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Evaluãrile imobilelor
pentru credite - sub lupa ANEVAR
Nicolae Cintezã: “O idee excepþionalã ce creeazã transparenþã”
Radu Gheþea: “Trebuie sã fim atenþi la secretul bancar”

A
sociaþia Naþionalã a
Evaluatorilor Autori-
z aþ i d i n R om âni a
(ANEVAR) a demarat,

la începutul lunii februarie, un
proiect-pilot, în vederea întocmirii
Bazei de Informaþii pentru Garan-
tare (BIG), acesta urmând sã fie de-
rulat pânã la finalul lunii aprilie.

A d r i an V asc u , pr e ºe d i nt e le
ANEVAR, ne-a explicat cã acest
proiect vine în întâmpinarea im-
plementãrii unei baze de date,
care sã conþinã o sintezã cu infor-
maþiile ce nu sunt confidenþiale
din fiecare raport de evaluare
întocmit pentru garantarea împru-
mutului în þara noastrã.

În timp ce Nicolae Cintezã, direc-

torul Direcþiei Supraveghere din
cadrul Bãncii Naþionale a Rom-
âniei, salutã iniþiativa ANEVAR, su-
bliniind cã reprezintã un funda-
ment pentru evaluãri corecte ºi o
idee excepþionalã, ce creeazã tran-
sparenþã, Radu Graþian Gheþea,
preºedintele Asociaþiei Române a
Bãncilor (ARB), ne-a spus cã bãnci-
le au disponibilitatea sã lucreze cu
ANEVAR, dar cã acestea trebuie sã
fie foarte atente sã nu încalce se-
cretul bancar.

ªeful Supravegherii de la BNR ne-a
precizat: "Avem o colaborare foarte
bunã cu ANEVAR, care a ridicat stan-
dardele de evaluare. Am început sã
facem un schimb de informaþii de-
spre calitatea evaluatorilor, întrucât

unii dintre aceºtia cedeazã foarte
uºor la cererile bãncilor, care, de
multe ori, doresc o anumitã valoare
a imobilelor cu care debitorii îºi ga-
ranteazã creditele".

La rândul sãu, domnul Gheþea
ne-a spus: “Noi avem o colaborare
foarte bunã cu ANEVAR. Acum
câþiva ani a fost încheiat un proto-
col, finalizat cu Ghidul de evaluare,
actualizat anual de ANEVAR ºi avi-
zat favorabil ºi de cãtre BNR. Acum,
dacã vor sã facã o bazã de date, noi
avem disponibilitatea sã lucrãm cu
ei, dar trebuie sã fim foarte atenþi,
pentru cã se pune problema secre-
tului bancar, pe care nu trebuie
sã-l încãlcãm”.

Programul ANEVAR are ca obiectiv

o supraveghere cât mai bunã ºi obþi-
nerea independenþei evaluatorilor.
“Odatã ce vor fi centralizate toate in-
formaþiile din rapoartele evaluatori-

lor, va putea fi creat cel mai
curat indice imobiliar”, este
de pãrere Adrian Vascu.

Domnia sa ne-a spus, în ca-
drul unui interviu, cã au exi-
stat situaþii în care ofiþerii de
credit au solicitat evaluatori-
lor sã atribuie valori nereale
bunurilor evaluate: “Ca ºi în
cazul bãncilor din Statele Uni-
te ale Americii, unii ofiþeri de
credit aveau bonusuri, repre-
zentând un anume procent
din cât vindeau, iar interesul

lor sã vândã era maxim, punând,
astfel, presiune pe evaluatori sã atri-
buie o valoare mai mare, pentru ca
ei sã poatã sã dea credite”.

Domnul Vascu ne-a explicat cum
va funcþiona noua bazã de date:
”Odatã centralizate informaþiile,
eu, evaluator, dupã ce am finalizat
raportul de evaluare, înainte sã-l
trimit bãncii, accesez baza de date,
introduc numãrul legitimaþiei ºi
parola personalã, selectez banca
pentru care lucrez, tipul proprietã-
þii pe care am evaluat-o, câte ca-
mere are, codul poºtal, suprafaþã,
etaj, grad de finisaje, teren (câteva
date legate de proprietate, fãrã sã
cerem numele beneficiarului) ºi, în
final, valoarea de piaþã propusã”.

Dupã încheierea proiectului-pi-
lot, vor urma alte douã luni, mai ºi
iunie - în care Baza de Informaþii
pentru Garantare va rula într-o fazã
preliminarã -, ce vor reprezenta o
perioadã de acomodare pentru
toþi cei implicaþi.

“Din 1 iulie 2015, va intra în
vigoare ºi standardul de evaluare
referitor la obligativitatea de ra-
portare în Baza de Informaþii. Deci,
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Piaþa imobiliarã

Preºedintele ANEVAR,
Adrian Vascu, este

convins cã se va crea
cel mai curat indice

imobiliar prin crearea
Bazei de Informaþii
pentru Garantare

(BIG).
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acesta va fi, practic, startul oficial”,
potrivit lui Adrian Vascu.

Domnia sa ne-a spus cã, pânã la ju-
mãtatea lunii februarie, în proiec-
tul-pilot deja se înscriseserã zece
bãnci, ale cãror active reprezintã pe-
ste 50% din piaþã. Este vorba despre
Banca Transilvania, BRD, ING Bank,
CEC Bank, Volksbank, Raiffeisen
Bank, Libra Internet Bank, Veneto
Banca, Exim Bank, Banca Comercialã
Feroviara (ordinea este aleatorie).

Preºedintele ANEVAR a mai subli-
niat cã, pânã la data menþionatã,
au fost create 70 de conturi pentru
membri titulari (evaluatori persoa-
ne fizice) ºi 20 pentru membri cor-
porativi (companii de evaluare).

“Nu toþi au ºi început sã introdu-
cã date în BIG, dar sperãm cã vor
face acest lucru cât de curând,
pentru cã ne dorim atât sã se fami-
liarizeze cu sistemul, cât ºi sã ne
ofere feedback-ul ºi propunerile
lor de îmbunãtãþire”, ne-a declarat
domnul Vascu, în urmã cu circa
douã sãptãmâni.

Potrivit domniei sale, în primele
douã sãptãmâni de la demararea
proiectu lu i -pi lot , evaluator i i
înscriºi au introdus aproximativ 50
de rapoarte în Baza de Informaþii
pentru Garantare: “Cele mai multe
rapoarte introduse de un singur
evaluator pânã la aceastã datã
sunt în numãr de ºapte”.

Adrian Vascu a spus cã ANEVAR
primeºte atât observaþii de naturã
tehnicã, dar ºi legate de conþinut,
atât din partea evaluatorilor, cât ºi
a reprezentanþilor bãncilor: “Ne
bucurã foarte mult acest lucru,
întrucât înseamnã cã cei implicaþi
iau foarte în serios acest demers ºi
ne ajutã, iatã, sã îl perfectãm. Sur-
prinzãtor este faptul ca evaluatorii
solicitã creºterea numãrului de in-
formaþii care sã fie inserate cu titlu
obligatoriu, prin urmare, creºterea
complexitãtii.

Referitor la modul în care va fi or-
ganizatã o astfel de bazã, Adrian Va-
scu a explicat: “Noi am realizat o
platformã, în care am introdus toate

tipurile de proprietãþi
posibile la care ne-am
gândit. Bãncile vor transmite
administratorului bazei - care este
ANEVAR - o listã cu evaluatorii agre-
aþi de cãtre fiecare instituþie de cre-
dit, iar noi vom asigura accesul eva-
luatorilor respectivi pe aceastã plat-
formã.

Evaluatorul va putea introduce
informaþii doar pentru bãncile care
l-au agreat.

În momentul în care trimite infor-
maþia, evaluatorul primeºte o
hârtie cu un numãr unic de înregi-
strare, pe care o va ataºa în rapor-
tul de evaluare ce trebuie predat
bãncii. Instituþiile financiare nu vor
primi raportul fãrã acest docu-
ment, pe care ni s-a sugerat sã fie
trecutã inclusiv valoarea care a fost
menþionatã în baza de date, pen-
tru evitarea situaþiei în care evalua-
torul ar putea trece o valoare în
baza de date ºi alta în raport”.

Fiecare bancã va avea acces la in-
formaþiile ei, iar fiecare evaluator va
avea acces la informaþiile lui. Dacã
într-o zi un evaluator este scos de
pe lista bãncilor, nu mai are acces la
nicio informaþie din bazã, potrivit
preºedintelui Asociaþiei.

Ideea de bazã - lipsa
informaþiilor din piaþã

Ideea de bazã de la care s-a pornit
a fost lipsa informaþiilor de piaþã,
ne-a spus Adrian Vascu, subliniind
cã mare parte din piaþa evaluãrilor
este legatã de creditele bancare, iar
presiunea pe zona comisioanelor
bãncilor, a valorii colateralelor, a
apãrut mai ales dupã perioada de
crizã. “Creditele neperformante au
apãrut, pe de o parte, din cauzã cã
unii nu au mai putut sã plãteascã,
iar, pe de altã parte, ca urmare a fap-

tului cã Banca Naþio-
nalã a României s-a uitat

la cât de acoperite cu colate-
rale sunt creditele care au fost date,
în condiþiile în care toatã lumea spu-
nea cã valorile de piaþã au scãzut,
dar nimeni nu ºtia cu cât”, conchide
ºeful ANEVAR. Domnia sa ne-a pre-
cizat: “Printre avantajele bazei de
date despre care vorbim se numãrã
faptul cã evaluatorii, ºtiind cã vor
raporta în aceastã bazã, vor mai ve-
rifica o datã rezultatul, atât ei, cât ºi
colegii din bancã. Noi vom pune
unele filtre, pe tipuri de proprietãþi
ºi nu numai ºi imediat ce vom ob-
serva cã o valoare iese în afarã, vom
acþiona prin intermediul departa-
mentului de monitorizare. De
exemplu, dacã la acelaºi gen de
proprietate apare o diferenþã, ne
vom pune semne de întrebare”.

Ghidul de evaluare pentru garanþia
bancarã va deveni oligatoriu dupã
aprobarea în cadrul Conferinþei Na-
þionale, cel mai probabil în luna mai.
BNR are un regulament prin care a
referenþiat acest ghid al ANEVAR ºi a
obligat bãncile sã-ºi facã normele in-
terne în funcþie de ghidul ANEVAR. În
momentul în care va fi aprobatã in-
cluderea bazei de date în standarde-
le de evaluare, bãncile vor fi obligate
sã respecte ºi acest nou standard,
ne-a explicat domnul Vascu.

Domnia sa a subliniat cã îºi
doreºte ca aceastã raportare supli-
mentarã sã fie cât mai puþin invazi-
vã pentru bãnci.

La noi, activeazã 4.200 de evalua-
tori persoane fizice ºi peste 340 de
companii autorizate sã facã evaluãri.
La începutul anului 2012, când a fost
creatã ANEVAR, în piaþa noastrã
erau circa 7000 de evaluatori.

“Creditele neperformante au apãrut, pe de o parte,
din cauzã cã unii nu au mai putut sã plãteascã, iar,

pe de altã parte, ca urmare a faptului cã Banca
Naþionalã a României s-a uitat la cât de acoperite

cu colaterale sunt creditele care au fost date, în
condiþiile în care toatã lumea spunea cã valorile

de piaþã au scãzut, dar nimeni nu ºtia cu cât”,
potrivit lui Adrian Vascu.

bãnci s-au înscris în
programul-pilot,

pânã la jumãtatea
lunii februarie.


