de in-
solvență sau de expertiză în contex-
tul unor situații litigioase să fie din 
ce în ce mai solicitate în viitor. În 
acest context, consider că ANEVAR 
trebuie să susțină permanent pregă-

Interviu cu membrii  
Consiliului director al ANEVAR  

2018-2019
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tirea profesională a evaluatorilor, 
prin adaptarea temelor abordate 
la conferințe, cursuri și seminare 
astfel încât să răspundă corespun-
zător acestor solicitări venite din 
piață. În același timp, în virtutea 
competenței Asociației, ANEVAR 
trebuie să continue să se implice 
în identificarea nevoilor de ser-
vicii de evaluare din societate și 
să contribuie activ la accesarea acestora într-o manieră 
profesională, respectând principiile și conceptele incluse 
în Standardele de evaluare.

Daniel Manațe, Președinte 
2016-2017: Sunt implicat în re-
prezentarea internațională a Aso-
ciației și în prezent am fost numit 
în misiunea de evaluare a unei 
asociații profesionale din Bulgaria 
care intenționează să obțină certi-
ficarea TEGoVA, respectiv com-
petența de a acorda calificarea Re-
cognized European Valuer (REV). 
Pe aceeași linie, voi avea întâlniri cu reprezentanți ai 
autorității de reglementare a pieței financiare din Repu-
blica Moldova pentru a-i sprijini în demersul lor de eva-
luare pentru piața de capital. Pe plan intern, coordonez 
o echipă care se ocupă de actualizarea cursului de Eva-
luarea Întreprinderii. Ca și continuitate a proiectelor de-
marate în mandatul de președinte 2016-2017, menționez 
două, extrem de importante: Strategia Asociației pentru 
următorii 20 de ani și noua platformă IT. Acestea repre-
zintă proiecte de suflet, în care intenționez să mă implic 
în continuare cu același devotament.

Elena Apostolescu, Vicepre-
ședinte: În mandatul 2018–2019, 
principalul obiectiv pe care mi 
l-am propus este armonizarea 
Standardelor ANEVAR cu Stan-
dardele Internaționale de Evalua-
re ediția 2017, dar, în același timp, 
și cu cele europene. Să nu uitam 
însă că ele trebuie completate prin 
ghiduri de evaluare și îndrumare 
pentru evaluare, elaborate de ANEVAR, astfel încât aces-
tea să fie adaptate la realitățile din România. Îmi doresc 
ca la sfârșitul mandatului meu, ANEVAR să aibă un set 
de standarde, ghiduri și îndrumare de evaluare care să 
ajute la creșterea calității rapoartelor de evaluare.

Anuța Stan, Vicepreședinte: 
Continuarea actualizării manualelor 
utilizate pentru cursurile de inițiere, 
prin completarea acestora cu o serie 
de exemple practice și prezentarea 

unor teme pe par-
cursul desfășurării 
acestora astfel încât, 
la finalizarea cursu-
rilor, fiecare cursant 
să deprindă cât mai 
mult din abilități-
le necesare pentru 
o bună înțelegere a 
abordărilor în eva-

luare și a modului în care se întoc-
mesc rapoartele de evaluare.

Anul trecut am coordonat un 
grup alcătuit din lectori cu experi-
ență, în cadrul căruia a fost actuali-
zat manualul Evaluarea Proprietății 
Imobiliare, ediția 2017, manual ce 
stă acum și la baza unor semina-
re recapitulative la sală (Abordarea 
prin piață, Abordarea prin venit, 
Abordarea prin cost, Identificarea 
cadastrală) și, respectiv, online. De 
asemenea, anul trecut s-a revizuit 
manualul utilizat la cursul de Evalua- 
rea Bunurilor Mobile, de către un 
alt colectiv de lectori, iar anul acesta 
vom completa cursurile și seminare-
le cu multe aplicații practice și studii 
de caz.

Diversificarea ofertei de semina-
re de pregătire continuă, cu preda-
re la sală sau online. Acestea se vor 
adresa atât celor care doresc să-și 
consolideze cunoștințele dobândite 
la cursurile de formare, cât și celor 
care doresc să aprofundeze teme 
specifice întâlnite în activitatea de zi 
cu zi a unui evaluator autorizat.

Anul trecut am început preda-
rea seminarului „Evaluarea în ca-
drul procedurii insolvenței”, iar anul 
acesta îl susțin împreună cu un lec-
tor de la INPPI, urmând ca în ace-
eași formulă să ținem astfel de semi-
nare și pentru colegii practicieni în 
insolvență. Se încearcă astfel identi-
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ficarea și lămurirea tuturor aspectelor pe care trebuie să 
le știe atât practicianul în insolvență legat de evaluare, 
dar mai ales evaluatorul autorizat legat de importanța 
muncii sale în cadrul procedurii de insolvență.

Urmează să adresăm o nouă solicitare celor interesați 
să ni se alăture în acest demers de a crește numărul aces-
tor seminare și diversificarea lor în special în funcție de 
specificul activității noastre.

Rodica Hășmășan, Vicepreșe-
dinte: Un prim plan îl reprezintă 
continuarea a tot ce s-a realizat 
până acum și îmbunătățirea acolo 
unde este cazul. Cred că Monito-
rizarea și-a parcurs o primă etapă 
din care am avut de învățat atât ca 
evaluatori, cât și ca departament 
al ANEVAR. Ne propunem să 
adaptăm activitatea de monitori-
zare la realitățile actuale astfel încât să își confirme utili-
tatea pentru toate părțile implicate.

George Dogărescu, Vicepre-
ședinte: Planurile cu care intru în 
mandatul 2018 - 2019 sunt core-
late cu strategia ANEVAR și au la 
bază experiența specifică pe care 
am acumulat-o în special în ulti-
mii 6 ani, în domeniul relațiilor 
interne și internaționale.

Pe segmentul relațiilor interne 
îmi propun continuarea și dezvol-
tarea relațiilor cu instituțiile de învățământ superior și de 
cercetare – dezvoltare: derularea de cursuri recunoscute 
de ANEVAR, colaborarea pentru realizarea de articole 
științifice cu aplicabilitate în procesul de evaluare, cu 
organizațiile profesionale din cadrul UPLR și, nu în ul-
timul rând, cu autoritățile publice, pentru că nu trebuie 
să uităm niciun moment că ANEVAR este o organizație 
profesională de utilitate publică.

Pe segmentul relațiilor internaționale am în vede-
re continuarea colaborării și semnarea de parteneriate 
cu organizații similare. Și aici mă gândesc la colegii din 
Polonia care au dezvoltat forme eficiente de organizare 
și colaborare cu diverse organizații și instituții. De ase-
menea, consider că trebuie dusă mai departe acțiunea pe 
care am pornit-o cu mai mulți ani în urmă prin semna-
rea unor parteneriate cu colegii din Bulgaria, continuată 
apoi cu cei din Republica Moldova, Georgia și Munte-
negru, prin atragerea și celor din Turcia, Rusia și Ucrai-
na, întrucât parte din țările menționate, împreună cu 

România sunt riverane Mării Negre. 
De aceea, în acest sens, am propus 
să inițiem „Conferința Țărilor Ma-
rii Negre”, care să se desfășoare în 
premieră în România, la Constanța, 
în 2019 și apoi să fie organizată în 
fiecare an, prin rotație, de reprezen-
tanții celorlalte țări care vor adera la 
parteneriat. 

Voi prezenta mai multe detalii în 
luna aprilie, în cadrul Strategiei de 
Relații Interne și Internaționale.

Ce doresc să subliniez, este faptul 
că toate planurile, activitățile, acți-
unile și elementele de strategie, pe 
ambele căi de comunicare trebuie să 
aibă aceeași finalitate: îmbunătățirea 
activității și implicit creșterea calită-
ții activității de evaluare.

Delia Bratu, Vi-
cepreședinte: Pla-
nurile mele în ceea 
ce privește man-
datul actual, 2018-
2019, reprezintă o 
continuare a acțiu-
nilor desfășurate în 
mandatul anterior, 
dar în același timp 

îmi doresc să inițiem și acțiuni noi care 
să poată fi implementate cu succes.

Eficientizarea activităților Comi-
siei și Departamentului de Evidență 
Membri este una din priorități. 

Aceasta presupune, pentru înce-
put, o revizuire a procedurilor exis-
tente și simplificarea lor dacă este 
cazul. 

Foarte important însă, în per-
spectiva dezvoltării pe viitor a Aso-
ciației, este să reușim să moderni-
zăm modul de înregistrare, stocare 
și prelucrare a datelor. Aceasta pre-
supune să dezvoltăm aplicații elec-
tronice performante care să permită 
un mod de utilizare cât mai simplu, 
dar să prezinte și siguranță în ace-
lași timp.

Va trebui să fie implementate și 
noi măsuri de securitate a datelor  
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personale, în conformitate cu legislația specifică din 
acest domeniu.

O altă propunere este aceea de a primi documentația 
necesară înscrierii ca membru al Asociației exclusiv în 
format digital (documente scanate). Va trebui analizat 
modul de transmitere a acestor documente, pentru asi-
gurarea securității datelor.

Pentru eliberarea însemnelor de membru ANEVAR, 
ar fi foarte utilă o aplicație cu o interfață care să se poată 
accesa din pagina personală. Fiecare membru să poată 
încărca documentele necesare, conform procedurii, iar 
această evidență să fie astfel automatizată. Această in-
terfață să nu se poată deschide decât după completarea 
Raportului de activitate pentru monitorizare și dacă s-a 
realizat numărul necesar de ore de pregătire profesională 
pentru anul anterior.

Un alt proiect de viitor poate fi realizarea unei baze 
de date interconectate între departamentele ANEVAR 
care au nevoie de un schimb de informații: Evidență 
membri, Pregătire profesională, Monitorizare, Etică.

Până se vor putea realiza și pune în practică aceste 
propuneri, consider că fiecare dintre membrii Asocia-
ției noastre trebuie să înțeleagă faptul că există anumite 
reguli și trebuie adoptată o anumită disciplină pentru ca 
activitatea să fie cât mai eficientă. 

Disciplină înseamnă să fii informat, să cunoști și 
să respecți legislația care guvernează profesia, să înde-
plinești toate cerințele menținerii calității de membru 
ANEVAR, conform procedurii. 

Pentru aceasta este necesară responsabilizarea fiecă-
ruia din noi, o mai bună organizare și, de asemenea, o 
mai bună comunicare.

Cristina Grigorescu, Vicepreședinte: Urmăresc cât 
de des pot (căci întâlnirea de ora 10 a dimineții de du-
minică e greu de ținut în fata televizorului) o emisiune 

dedicată profesioniștilor distinși 
în profesiile lor. Mic Dejun cu un 

campion a Danielei Zeca-Buzura, 
la care mă uit ca antidot la emisi-
unile în care notorietatea câștigată 
peste noapte, înlocuiește reputația 
clădită în ani de profesionalism și 
performanță. Asta ca să văd cum. 
Cum au reușit alții să fie primii, 
cum au reușit să câștige respect și 

să se mențină în liniște în memoria publică în condițiile 
în care pare-se că în societatea noastră zgomotul este cel 
mai important. Și în orice domeniu pare că se aprecia-
ză anti-performanța, definită ca performanța de a nu fi 
profesionist.

Și nu știu dacă acesta este se-
cretul, însă ceea ce se vede din ace-
le interviuri ar fi: acei profesioniști 
sunt egali cu ei înșiși, tăcuți (prin 
comparație) și fără compromisuri 
profesionale, compromisuri care ies 
la iveală mai devreme sau mai târ-
ziu, așa cum ies la iveală plagiatele, 
mai nou la un start de buton al unui 
soft de recunoaștere texte. Și care, în 
ciuda încercărilor anti – profesioniș-
tilor (care sunt nu numai ne-profe-
sioniști, ci și chiar detractori ai ca-
tegoriei de profesionist), constituie 
tot furt din punct de vedere legal și 
moral, deopotrivă.

Acest fapt, dublat de o oareca-
re încăpățânare, ceva idealism și o 
bucată zdravănă de optimism incu-
rabil, m-au făcut să îmi doresc să 
continui. Precum și o doză de „anti”. 
Probabil pe principiul „anti-corp” 
care sper eu că funcționează așa cum 
l-a intenționat mama-natură – pen-
tru eliminarea corpurilor străine, și 
nu deviant, ca în bolile autoimune. 
Și deci continui, nu din beneficiul 
unei funcții (deși, cinstit vorbind, 
este o satisfacție adusă unui orgoliu 
destul de pregnant), ci datorită unei 
responsabilități asumate. Pentru că 
apartenența la un grup înseamnă, 
probabil, și privilegii dar înseam-
nă și o responsabilitate față de acel 
grup, fie el o companie, multinațio-
nală sau formată din două persoane, 
fie el o Asociație profesională a cărei 
reputație este formată din reputațiile 
individuale ale membrilor săi. 

Pornind de la motivația impli-
cării mele în ANEVAR, planurile 
pentru 2018-2019 sunt acelea de 
a contribui la consolidarea repu-
tației Asociației punând la punct 
mijloacele sale interne de apărare 
(proceduri de lucru), îmbunătățirea 
accesului la informații și creșterea 
adaptabilității organismului numit 
ANEVAR în cadrul unei lumi ameți-
tor schimbătoare. Adică, să începem 
cam ceea ce se propune prin strategia  
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ANEVAR, despre care, sperăm toți cei care am participat 
la „furtuna de creiere”, să prindă viață.

Mihai Sîrb, Trezorier: Având 
un contact permanent cu ANEVAR  
în ultimii ani (în principal ca lec-
tor, dar și ca membru în grupuri 
de lucru), știam și știu că pe lân-
gă atribuțiile de Trezorier, a fi 
membru în Consiliul director în-
seamnă să te dedici fizic (timp, 
deplasări etc.) și psihic (rațiune, 
integritate, onestitate) în interesul 
nostru, al membrilor ANEVAR. Cel mai important plan 
al meu este să îmi fac timp să răspund tot timpul la so-
licitările colegilor mei și să pun „umărul” la proiectele 
Asociației, astfel încât să putem continua lucrurile bune 
începute și să inițiem noi proiecte adecvate vremurilor 
în care profesăm și trăim.

Reta Achihai, Secretar gene-
ral: „Majoritatea eșecurilor din 
viață sunt ale oamenilor care nu-
și dau seama cât de aproape sunt 
de succes atunci când renunță.” 
Thomas Edison

Aș dori să inițiez un proiect le-
gat de realizarea evaluărilor pen-
tru justiție – creșterea gradului de 
performanță prin pregătire dedi-
cată, adresată evaluatorilor care au dobândit și calitatea 
de expert tehnic judiciar.

Consider că prin prezentarea importanței aplicării 
Standardelor de evaluare elaborate de ANEVAR în proce-
sul de evaluare/ expertiză se poate contribui la construirea 
unui profil al profesionistului evaluator cu dublă calitate: 
de expert tehnic judiciar și evaluator, membru ANEVAR. 

În acest sens, propun completarea ghidurilor ANEVAR 
cu un set de reguli care să se constituie într-un instru-
ment util în realizarea evaluărilor/ expertizelor depuse la 
instanțele de judecată.

Evaluatorul nu trebuie privit ca o interfață între doi 
subiecți ce măsoară valoarea „unui bun”, ci ca pe un 
profesionist care estimează corect valoarea, în contextul 
economic dat.

Care sunt principalele direcții 
care credeți că ar trebui 
urmărite pentru a fi crescută 
încrederea publicului în profesie?

Dana Ababei, Președinte: Încre-
derea în profesia noastră se constru-
iește zi de zi, de către fiecare din noi. 
Nu este suficient ca fiecare din per-
soanele aflate temporar la conducere 
să aloce timp, bani și energie pentru 
a consolida și apăra încrederea în 
serviciile prestate de evaluatorii au-
torizați, dacă aceștia acționează fără 
a ține cont de mediul economic și 
de necesitatea protecției viitorului 
comun. Cred că acționând zi de zi 
cu integritate, cu respectarea codu-
lui de etică al profesiei, comunicând 
ceea ce facem, putem toți împreună 
să beneficiem de încrederea tuturor, 
nu numai a utilizatorilor. Respec-
tarea întru-totul a codului de etică, 
bază a integrității, nu poate decât să 
genereze încredere. Pilonii construi-
rii încrederii în noi, evaluatorii auto-
rizați, sunt integritatea, transparența 
și comunicarea. Încrederea și trans-
parența împreună condiționează ca-
litatea organizației. În același timp 
transparența, prezentarea adevăru-
lui, este condiția unei comunicări 
eficiente. Arta de a comunica este 
arta de a spune adevărul. 

Indiferent de domeniul de activi-
tate, nu poate să existe încredere în-
tre părți dacă nu există comunicare. 
Trebuie să comunicăm atât la nivel 
de Asociației, dar și la nivel indivi-
dual. În prezent suntem în procesul 
de încheiere de noi parteneriate cu 
asociații profesionale și patronale 
pentru a face cunoscut faptul că 
profesia noastră, chiar dacă este o 
profesie nouă în peisajul autohton se 
ghidează după cele mai bune prac-
tici existente la nivel internațional, 
ANEVAR fiind deplin conectată la 
realitățile naționale și internaționale.

 
Sorin Petre, Prim-vicepreședin-

te: Principalele direcții ce cred că 
ar trebui urmărite pentru creșterea 
încrederii publicului în profesie, le-
aș grupa în patru categorii de acti-
vități, fiecare cu obiective strategice 
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specifice, pe care-mi propun să le susțin pe parcursul 
mandatului meu în CD. Aceste obiective strategice sunt 
obiectivele cu care m-am prezentat în fața evaluatorilor 
și pe care le-am prezentat în cadrul Conferinței naționa-
le din decembrie 2017 în susținerea candidaturii mele în 
calitate de viitor președinte al Asociației și includ:

 Ű Pregătire profesională: adaptarea programului de 
pregătire profesională a membrilor, conștientizând 
complexitatea crescândă a activității de evaluare a 
bunurilor și necesitatea adaptării acestuia la cerin-
țele actuale ale pieței privind serviciile de evaluare.

 Ű Comunicare: îmbunătățirea comunicării Asociației 
cu membrii săi prin folosirea canalelor de comuni-
care directe, moderne și eficiente (selectate pe baza 
comentariilor primite de la membrii Asociației pri-
vind utilitatea acestora) pentru asigurarea accesului 
la informație al tuturor evaluatorilor.

 Ű Recunoaștere pe plan intern: Întărirea imaginii pro-
fesiei de evaluator (profesie reglementată ce necesită 
cunoștințe și competențe specifice și respectarea co-
dului de etică) în fața tuturor utilizatorilor de ser-
vicii de evaluare (clienți, beneficiari, autorități inte-
resate); continuarea și îmbunătățirea colaborării cu 
celelalte organizații profesionale din România, rele-
vante pentru profesia de evaluator.  

 Ű Prezență internațională: continuarea colaborării cu 
alte asociații de profil internaționale în vederea asi-
gurării accesului la cele mai recente informații din 
domeniul evaluării și la tendințele actuale de evolu-
ție a profesiei - susținerea implicării membrilor Aso-
ciației în cadrul grupurilor de lucru existente la nivel 
regional, european și internațional.

Daniel Manațe, Președinte 2016-2017: Una dintre 
direcțiile importante se referă la evaluarea pentru justi-
ție, în care numitorul comun ar trebui să fie Standardele 
de evaluare a bunurilor. În lipsa acestui numitor comun, 
evaluarea aceluiași bun, în aceleași condiții, va conduce 
la rezultate semnificativ diferite, dacă una dintre evalu-
ări nu este conformă cu Standardele de evaluare. O altă 
direcție vizează extinderea cunoașterii activității de eva-
luare a bunurilor și a Asociației în rândul absolvenților 
de studii superioare din universități cu profil economic, 
din politehnici sau din facultățile de drept. În prezent, 
majoritatea absolvenților nu este familiarizată cu speci-
ficul activității de evaluare, utilitatea sa pentru mediul de 
afaceri și pentru gospodării, astfel încât, de multe ori, se 

ignoră din start contactul cu repre-
zentanții profesiei în multe cazuri în 
care acesta ar fi trebuit să constituie 
chiar punctul de plecare.

Elena Apostolescu, Vicepreșe-
dinte: Ca și direcție de dezvoltare, 
găsesc foarte importantă creșterea 
continuă a calității rapoartelor de 
evaluare și, bineînțeles, una din pâr-
ghiile importante este reprezentată 
de Standardele de evaluare.

Obiectivele Comisiei Științifice și 
de Standarde vor continua să fie ace-
lea de a aduce credibilitate profesiei 
de evaluare, de a asigura transpa-
rență, comparabilitate și încredere 
în evaluări prin standarde de înaltă 
calitate.

Am credința că implementând 
Standardele de evaluare împreună 
cu respectarea codului de etică al 
profesiei de evaluator, acestea vor 
duce la creșterea încrederii în profe-
sia de evaluator în România.

Anuța Stan, Vicepreședinte: 
Consider că Transparența este un 
factor foarte important care poate 
conduce la o încredere mai mare a 
publicului și a instituțiilor în profe-
sia de evaluator autorizat. Trebuie să 
fim deschiși către public, să oferim 
cât mai multe informații despre pro-
fesia noastră și să demonstrăm că 
avem un rol important în societate. 

Un alt factor foarte important 
este Calitatea. Trebuie să recunoaș-
tem că doar crescând calitatea ra-
poartelor de evaluare putem menți-
ne imaginea foarte bună de care deja 
se bucură profesia noastră. 

Uniformizarea și diversificarea 
manualelor de la cursurile de for-
mare și susținerea de seminare reca-
pitulative în cât mai multe orașe din 
țară, sunt acțiuni care pot oferi un 
acces facil la ultimele informații și 
metodologii de evaluare.
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Doar împărtășind informația putem crește calitatea 
rapoartelor, lucru care se va regăsi direct în creșterea în-
crederii utilizatorilor rapoartelor de evaluare.

Sunt convinsă că la sfârșitul anului 2019 vom putea 
concluziona că au fost doi ani de consolidare a imaginii 
profesiei și de creștere a încrederii publicului în rolul pe 
care îl exercităm în societate.

Rodica Hășmășan, Vicepreședinte: Transparența și 
comunicarea trebuie să fie două dintre direcții. Sper ca 
și Monitorizarea să ajute la coagularea unui nivel calita-
tiv al tuturor rapoartelor de evaluare în limitele standar-
delor de evaluare. Un pas important în a cere și primi 
încrederea publicului este ca „produsul finit” să fie unul 
de calitate. Acesta este doar un pas necesar. Pentru a fi și 
suficient trebuie să facem tot ce ține de noi ca și publicul 
să perceapă acest lucru. 

George Dogărescu, Vicepreședinte: Pornind de la 
cuvintele lui Goethe: „Dacă ai încredere în tine, inspiri 
încredere altora.” îmi propun să prezint și să reprezint, 
de câte ori se impune, activitatea ANEVAR, Standardele 
de evaluare și necesitatea aplicării lor, specializările exis-
tente și, nu în ultimul rând, legislația specifică acestui 
domeniu.

Consider că trebuie să ne concentrăm pe o prezenta-
re și o mai bună înțelegere a activității noastre și în ca-
drul organizațiilor profesionale grupate în UPLR. Acest 
lucru poate reprezenta o platformă solidă pentru dise-
minarea principalelor aspecte ale activității de evaluare.

De asemenea, am în vedere lărgirea spectrului de 
evenimente la care ANEVAR este reprezentat, dezvolta-
rea relațiilor cu reprezentanții băncilor și ai altor tipuri 
de beneficiari ai activității de evaluare. 

În toate aceste acțiuni trebuie subliniată preocuparea 
continuă a ANEVAR pentru creșterea încrederii publice 
prin creșterea calității evaluărilor și respectarea codului 
de etică.

Delia Bratu, Vicepreședinte: Relațiile interumane 
și cele de afaceri au la bază încrederea dintre parteneri.

Încrederea nu este deloc ușor de obținut. Și mai mult 
decât atât, se poate pierde foarte ușor.

„Este nevoie de foarte mult adevăr pentru a dobândi 
încrederea și de o singură minciună pentru a o pierde”, 
conform unui citat celebru.

Încrederea reprezintă un sentiment de siguranță față 
de cinstea, buna-credință sau sinceritatea cuiva. Îi invit 

pe fiecare dintre colegii evaluatori să 
se gândească la persoanele în care au 
încredere și ce anume îi face să aibă 
încredere în ei.

Eu cred că încrederea celor ce 
vin în contact cu membrii ANEVAR 
este construită pornind în primul 
rând de la competență. Orice client 
trebuie să aibă convingerea că eva-
luatorul autorizat are competența 
necesară pentru a realiza serviciul 
contractat. Evaluatorului îi revine 
responsabilitatea de a  dovedi acest 
lucru.

Mai cred și în onestitate și bu-
nă-credință. Am convingerea că 
dacă un evaluator va încălca prin-
cipiile de etică ale profesiei doar ca 
să „mulțumească” un client pe mo-
ment, rezultatul va fi că acel client 
nu numai ca își va pierde încrederea 
în evaluator, dar va transmite și alto-
ra mesajul că evaluatorii sunt influ-
ențabili. Profesia și întreaga Asocia-
ție ar avea de suferit.

Așadar, încrederea celorlalți în 
profesie este construită de fiecare 
din noi și este responsabilitatea fie-
căruia să dobândească acele cunoș-
tințe și competențe care să asigure 
o calitate ridicată a rapoartelor de 
evaluare.

Consiliul director poate acționa 
la nivel intern, prin hotărârile pe 
care le adoptă, în vederea ridicării 
nivelului de pregătire profesională și 
a conștientizării importanței respec-
tării eticii profesionale.

La nivel extern, consider că men-
ținerea bunelor relații cu alte asoci-
ații profesionale, dar și cu instituții 
care beneficiază de serviciile livrate 
de evaluatorii autorizați este impor-
tantă pentru întărirea încrederii în 
profesia de evaluator.

Comunicarea eficientă cu bene-
ficiarii rapoartelor de evaluare este 
de asemenea foarte importantă. De 
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multe ori, neîncrederea  poate fi generată de o înțelegere 
eronată a principiilor evaluării.

Cred că și comunicarea periodică a realizărilor im-
portante ale Asociației poate contribui la construirea în-
crederii publicului în profesie.

Așadar: competența, etica profesională, onestitatea, 
comunicarea, bunele relații sunt elemente importante 
pentru construirea unei imagini puternice și de încrede-
re a Asociației și pentru recunoașterea acesteia ca brand 
important la nivel național și internațional.

Cristina Grigorescu, Vicepreședinte: Cât despre 
direcții, profesionalismul și responsabilitatea fiecărui 
membru al Asociației, pentru care valoarea (atât cea 
adăugată, a serviciului prestat, cât și cea recomandată în 
raportul de evaluare) nu ar trebui să se negocieze, pro-
fesionalismul și responsabilitatea reprezentanților săi, 
precum și susținerea consecventă a aplicării uniforme a 
Standardelor de evaluare sunt cele mai la îndemână căi 
de creștere a încrederii publicului în ANEVAR.

Mihai Sîrb, Trezorier: Fără a avea contact foarte des 
cu evaluatori din alte țări, nu am putut să nu observ câtă 
încredere are publicul în aceștia (un raport de evaluare de 
10-15 pagini nu este pus nicio clipă sub semnul îndoielii). 
Cam așa mi-aș dori eu să fie și în România. S-au făcut mul-
te demersuri cu rezultate vizibile în acest sens și, cu toate că 
suntem pe drumul cel bun, încă mai este de muncă.

În opinia mea, un element cheie 
în acest demers este încrederea pe 
care ne-o acordăm sau o avem între 
noi, evaluatorii. Când vom ajunge să 
avem încredere în profesionalismul 
colegilor noștri, cu siguranță vom fi 
priviți cu alți ochi și de către publi-
cul larg.

Reta Achihai, Secretar general: 
În activitatea și conștiința fiecărui 
membru ANEVAR trebuie să existe 
ca preocupare majoră să fie prezent 
prin profesionalism și respect. 

În acest sens, este benefică im-
plicarea ANEVAR la nivel teritorial, 
prin organizarea de evenimente și în 
zone în care nu au fost prezente ma-
nifestări profesionale și implicarea, 
nu numai formală, a organizațiilor 
profesionale și instituțiilor a căror 
activitate se intersectează cu cea de 
evaluare.

O altă direcție ar fi îmbunătățirea 
performanțelor și, implicit, creșterea 
gradului de vizibilitate a evaluatori-
lor independenți, respectiv a firme-
lor mici, pe piața evaluărilor. 

Consiliul director ANEVAR 2018-2019
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 Ű GABRIELA PARNIA,  
Președinte Filiala SUD,  
Membru titular ANEVAR

Tehnologiile noi și impactul acestora 
asupra profesiei de evaluator

D
e la bine nu pleacă ni-
meni. Efectul de magnet 
pe care îl au toate facilită-
țile generate azi de tehno-
logiile noi ne oferă o stare 
de bine, ne îndeamnă să 

schimbăm expresia omul cât trăiește 

învață  cu aceasta: omul cât trăiește se 

adaptează. Avem capacități nebănu-
ite noi, ca oameni, iar ca evaluatori 
furnizori de opinie și recunoscători 

ai valorii, responsabilitățile noastre 
trebuie să crească aproape obligatoriu 
spre selectarea atentă informațională 
și spre încorporarea în a doua natură 
a noastră a tehnologiilor moderne. Ele 
sunt simplificatoare de viață și confe-
ră un nou tip de încredere! Ele sunt la 
un click distanță, trebuie doar să le va-
lorificăm și să materializăm tendința 
de a ne autoatașa niște terminale per-
formante care să ne faciliteze munca.
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Mă aștept din zi în zi să văd eva-
luatorul în teren cu o brățară inte-
resantă la mână, în care telefonul, 
telemetrul, video-fotocamera, gps-ul 
și scanner-ul și altele, cu toate cone-
xiunile lor, sunt încorporate simplu 
și firesc și transmit la fel de simplu 
informațiile, în timp real, din teren, 
către colegul de la office care proce-
sează informațiile. Mă aștept ca ast-
fel echipele de evaluatori să devină 
mai performante, să își deservească 
în timpi competitivi clienții grăbiți, 
care au strategii, nevoi, poartă ne-
gocieri, se dezvoltă, iau decizii mai 
bune și, mai ales, în timp util. Ideea 
de lucru în echipe va fi mult, mult 
preferată stilului singular. Nu putem 
să nu recunoaștem că jumătate din 
timpul nostru pentru realizarea unei 
lucrări se risipește... pe drumuri și ne 
mănâncă din timpul de gândire și de 
concentrare pe speța în sine și pentru 
abordările cele mai adecvate. Poate că 
noi ca asociație ar trebui să sugerăm 
entuziaștilor generatori de produse 
IT ideea că piața ar manifesta cerere 
pentru gadget-uri comasate pentru 
un anume gen de utilizatori? Oricum, 
indiferent cine le-ar lansa cererea, 
sunt sigură că ele ar apărea pe piață 
fix a doua zi!

Mă aștept să ne adaptăm obiceiu-
rile și standardele și mentalitățile și 
dotările, cu faptul că cererea noastră 
către unii clienți, respectiv în cazul 
permisiunilor de inspecții pe active 
extinse, ar trebui completată și cu 
solicitarea permisiunii de survolare! 
În secolul dronelor este evident ne-
cesară și o completare în soft-uri dar 
și în codul de etică desigur, pentru că 
n-ai ce să-i faci, o dronă poate în ori-
ce clipă să-l tenteze pe operator și la 
alte giumbușlucuri în afara utilizării 
acesteia strict în interes profesional...  
Dar lăsând gluma la o parte, dacă ne 
dăm frâu liber gândurilor de adapta-
re, am vedea că nu o să ne plictisim 
deloc în anii care urmează în organi-
zația noastră.

membri ar adera la o schemă de mo-
dernizare și ar absorbi tehnologia de 
vârf în slujba profesiei, am convinge-
rea că, din precedentul odată creat, 
modelul ar deveni viral. 

Tehnologia și informația sunt la 
îndemâna noastră într-un grad de 
accesibilitate nebănuit și depinde 
doar de noi înșine cum le utilizăm. 
Pe unii îi deșteaptă și prosperă, pe 
alții îi îmbată și fraudează...  

Din fericire pentru profesia de 
evaluator, totuși pașii binelui pe calea 
tehnologiilor moderne sunt aproape 
banali: ei încep cu numărul de colegi 
care-și deschid newsletter-ul, cu cei 
care au aruncat cataloagele pe suport 
de hârtie și le-au utilizat intens pe cele 
electronice, continuă cu cei care utili-
zează softurile de calcul, cu cei care 
se școlesc online și nu se înghesuie la 
sală, sau care aleg seminare de învățat 
cum să-și retehnologizeze rapoartele, 
cum să-și facă singuri fișiere de calcul 
și programe pentru lucrări mai rapi-
de, ieșite din rutină.

Competiția este motorul evoluți-
ei și ea își schimbă foarte repede ca-
litatea: în viitor competiția va primi 
noi valențe în breasla noastră, dar nu 
neapărat de la evaluatorul imobiliar 
care este constructor, nu de la cel de 
bunuri mobile care este mașinist și, 
poate nici de la cel de întreprinderi, 
care este finanțist. Competiția în ceea 
ce privește calitatea va veni de la eva-
luatorul care, indiferent de profilul și 
specializările pe care le deține, va ști 
să fie prieten și cu tehnologia mo-
dernă, va ști să și-o apropie ca pe o 
completare naturală a sinelui. Gradul 
de elevare al unei rețele de specia-
liști este dat de nivelul fiecărui punct 
al ei, adică al indivizilor cuprinși, 
iar ei se ridică unii pe alții prin for-
ța exemplului profesional personal. 
Când faci parte dintr-o organizație 
ca a noastră, nu ai cum să nu ții pa-
sul cu tot ce e nou, indiferent în ce 
punct te afli, n-ai timp să-ți pierzi 
entuziasmul. 

Acum câțiva ani am încercat să 
implic corporația din care făceam par-
te într-un proiect-pilot de dotare cu 
drone și accesoriile lor de comandă și 
prelucrare de pe cabinete auto; fiecare 
punct mobil urma să asigure transmi-
tere în timp real a constatărilor din te-
ren către colegii de la punctele fixe de 
lucru din județe, sau ca serviciu oferit 
altor firme similare. Niște agenți flexi-
bili și entuziaști au încercat chiar să ne 
creeze un produs de finanțare dedicat, 
personalizat, după refuzul întâmpi-
nat prin nerambursabile. Era atunci 
o perioadă în care se vorbea de o oa-
rece segregare a evaluatorilor între 
lucrători pe retail („apartamentiștii“, 
cum trebuie să recunoaștem că se mai 
spune) și evaluatorii de alte bunuri... 
Dar la momentele acelea, împreună 
cu un grup de colegi optimiști, vizio-
nari, noi intuiam segmentarea aceasta 
mai degrabă în evaluatori inspectori 
și evaluatori procesatori, deopotrivă 
cu condiție de profesioniști impeca-
bili și unii și alții! Totuși, în încercarea 
treptată de a induce facil această per-
spectivă în mintea și în accepțiunea 
colegilor-parteneri, ideile prea futuris-
te i-au șocat pe unii, pe alții i-au făcut 
să strângă scutul obtuzității, iar echipa 
cu pricina singură s-a năruit înainte 
de-a fi devenit autoarea unui trend... 
Voluntară, însă, din fire, am împărtă-
șit cu optimism atât de multor colegi 
aceste visuri, încât încă mai cred și as-
tăzi că echipe puternice de evaluatori, 
corporatiști de orice vârste, dar cu 
principii și norme interne solide, vor 
prelua din mers aceste perspective și 
vor face un upgrade eficace profesiei 
de evaluator.

În fond, nu trebuie să-i judecăm 
pe cei ce n-au înțeles să țină ritmul, 
pentru că sunt oameni și natura 
umană are și plusuri, dar și caren-
țe. Puterea exemplului este cea mai 
mare putere din lume! Oamenii au 
nevoie de modele, dar și de loco-
motive au ei nevoie! Iar dacă măcar 
o corporație din sutele noastre de 
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Diferența dintre PFA-uri și SRL-uri 

Avantaje și dezavantaje

S
chimbările legislative din ultima perioadă 
nasc întrebări legate de cel mai potrivit mod 
de organizare al celor care desfășoară activi-
tăți independente, precum evaluatorii auto-
rizați. Pe lângă componenta esențială ce ține 
de managementul afacerii, o altă perspectivă 

din care pot fi analizate avantajele și dezavantajele unei 
forme de organizare este, cu siguranță, cea fiscală.

Formele de organizare pe care le pot alege evaluatorii 
sunt fie cea individuală – asemănătoare unui PFA (fără a fi 
necesară înregistrarea la Registrul Comerțului, ci doar au-
torizarea evaluatorului), fie cea corporativă, fie PFA.

Membrii corporativi sunt organizați sub forma unei 
societăți comerciale; cea mai utilizată formă fiind aceea a 
S.R.L., fără a însemna că sunt excluse de lege celelalte ti-
puri de societăți (S.A., S.N.C. etc.).

Pentru dobândirea calității de membru corporativ, per-
soana juridică trebuie să îndeplinească cumulativ urmă-
toarele condiții: i) să aibă ca obiect de activitate exercitarea 
profesiei de evaluator autorizat, ii) cel puțin un membru 
al consiliului de administrație sau administratorul unic al 
societății reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, să 
dețină calitatea de evaluator autorizat, iii) să fie beneficiară 
a unui contract de asigurare de răspundere civilă profesi-
onală pentru activitatea de evaluare și iv) să achite taxa de 
înscriere în ANEVAR.

În această situație, simpla constituire a unui societăți 
care întrunește condițiile O.G 24/2011 nu este suficientă. 
După înregistrarea societății la O.N.R.C., se solicită atri-
buirea calității de membru corporativ ANEVAR și numai 
după obținerea acestei calități și în virtutea sa, societatea 
poate desfășura activitatea specifică unui membru corpo-
rativ ANEVAR, în numele său.

Un aspect foarte important care 
trebuie subliniat în mod particular în 
legătură cu membrii corporativi, per-
soane juridice, este acela că pot desfă-
șura activități de evaluare doar dacă 
au autorizație eliberată de ANEVAR. 
Existența în cadrul membrilor salari-
ați ai unei societăți comerciale a unu-
ia/mai mulrot evaluator/i autorizați 
nu înseamnă automat că societatea 
comercială poate efectua activități de 

Ce formă juridică de organizare vi se potrivește mai bine pentru succesul în afaceri?

 Ű AV. LELIA GRIGORE,  
Dobrinescu Dobrev SCA

 Ű EC. ALEXANDRA LUNGEANU,  
Dobrinescu Dobrev SCA
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evaluare, în lipsa autorizației eliberate de ANEVAR în nu-
mele societății comerciale.

Perspectiva fiscală asupra diferențelor de organizare ale 
unui PFA/unui S.R.L. implică și analizarea regimului bunu-
rilor personale aduse în patrimoniul afacerii, dar și a mo-
dului în care fiecare dintre aceste structuri poate răspunde 
în situația neîndeplinirii la timp a obligațiilor fiscale.

În privința membrilor ANEVAR organizați în mod in-
dividual, într-un sistem asemănător unui PFA, chiar dacă 
vorbim despre una și aceeași persoană, legea instituie o di-
ferență în privința maselor patrimoniale deținute: pe de-o 
parte vom avea patrimoniul de afectațiune (bunurile aloca-
te exercitării profesiei), iar pe de alta patrimoniul personal.

Conform Codului de procedură fiscală, în această situ-
ație bunurile supuse unei eventuale executării silite vor fi 
cu prioritate cele din patrimoniul de afectațiune. Doar în 
cazul în care acestea se vor dovedi insuficiente pentru exe-
cutarea obligațiilor evaluatorului, vor putea fi executate și 
bunurile din patrimoniul personal.

Pe de alta parte, creditorii personali nu vor putea exe-
cuta bunurile aflate în patrimoniul de afectațiune, destinat 
execitării profesiei de evaluator.

Bunurile evaluatorului vor putea fi alocate acestui pa-
trimoniu prin intermendiul unei declarații de afectațiune.

Aporturile în natură la acest patrimoniu nu sunt consi-
derate venituri supuse impozitării; totodată, transferul bu-
nurilor dintr-o masă patrimonială în alta (din patrimoniul 
personal în acel de afectațiune) nu este considerată înstră-
inare a bunului și nu se impozitează.

De asemenea, scoaterea din gestiune prin vânzare a 
acestor bunuri nu poate fi înregistrată ca și cheltuială de-
ductibilă. La momentul vânzării bunurilor sau la momen-
tul schimbării formei de organizare se generează venituri 
impozabile.

În cazul organizării corporative, în cazul cel mai frec-
vent întâlnit, al unui SRL, bunurile personale pot fi aduse 
în patrimoniul afacerii prin aport la capitalul social. Nici 
aceste bunuri nu reprezintă venituri impozabile la mo-
mentul aportului, dar generează venituri impozabile la 
momentul vânzării.

În ceea ce privește răspunderea pentru neachitarea la 
timp a obligațiilor fiscale, la prima vedere ar părea evident 
faptul că un membru ANEVAR, persoană fizică autorizată, 
este mai expus în fața unei executări silite a bunurilor pro-
prii decât dacă ar fi asociat în cadrul unui SRL.

Am lămurit deja anterior faptul că acesta va putea fi 
executat pentru bunurile din patrimoniul propriu doar în 
măsura în care bunurile afectate exercitării profesiei se vor 
dovedi insuficiente.

La analizarea situației unui membru corporativ, din 
perspectiva prevederilor aplicabile în materia răspunderii 

fiscale, vom constata că, de fapt, în si-
tuația în care acesta are calitatea de 
administrator/asociat în cadrul S.R.L.-
ului membru corporativ, răspunderea 
cu bunurile personale pentru debitele 
societății este doar la un „pas” distan-
ță: o decizie de atragere a răspunderii 
solidare ce poate fi emisă de ANAF în 
baza art. 25 Cod de procedură fiscală, 
în câteva situații clar determinate. Mai 
întâi, ANAF încearcă executarea bunu-
rilor societății pentru debitele fiscale 
acumulate. În cazul în care acestea sunt 
insuficiente, se întocmește un proces 
-verbal de insolvabilitate și se trece la 
pasul următor: atragerea răspunderii 
patrimoniale în solidar cu societatea, a 
persoanelor care au contribuit la/au de-
terminat starea de insolvență, prin una 
dintre următoarele fapte:

a. persoanele fizice/juridice care, 
anterior datei declarării insolva-
bilității, cu rea-credință, au do-
bândit în orice mod active de la 
debitorii care și-au provocat astfel 
insolvabilitatea;

b. administratorii, asociații, acționa-
rii și orice alte persoane care au 
provocat insolvabilitatea persoa-
nei juridice debitoare prin înstră-
inarea sau ascunderea, cu rea-cre-
dință, sub orice formă, a activelor 
debitorului;

c. administratorii care, în perioada 
exercitării mandatului, cu rea-cre-
dință, nu și-au îndeplinit obligația 
legală de a cere instanței compe-
tente deschiderea procedurii in-
solvenței, pentru obligațiile fiscale 
aferente perioadei respective și ră-
mase neachitate la data declarării 
stării de insolvabilitate.

În acest caz, administratorii ar 
trebui să dovedească faptul că au 
realizat demersuri active de redre-
sare și nu au adoptat o atitudine 
de simplă pasivitate, iar perioada 
de timp care se are în vedere de la 
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momentul constatării stării de insolvabilitate și până la 
momentul maxim la care ar trebui solicitată insolvența 
este de 30 zile;

d. administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-cre-
dință, au determinat nedeclararea și/sau neachitarea la 
scadență a obligațiilor fiscale;

e. administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-cre-
dință, au determinat restituirea sau rambursarea unor 
sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca 
acestea să fie cuvenite.
În toate cazurile de mai sus, reaua-credință nu se pre-

zumă, ci aceasta ar trebui stabilită și demonstrată de or-
ganele fiscale pe baza unor probe obiective. De asemenea, 
este necesar a fi dovedită legătura de cauzalitate dintre 
fapta persoanei fizice și crearea stării de insolvență a per-
soanei juridice.

Decizia de instituire a răspunderii solidare se emite ul-
terior audierii persoanei fizice vizate, care își poate prezen-
ta punctul de vedere; emiterea unei astfel de decizii fără a fi 
respectată procedura audierii este sancționată cu nulitatea 
absolută a actului. 

Tot în baza art. 25 Cod procedură fiscală, organele fis-
cale pot utiliza calea emiterii unei astfel de Decizii de in-
stituire a răspunderii solidare pentru a angaja răspunderea 
patrimonială a unei persoane juridice afiliate și dacă este 
îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:

a. dobândește, cu orice titlu, dreptul de proprietate asu-
pra unor active de la debitor, iar valoarea contabilă a 
acestor active reprezintă cel puțin jumătate din valoa-
rea contabilă a tuturor activelor dobânditorului;

b. are sau a avut raporturi contractuale cu clienții și/sau 
cu furnizorii, alții decât cei de utilități, care au avut sau 
au raporturi contractuale cu debitorul în proporție de 
cel puțin jumătate din totalul valoric al tranzacțiilor;

c. are sau a avut raporturi de muncă sau civile de prestări 
de servicii cu cel puțin jumătate dintre angajații sau 
prestatorii de servicii ai debitorului;
În acest sens, membrii corporativi trebuie să utilizeze 

cu precauție divizarea sau transferul de business; de ase-
menea, este de evitat efectuarea unor tranzacții cu societăți 
afiliate la prețuri subevaluate.

În situația în care organele fiscale demonstrează înca-
drarea într-una dintre cele trei ipoteze nu mai este nevoie 
nici de demonstrarea relei credințe și nici de demonstrarea  
legăturii de cauzalitate: pur și simplu persoana juridică afi-
liată răspunde solidar cu membrul corporativ.

În ambele situații sus-descrise, de-
cizia de instituire a răspunderii poate fi 
atacată în termen de 45 zile de la mo-
mentul comunicării; contestația se de-
pune la organul emitent și se soluțio-
nează de o comisie de contestații, care 
emite, la rândul său, o Decizie de solu-
ționare. Aceasta din urmă poate fi ata-
cată la instanța de contencios-admi-
nistrativ competentă, însă procedura 
de contestare nu suspendă executarea 
Deciziei de instituire a răspunderii pa-
tromoniale (cu alte cuvinte, nici con-
testația și nici acțiunea în instanță 
nu opresc executarea silită a bunuri-
lor proprietate personală). Paralel cu 
această procedură se poate solicita in-
stanței, cu plata unei cauțiuni, suspen-
darea efectelor Deciziei de impunere 
până la soluția instanței de fond.

Un alt caz în care se poate ajunge 
la o astfel de răspundere e cea care se 
poate antrena în situația în care socie-
tatea sau unul dintre creditorii săi so-
licită instanței deschiderea procedurii 
insolvenței.

În anumite situații, printr-o cerere  
ce va forma obiectul unui dosar paralel 
cu cel de insolvență, se solicită instan-
ței atragerea răspunderii personale pa-
trimoniale a celor care au cauzat starea 
de insolvență, iar instanța poate admi-
te sau poate respinge o astfel de cerere.

Cele două forme de organizare, in-
dividuală și corporativă, generează im-
plicații nu doar la nivel de răspundere 
a persoanelor implicate, ci și la nivelul 
de organizare contabilă și fiscală, fie-
care dintre aceste modalități de struc-
turare a activității având avantajele și 
dezavantajele proprii pe care le vom 
expune în cele ce urmează.

Desfășurarea activității  
sub formă independentă

Analizat din perspectivă contabilă, 
desfășurarea activității de evaluare în 
formă individuală presupune o organi-
zare mult mai simplificată și ținerea unei 
evidențe contabile în partidă simplă, 
ce are la bază principiul contabilității  
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de casă. Astfel, toate veniturile și cheltuielile vor fi recunos-
cute numai în momentul în care sunt decontate, respectiv 
veniturile sunt încasate, iar cheltuielile plătite. Obligațiile de 
raportare ale unui evaluator organizat în mod individual nu 
prezintă o așa mare amploare precum în cazul societăților, 
anual existând doar câteva declarații care se depun (ex. de-
clarația de venit estimat, declarația de venit realizat).

Din perspectivă fiscală, veniturile din activități indepen-
dente intră în sfera impozitului pe venit și a contribuțiilor 
sociale obligatorii (CAS și CASS). Începând cu 2018, legis-
lația în materia impozitării indivizilor a suferit modificări 
semnificative, după cum vom demonstra în cele ce urmează.

Impozit pe venit
Dacă din perspectiva impozitului pe venit lucrurile 

sunt mai clare în sensul că asistăm la o diminuare a cotei 
de impozit (de la 16% la 10%), fără a interveni alte modifi-
cări ale bazei de impozitare, pe partea de contribuții soci-
ale modificările sunt mult mai complexe.

Contribuția de asigurări sociale (pensii)
În vederea asigurării la fondul de pensii, până în anul 

2017 se efectuau plăți trimestriale anticipate pentru CAS, 
cota de contribuție fiind de 10,5% (sau de 26,3% dacă se 
opta pentru aplicarea cotei integrale) aplicată la un mi-
nim reprezentat de 35% din câștigul salarial mediu brut 
(cu definitivarea valorii totale de plată a CAS în anul ur-
mător prin decizie de impunere emisă de autoritățile fis-
cale pe baza informațiilor cuprinse în declarația de venit 
realizat). Astfel, obligația totală de plată lunară în contul 
CAS era de 10,5% din diferența dintre venitul brut reali-
zat și cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activită-
ții independente, exclusiv cheltuielile reprezentând CAS, 
raportată la numărul de luni de desfășurare a activității.

Începând cu 2018 apar noi reguli privind stabilirea con-
tribuției CAS. Asistăm la o majorare a cotei de impunere la 
25% și la o diminuare a bazei asupra căreia se aplică această 
cotă. Astfel, începând cu 1 ianuarie, baza lunară de calcul 
al CAS în cazul persoanelor care realizează venituri din ac-
tivități independente este reprezentată de un venit ales de 
contribuabil, care nu poate fi mai mic decât salariul minim 
brut pe țară garantat în plată (1.900 lei). Această modifica-
re favorizează în special persoanele care obțin venituri mai 
mari decât salariul minim brut pe economie, dar care aleg 
să plătească CAS la acest minim, ajungând astfel să datore-
ze o contribuție de 475 lei/lună, respectiv 5.700 lei/an.

Contribuția la asigurări sociale de sănătate
În vederea asigurării la fondul de sănătate, contribuabilii 

datorau până la sfârșitul anului 2017 o cotă de 5,5% aplicată 
asupra bazei de impozitare. Baza lunară de calcul al CASS este 

diferența pozitivă dintre venitul brut și 
cheltuielile efectuate în scopul desfășu-
rării activității independente, exclusiv 
cheltuielile reprezentând contribuția de 
asigurări sociale de sănătate, raportată 
la numărul de luni în care a fost des-
fășurată activitatea. Pentru anul 2017, 
baza de calcul nu poate fi mai mare de-
cât valoarea a de 5 ori câștigul salarial 
mediu brut (adică 15.655 lei); pe cale 
de consecință contribuția CASS pentru 
anul 2017 ar fi de maxim 10.332 lei.

Conform noilor prevederi, cota 
CASS se majorează la 10%, însă baza 
de impunere este dată de salariul de 
bază minim brut pe țară (1.900 lei). 
Sumarizând, pentru anul 2018 se va 
datora CASS lunar de 190 lei, cu-
mulând anual un total de 2.280 lei.

Vă prezentăm în cele de mai jos 
un calcul estimativ privind valoarea 
impozitului și a contribuțiilor pentru 
activitatea prestată în mod indepen-
dent de un evaluator, în ipoteza în 
care venitul impozabil este de 5.000 
lei lunar (pentru exemplul de față va-
loarea de 5.000 lei reprezintă venitul 
net, adică venitul brut obținut minus 
cheltuielile pentru care există drept de 
deducere din desfășurarea activității).

Obligații fiscale 2017 2018

Venit impozabil 5.000 5.000

CAS 525 475

CASS 275 190

Impozit 672 433,5

Total obligații fiscale 1.472 1.098,5

Venit net 3.528 3.901,5

Din analiza acestui exemplu ob-
servăm că sarcina fiscală a contribu-
abilului nu s-a majorat, din contră, 
acesta va obține în anul 2018 un venit 
net mai mare decât în anul precedent.

În situația în care un evaluator, or-
ganizat independent, alege să colabo-
reze cu o altă societate care are același 
obiect de activitate (evaluări), un as-
pect esențial care trebuie luat în con-
siderare este menținerea caracterului 
de independență a evaluatorului orga-
nizat individual (prestarea în mod real 
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 Ű Impozitul 
pe veniturile 
microîntreprin-
derilor este un 
impozit pe cifra 
de afaceri, ceea 
ce presupune 
că orice contri-
buabil, indiferent 
dacă obține 
sau nu profit 
din activitatea 
desfășurată va 
datora un impo-
zit minim.

a unei activități care are prin conținutul său economic un 
caracter independent). Subliniem acest aspect întrucât, nu 
de puține ori, colaborarea dintre cele două forme de orga-
nizare nu reprezintă altceva decât o mascare a activităților 
de natură salarială care pot prezenta consecințe fiscale mai 
nefavorabile pentru ambele părți.

Așadar, pentru a se considera că o persoană fizică desfă-
șoară în mod real o activitate independentă, aceasta trebuie 
să îndeplinească cel puțin patru din următoarele criterii:

1. persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locu-
lui și a modului de desfășurare a activităţii, precum și 
a programului de lucru;

2. persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura ac-
tivitatea pentru mai mulţi clienţi;

3. riscurile inerente activităţii sunt asumate de către per-
soana fizică ce desfășoară activitatea;

4. activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului 
persoanei fizice care o desfășoară;

5. activitatea se realizează de persoana fizică prin utili-
zarea capacităţii intelectuale și/sau a prestaţiei fizice a 
acesteia, în funcţie de specificul activităţii;

6. persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin pro-
fesional cu rol de reprezentare, reglementare și su-
praveghere a profesiei desfășurate, potrivit actelor 
normative speciale care reglementează organizarea și 
exercitarea profesiei respective;

7. persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura 
activitatea direct, cu personal angajat sau prin colabo-
rare cu terţe persoane în condițiile legii.

În cazul unei inspecții fiscale, dacă organele de control 
sesizează o nerespectare a criteriilor de mai sus, activita-
tea poate fi recalificată  drept una de natură salarială, fiind 
percepute impozite și contribuții suplimentare, precum și 
sume accesorii (dobânzi și penalități).

Desfășurarea activității sub forma unui SRL
În ceea ce privește forma de organizarea corporativă, 

aceasta presupune, în principal, constituirea unei societăți, 
cea mai răspândită formă de organizare fiind SRL.

Din perspectiva contabilității, avem de a face cu o 
contabilitate de angajamente care presupune ca efectele 
tranzacţiilor și ale altor evenimente să fie recunoscute 
atunci când acestea se produc și nu pe măsură ce nume-

rarul sau echivalentul său este înca-
sat sau plătit. Obligațiile contabile 
și fiscale ale unei societăți sunt mult 
mai complexe, presupunând calculul 
trimestrial al impozitului, depunerea 
declarațiilor, întocmirea situațiilor fi-
nanciare anuale, etc.

Ca și regim fiscal, rezultatele finan-
ciare obținute de evaluatorii organi-
zați în formă corporativă se pot impo-
zita în una din următoarele variante:

a. prin aplicarea impozitului pe ve-
niturile microîntreprinderilor;

b. prin aplicarea impozitului pe profit.

Impozitul pe veniturile microîn-
treprinderilor este un impozit pe cifra 
de afaceri, ceea ce presupune că orice 
contribuabil, indiferent dacă obține sau 
nu profit din activitatea desfășurată, va 
datora un impozit minim. Cota de im-
pozit aplicată veniturilor microîtreprin-
derilor este de 1% dacă entitatea are 
unul sau mai mulți salariați, în caz con-
trar se plătește o cotă majorată de 3%.

Regimul specific microîntreprin-
derilor este obligatoriu din perspec-
tivă fiscală și se aplică în contextul 
în care o entitate îndeplinește la 31 
decembrie a anului fiscal precedent 
următoarele criterii:

 Ű a realizat venituri care nu au depă-
șit echivalentul în lei a 1.000.000 
euro. Cursul de schimb pentru 
determinarea echivalentului în 
euro este cel valabil la închiderea 
exerciţiului financiar în care s-au 
înregistrat veniturile;

 Ű capitalul social al aceste-
ia este deţinut de persoane, al-
tele decât statul și unităţile 
administrativ-teritoriale;

 Ű nu se află în dizolvare, urmată de 
lichidare, înregistrată în registrul 
comerţului sau la instanţele jude-
cătorești, potrivit legii.
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 Ű Obligația de 
înregistrare 
în scopuri de 
TVA revine 
persoanelor 
impozabile care 
obțin o cifră de 
afaceri mai mare 
de 220.000 lei.

Regulile pentru aplicarea sistemului de impozitare 
specific microîntreprinderilor au suferit, de asemenea, 
modificări în acest an. De exemplu, până în 2017 exista 
o limitare expresă a veniturilor din consultanță și mana-
gement care nu trebuiau să depășească 20% din totalul 
veniturilor, dispoziție care în prezent este abrogată. A 
fost eliminată și condiția referitoare la ieșirea din siste-
mul microîntreprinderilor pentru entitățile care, deși nu 
îndeplineau criteriile de ieșire, dețineau un capital social 
mai mare de 45.000 lei.

Principalele avantaje ale regimului de impozitare spe-
cific microîntreprinderilor sunt:

 Ű Calculul impozitului este simplificat (Cota de impozit 
se aplică asupra tuturor veniturilor obținute de socie-
tate, din care se cad unele venituri prevăzute expres de 
Codul fiscal);

 Ű Este un sistem favorabil pentru societățile care obțin o 
rată a profitabilității mai mare de 6,25%;

 Ű Costurile cu evidența contabilă pot fi mai reduse.

Principalele dezavantaje ale regimului de impozitare 
specific microîntreprinderilor sunt:

 Ű Este un impozit fix aplicat asupra cifrei de afaceri și 
se plătește chiar și în situația în care societatea obți-
ne pierdere;

 Ű Nu pot fi deduse cheltuieli, în consecință, societăți-
le care au investiții semnificative nu își pot recupera 
aceste investiții (pe seama amortizăriii, a costurilor 
salariale, etc)

 Ű Pierderile fiscale nu se reportează.

În ceea ce privește impozitul pe profit, regulile de impo-
zitare nu au fost afectate de revoluția fiscală din 2018, cota 
de impozit menținându-se la 16%, aplicată asupra profi-
tului impozabil determinat ca diferență între veniturile și 
cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile 
aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile și dedu-
cerile fiscale și la care se adaugă cheltuielile nedeductibile.

Principalele avantaje ale impozitului pe profit sunt:

 Ű Este un sistem favorabil pentru societățile care obțin o 
rată a profitabilității sub 6,25%;

 Ű Societățile care obțin pierdere fiscală nu plătesc 
impozit;

 Ű Pierderile fiscale se reportează pe 
o perioadă de 7 ani;

 Ű Este un sistem favorabil pentru 
societățile care își recuperea-
ză investițiile prin intermediul 
amortizării;

 Ű Sunt aplicabile facilități fiscale 
(ex. sponsorizare, scutire de la 
impozit a profitului reinvestit în 
anumite active, etc.).

Principalele avantaje ale impozi-
tului pe profit sunt:

 Ű Cenzurarea deductibilității chel-
tuielilor (documente justificati-
ve, furnizori inactivi etc);

 Ű Calculul rezultatului fiscal și al 
impozitului de plată este mai 
complex. Unele cheltuieli sunt 
deductibile limitat, iar altele sunt 
nedeductibile la calculul rezulta-
tului fiscal.

Un aspect comun ambelor forme 
de organizare îl reprezintă obligația 
de înregistrare în scopuri de TVA. 
Obligația de înregistrare în scopuri 
de TVA revine persoanelor impo-
zabile care obțin o cifră de afaceri 
mai mare de 220.000 lei. Pentru anul 
2018, Comisia Europeană a stabilit 
prin Decizia 2017/1855 că pentru 
perioada 2018-2020, plafonul de în-
registrare în scopuri de TVA este de 
300.000 lei, însă până la acest mo-
ment Decizia nu a fost transpusă în 
legislația națională.

Concluzionând, pentru a putea 
alege cea mai potrivită și eficientă 
modalitate de organizare a activită-
ții, trebuie analizate concomitent toate 
implicațiile de natură economică, juri-
dică și fiscal-contabilă, care au impact 
asupra modului de conducere al aface-
rii, asupra răspunderii persoanei care 
desfășoară activitatea de evaluare, cât 
și asupra obligațiilor sale fiscale. 
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Implicații și responsabilități începând cu 25 mai 2018

C
adrul legislativ național în domeniul protec-
ției datelor cu caracter personal este repre-
zentat de Legea nr. 677/2001 din 21 noiem-
brie 2001 pentru protecţia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter per-
sonal și libera circulaţie a acestor date, care 

transpune prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamen-
tului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circula-
ție a acestor date.

Cu toate acestea, având în vedere evoluțiile tehnologi-
ce, Comisia Europeană a stabilit ca fiind necesară crearea 
unui nou cadru legal în domeniul protecţiei datelor cu 
caracter personal, solid și mai coerent, însoţit de măsuri 
de aplicare ferme care să permită economiei digitale să 
se dezvolte în cadrul pieţei interne și, totodată, să permi-
tă persoanelor fizice să controleze efectiv modalităţile în 
care le sunt prelucrate datele cu caracter personal. Astfel, 
în ianuarie 2012, Comisia Europeană a lansat propunerea 
de Regulament care să înlocuiască Directiva 95/46/CE.

Ca urmare a discuțiilor la nivel european, precum și 
a trialogului între Comisia Europeană, Consiliul Uniunii 
Europene și Parlamentul European, în data de 27 apri-
lie 2016, Parlamentul European și Consiliul au adoptat 
pachetul legislativ în domeniul protecției datelor format 
din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia per-
soanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera circulaţie a acestor 
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

General privind Protecția Datelor) 
și Directiva (UE) 2016/680 a Parla-
mentului European și a Consiliului 
privind protecția persoanelor fizice 
referitor la prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către autorită-
țile competente în scopul prevenirii, 
depistării, investigării sau urmăririi 
penale a infracțiunilor sau al execu-
tării pedepselor și privind libera cir-
culație a acestor date.

Regulamentul General privind 
Protecția Datelor a atins obiectivul 
de a produce un text care reflectă im-
portanţa sporită a protecţiei datelor 
în ordinea juridică a UE (articolul 
16 din Tratatul de la Lisabona care 
stabilește un nou temei juridic unic 
pentru regulile referitoare la protecţia 

 Ű OANA LUISA DUMITRU,  
Șef birou relaţii internaţionale la ANSPDCP

 Ű Regulamentul 
General privind 
Protecția Datelor 
a atins obiectivul 
de a produce un 
text care reflectă 
importanţa 
sporită a 
protecţiei datelor 
în ordinea 
juridică a UE.
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datelor, articolul 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene). Acesta menţine și consolidează princi-
piile de bază ale protecţiei datelor, impune obligaţii clare și 
uniforme operatorilor de date și agenţilor care prelucrează 
datele, facilitează libera circulaţie a datelor cu caracter per-
sonal și asigură un cadru legal consolidat pentru o aplicare 
uniformă a legislaţiei de către autorităţile pentru protecţia 
datelor, ale căror competenţe au fost consolidate.

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul Gene-
ral privind Protecția Datelor va fi direct aplicabil la nivelul 
Statelor Membre și va soluţiona multe dintre complexită-
ţile și inconsecvenţele apărute în urma implementării în 
mod diferit a legislaţiei la nivelul fiecărui Stat Membru a 
cadrului normativ existent. Regulamentul va fi aplicabil 
prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de un 
operator sau un împuternicit cu sediul pe teritoriul Uniu-
nii, indiferent dacă prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul 
Uniunii. Totodată, prevederile Regulamentului vor fi apli-
cabile prelucrărilor de date cu caracter personal ale unor 
cetățeni ai Uniunii efectuate de un operator sau împuter-
nicit care nu este stabilit în Uniune, atunci când activitățile 
de prelucrare sunt legate de furnizarea de bunuri sau servi-
cii către persoanele aflate în Uniune sau de monitorizarea 
comportamentului persoanelor din Uniune.

Regulile introduse prin intermediul Regulamentului 
General privind Protecția Datelor consolidează dreptu-
rile persoanelor vizate și plasează mai multă responsa-
bilitate în sarcina operatorilor de date în ceea ce privește 
modul în care sunt prelucrate date cu caracter personal. 
Mai mult decât atât, rolul și atribuţiile autorităţilor na-
ţionale de supraveghere sunt, de asemenea, consolidate.

Regulamentul General privind Protecția Datelor adu-
ce câteva îmbunătăţiri în ceea ce privește principiile refe-
ritor la prelucrarea datelor cu caracter personal și anume:

 Ű datele personale trebuie să fie prelucrate nu numai 
în mod legal și cu bună credinţă, ci și într-o mani-
eră transparentă în ceea ce privește persoana vizată. 
Această nouă completare utilă reflectă o mai strictă 
obligaţie a operatorului de a informa persoana vizată;

 Ű principul „minimizării datelor” stabilește faptul că 
datele trebuie să fie menţinute strict pentru peri-
oada necesară prin raportare la scopul în care sunt 
prelucrate;

 Ű principiul „responsabilităţii” operatorului stabilește 
obligaţia acestuia nu numai de a respecta prevederile 

Regulamentului, ci și aceea de a 
demonstra acest lucru.

Prevederile Regulamentului Ge-
neral privind Protecția Datelor in-
troduc noi drepturi garantate per-
soanelor vizate, astfel: 

I. dreptul „de a fi uitat”, în con-
solidarea dreptului de ștergere, 
pentru a permite o aplicare mai 
eficientă a acestui drept în me-
diul digital. Operatorul de date 
va fi responsabil pentru situaţi-
ile în care a făcut publice datele 
personale sau a autorizat publi-
carea acestora de către o terţă 
persoană;

II. dreptul la resctricționarea 
prelucrării;

III. dreptul la portabilitatea datelor, 
care permite persoanelor vizate 
obţinerea în format electronic a 
unei copii a datelor lor personale 
ce se află în curs de prelucrare și 
de a o transmite de la un furni-
zor la altul.

Totodată, se introduc principiile 
de protecţia datelor by design (pro-
tecţia datelor este avută în vedere 
încă din stadiul elaborării tehnologi-
ei respective) și by default (opţiunile/
setările referitoare la protecţia vieţii 
private sunt activate încă de la înce-
put), precum și obligaţiile operato-
rului de date de a păstra documenta-
ţia tuturor prelucrărilor de date, de a 
notifica încălcările de securitate/bre-
șele de securitate, de a realiza evalu-
area impactului asupra vieţii private 
anterior începerii unei anumite pre-
lucrări de date care ar putea conduce 
la o consultare prealabilă a Autorită-
ții Naționale de Supraveghere a Pre-
lucrării Datelor cu Caracter Personal 
(denumită în continuare autorita-
tea de supraveghere) și desemnarea 
unui ofiţer pe protecţia datelor.

 Ű Începând 
cu data de 
25 mai 2018, 
Regulamentul 
General privind 
Protecția 
Datelor va fi 
direct aplicabil la 
nivelul Statelor 
Membre și 
va soluţiona 
multe dintre 
complexităţile și 
inconsecvenţele 
apărute în urma 
implementării 
în mod diferit 
a legislaţiei la 
nivelul fiecărui 
Stat Membru 
a cadrului 
normativ 
existent.
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Art. 30 al Regulamentului introduce o nouă obligaţie 
pentru operatorii de date de a menţine documentaţia re-
feritoare la operaţiunile de prelucrare pentru care aceștia 
sunt responsabili. Această obligaţie va înlocui obligaţia 
generală de notificare către autoritatea de suprave-
ghere, stabilită în prezent de art. 18 și 19 ale Directivei 
95/46/CE. Aceste documente trebuie să fie puse la dis-
poziţia autorităţii de supraveghere. Prin acest demers se 
intenţionează reducerea obligaţiilor administrative/for-
malităţilor ce trebuie îndeplinite de către aceștia. 

De asemenea, Regulamentul introduce obligaţia ge-
nerală a operatorului de a notifica autorităţii de supra-
veghere încălcările securității datelor cu caracter per-
sonal. Astfel, operatorii de date au obligația ca, în termen 
de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință, 
să notifice autorității de supraveghere o încălcare a secu-
rității datelor cu caracter personal. Totodată, în situația 
în care drepturile și libertățile persoanelor fizice pot fi 
afectate de încălcarea în cauză, operatorul are obligația 
de a le informa și pe acestea și, totodată, de a demonstra 
autorităţii de supraveghere că au fost adoptate măsuri 
tehnologice adecvate.

În același timp, Regulamentul introduce obligaţia ope-
ratorului sau împuternicitului de a efectua o evaluare a 
impactului asupra protecției datelor cu privire la ope-
raţiunile de prelucrare care presupun riscuri specifice. În 
ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecți-
ei datelor, prevăzută de art. 35 din Regulamentul (UE) 
2016/679, este de menționat faptul că Grupul de Lucru 

Articolul 29 a emis „Ghidul privind Evaluarea 
impactului asupra protecției datelor 

(DPIA) și stabilirea dacă o 

prelucrare este «susceptibilă să gene-
reze un risc ridicat» în sensul Regu-
lamentului 2016/679”. În conținutul 
acestuia, se găsesc informații privind 
o serie de exemple ce ilustrează mo-
dul în care criteriile trebuie folosi-
te pentru a analiza dacă o anumită 
operațiune de prelucrare necesită o 
evaluare de impact. În situația în care 
nu este clar dacă o anumită evalua-
re de impact este obligatorie sau nu, 
Grupul de Lucru Articolul 29 reco-
mandă, totuși, efectuarea unei astfel 
de analiză, pentru a ajuta operatorii 
de date să respecte legea privind pro-
tecția datelor.

Un element important de nou-
tate este acela referitor la obligaţia 
operatorului sau împuternicitului de 
a desemna un responsabil cu pro-
tecţia datelor (DPO) pentru a mo-
nitoriza la nivel intern (operator/
împuternicit) respectarea prevede-
rilor regulamentului în cazul pre-
lucrărilor efectuate de organizații 
„mari” în sectorul public sau privat 
sau situaţia în care activităţile prin-
cipale impun monitorizarea siste-
matică a persoanelor vizate. Una din 
atribuțiile responsabilului cu protec-
ția datelor este de a oferi consiliere 
operatorului/împuternicitului în ve-
derea respectării tuturor obligațiilor 
impuse acestora și în vederea asigu-
rării transparenței necesare față de 
persoanele vizate. Responsabilul 
cu protecția datelor poate fi 
un angajat al operato-

 Ű Un element 
important de 
noutate este 
acela referitor 
la obligaţia 
operatorului sau 
împuternicitului 
de a desemna 
un responsabil 
cu protecţia 
datelor (DPO) 
pentru a 
monitoriza la 
nivel intern 
(operator/
împuternicit) 
respectarea 
prevederilor 
regulamentului 
în cazul 
prelucrărilor 
efectuate de 
organizații „mari” 
în sectorul 
public sau privat 
sau situaţia în 
care activităţile 
principale impun 
monitorizarea 
sistematică 
persoanelor 
vizate.
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rului/împuternicitului sau poate să își îndeplinească atri-
buțiile în baza unui contract de prestări servicii. Acești 
responsabili vor deveni primul punct de contact pentru 
autoritatea de supraveghere în relaţia acesteia cu opera-
torul de date/împuternicitul în ceea ce privește aspectele 
legate de prelucrare, precum consultarea prealabilă a au-
torității de supraveghere, obligația de a notifica autori-
tății de supraveghere o încălcare a securității datelor cu 
caracter personal, efectuarea unei investigaţii ex officio 

sau soluţionarea oricăror alte aspecte privind protecţia 
datelor cu caracter personal.

În ceea ce privește transferul datelor cu caracter personal 
în state terţe care nu asigură un nivel adecvat de protecţie, 
este menţinută interdicţia generală stabilită în prezent prin 
Directiva 95/46/CE, transferul putând fi efectuat numai 
cu îndeplinirea anumitor condiţii. Regulamentul aduce 
clarificări cu privire la aplicabilitatea acestei interdicţii 
nu numai asupra transferurilor către alt operator, ci și 
către împuterniciţi sau destinatari suplimentari în cadrul 
transferurilor ulterioare. Astfel, Regulamentul permite o 
anumită flexibilitate în alegerea metodelor utilizate pentru a 
oferi garanţii adecvate transferurilor de date către state terţe 
care nu beneficiază de o decizie de nivel adecvat. Asemenea 
mecanisme includ utilizarea regulilor corporatiste obligatorii
(Binding Corporate Rules - BCRs) și 
condiţii de utilizare a diferi-
telor forme de clauze 
contractuale.

Capitolul VI din Re-
gulamentul General privind 

Protecția Datelor consolidea-
ză statutul independent al auto-

rităţilor de supraveghere. Aceste 
prevederi recunosc faptul că supra-

vegherea exercitată de către o autori-
tate independentă constituie un element 

esenţial al regulilor privind protecţia date-
lor la nivelul UE. Sunt avute, astfel, în vedere 

și prevederile art. 16 al TFUE și art. 8 al Cartei 
Drepturilor Fundamentale ale UE. Este esenţial ca 

această independenţă să fie asigurată atât din punct 
de vedere funcţional, cât și instituţional, prin asigurarea 
resurselor necesare. 

Prin intermediul Capitolului VII 
referitor la mecanismul de coope-
rare și coerenţă s-a dorit simplifica-
rea procedurilor administrative în 
beneficiul atât al persoanelor vizate, 
cât și al operatorilor. Mecanismul 
de cooperare introduce ca elemente 
de noutate schimbul de informaţii 
și organizarea de investigaţii în co-
mun, precum și posibilitatea extin-
derii competenţei teritoriale a auto-
rităţii de supraveghere – posibilitatea 
autorităţii de supraveghere condu-
cătoare (lead authority) de a adopta 
decizii aplicabile și pe teritoriul altor 
State Membre. 

În situația în care se constată o în-
călcare a prevederilor Regulamentu-
lui General privind Protecția Datelor, 
Autoritatea Națională de Suprave-
ghere a Prelucrării Datelor cu Ca-
racter Personal poate aplica măsurile 
corective prevăzute la art. 58 din Re-
gulamentul General privind Protecția 
Datelor, spre exemplu mustrare, limi-
tare temporară sau definitivă a pre-
lucrării, inclusiv o interdicție asupra 
prelucrării. De asemenea, prelucrarea 
datelor cu caracter personal fără res-
pectarea prevederilor Regulamentu-
lui General privind Protecția Datelor 
poate fi sancționată prin aplicarea de 
amenzi administrative de până la 10 
000 000 EUR sau 20 000 000 EUR sau 
până la 2%, ori până la 4% din cifra 
de afaceri globală anuală, luându-se 
în calcul cea mai mare valoare.

Așa cum am arătat mai sus, Regu-
lamentul General privind Protecția 
Datelor va fi obligatoriu pentru 
statele membre și direct aplicabil 
în statele membre începând cu data 
de 25 mai 2018. Prin urmare, Re-
gulamentul General privind Pro-
tecția Datelor va înlocui Directiva 
95/46/CE și, implicit, prevederile 
Legii nr. 677/2001 prin interme-
diul cărora a fost transpusă Direc-
tiva 95/46/CE. 

 Ű În situația în 
care se constată 
o încălcare a 
prevederilor 
Regulamentului 
General privind 
Protecția 
Datelor, 
Autoritatea 
Națională de 
Supraveghere 
a Prelucrării 
Datelor cu 
Caracter 
Personal poate 
aplica măsurile 
corective 
prevăzute la 
art. 58 din 
Regulamentul 
General privind 
Protecția 
Datelor, spre 
exemplu 
mustrare, 
limitare 
temporară 
sau definitivă 
a prelucrării, 
inclusiv o 
interdicție 
asupra 
prelucrării. 
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„Ca să practici fotografia, trebuie  
să ai cunoștințe tehnice și, în același 

timp, să fii, măcar puțin, artist.”

Un interviu de Raluca Șlicaru

Care este background-ul  
dvs. profesional?

La bază sunt iginer mecanic. După 
absolvirea facultății am lucrat o pe- 
rioadă în cercetare însă după revo-
luție, domeniul a intrat în regres și 
m-am orientat spre economie. Fiind 
pasionat de bursă am găsit o opor-
tunitate la o companie de brokeraj 
de unde am ajuns în consultanță. 
Am urmat apoi programul MBA ro-
mâno-canadian și astfel m-am angajat 
la Deloitte, în urmă cu 14 ani. Eu sunt 
cel care a pus bazele departamentului 
de evaluare în cadrul companiei în 
anul 2005. Specializările pe care le de-
țin în cadrul ANEVAR sunt: EI, EBM, 
EPI și VE și sunt Membru Acreditat 
ANEVAR (MAA) și membru RICS. 

Care au fost primii 
pași în fotografie?

Am început într-o perioadă în care 
se făceau fotografii alb-negru și, fiind 
pasionat de chimia procesului de deve-
lopare, mi-am construit un laborator 
cu toate substanțele necesare, pe care 
le amestecam în diverse moduri și ex-
perimentam astfel diverse tehnici. Am 
developat și filme color și chiar diapo-
zitive. Primul meu aparat foto a fost un 

Smena, apoi am continuat cu un Zenit, 
iar acum lucrez cu un Canon 6D.

Pasiunea pentru 
fotografie se împletește, 
în cazul dvs., cu cea pentru 
drumeții. Povestiți-ne. 

Într-adevăr, pasiunea pentru fo-
tografie este legată strâns de pasiunea 
pentru mersul pe munte. Deși am fă-
cut și albume citadine, cele mai mul-
te fotografii sunt din turele de munte. 
Muntele, și în general natura, oferă o 
diversitate infinită de subiecte. Ano-
timpurile preferate sunt toamna și iar-
na când chiar și locurile obișnuite 
furnizeză subiecte de excepție, lumina 
este mai generoasă, culorile sunt mai 
saturate. În aceste perioade se realizea-
ză majoritatea imaginilor de concurs. 

Fac între de 30 și 40 de zile de ture 
pe munte pe an, cele mai multe în 
zona văii Prahovei (în Bucegi, Baiului, 
Piatra Mare și Postăvaru) cu Clubul 
Alpin Floarea de Colț, la care se adau-
gă turele din străinătate. 

Spuneați că sunteți 
membru în Clubul 
Alpin Floarea de Colț?

Sunt un membru foarte activ de 
peste 30 de ani și sunt și membru în 
consiliul director. Clubul a fost înfi-

ințat de Emilian Cristea în 1977, sub 
forma unui curs de inițiere în alpi-
nism, în cadrul Universității Popu-
lare Ioan Dalles. Clubul avea ședințe 
de sală o dată la două săptămâni, iar 
în weekend se făceau ture de esca-
ladă pe văile alpine sau drumeții. 
Asociația a funcționat continuu de 
atunci, a căpătat personalitate juridi-
că, membrii săi având la dispoziție o 
ofertă largă de excursii (5-8 pe săp-
tămână), ture „plenare” când închi-
riem o cabană întreagă de câteva ori 
pe an și ne strângem cu toții, precum 
și tabere. 

În cadrul ședințelor de sală se 
prezintă pe scurt problemele curente 
și apoi urmează un invitat care pre-
zintă o expediție sau care vorbește 
despre teme de interes pentru activi-
tățile alpine. Am fost și eu în postura 
de invitat și am povestit despre di-
verse călătorii din străinătate.  

Față de colegii de serviciu, aleși 
după CV, colegii de club sunt mult 
mai diverși ca vârstă, experiențe de 
viață, cât și ca preocupări. Muntele 
este tema comună pentru toți, însă 
unii practică escalada, alții drumeția, 
ciclismul și mulți, fotografia. 

În legătură cu organizarea asocia-
ției, când s-a compus statutul pentru 
legalizare m-am uitat în primul rând 
la statutul ANEVAR, care îmi era la 
îndemână. Pot să spun că mobilizarea  
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Interviu cu Gheorghe Nistoroiu,  
Manager Deloitte, Membru ANEVAR

și organizarea unui consiliu direc-
tor de asociație, în condițiile di-
versității de care vă spuneam, a 
constituit o provocare la care expe- 
riența mea de corporatist a contri-
buit din plin. 

Ce asemănări găsiți între 
fotografie și evaluare?

Cu  trei ani în urmă am avut oca-
zia să particip la Praga la o conferin-
ță care l-a avut ca invitat pe Aswath 
Damodaran. Acesta a fost întrebat, 
tot așa, ce activitate se aseamănă cel 
mai mult, în opinia sa, cu cea de eva-
luare? Răspunsul lui a fost: gătitul. 
Pentru că la fel ca și evaluarea, găti-
tul are o latură tehnică, o parte știin-
țifică, exactă, fiind în acelasi timp și 
o artă. Eu pot să adaug că alături de 
cele două putem situa foarte ușor și 
fotografia. Și în fotografie trebuie să 
ai cunoștințe tehnice și, în același 
timp, să fii, măcar puțin, artist. 

Care sunt cele 
mai interesante 
destinații pe care 
le recomandați?

România este una 
din cele mai fotoge-
nice țări din Europa. 
Avem cu siguranță în 
țară subiecte pentru 
toate gusturile, cu 
care se poate câș-
tiga orice concurs 
și sunt și accesibi-
le. În afară, mi-au 
plăcut foarte mult 
țările nordice, nor-
dul extrem, Norve-
gia, Islanda. Acolo, 
datorită latitudinii, 
soarele rămâne jos 
chiar și la prânz, lu-
mina este extraordinară, 
conturează formele și in-
tensifică culorile. Un apus 
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pe Valea Prahovei. În fiecare sâmbătă 
membrii se întâlnesc în trenul 3001, 
în vagonul 2. Și întotdeauna sunt în-
tre 20 și 50 de participanți, în func-
ție de condițiile meteo. Cu excepția 
unor trasee anunțate pe site-ul Clu-
bului, traseele zilei sunt configurate 
și planurile sunt puse la cale în tim-
pul călătoriei cu trenul. Față de alte 
grupuri care s-au dezvoltat în ultimii 
ani în jurul unui site sau al unui cont 
Facebook administrate de oraniza-
tor și care există atât cât activează 
organizatorul, Clubul Alpin Floarea 
de Colț nu este un club dependent 
de un lider, ceea ce i-a și permis să 
activeze peste 40 de ani. În fiecare 
grup există persoane cu mai multă 
experiență care preiau rolul de con-
ducător de tură, dar formal nu există 
un ghid deoarece oamenii se cunosc 
între ei și majoritatea cunosc bine 
traseele, astfel încât alegerea se face 
în funcție de pregătirea fiecăruia. 
Deși participanții au vârste foarte di-
ferite, mergând aproape săptămânal, 
au pregătire fizică bună și aproape  

în Islanda poate să dureze ore în șir, 
mai ales în nopțile de vară când se 
contopește cu răsăritul. Am fost în 
majoritatea țărilor europene dar și în 
afara Europei, de exemplu în munții 
Altas din Maroc. 

Cât de mult investiți 
în echipamente?

Pot să spun că investiția în echi-
pamentul de munte nu este una ma-
joră. Folosesc un echipament obiș-
nuit pentru munte, pentru 3 sezoane. 
Având în vedere frecvența turelor, 
bocancii se uzează cel mai repede, de 

aceea am mai multe perechi, adapta-
te fiecărui sezon.

În privința echipamentului foto, 
în turele cu potențial de imagini de-
osebite, dar care nu sunt pe creas-
tă, iau cu mine camera Canon 6D. 
Obiectivul uzual este un 24-105 mm 
la care se adaugă un  zoom 12-24 mm 
de la Sigma, care, la focalele minime 
accentuează dramatic perspectiva și 
face minuni din peisaje. În turele 
mai grele sau în condiții deosebite de 
vreme (ger extrem, furtună de zăpa-
dă) folosesc un aparat mai ușor, un 
Canon G1x mark 2, care oferă o ca-
litate comparabilă. Folosesc exclusiv 
formatul raw. Imi plac și imaginile 
alb-negru, am dezvoltat o adevărată 
pasiune pentru pozele în contralumi-
nă sau cu soarele în cadru.

Cum se desfășoară 
activitatea asociației 
din care faceți parte?

Activitatea Clubului Alpin Floa-
rea de Colț se desfășoară săptămânal 

Gheorghe Nistoroiu

Drumul spre cer Curcubeu în regiunea Odda, Norvegia

Creasta Baiului, pe bicletăCoborâre de iarnă, Vârful Ciucas
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că nu au fost accidente în cei peste 40 
de ani de activitate. 

Pentru acești oameni, mersul pe 
munte a depășit cadrul unui simplu 
hobby, a devenit un mod de viață. 
Nu contează dacă ninge, plouă sau e 
furtună, este doar o altă față (de re-
gulă deosebită) a muntelui. Au fost 
cazuri când și eu am urmărit special 
codul portocaliu de viscol sau de ger 
în creasta Baiului pentru a face poze. 
Traseele fiind bine cunoscute și echi-
pamentul perfect adaptat, nu există 
niciun risc. 

Ce vârstă au membrii 
care compun asociația?

Membrii ANEVAR, de exemplu, 
după ce se pensionează mai păstrea-
ză legătura o perioadă cu asociația 
dar nu pentru mult timp, pe când la 
noi rămâi implicat toată viața. Când 
nu mai poți să mergi pe munte, mer-
gi pe deal, când nu mai poți nici pe 
deal, te întâlnești în parcul natural 
Văcărești sau în pădurile din jurul 
Bucureștiului. Avem membri activi 
care au peste 80 de ani și sunt pre-
zenți în fiecare săptămână la tren. 
Dincolo de excursiile care se fac, 
întâlnirile acestea devin și prilej de 
socializare. Majoritatea membrilor 
sunt la vârsta de mijloc când nu mai 
au grija copiilor, au mai mult timp și 
alte priorități în viață. Tineri sub 30 
de ani sunt puțini, vin de câteva ori, 
apoi dispar.

Cât timp alocați 
acestui hobby?

Sunt membru în „Floarea de 
Colț” de 33 de ani. Am depășit, după 
calculele mele, 1.100 de zile de tură. 
În afara timpului în care sunt plecat 
pe munte, aloc timp și selectării și 
prelucrării imaginilor realizate. În 
săptămânile în care nu plec pe mun-
te, nu stau acasă. Ies cu bicicleta, ori 
sunt într-o drumeție de șes. Este fe-
lul meu de a mă relaxa și dedic tot 
timpul liber acestui hobby. 

Organizați și un concurs 
de fotografie anual. Cine 
sunt cei care se înscriu?

De la începuturile sale Clubul 
organizează anual un concurs de fo-
tografie denumit tradițional „Căciu-
la de aur” care se ține în decembrie 
și marchează închiderea sezonului 
ședințelor de sală. La ediția de anul 
trecut au aparticipat atât membri ai 
Clubului, cât și invitați de la alte aso-
ciații montane din țară, eu fiind unul 
dintre organizatori. 

Apus la Vik, Islanda

Laguna glaciară Jokulsarlon, Islanda
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Raport de analiză statistică  
a Bazei Imobiliare de Garanții (BIG)

A. STATISTICI GENERALE PE TIPURI ȘI SUBTIPURI  
DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

Q4 2017

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

Tip  
proprietate

Sumă valori  
de piață  

(milioane €)1

Procentaj 
valoric (%)

Număr 
rapoarte

Procentaj 
cantitativ (%)

Rezidențială 1.659,34 28,92 21.543 75,16

Comercială 1.570,16 27,37 2.404 8,39

Industrială 1.408,28 24,55 1.831 6,39

Teren 609,19 10,62 2.379 8,30

Mixtă 305,30 5,32 280 0,98

Agricolă 134,44 2,34 179 0,62

Alte tipuri 50,76 0,88 47 0,16

Total 5.737,48 100,00 28.663 100,00

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 884,39 53,30 15.464 71,78

Casă cu teren 572,67 34,51 5.255 24,39

Bloc de apartamente 110,18 6,64 57 0,26

Apartament în casă 61,81 3,73 748 3,47

Ansamblu rezidențial 30,29 1,83 19 0,09

Total 1.659,34 100,00 21.543 100,00

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

Procentaj 
valoric (%)

Număr 
rapoarte

Procentaj 
cantitativ (%)

Comercială

Spațiu comercial - clădire independentă 578,71 36,86 939 39,06

Spațiu de birouri - clădire independentă 557,70 35,52 250 10,40

Unitate cazare 199,95 12,73 148 6,16

Spațiu comercial - parte dintr-o clădire 175,22 11,16 941 39,14

Spațiu de birouri - parte dintr-o clădire 50,53 3,22 116 4,83

Spațiu de agrement 8,05 0,51 10 0,42

 Total 1.570,16 100,00 2.404 100,00

Sumă valori de piață (milioane €) 
– Proprietăți rezidențiale

Sumă valori de piață (milioane €) 
– Proprietăți comerciale

VALOAREA  |  Q1 2018 47



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 809,08 57,45 864 47,19

Spațiu de depozitare și logistică 599,21 42,55 967 52,81

 Total 1.408,28 100,00 1.831 100,00

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) 151,94 49,77 124 44,29

Spațiu comercial și de birouri 82,01 26,86 53 18,93

Spațiu de producție și depozitare 53,50 17,52 82 29,29

Spațiu de birouri cu spații de comerciale (retail) 13,63 4,46 14 5,00

Bloc apartamente cu spații comerciale (retail) 4,21 1,38 7 2,50

 Total 305,30 100,00 280 100,00

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

Agricolă

Siloz 38,88 28,92 32 17,88

Fermă avicolă 36,84 27,40 35 19,55

Fermă zootehnică 31,82 23,67 74 41,34

Seră legumicolă / floricolă 9,95 7,40 2 1,12

Fermă agricolă de cultură 6,93 5,16 22 12,29

Abator 3,45 2,57 2 1,12

FNC 2,79 2,07 6 3,35

Fermă piscicolă 2,34 1,74 2 1,12

Moară 1,44 1,07 4 2,23

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

Cramă/ Centru de vinificație 0,00 0,00 0 0,00

Livadă 0,00 0,00 0 0,00

 Total 134,44 100,00 179 100,00

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 395,47 64,92 1.080 45,40

Extravilan 81,24 13,34 565 23,75

Cu destinație agricolă 61,69 10,13 339 14,25

Intravilan arabil 55,36 9,09 379 15,93

Cu destinație specială 14,54 2,39 11 0,46

Cu destinație forestieră 0,90 0,15 5 0,21

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

Total 609,19 100,00 2.379 100,00

g. Alte tipuri de proprietăți

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

Procentaj valoric 
(%) Număr rapoarte Procentaj cantitativ 

(%)

Alte tipuri

Stație distribuție carburanți 16,41 32,32 34 72,34

Centrală hidroelectrică 15,54 30,60 5 10,64

Centrală electrică fotovoltaică 10,48 20,65 7 14,89

Centrală electrică eoliană 8,34 16,43 1 2,13

Total 50,76 100,00 47 100,00

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 790

Alexandria Apartament în bloc 547

Arad

Apartament în bloc 695

Apartament în casă 612

Casă cu teren 741

Bacău Apartament în bloc 686

Baia Mare Apartament în bloc 730

Bistriţa Apartament în bloc 644

Botoșani Apartament în bloc 670

Brăila
Apartament în bloc 686

Casă cu teren 634

Brașov
Apartament în bloc 963

Casă cu teren 798

Buzău Apartament în bloc 757

București

Apartament în bloc 1.145

Apartament în casă 1.236

Casă cu teren 1.232

Călărași Apartament în bloc 572

Cluj-Napoca

Apartament în bloc 1.308

Apartament în casă 1.310

Casă cu teren 1.158

Constanţa
Apartament în bloc 1.042

Casă cu teren 989

Craiova Apartament în bloc 990

Deva Apartament în bloc 702

Drobeta-Turnu Severin Apartament în bloc 542

Focșani
Apartament în bloc 652

Casă cu teren 662

Galaţi Apartament în bloc 751

Giurgiu Apartament în bloc 481

Iași
Apartament în bloc 950

Casă cu teren 707

Oradea
Apartament în bloc 853

Casă cu teren 610

Piatra-Neamţ Apartament în bloc 679

Pitești Apartament în bloc 902

Ploiești
Apartament în bloc 821

Casă cu teren 716

Râmnicu Vâlcea Apartament în bloc 730

Reșiţa Apartament în bloc 519

Satu Mare
Apartament în bloc 603

Casă cu teren 624
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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 1.308

2 Bucureşti 1.145

3 Timişoara 1.078

4 Constanţa 1.042

5 Craiova 990

6 Braşov 963

7 Iaşi 950

8 Piteşti 902

9 Târgu Mureş 900

10 Oradea 853

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 Bucureşti 1.232

2 Cluj-Napoca 1.158

3 Constanţa 989

4 Timişoara 946

5 Braşov 798

6 Arad 741

7 Ploieşti 716

8 Iaşi 707

9 Focşani 662

10 Brăila 634

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

1 Cluj-Napoca 1.310

2 Bucureşti 1.236

3 Timişoara 952

4 Sibiu 919

5 Arad 612

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

Sfântu Gheorghe Apartament în bloc 573

Sibiu
Apartament în bloc 844

Apartament în casă 919

Slatina Apartament în bloc 751

Slobozia Apartament în bloc 619

Suceava Apartament în bloc 744

Târgoviște Apartament în bloc 589

Târgu Jiu Apartament în bloc 826

Târgu Mureș Apartament în bloc 900

Timișoara

Apartament în bloc 1.078

Apartament în casă 952

Casă cu teren 946

Tulcea Apartament în bloc 820

Zalău Apartament în bloc 562

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

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 1.461

Apartament în casă 1.345

Casă cu teren 1.395

Sector 2 Apartament în bloc 1.167

Sector 3 Apartament în bloc 1.160

Sector 4 Apartament în bloc 1.039

Sector 5 Apartament în bloc 977

Sector 6 Apartament în bloc 1.132
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Apartament în bloc – Top valoare de piață/ mp

Valoare de piață/ mp - Apartament în bloc

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

1 Sector 1 1.461

2 Sector 2 1.167

3 Sector 3 1.160

4 Sector 6 1.132

5 Sector 4 1.039

6 Sector 5 977

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

b. Proprietăți de tip comercial 

Valori de piață (€/ mp) – Județe

c. Proprietăți de tip industrial 

Spațiu de depozitare și logistică

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

1 Bucureşti 377

2 Sibiu 254

Spațiu comercial - parte dintr-o clădire

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

1 Cluj-Napoca 1.276

2 Iaşi 998
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Î
ntr-un viitor în care vehiculele au-
tonome vor reprezenta regula, nu 
excepția, s-ar putea schimba chiar 
și evaluarea proprietății imobiliare 
din imediata vecinătate a autostră-
zilor, deoarece autovehiculele fără 

șofer ar utiliza șoselele mai eficient.
Dacă în ultimul an, un an și ceva, ați 

mers cu mașina prin Pittsburgh, Boston, 
Phoenix sau San Francisco, se poate să 
fi avut niște tovarăși de drum mai puțin 
obișnuiți: vehicule autonome care rulează 
practic fără șofer. Companiile tehnologice 
precum Uber, Google și Waymo și chiar și 
companii redutabile ca General Motors, 
derulează programe pilot pe întreg teri-
toriul SUA, parcul acestora de automobile 
autonome stârnind un mare interes.

Cu toate acestea, aceste vehicule auto-
nome reprezintă numai un singur aspect 
al unei revoluții accelerate din transpor-
turi, care include de asemenea automobi-
lele electrice, inițiativele de sustenabilitate 
și schimbarea atitudinii cu privire la rolul 
autovehiculelor în viața noastră cotidiană. 
Nimeni nu știe unde ne va duce această 
revoluție.

„Cred că vom fi surprinși de modul în 
care oamenii vor adopta aceste noi vehi-
cule și de felul în care aproape totul va fi 
influențat de acestea – inclusiv proprieta-

tea imobiliară și piețele imobiliare”, este 
de părere Steven Norris, MAI, Director al 
firmei Norris Realy Advisors din Pasade-
na, California.

Către mobilitatea  
la cerere 

Există mai mulți factori care trans-
formă relația oamenilor cu automobilele. 
Vehiculele electrice devin mai practice și 
ușor mai accesibile. Oamenii se mută în 
zone urbane unde traficul aglomerat și 
disponibilitatea transportului în comun 
fac mașina proprietate personală inutilă 
și mai puțin atrăgătoare. 

„Anumite sectoare industriale urmea-

ză să fie afectate în ansamblul lor – in-

dustria producătoare de autovehicule, 

vânzările, întreținerea, casarea vehi-

culelor și asigurările.”

- Bill James, MAI

În același timp, serviciile de transport 
oferite de Uber sau Lyft reprezintă o alter-
nativă practică și ieftină la deținerea unui 
autoturism. 

Numeroase orașe resimt deja impactul 
acestor tendințe. În 2013, Paar Develop-
ment, o firmă de construcții din Seattle, a 
construit un imobil cu 48 de apartamente 

Determinând  
schimbarea

Peter Haapaniemi 

este autor 

independent din 

zona metropolitană 

Detroit, SUA.

Modul în care revoluția din transporturi afectează proprietatea imobiliară
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Rezultatul așteptat 

al modificării tiparului 

de utilizare este 

acela că vor exista 

mai puține mașini pe 

șosele – o schimbare 

de paradigmă care 

are potențialul de a 

modifica semnificativ 

modul în care oamenii 

utilizează și evaluează 

proprietatea imobiliară.

care nu dispune deloc de parcare. Mul-
ți observatori și-au exprimat îngrijorarea 
cu privire la posibilitatea ca chiriașii să-
și parcheze mașinile pe străzile din veci-
nătate. „Nu a fost cazul”, spune Joe Paar, 
proprietarul și principalul dezvoltator al 
acestei proprietăți imobiliare. „Chiriașii 
noștri nu aveau mașini – mulți dintre ei nu 
aveau nici măcar bicicletă.” Clădirea a fost 
un succes, iar Paar a construit de atunci 
alte clădiri de apartamente fără parcare 
sau cu o parcare foarte mică. Pentru mulți, 
mașinile nu joacă rolul de factor critic în 
ecuație, atunci când analizează o locuință. 

Aceste tendințe conduc la apariția 
„mobilității la cerere”, în care mijloacele 
de transport – autobuze, trenuri, mașini 
și chiar biciclete – sunt accesate la cere-
re. Vehiculele electrice autonome adaugă 
o serie de calități incitante acestui scena-
riu. Susținătorii acestuia, de exemplu, văd 
în aceste vehicule un mod de a contribui 
la sustenabilitate, deoarece pot funcțio-
na eficient și ar putea reduce emisiile de 
CO2 din orașe. Mașinile autonome au 
potențialul de a fi mai sigure deoarece eli-
mină eroarea umană. Totodată ar fi mai 
rentabile pentru furnizorii de servicii de 
transport care adoptă modelul de trans-
port la cerere. 

„Reducerile de cheltuieli pot fi impor-
tante”, spune Bill James, MAI, președintele 
firmei James Real Estate Services din Den-
ver. Pentru transportul în comun, „chel-
tuielile cu operatorii mijloacelor de trans-
port reprezintă una dintre componentele 
cele mai costisitoare ale cheltuielilor de 
exploatare pe pasager/milă”, explică acesta. 

Ar putea exista beneficii și pentru pro-
prietarii de autoturisme. Consumatorii 
cheltuiesc sume importante pentru a deți-
ne un autoturism – de la prețul de achizi-
ție (o mașină nouă costă în medie 34.968 
$, conform estimărilor firmei Kelly Blue 
Book), la cheltuielile de funcționare și 
întreținere. Cu toate acestea, calculele ex-
perților arată că o mașină este, de regulă, 

parcată 95% din timp, ceea ce reprezintă 
o risipă de bani. În schimb, utilizarea ser-
viciilor de transport furnizate de un auto-
turism autonom reprezintă o alternativă 
relativ ieftină. 

„În viitor”, spune James, „va dispărea o 
mare parte din fenomenul deținerii unui 
autoturism. Bineînțeles, vor exista propri-
etari de autoturisme, însă o mare parte din 
serviciile de transport vor fi furnizate de 
autovehiculele deținute de o singură enti-
tate”. Acesta adaugă că în viitor, transportul 
va evolua probabil de la un serviciu privat 
de transport partajat către o agenție publi-
că sau o agenție regională de transport care 
exploatează un parc de vehicule autonome 
în cadrul rețelei generale de transport pu-
blic. Această evoluție este asemănătoare cu 
ceea ce s-a întâmplat cu tramvaiele acum 
mai  bine de un secol. La început, rețelele 
de tramvaie au alcătuit sisteme private con-
struite cu scopul de a aduce cumpărători 
către zonele de dezvoltare imobiliară aflate 
atunci în afara orașelor. 

Impactul asupra 
proprietății imobiliare

Rezultatul așteptat al modificării tipa-
rului de utilizare este acela că vor exista 
mai puține mașini pe șosele – o schimba-
re de paradigmă care are potențialul de a 
modifica semnificativ modul în care oa-
menii utilizează și evaluează proprietatea 
imobiliară.  

„Anumite sectoare industriale urmează 
să fie afectate în ansamblul lor – industria 
producătoare de autovehicule, vânzările, în-
treținerea, casarea vehiculelor și asigurările”, 
spune James. „Se va schimba de asemenea 
accesul pe proprietate cu vehiculele. Se va 
modifica semnificativ cererea pentru pro-
prietatea imobiliară.” De exemplu, proprie-
tățile din suburbii aflate în vecinătatea linii-
lor de transport către oraș au devenit recent 
mai atractive pentru cumpărători și chiri-
ași. Odată cu utilizarea pe scară largă a au-
tomobilelor autonome în cadrul serviciilor  
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de transport la cerere, acest element de 
proximitate a mijloacelor de transport s-ar 
putea să nu mai fie hotărâtor, deoarece 
prin eficientizarea costurilor, transportul 
în comun ar putea deveni disponibil pen-
tru aproape orice locuință și loc de muncă. 
Sau, în cazul în care vor domina vehiculele 
electrice, s-ar putea ca stațiile de carburanți 
să trebuiască să-și schimbe utilitatea. 

 Ű Când garajul nu este garaj? Odată cu 
scăderea cererii pentru o mașină pro-
prietate personală sau mai multe, pro-
prietățile imobiliare dotate cu garaj ar 
putea fi promovate mai bine pe piață 
ca proprietăți cu spațiu suplimentar 
de depozitare. 

S-ar putea să fie reconsiderate chiar și 
proprietățile din vecinătatea autostrăzilor, 
deoarece autoturismele fără șofer vor pu-
tea să folosească șoselele mai eficient. 

Între timp, garajele de mari dimensiuni 
ar putea deveni caracteristici mai puțin 
importante pe piața caselor unifamiliale, 
deoarece familiile s-ar putea să nu-și mai 
dorească mai multe mașini – sau poate ni-
ciuna. „Aceasta ar putea conduce la crește-
rea valorii anumitor case cu garaj pentru o 
singură mașină, pentru că oamenii nu vor 
avea nevoie de mai multe”, explică Mark 
Levine, Ph.D., MAI, profesor la Univer-

sitatea din Denver și analist al pieței imo-
biliare. „Dacă o casă are un garaj pentru 
două, trei sau patru mașini, poți spune că 
acesta devine spațiu suplimentar de de-
pozitare. Prin urmare, ceea ce se schimbă 
este modul în care vom vedea utilizarea 
acestor spații”. În mod asemănător, anu-
miți proprietari din imobilele de tip con-
dominium și-au vândut separat spațiul de 
parcare deoarece îl consideră inutil. „Mul-
te persoane care nu dețin nici măcar o sin-
gură mașină cumpără deja proprietăți în 
imobile de tip condominium din centrul 
orașului Chicago”, spune Michael Hobbs, 
MAI, SRA, președinte al firmei PahRoo 
Appraisal and Consultancy din Chicago.

Potrivit lui Norris, Departamentul de 
Urbanism din Los Angeles are în vedere 
reducerea cerințelor privind spațiile de 
parcare pentru mai multe tipuri de pro-
prietăți imobiliare în dezvoltare, inclusiv 
proprietatea rezidențială. „Nu cred că 
cerințele privind spațiile de parcare din 
urmă cu 10 ani se vor mai aplica în viitor. 
Se va reducere cererea pentru spațiile de 
parcare aferente proprietății rezidențiale, 
ceea ce va duce la creșterea densității uni-
tăților rezidențiale ce vor putea fi constru-
ite pe o anumită parcelă de teren.”  

Gary Papke, MAI, vice-președinte se-
nior al firmei Clarion Associates din Chi-
cago, sugerează că serviciile de transport 

Garajele de mari 

dimensiuni ar putea 

deveni trăsături mai 

puțin importante 

pe piața caselor 

unifamiliale, deoarece 

familiile s-ar putea să 

nu-și mai dorească 

mai multe mașini – 

sau poate niciuna.
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Unii observatori 

întrevăd posibilități 

de schimbare 

a destinației 

structurilor de 

parcare, inclusiv 

în facilități de 

depozitare.

la cerere și automobilele autonome vor 
modifica modul în care oamenii vor in-
teracționa cu anumite proprietăți comer-
ciale. „Hotelurile, clădirile de birouri și 
clădirile comerciale vor trebui să se orien-
teze mai mult spre a deveni puncte unde 
clienții pot coborî dintr-o mașină decât 
imobile care dispun de parcare”, explică 
acesta. „Clădirile vor trebui să permită 
sosirea celor care vin în autovehicule au-
tonome.” Astfel de vehicule se acordează 
perfect cu trecerea la dezvoltarea unor 
proprietăți imobiliare cu utilizare mixtă, 
deoarece pot include la parter spații de 
retail, fără să mai fie necesar să ofere cum-
părătorilor locuri de parcare. 

Levine estimează că aproape o treime 
dintre proprietățile imobiliare din centrul 
orașului Denver reprezintă parcări. „În 
acest moment, există suprafețe mari de 
teren folosite ca parcare și care ar putea 
avea o altă utilizare”, spune Gary Papke. 
„S-ar putea ca în vecinătatea unui aparta-
ment sau a unei clădiri de birouri să exis-
te o suprafață de teren suplimentară care 
să trebuiască să fie evaluat separat, pen-
tru că nu mai este necesară ca parcare.” 
Acesta spune că a discutat cel puțin cu un 
dezvoltator care a început să construiască 
clădiri de tip condominium pe spațiul de 
parcare al unui centru comercial, acum 
devenit excedentar, mișcare care creează 

un nou flux de numerar și crește valoarea 
proprietății imobiliare pentru proprieta-
rul centrului comercial. 

Regândirea structurilor  
de parcare 

Unii observatori întrevăd posibilități 
de schimbare a destinației construcțiilor 
de tip parcare, inclusiv în facilități de de-
pozitare. Cu toate acestea, nu este ușor ca 
structurile de parcare să fie utilizate altfel, 
deoarece au de regulă tavane joase și po-
dele înclinate, deși în prezent există arhi-
tecți care proiectează construcții de tip 
parcare ținând cont de utilizările viitoare. 

„S-ar putea ca în vecinătatea unui 

apartament sau a unei clădiri de bi-

rouri să existe o suprafață de teren 

suplimentară care să trebuiască să fie 

evaluată separat, pentru că nu mai este 

necesară ca parcare.” 

- Mark Levine, Ph.D., MAI

„Dacă ne gândim că durata de viață 

economică a unei proprietăți imobi-

liare depășește 10 sau 15 ani, devine 

evident că trebuie să avem în vedere 

cererea pe termen lung pentru compo-

nenta de parcare a proprietății imobili-

are comerciale.”

- Ted Anglyn, MAI
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Există încă multe 

necunoscute despre 

modul în care oamenii 

vor folosi practic 

aceste opțiuni de 

transport în evoluție.

„Se proiectează construcții cu tavane-
le mai înalte astfel încât să poată fi trans-
formate mai târziu în birouri sau aparta-
mente”, spune James. De asemenea, sunt 
reconfigurate rampele de intrare/ieșire 
astfel încât construcțiile să se poată adap-
ta mai ușor la schimbările din viitor. „În 
loc să fie construite în interior, rampele 
sunt alipite în exteriorul clădirii, astfel în-
cât să poată fi îndepărtate mai ușor dacă, 
peste decenii, clădirea suferă un proces 
de conversie”, explică acesta. 

Este adecvat să se planifice pe termen 
lung, deoarece construcțiile de tip parca-
re nu vor dispărea peste noapte. „Chiriile 
pentru birouri au crescut foarte mult, chi-
ria reprezentând a doua cheltuială ca mă-
rime pentru companiile americane (după 
costul cu forța de muncă) și suntem mar-
torii unei creșteri a densității în spațiile de 
birouri”, spune Ted Anglyn, MAI, preșe-
dinte al firmei Parking Property Advisors 
din Naples, Florida. „Companiile încearcă 
să facă economii la chirie crescând numă-
rul de angajați pe 1000 de picioare pătrate. 
Prin urmare, în următorii 3-10 ani, vom 
vedea probabil o creștere a cererii pentru 
spații de parcare, creștere influențată de 
tendința de mărire a densității angajaților 
din spațiile de birouri. 

Pe de altă parte, chiar și autovehiculele 
autonome trebuie să fie parcate undeva. 
Prestatorii de servicii de transport la cere-
re nu au de ce să-și dorească ca mașinile 
să circule pur și simplu fără pasageri în 
afara orelor de vârf. În plus, traficul urban 
aglomerat și nevoia de a plăti pentru utili-
zarea șoselelor altfel decât printr-o taxă pe 
carburanți au condus la sugestia de a apli-
ca o taxă de utilizare a șoselelor – mai pre-
cis o taxă bazată pe cât de mult circulă un 
autovehicul, ceea ce ar stimula parcarea 
mașinilor. „Persoanele fizice și juridice ar 
fi astfel foarte atente la numărul de mile 
parcurse de un autoturism și nu ar mai 
considera șoselele o resursă nelimitată”, 
spune Anglyn. Având în vedere această 

posibilitate, operatorii de parcări ar putea 
să le doteze cu echipamente de încărcare 
a vehiculelor electrice și să îngusteze spa-
țiile de parcare, mașinile autonome nea-
vând nevoie de spațiu pentru deschiderea 
ușilor, odată ce mașina este parcată. „În 
viitor, evaluatorii trebuie să regândească 
nevoile privind spațiile de parcare pentru 
toate utilizările”, afirmă Anglyn. „Dacă ne 
gândim că durata de viață economică a 
unei proprietăți imobiliare depășește 10 
sau 15 ani, devine evident că trebuie să 
avem în vedere cererea pe termen lung 
pentru componenta de parcare a proprie-
tății imobiliare comerciale.”

Ce pot face evaluatorii? 
Există încă multe necunoscute despre 

modul în care oamenii vor folosi prac-
tic aceste opțiuni de transport în evolu-
ție. De exemplu, mașinile autonome pot 
promova creșterea gradului de urbaniza-
re (sunt convenabile și pot reduce aglo-
merația din trafic) sau, dimpotrivă, pot 
crește interesul față de cartierele de la 
marginea orașelor (sunt convenabile și 
eficientizează naveta). 

Rămâne, de asemenea, chestiunea ti-
pului de proprietate. „Câte dintre aceste 
autovehicule autonome vor face parte 
dintr-un parc de vehicule folosite în co-
mun sau de transport în comun și câte 
dintre ele vor fi proprietatea unor per-
soane fizice? Nimeni nu are un răspuns 
precis”, explică Papke. Odată ce lasă anga-
jații la serviciu, mașinile incluse într-un 
parc auto pur și simplu se îndreaptă în 
altă direcție pentru a prelua pe altcineva. 
Însă, dacă mașina este proprietatea unui 
angajat, tot trebuie să fie parcată undeva 
în apropiere. 

Pe scurt, pe măsură ce transportul 
și tehnologia vor continua să fuzioneze, 
evaluatorii se vor confrunta cu multe ne-
cunoscute. „Dacă evaluez un centru co-
mercial, să spun că o parte din parcare 
reprezintă acum teren în surplus? Și dacă 
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Pe măsură ce tranziția 

către mobilitatea 

la cerere face pași 

înainte, evaluatorii 

vor trebui să fie 

atenți la evoluția 

mai multor variabile.

răspunsul este afirmativ, va duce la creș-
terea valorii în viitor? Sau nu va valora 
mare lucru?”, se întreabă Levine.

Pe măsură ce tranziția către mobili-
tatea la cerere face pași înainte, evalu-
atorii vor trebui să fie atenți la evoluția 
mai multor variabile. „Vom petrece mai 
mult timp analizând zonarea și alte regle-
mentări, care, pentru a răspunde acestor 
schimbări în transporturi, vor deveni mai 
complexe, alături de alte schimbări ale 
pieței, cum ar fi inițiativele de dezvolta-
re durabilă”, afirmă Papke. „Iar nuanțele 
de pe fiecare piață vor complica compa-
rația directă. Dacă comparăm proprietă-
țile vândute dintr-o localitate cu proprie-
tățile vândute din altă localitate, variațiile 
de la nivelul reglementărilor locale vor fi 
mai semnificative decât sunt în prezent. 
Ținând cont de toate aceste schimbări, 
evaluatorii vor trebui să fie mai flexibili și 
să privească mai mult în viitor. Va trebui 
să observăm piețele și să încercăm să ne 
ajutăm clienții să anticipeze schimbările 
care se vor petrece”, adaugă Papke. 

Astfel, lucrurile se pot complica pen-
tru evaluatori, dar apar și oportunități 
importante. „Evaluatorii pot face mai 
mult decât să elaboreze un raport de eva-
luare, pot să-și ajute clienții să analizeze 
aceste aspecte și să planifice pe termen 
lung”, spune Norris. „Este vorba de relația 
și conlucrarea cu clienții, precum și aju-
torul pe care putem să-l oferim acestora. 
Exact aici profesia noastră poate să aducă 
cu adevărat un plus de valoare”. 

„Cu cât evaluatorii își pot lărgi per-
spectiva, cu atât mai bine”, adaugă Hobbs. 
„Evaluatorii pot să estimeze valoarea 
unui activ și totodată să adopte o poziție 
neutră și să discute despre cea mai bună 
utilizare, pentru a-i ajuta astfel pe clienți 
să cântărească opțiunile și să evalueze 
posibilitățile.”

Raportul este inclus aici, însă într-o 
lume în schimbare, „oamenii au nevoie 
să-i ajutăm să rezolve problemele.”

Toate la timpul lor 

Vehiculele autonome promit să schim-
be transporturile, însă marea întrebare 
este când anume. 

Prognozele variază considerabil. „Unii 
susțin că până în 2020, acestea vor fi adop-
tate în masă, însă este o prognoză exagerat 
de optimistă”, spune Alan Anglyn, vicepre-
ședinte al firmei Parking Property Advi-
sors din Naples, Florida. Acesta citează în 
schimb un raport al firmei de analiză a da-
telor IHS Markit, conform căruia vânzările 
globale de mașini autonome vor atinge ci-
fra de 600.000 anual până în 2025, iar vân-
zările din SUA vor atinge 4,5 milioane pe 
an până în 2035. Cifrele sunt impresionan-
te, însă trebuie menționat că, în prezent, 
industria producătoare de automobile vin-
de în SUA aproximativ 17 milioane de au-
tovehicule noi anual și că în SUA se află în 
circulație aproximativ 260 milioane de ve-
hicule. Astfel, spune Anglyn, „va dura până 
când utilizarea acestui nou tip de vehicule 
va deveni un fenomen de masă”. 

Adevărul este că vehiculele integral 
autonome se confruntă încă cu dificultăți 
tehnice. Chiar și variantele cele mai reu-
șite necesită ocazional intervenția umană. 
Anglyn subliniază de asemenea nevoia de 
a soluționa excepțiile complicate de la mo-
dul uzual de conducere – dacă un semafor 
nu funcționează sau dacă poliția sau servi-
ciile de intervenție în situațiile de urgență 
direcționează traficul, de exemplu. Cum 
va recunoaște o mașină autonomă astfel 
de situații? Pe de altă parte, securitatea este 
critică pentru vehiculele conectate, com-
puterizate, astfel încât hackerii să nu poată 
deturna mașinile sau camioanele.

Trebuie de asemenea să se soluționeze 
aspectele legale și normative. „Municipa-
litățile, statele și guvernul federal trebuie 
să se alinieze astfel încât producătorii de 
autovehicule să poată integra toate aceste 
componente de transport în conformitate 
cu legea”, explică Anglyn. 

Preluat / tradus  
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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 Q4 2017:
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 Ű CBRE România

Segment de piaţă București
Orașe primare  

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

Orașe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, 

Ploiești, Pitești, Arad)

Spaţii de birouri

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

Prime rent: 18.5 
-central: 14.5 - 17 

-semicentral: 13.5 - 16.5 
-periferie: 9 - 12

11 - 14 8 - 12

Rata medie de neocupare (%) 9% 5 - 10% n/a

Rata de capitalizare (%) * 7% - 7.5% 8% - 9% 9 - 9.5%

Centre comerciale

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

(eur/mp/lună)
65 35 - 40 20 - 25

Rata de capitalizare (%) * 6.75% 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

2,60 - 3,50  
în funcție de suprafață

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

Rata de capitalizare (%) * 8.25% 8.25% - 9.25% 9.25% - 10.25%

* Rata de capitalizare pentru proprietăţi prime
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 Ű Colliers International

Segment 
de piaţă

Indicatori București
Orașe primare  

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

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

Pitești, Arad)

Spaţii de 
birouri

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

central 16 - 18

12 - 15 8 - 12semicentral 14 - 16

periferic 8 - 13

Rata medie de 
neocupare (%)

medie piaţă 9.75%

Timișoara, Iași

n.a.
Sibiu & Târgu 

Mureș
n.a.Cluj Napoca

Brașov

Rata  
de capitalizare (%)

produse 
primare

7.25 - 7.75%
produse 

primare în Iași, 
Cluj Napoca, 

Timișoara

8% - 9%

interes foarte 
limitat din partea 
investitorilor și 
transparență 

redusă a 
tranzacțiilor

n.a.

produse 
secundare

8.0% - 9.5%

Centre 
comerciale

Chirie contractuală 
pentru un spaţiu de 
100 mp la parter, 

moda (eur/mp/lună)

produse 
primare

55 - 70
produse 
primare

20 - 40
media pe 

centrele din țară
15 - 20

produse 
secundare

45 - 55
produse 

secundare
15 - 20

Rata  
de capitalizare (%)

produse 
primare

6.5 - 7.0%
produse 
primare

7.5% - 8%
media pe 

centrele din țară
8.5 - 9.5%

produse 
secundare

8.0 - 9.5%

Spaţii 
industriale

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

< 3,000 mp 4.0 - 4.2

Brașov, 
Timișoara, 

Ploiești, Arad, 
Pitești

3.5 - 4.0
Sibiu, Craiova, 
Târgu Mureș

3.75 - 4.00

> 3,000 mp 4.0 - 4.2
Constanţa, Iași, 

Cluj Napoca
3.5 - 4.0

Rata medie  
de neocupare (%)

medie piaţă <2%

Brașov 5%

Sibiu, Craiova, 
Târgu Mureș

n.a.
Cluj Napoca, 

Timișoara
5%

Iași, Constanţa n.a.

Rata  
de capitalizare (%)

medie piaţă 8.50-8.75%
produse 
primare

8.75 - 9.00%
Sibiu, Craiova, 
Târgu Mureș

9.5 -10.5%
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 Ű Darian DRS

Segment de piaţă București
Orașe primare  

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

Orașe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, 

Ploiești, Pitești, Arad)

Spaţii de birouri

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

ultracentral: 15 - 20 
central: 14 - 17 

semi-central: 10 - 15

Iasi: 8 - 13 
Cluj Napoca: 14 - 16 

Brasov: 10 - 13 
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: 10% 
Cluj Napoca: 10% 

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: 8.00 - 9.00% clasa A: 8.50 - 9.50%

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

Centre comerciale

Chirie cerută,  
pentru un spaţiu de 100 

mp la parter, moda  
(eur/mp/lună)

ultracentral: 30 - 60                                                                          
central: 25 - 40                                                                          

median si periferic: 15 - 23

Iasi: 12 - 20 
Cluj Napoca: 15 - 30 

Brasov: 12 - 20 
Timisoara: 15 - 25 
Constanta: 10 - 15

Sibiu: 12 - 25                                                                                    
Craiova: 15 - 25                                                                         

Targu Mures: 7 - 14                                                                                                       
Ploiesti: 10 - 20                                                                 
Pitesti: 10 - 20                                                             

Arad: 8 - 15

Rata de capitalizare (%)

Artere comerciale principale: 
7.50 - 8.50%

Artere comerciale principale: 8.00 
- 9.00%

Artere comerciale principale: 
8.50 - 9.50%

Artere comerciale secundare: 
8.50 - 9.50%

Artere comerciale secundare: 9.00 
- 10.00%

Artere comerciale secundare: 
9.00 - 10.00%

Industrial

Chirie medie clasa A  
(eur/mp/lună)

3 - 4.5

Iasi: 2 - 4 
Cluj Napoca: 3 - 4.5 

Brasov: 3 - 4.5 
Timisoara: 3 - 4.5 
Constanta: 2 - 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 - 20% 
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 - 10.00% 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 - 16.5 

-periferie: 8 - 11
11 - 15 9 - 11

Rata medie de neocupare (%) 7.6%

Iasi: 4% 
Cluj Napoca: 5% 

Brasov: 9% 
Timisoara: 3%

n/a

Rata de capitalizare (%) 7.25% 8 - 8.25% 9.25%

Centre comerciale

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

(eur/mp/lună)
70 - 80 32 - 35 22 - 27

Rata de capitalizare (%) 6.75% 7.25% 8.00%

Industrial

Chirie medie clasa  
A (eur/mp/lună)

> 4.25 pentru suprafețe  
< 5,000 mp; 

3.85 - 4.25 pentru suprafețe  
> 5,000 mp

3.65 - 4 în funcție  
de suprafață

3.4 - 3.95 în funcție  
de suprafață

Rata medie de neocupare (%) 2% 4% n/a

Rata de capitalizare (%) 8.75% 9.25% 9.5 - 9.75%
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INFORMAŢII DIN PIAŢĂ

 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 (%) 9.2%

Cluj: 5 – 6%  
Iasi: 5 – 6%

Brasov: 6 – 7%
Timisoara: 5 – 6%

Constanta: n/a

n/a

Rata de capitalizare 7.5% 8.25 – 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 7.25% 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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INFORMAŢII DIN PIAŢĂ

 Ű Knight Frank

Segment de piaţă București
Orașe primare  

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

Orașe secundare  
(Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, 

Ploiești, Pitești, Arad)

Spaţii de birouri

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

central: 16-19 
semicentral: 13-16 

periferic: 8-11
10-14 7-11

Rata medie de neocupare (%), 
media pe piaţă

14.8%

Iasi: 4-6 
Cluj Napoca: 5-6 

Brasov: 11-13 
Timisoara: 12

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)
60-65 25-35 20-25

Rata de capitalizare (%), 
produse primare

7.25% 8.0%-8.5% 9.0%-10.0%

Spaţii industriale

Chirie contractuală clasa A 
(eur/mp/lună)

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

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

3.3-3.75 (suprafețe  
mai mari de 10.000 mp)

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

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

3-3.5 (suprafețe  
mai mari de 10.000 mp)

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

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

3-3.5 (suprafețe  
mai mari de 10.000 mp)

Rata medie de neocupare (%), 
media pe piaţă

5% 10% n.a.

Rata de capitalizare (%), 
produse primare

8.50% 9.25-10.25% 9.75-10.75%
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Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat românești și rata inflației estimată pentru anul 2017

Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat germane și americane

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

Cel mai adesea, referinţa privind 
nivelul ratei fără risc este reprezenta-
tă de randamentul oferit de obligaţi-
unile de stat cu rating AAA și cu sca-
dență 10 ani emise în moneda în care 
au fost previzionate fluxurile de nu-
merar. 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 
nivelul 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 poa-
te fi aproximat prin luarea ca refe-
rinţă cotaţiilor CDS (Credit Default 
Swap – instrumente derivate pentru 
transferul riscului de credit) pentru 
investiţiile în euroobligaţiunile de 
stat românești sau diferența existentă 
între randamentele obligațiunilor cu 
rating AAA și randamentele obliga-
țiunilor românești emise în aceeași 
monedă și având aceeași maturitate.

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

publice credibile și sunt valabile la 
data de 9 martie 2018.

Randamentul la scadență al obli-
gațiunilor de stat germane emise în 
Euro și cu maturitate 10 ani (YTM 
GER, 10y, EUR), precum și randa-
mentul la scadență al obligațiunilor de 
stat americane emise în USD și cu ma-
turitate 10 ani (YTM SUA, 10y, USD) 
au fost preluate de pe site-ul Blo-
omberg. Randamentul la scadență al 
obligațiunilor de stat românești emise 
în RON cu maturitate rămasă 9 ani 
(YTM RO, 9y, RON) a fost preluat de 
pe site-ul Băncii Centrale Europene. 
Randamentele la scadență ale obligați-
unilor 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 European 
Intelligence Unit (EIU). 

Capitolul 2:

Informații de piață utile pentru estimarea ratei de actualizare

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

Series1 0.63% 2.89%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

YTM RO, 9y, RON Ri 2018, RON YTM RO, 10y, EUR Ri 2018, EUR YTM RO, 26y, USD Ri 2018, USD

Series1 4.49% 4.90% 2.40% 1.40% 4.74% 2.10%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

YTM RO, 9y, RON 4.49%

Ri 2018, RON 4.90%

YTM RO, 10y, EUR 2.40%

Ri 2018, EUR 1.40%

YTM RO, 26y, USD 4.74%

Ri 2018, USD 2.10%

YTM GER,10y, EUR 0.63%

YTM USA,10y, USD 2.89%
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Conferința „Evaluarea pentru raportare financiară 
și impozitare” - 27 ianuarie 2018, Cluj-Napoca

Conferința „Evaluarea pen-
tru raportare financiară și 
impozitare” a avut loc în data 
de 27 ianuarie, la Grand Hotel 
Italia din Cluj-Napoca.

Conferința s-a adresesat în 
primul rând evaluatorilor auto-
rizați, dar și altor persoane (au-
torități locale, experți contabili, 
auditori financiari) care sunt im-
plicate în activitatea de raportare 
financiară sau în aplicarea siste-
mului de impozitare a clădirilor.

Speakerii conferinței au 
fost:
• Gheorghe MARINESCU, Șef 

Serviciu Impozite și Taxe Lo-
cale - Ministerul Finanțelor 
Publice

• Adrian VASCU, Președinte 
ANEVAR 2014-2015 | Senior 
Partner VERIDIO S.R.L.

• Sorin PETRE, Prim-vicepre-
ședinte ANEVAR | Partner 
PricewaterhouseCoopers

• Radu TIMBUȘ, Director EU-
ROEVAL S.R.L. | Membru în 
Comisia de Etică și Disciplină 
ANEVAR

• Cecilia DAN, Senior Valuer 
CMF Consulting S.A.

• Paul BÂNDEA, Senior Mana-
ger VERIDIO S.R.L.

• Mircea Cornel MUREȘAN, 
Partner MDA GLOBAL | Mem-
bru al Consiliului CAFR
Subiectele abordate în ca-

drul acestui eveniment au fost:

• Noutăți si perspective privind 
evaluarea pentru impozitare

• Auditorul financiar & Evaluato-
rul = relație justă

• Verificarea evaluărilor în ca-
drul procesului de audit 
financiar

• Să redescoperim evaluarea 
pentru raportare financiară

• Evaluarea pentru raporta-
re financiară versus eva-
luarea pentru garantarea 
împrumutului

• Alocarea prețului de achiziție 
al unei proprietăți imobiliare

• Evitarea erorilor la evaluarea 
pentru impozitare

Dana Ababei, Președinte ANEVAR

Cecilia DAN, Senior Valuer CMF Consulting S.A.

Adrian VASCU, Președinte ANEVAR 2014-2015 - Senior Partner VERIDIO
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Sorin PETRE, Prim-vicepreședinte ANEVAR - Partner PricewaterhouseCoopers

Radu TIMBUȘ, Director EUROEVAL S.R.L.  
- Președinte Comisia de Etică și Disciplină ANEVARPaul BÂNDEA, Senior Manager VERIDIO

Mircea Iosif RUS, Vicepreședinte CECCAR

Mircea Cornel MUREȘAN, Partner MDA GLOBAL -  Membru al Consiliului CAFR

Laura VORNICEAU, Vicepreședinte CAFR

Gheorghe MARINESCU, Șef Serviciu Impozite și Taxe Locale  
- Ministerul Finanțelor Publice
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Conferinţa „Evaluarea pentru raportare financiară 
și impozitare” - 23 februarie 2018, București

Ciprian Teodor Mihăilescu, Președintele CAFR

Cecilia DAN, Senior Valuer CMF Consulting S.A.Adrian VASCU, Președinte ANEVAR 2014-2015 - Senior Partner VERIDIO

ANEVAR a organizat confe-
rinţa „Evaluarea pentru rapor-
tare financiară și impozitare”, 
și la București, în data de 23 
februarie, reluând astfel te-
mele prezentate în ianuarie la 
Cluj-Napoca. Conferinţa s-a 
bucurat de un succes deosebit 
în ambele ediții din acest an.

Speakerii conferinţei au fost:
• Adrian VASCU, Președinte 

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

• Sorin PETRE, Prim-vicepre-
ședinte ANEVAR | Partner 

PricewaterhouseCoopers
• Radu TIMBUȘ, Director 

EVAL TRANSILVANIA Con-
sulting S.R.L. | Membru în 
Comisia de Etică și Disciplină 
ANEVAR

• Cecilia DAN, Senior Valuer 
CMF Consulting S.A.

• Paul BÂNDEA, Senior Ma-
nager VERIDIO S.R.L.

• Mircea Cornel MUREȘAN, 
Partner MDA GLOBAL | 
Membru al Consiliului CAFR
Subiectele abordate în ca-

drul acestui eveniment au fost:

• Să redescoperim evaluarea 
pentru raportare financiară

• Verificarea evaluărilor în ca-
drul procesului de audit 
financiar

• Evitarea erorilor la evaluarea 
pentru impozitare

• Evaluarea pentru raporta-
re financiară versus eva-
luarea pentru garantarea 
împrumutului

• Alocarea preţului de achiziţie 
al unei proprietăţi imobiliare

• Auditorul financiar & Evalua-
torul = relaţie justă
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Sorin PETRE, Prim-vicepreședinte ANEVAR - Partner PricewaterhouseCoopers
Radu TIMBUȘ, Director EVAL TRANSILVANIA Consulting S.R.L. -  Președinte 

Comisia de Etică și Disciplină ANEVAR

Președintele CAFR, Ciprian Teodor Mihăilescu și Dana Ababei, Președinte ANEVARPaul BÂNDEA, Senior Manager VERIDIO

Mircea Cornel Mureșan,  
Partner MDA GLOBAL  - Membru al Consiliului CAFR Ghoeorghe Bădescu, Prețedinte fondator ANEVAR
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Conferinţa „Analiza pieței imobiliare, evaluarea 
proprietăților și stabilitatea financiară“

ANEVAR în parteneriat cu Analize Imobiliare a or-
ganizat la Stejarii Country Club conferinţa „Analiza 
pieței imobiliare, evaluarea proprietăților și stabilitatea 
financiară“. La eveniment au participat analiști eco-
nomici, evaluatori, statisticieni, consultanți imobiliari, 
dezvoltatori, profesioniști din domeniul serviciilor fi-
nanciare și alții. Conferința a adus în atenția specialiș-
tilor probleme actuale în analiza pieței rezidențiale și 
evaluarea proprietăților. Evenimentul a fost transmis 
în direct pe pagina oficială a ANEVAR de Facebook. 

Speakerii primei părți au fost: Dana Ababei (preșe-
dinte ANEVAR), Florin Dănescu (președinte executiv 
ARB), Florin Dragu (șef serviciu monitorizare riscuri 

sistemice BNR), Laurențiu Stan (vicepreședinte  
ANEVAR 2016-2017 și Partner FairValue Consulting) 
și Andrei Rădulescu (director analiză macroeconomi-
că Banca Transilvania). Moderator: Adrian Erimescu 
(CEO Imobiliare.ro).

Speakerii panelului din cadrul conferinței au fost: 
Daniel Manațe (președinte ANEVAR 2016-2017), 
Ion Anghel (Prof. dr. ec. ASE și președinte ANEVAR 
2006-2007), Mihai Pătrulescu (Senior Associate Colli-
ers International), Viorel Mohorea (Project Manager 
New Homes Division Coldwell-Banker) și Dorel Niță 
(coordonator Analize Imobiliare). Moderator: Andrei 
Panait (jurnalist).

București, 23 martie 2018

Laurenţiu Stan Florin DănescuFlorin Dragu

Dana Ababei

Andrei Rădulescu
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www.facebook.com/ANEVAR.oficial

https://twitter.com/AnevarRomania

www.linkedin.com/company/anevar




