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mea socialismului. Societățile medi-
cale erau singurele care aveau atunci 
organizații profesionale. De aseme-
nea, Asociația Română de Marketing 
a existat înainte de 1989, dar după 
1990 s-a desființat. Domnul Fota a 
fost preşedinte la Asociația de Mar-
keting şi avea la îndemână statutul 
respectiv.  

Din codul deontologic  
al Societății Americane a 
Evaluatorilor ați preluat 
ceva atunci?

Am avut şi acest cod deontologic, 
dar nu am preluat totul din acesta. 
Ne-am inspirat mai ales de la medici. 
Principiile de cod deontologic sunt 
cam aceleaşi. Știți că acum există o 
inițiativă la nivel internațional să se 
facă un standard internațional de 
etică, pentru profesii. Anul acesta, în 
noiembrie, apare primul draft. Pen-
tru că principiile sunt cam aceleaşi 
peste tot – integritate, confidențiali-
tate, competență.

Vom participa și noi  
la această inițiativă?

Da, sunt mai multe țări implica-
te şi tocmai am discutat cu actualul 
preşedinte, Adrian Vascu, să intre şi 
ANEVAR în componență, pentru că 
avem experiența necesară.

Ce alte relații internațio-
nale ați reușit să realizați 
în acea perioadă?

La TEGoVA, l-am întâlnit pe Phi-
lippe Malaquin, care era preşedinte şi 
care m-a sprijinit, în 1998, să fiu ales în 
Comitetul de conducere al TEGoVA, 
ca reprezentant al ANEVAR, iar, mai 
târziu, pe ANEVAR să fie admisă ca 
membru al IVSC. Am fost în Comite-
tul care a elaborat Standardele Europe-
ne, în 2000 şi 2003.
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Ședința IVSC din 1999 s-a ținut 
în China. Philippe urma să fie ales 
preşedinte al IVSC. Mi-a propus să 
intru în Management Board. Am 
făcut cerere şi m-au ales în Manage-
ment Board la IVSC. Iar el a fost ales 
preşedinte. Tot atunci a fost ales şi 
reprezentatul Chinei în Management 
Board. De atunci am devenit foarte 
bun prieten cu cei din China. 

Am rămas în Board din 1999 
până în 2008. M-au ales de trei ori. 
Ultimii trei ani am fost şi vicepreşe-
dinte al IVSC. Din anul 2000 am fost 
în comitetul de redactare a Standar-
delor Internaționale de Evaluare. 

În 1998, la Stockholm, IVSC-ul a 
făcut un sondaj referitor la modalită-
țile de diversificare a activității IVSC. 
Eu am propus evaluarea întreprinde-
rilor şi a activelor intangibile. Eu şi 
Greg Gilbert, de la Asociația Ameri-
cană a Evaluatorilor (ASA), autor al 

Standardului pentru Evaluarea Între-
prinderilor din SUA. Astfel am lucrat 
la standardele internaționale de eva-
luare a întreprinderii şi de evaluare a 
activelor intangibile.

Prin 1997 au venit doi americani, 
reprezentanții East European Real 
Property Foundation (acum IRPF), 
finanțată 50% de guvernul SUA. Ei 
au venit în România să ne ajute să 
ne organizăm. În Polonia investiseră 
peste 20 milioane de euro. 

Instruirea permanentă 
este unul din factorii ce 
contribuie la întărirea ca-
lității activității de evalu-
are, dar și percepția pozi-
tivă a utilizatorilor finali 
față de profesie?

Da, acesta a fost unul din punc-
tele forte ale ANEVAR. Pregătirea 

profesională şi disciplina – Comisia 
de Etică şi Disciplină. 

Am învățat de la doctori modul 
de pregătire continuă, cum învață ei 
în permanență. 

Etica am luat-o ca model de la 
englezi şi de la Topârceanu, care a 
scris poezia: „De ce nu particip ni-
ciodată la premiile Academiei”. Este 
un vers acolo, care sună cam aşa: 
„Pentru că încredere nu am şi nici 
la cine s-o reclam”. Publicul, pentru 
că vorbim de o instituție de interes 
public, trebuie să aibă la cine să se 
ducă să reclame şi să ştie că se iau 
măsuri în urma plângerii. Noi, de 
când am început, am aplicat sancți-
uni, am exclus chiar din organizație. 
Am făcut publice sancțiunile şi lu-
mea putea remarca: respectiva recla-
mație întemeiată a avut ca urmare şi 
o sancțiune. 

Toate seminariile se finalizau cu 
examen, nu puteai doar să participi. 
La fel se întâmpla şi cu conferințe-
le. Modelul acesta a fost preluat din 
Ucraina. 

De la englezi ați preluat 
modelul Comisiei de Etică 
și Disciplină?

Da, analiza prealabilă, adică să fie 
chemat evaluatorul la discuții, pre-
cum şi toate procedurile care sunt de 
tip meta judiciar. Am dorit să  avem 
aceleaşi proceduri, dar fără puterea 
juridică a actului de justiție, ca să 
evităm abuzurile. 

Am învățat din Anglia, de la 
RICS, de aceste proceduri disciplina-
re. În revista lor publică toate spețele, 
în rezumat, sancțiunea şi abaterea, ce 
a încălcat etc. Dar la ei se şi plătesc 
amenzi, spre deosebire de practica 
noastră. Acolo evaluatorii sancțio-
nați plătesc şi „cheltuieli de judecată”. 
Comisia lor nu este pe bază de vo-
luntariat, iar cheltuielile erau supor-
tate de către vinovat.
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Ce ne puteți spune  
despre reglementarea 
profesiei?

Acum trei ani, dl. Adrian Vascu a 
venit la mine cu ideea reglementării. 
Am spus atunci că nu sunt pentru, 
dar nu o să fiu nici împotrivă. Am 
stat deoparte pentru că am conside-
rat că suntem împotriva curentului 
cu demersul acesta al reglementării. 
UE făcuse un studiu în fiecare țară, 
referitor la dereglementare profesi-
onală. Acesta era trendul atunci, dar 
după criza economică, şi-au schim-
bat şi ei punctul de vedere. Când s-a 
ajuns la varianta a 2-a sau a 3-a de 
act normativ, am văzut că de fapt se 
preluase statutul ANEVAR şi fusese 
transformat în lege.

ANEVAR era recunoscută de pu-
blic, ca şi acum. În schimb, a cres-
cut responsabilitatea, ceea ce nu e 
rău. Înainte, Standardele ANEVAR 
nu erau obligatorii. Dacă scriau în 
rapoarte că au respectat Standardele 
ANEVAR şi nu era adevărat, cel mult 
puteai spune că a indus în eroare cli-
entul. Acum însă s-a schimbat situa-
ția. Pentru Asociație este bătaie de cap 
mai mare, dar şi încrederea publicului 
este în creştere. Atâta vreme cât deci-
ziile luate de ANEVAR vor fi corecte 
şi în folosul publicului, nu va interveni 
nimeni. Avantajul este creşterea calită-
ții, dar responsabilitatea este deja mai 
mare. Cursurile, de asemenea, sunt 
obligatorii, nu te mai joci cu ele. 

Despre BIG  
ce părere aveți?

Este o încercare foarte bună de a 
aduna informații despre activitatea 
de evaluare. Sunt rezultatele evaluă-
rii, nu sunt date de piață. Din aceste 
date se pot face nişte analize care să-i 
ajute pe evaluatori. Peste un număr 
de ani vom vedea ce valori obțineau 
evaluatorii în 2015. Este în avantajul 

nostru pe termen lung, iar faptul că 
trebuie să raporteze, duce la creşte-
rea calității rapoartelor de evaluare. 
Este şi în avantajul băncilor, chiar 
dacă unele s-au opus la început aces-
tei inițiative. Creşte gradul de sigu-
ranță. Acum se interesează cât costă 
să facem nişte analize din BIG. La 
început au fost voci care s-au îm-
potrivit argumentând că datele sunt 
confidențiale, dar s-au supus la dis-
poziția BNR. Este de urmărit evolu-
ția în timp. Se poate face o statistică, 
cei din afara mediei statistice ies, se 
vede cum a mers piața şi se poate ur-
mări evoluția. Este foarte bună ideea 
şi pentru că evaluatorii, deşi au acces 
doar la rezultate statistice proprii, pe 
măsură ce se adună date, pot scoate 
şi indici care se bazează pe evaluare. 

Privind înapoi, aveți vreun 
regret? Poate un proiect 
pe care vi l-ați propus și 
pe care nu ați reușit să  îl 
duceți la bun sfârșit?

Am o mică nemulțumire. Eu ve-
deam institutul IROVAL ca pe un 
coordonator principal de bugete, adi-
că să primească finanțare de la ANE-
VAR sau din alte părți, de la fonduri 
europene, de exemplu, şi să o folo-
sească redistribuind fondurile către 
universități sau colective de cerceta-
re, în ideea ca acestea să editeze cărți, 
articole, să putem publica reviste. 
Asta a fost ideea, dar până la urmă 
activitatea IROVAL s-a limitat une-
ori la a corecta cursuri, traduceri, la a 
elabora Buletinele Informative ANE-
VAR. Revista de Evaluare a pornit 
bine de la început şi se menține seri-
os şi sunt foarte puține cazuri în care 
articolele au fost de nivel mai scăzut 
față de ceea ce consider eu că ar tre-
bui să fie. Iar faptul că scriu străinii la 
noi este, de asemenea, foarte impor-
tant. Nu am reuşit treaba asta cu cer-
cetarea, adică cercetarea adevărată, 

cu colective de la universități. De ce? 
Nu am avut persoanele care să ştie 
să coordoneze astfel de lucruri. Aşa 
cum este şi cu fondurile europene. 
Poate ar trebui să apelăm la consul-
tanți. Acesta ar fi un proiect care nu 
a reuşit. 

Iar alt proiect care nu a reuşit a 
fost când am dorit să facem o altă 
entitate pentru certificarea indepen-
dentă a evaluatorilor. Când nu eram 
reglementați. Pentru a fi recunoscuți. 
Doream să avem un sistem de certi-
ficare conform ISO 17024 – certifica-
rea personalului. Am fost la RENAR 
(Registrul Român de Acreditare). El 
acredita instituțiile care certificau 
personalul. Atunci era preşedinte al 
ANEVAR dl. Adrian Crivii, apoi a 
urmat Mihail Bojincă. Și el a încercat 
să facă ceva în sensul acesta, dar nu a 
reuşit să pună în practică ideea.

Există țări ca Georgia, Rusia, Ce-
hia, Polonia, Franța, Germania, ță-
rile scandinave, care au evaluatori 
certificați ISO. De atunci, nu s-a mai 
discutat subiectul acesta. A apărut 
reglementarea şi lumea consideră 
că suntem certificați. Dar dacă vrei 
să lucrezi în altă țară, ar fi de folos 
şi certificarea ISO 17024. Examenul 
nostru pentru obținerea calității de 
acreditat este preluat 80% din cel de 
la ISO 17024. Am zis să facem un fel 
de pregătire pentru ISO 17024, care 
este mult mai exigent. Deci, ce ar fi 
nevoie pentru a obține ISO acum? 
E puțin mai complicat: Renar a pier-
dut autorizarea pentru acreditarea 
de personal şi ar trebui să ne acre-
diteze un organism din altă țară, din 
UE. Ce presupune? O entitate, o or-
ganizație independentă, alta decât 
Asociația, care să facă un manual 
al calității, cu proceduri. Apoi acea 
entitate este verificată dacă a imple-
mentat corect procedurile, iar după 
2 – 3 serii de certificare provizorie, 
care poate fi şi retrasă, primeşti acre-
ditarea definitivă. 
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Despre examenul  
pentru dobândirea  
calităţii de expert judiciar 
ce părere aveţi?

Este un lucru normal faptul că 
Ministerul Justiţiei a hotărât ca mem-
brii ANEVAR să dea examen specific 
pentru dobândirea acestei calități. E 
formula care s-a mai încercat şi acum 
câţiva ani. Pe măsură ce va creşte nu-
mărul acestora, vor ieşi din sistem cei 
care nu sunt membri ANEVAR.

Înainte cine efectua 
expertizele acestea?

Apelau la experţii tehnici şi la ex-
perţii contabili pentru bunuri sau pen-
tru evaluarea de întreprinderi. Dar 
aceştia uneori nu aveau pregătirea ne-
cesară şi atunci ieşeau tot felul de năz-
bâtii. Între timp s-a mai recurs la o altă 
initiațivă: de a-i invita la cursuri pe 
avocaţi, reprezentanții ministerului de 
interne, pe cei din serviciile de forţă.

Ce anume s-a urmărit  
prin acest demers? 

Ideea era să se ştie cât mai multe 
despre activitatea de evaluare. Ei nu au 
venit la cursuri pentru a deveni mem-
bri. A fost foarte bine, pentru că ulte-
rior avocaţii au început să conteste în 
instanţă anumite lucruri incorecte, au 
început să realizeze ce anume este co-
rect şi ce nu, vizavi de evaluări. Ultima 
redută sunt judecătorii. Ei înţeleg că 
dacă se face o expertiză aceasta trebuie 
să livreze o opinie de care să fii sigur 
100%. Ei trebuie să se bazeze pe exper-
tiză, nu să o judece. Sistemul nostru ju-
diciar nu permite competiţia. În Anglia 
sau în America avocaţii şi evaluatorii 
părţilor se confruntă în instanţă. Jude-
cătorii îi ascultă pe toţi şi hotărăsc care 
sunt competenți şi pe cine se pot baza. 
Eu primesc mereu de la americani şi 
de la englezi cazuri legate de sistemul 

judiciar, precedente, discuţii, motivări. 
La ei ai impresia că judecătorul este 
specialist în evaluare, are un vocabular 
specific şi este informat. La noi, jude-
cătorii spun: acesta este expertul, l-am 
numit, asta a zis, nu mă puneţi pe mine 
să evaluez, doar de aceea l-am numit.

Ce ar trebui făcut  
pentru a-i informa  
și pe judecători?

ANEVAR a pornit acest demers,  
organizând şi participând prima dată 
la un curs cu magistraţii de la Cluj şi 
poate că vor fi şi ei doritori să conti-
nue. Noi am luat mereu iniţiativă, dar 
uneori a fost în zadar. La fel a fost şi cu 
experţii judiciari. A fost o opoziţie din 
partea Ministerului Justiţiei, din partea 
Biroului de Expertize.

Renunțarea la președin-
ţie și impunerea troicii 
„Fost-Actual-Viitor Pre-
ședinte” a fost un pas fi-
resc pe care l-aţi făcut sau 
mai mult un fel de sacrifi-
ciu gândit pentru binele 
Asociaţiei?

A fost firesc. Pentru că acesta era 
modelul pe care îl aveam deja în min-
te. Și mi-am dat seama că după 10 ani 
realizasem lucrurile principale: statutul 
era în situaţie bună, numărul de mem-
bri era mare, aveam structură în terito-
riu foarte bună, procedurile de Consiliu 
erau bune, eram membri în asociaţii 
internationale importante, aveam Insti-
tutul de Cercetări în Evaluare, revistă, 
conferinţe. Tot timpul acesta cât am fost 
preşedinte am neglijat firma mea. Pri-
vind acum în urmă, consider că eu am 
stat cam pe zero cu firma. Nu mai era 
bine nici pentru mine, nici pentru fir-
mă şi nici pentru Asociaţie. E adevărat 
că eu puteam să continui. Când am pus 
prima dată pe tapet ideea de fost, actu-

al şi viitor preşedinte, lumea n-a înţeles. 
Chiar în Consiliul director, domnul Nic 
Popescu, a crezut că vrem să facem un 
fel de morişcă – să ne succedem la con-
ducere noi trei, la nesfârşit. N-a înţeles 
că preşedintele ales nu mai revine. Am 
ales modalitatea asta, pentru că dacă 
schimbam preşedinţii după fiecare 4 
ani, oricare îl putea acuza pe cel dinain-
te că a luat decizii greşite. Și atunci am 
zis nu, sistemul american în care sunt 
cei trei preşedinți (fost, actual şi cel ales) 
care merg împreună, împiedică o astfel 
de situație – nu poţi da vina pe cel di-
nainte, pentru că ai fost şi tu prezent în 
conducere, pe perioada mandatului lui. 
Și atunci este şi aceasta o protecţie şi o 
responsabilitate, până la urmă. Lumea 
nu a înţeles atunci. Mă întrebau: V-aţi 
supărat pe noi? Ce am făcut? Ne-am 
înţeles bine până acum, de ce vreţi să 
renunţaţi? La filiale protestau, nu vroiau 
să plec. Atunci m-am dus timp de două 
săptămâni prin filiale, pentru a le expli-
ca. Aproape o săptămână prin Moldova: 
Buzău, Focşani, Vaslui, câte două pe zi 
– dimineaţa la unii, după-amiază la alţii. 
A urmat Ardealul. Apoi s-a ţinut Adu-
narea Generală, s-a votat, şi am avut un 
singur vot împotrivă: Nic Popescu.

Vorbiți-mi și despre 
importanța Eticii în 
această profesie.

Un lucru important este cu sigu-
ranță creşterea elementului de etică. 
Adică se va da o mai mare importanţă 
în profesie eticii. E o mişcare generală. 
La RICS, dacă nu răspunzi bine la su-
biectele de etică, eşti respins. Poţi să ştii 
tu orice, dacă ţi-au dat un caz de etică şi 
nu l-ai rezolvat corect, ai picat. Și la noi, 
la ANEVAR, în rapoartele comisiei de 
disciplină, mai toate problemele sunt 
de etică. Și cred că acesta va fi un fac-
tor din ce în ce mai important, pentru 
că reprezintă şi un element de încrede-
re a publicului. În legătură cu viitorul 
profesiei, câtă vreme avem economia 
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de piaţă, profesia nu va dispărea. Se 
va diversifica. Noi nu am abordat încă 
multe lucruri, de la opere de artă, active 
pe piaţa de capital – unde am rămas în 
urmă. Nici cerinţă pe piaţă nu prea am 
avut, să atragă evaluatorii să facă eva-
luări de acţiuni sau derivative. Dar uite 
ce se întâmplă cu pieţele. Cutremurul 
este mare când se întâmplă ceva. Dacă 
scade preţul pentru lucrările de rutină 
înseamnă că va creşte numărul evalua-
torilor care sunt persoane fizice, inde-
pendente. Aici este un risc, pentru că 
aceştia nu prea mai învaţă. Nu au timp, 
resurse şi se plafonează.

Cum vedeţi acum  
viitorul profesiei?

Viitorul profesiei va fi unul în care 
ne vom canaliza atenția pe livrarea de 
servicii profesionale. Asta nu o spun 
acum, am mai spus-o şi înainte şi am 
spus-o şi altora. Pentru că sunt evalu-
atori care vor produce marfă de serie 
(apartamente, terenuri mici etc), ca în 
orice profesie. Vor fi plătite puţin şi nici 
nu vor fi foarte greu de realizat. Există 
şi informaţii, nu trebuie să-ţi baţi capul 
prea tare, nu trebuie judecat foarte mult, 
e o tehnică care merge aproape ca un 
robot. Și atunci faci multe şi cu un preţ 
mic. Pe de altă parte, există servicii pro-
fesionale. Acestea presupun probleme 
complicate, proprietăţi complicate. Tre-
buie să citeşti mult, să te documentezi, 
să cauţi să te abonezi la baze de date din 
străinătate, să cheltui mai mult. Și sunt 
plătite mai mult. Trebuie să te speciali-
zezi, nu poţi să le faci chiar pe toate.

Aici includeți și  
verificarea de evaluări?

Da, dar nu orice fel de verificare. 
Verificarea pentru apartamente va fi 
una de care poate uneori nici nu va fi 
nevoie. Restul verificărilor vor fi o pro-
blemă - o fabrică întreagă sau mai ştiu 
eu ce. Unii vor rămâne pe rezidenţiale. 

Cei care sunt dispuşi să înveţe, să studi-
eze, să îşi bată capul, se vor canaliza pe 
serviciile profesionale.

Prin urmare viitorul pro-
fesiei va aduce o diferen-
ţiere între lucrările grele, 
de calitate, și cele ușoare?

Da. Firma noastră s-a specializat 
in realizarea lucrărilor mai complicate, 
mai mari. Nu prea lucrăm pentru bănci. 
Echipa include şase coordonatori de 
proiecte, toți membri acreditați, din care 
5 sunt RICS, 2 FRICS, 5 evaluatori re-
cunoscuți la nivel European. Pregătirea 
multidisciplinară a acestora (ingineri, 
economişti, contabili), stabilitatea echi-
pei şi experiența acumulată ne permit să 
găsim soluții pentru lucrările complexe. 

Vă implicați în activitatea 
de zi cu zi a firmei? 

Aproape. Nu mai fac lucrări. Sunt 
consilier, în principal. Elena, fiica mea, 
a preluat conducerea firmei. 

Ce aveți în plan  
pentru viitorul apropiat?

Pe 17 septembrie voi susține la So-
fia o prezentare complet nouă pe tema 
Etica în activitatea de evaluare, por-
nind de la jurământul lui Hipocrate. 
Mi-a luat ceva timp să scriu o lucrare 
care să fie şi o noutate. Am folosit şi 
şase cazuri, care vor fi dezbătute în ca-
drul conferinței. Să vedem ce soluţii se 
vor găsi. Eu am soluţiile şi sunt curios 
dacă rezolvările vor coincide.

Cum vi s-a părut eveni-
mentul organizat pe data 
de 9 septembrie, cu oca-
zia Zilei Evaluatorului?

Înainte de toate, a fost o mare 
surpriză ce a generat în mine o deo-
sebită emoție. Odată cu desfăşurarea 

evenimentului am rememorat trăiri-
le şi satisfacțiile legate de momentele 
importante din viața ANEVAR ce au 
fost în aceeaşi măsură şi momente 
importante din viața mea.

Echipa care s-a ocupat de realiza-
rea acestui eveniment a demonstrat, pe 
lângă professionalism, şi o deosebită 
căldură umană tratată cu sensibilitate şi 
umor. M-au impresionat mesajele cole-
gilor mei din ANEVAR precum şi cele 
primite din China şi Georgia. Specta-
colul trupei Gyuri Pascu a fost extraor-
dinar, eu fiind un mare fan al artistului. 
Atmosfera creată de colegii din sală a 
fost copleşitoare şi de neuitat.

Am acasă un tablou primit în 
Kenya (foto 1) ce reprezintă un sim-
bol în cultura Africii de Est. El descrie 
modul de transmitere a cunoştințe-
lor de la o generație la alta precum şi 
faptul că fiecare generație contribuie 
la îmbogățirea lor. Mi se pare extrem 
de potrivit şi de actuală aplicarea aces-
tui concept în evoluția şi dezvoltarea 
ANEVAR în trecut, prezent şi viitor.

Mulțumesc tuturor celor cu care 
am am lucrat în trecut, tuturor celor cu 
care lucrez în prezent şi tuturor celor 
cu care voi avea şansa să lucrez în viitor. 

Știu că ANEVAR este în mâini 
bune şi ştiu că sunt mulți cei care con-
tribuie la dezvoltarea profesiei. Tutu-
ror le mulțumesc! 

foto 1
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