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ÎN PRIMUL AN DE FUNCÞIONARE A BAZEI GESTIONATÃ DE ANEVAR

Garanþii imobiliare de
22,5 miliarde euro, pentru credite
Baza Imobiliarã de Garanþii (BIG),
gestionatã de Asociaþia Naþionalã
a Evaluatorilor Autorizaþi din România (ANEVAR) prin IROVAL - Cercetãri în Evaluare a colectat peste
128.000 de rapoarte de evaluare

efectuate în cadrul procesului de
creditare, în perioada 1 iulie 2015 30 iunie 2016. Valoarea de piaþã a
garanþiilor imobiliare estimate de
cãtre evaluatorii autorizaþi în primul an de funcþionare a BIG se ridi-

Valori de piaþã pe metru pãtrat
mai mari în Cluj-Napoca
decât în Bucureºti
Cluj-Napoca a detronat Bucureºtiul în materie de valori de piaþã pe metru
pãtrat al apartamentelor amplasate în bloc, evidenþiazã ANEVAR. Astfel,
în Cluj-Napoca, valoarea de piaþã pentru acest tip de locuinþe s-a ridicat la
1.048 euro/mp, în perioada analizatã, în timp ce în Bucureºti aceastã valoare a fost de 1.018 euro/mp. Topul valorilor de piaþã pentru apartamentele în bloc este urmat de Timiºoara, cu 933 euro/ mp, Constanþa, cu 897
euro/ mp ºi Iaºi, cu 887 euro/ mp.
Din analiza pe cele ºase sectoare ale Bucureºtiului, reiese cã cele mai valoroase proprietãþi de tipul apartamentelor în bloc sunt cele din sectorul 1,
unde valoarea de piaþã pe metru pãtrat se ridicã la 1.246 de euro, urmat
de sectorul 3, cu 1.070 euro ºi sectorul 2, cu 1.023 euro.

cã la peste 22,5 miliarde euro.
Preºedintele ANEVAR, Daniel Manaþe a anunþat, recent: "Dupã primul an de la lansarea Bazei Imobiliare de Garanþii, am strâns suficiente date încât sã putem lansa
Indicele imobiliar ANEVAR, un indice bazat pe valorile de piaþã estimate de evaluatorii autorizaþi în
cadrul procesului de creditare.
Indicele imobiliar ANEVAR este un
instrument extrem de util pentru
toþi actorii din piaþa imobiliarã,
pentru cã el reflectã cu mare
acurateþe evoluþia ºi fluctuaþiile
pieþei imobiliare".
Începând cu luna iulie 2015, toþi
evaluatorii autorizaþi au obligaþia,
conform Standardelor de evaluare,
sã raporteze în BIG cele mai importante informaþii din rapoartele de
evaluare a proprietãþilor imobiliare
pe care le realizeazã pentru bãncile

din România.

Cele mai multe credite,
acordate pentru proprietãþi
rezidenþiale
Cele mai multe credite au fost
acordate pentru proprietãþi rezidenþiale, dupã cum reiese din BIG.
"Nu este o surprizã faptul cã cele
mai multe proprietãþi evaluate
pentru creditele acordate în primul
an de la lansarea BIG sunt de departe cele rezidenþiale, dar, valoric,
cea mai mare pondere în totalul
proprietãþilor evaluate pentru creditare au avut-o cele comerciale", a
menþionat preºedintele ANEVAR.
În perioada 1 iulie 2015 - 30 iunie
2016, au fost realizate aproximativ
96.000 de rapoarte de evaluare
pentru proprietãþi rezidenþiale, re(continuare în pagina 6)
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DANIEL MANAÞE,
ANEVAR:

"Cele mai
multe imobile
sunt evaluate
în vederea
creditãrii"
Cele mai multe imobile sunt evaluate în vederea creditãrii, dupã
cum ne-a spus Daniel Manaþe,
preºedintele Asociaþiei Naþionale a Evaluatorilor Autorizaþi din
România (ANEVAR).
Domnia sa ne-a precizat cã anul
2017 a început în forþã în domeniul formãrii profesionale a
membrilor ANEVAR, subliniind:
"Anul trecut am avut cea mai
mare serie de stagiari, numãrul
celor care s-au prezentat la examenul de acces în profesie ridicându-se la circa 700, iar cei
care au promovat examenul totalizând aproximativ 500 de persoane. Dintre aceºtia, cei mai
mulþi au optat sã devinã evaluatori de proprietãþi imobiliare. Derulãm simultan aceste cursuri de
formare profesionalã în domeniul bunurilor imobile în Bucureºti, Braºov, Cluj-Napoca, Constanþa, Craiova, Timiºoara ºi Iaºi".
Cele mai multe imobile sunt evaluate în vederea creditãrii, ne-a
mai spus domnul Manaþe, pe locul al doilea aflându-se evaluãrile pentru determinarea valorii
de impozitare a clãdirilor, unde
beneficiarii sunt unitãþile administrativ teritoriale ale autoritãþilor publice. Astfel, evaluarea
imobiliarã este specializarea
unde regãsim cele mai multe comenzi de rapoarte de evaluare.
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prezentând circa 75% din totalul
numeric, cu o valoare de piaþã totalã estimatã la 6,5 miliarde euro.
Acestea au fost urmate la mare distanþã de cele aproximativ 12.000
de rapoarte de evaluare pentru terenuri, cu o valoare de piaþã cumulatã de peste 2,1 miliarde euro ºi
11.000 de rapoarte pentru proprietãþi comerciale, cu o valoare totalã
mai mare de 6,6 miliarde euro.
Dintre proprietãþile rezidenþiale
evaluate în anul analizat, cele mai
multe au fost apartamente în bloc
(peste 72.000 de rapoarte de evaluare), reprezentând circa 75% din
total. Valoarea de piaþã însumatã a
acestora a fost de peste 3,4 miliarde euro. Casele cu teren evaluate
(peste 20.000 de proprietãþi) au reprezentat aproximativ 22% din total, având o valoare totalã care
depãºeºte 2 miliarde euro.

Proprietãþile comerciale,
industriale ºi terenurile
evaluate în primul an de BIG
- 6,6 miliarde euro
Proprietãþile comerciale evaluate
pentru creditare în perioada iulie
2015 - iunie 2016 s-au ridicat la o
valoare de piaþã totalã estimatã de

peste 6,6 miliarde de
euro, conform ANEVAR.
Peste 41% din aceastã
valoare, respectiv 2,7 miliarde euro, este aferentã
spaþiilor comerciale aflate în clãdiri independente, pentru care au fost
efectuate aproximativ
4.000 de rapoarte de
evaluare, cãrora li se alãturã 4.200 de rapoarte
pentru spaþii comerciale parte
dintr-o clãdire, cu o valoare totalã
de piaþã de aproximativ 641 de milioane de Euro. Valoarea de piaþã a
spaþiilor de birouri amplasate în
clãdiri independente, evaluate
pentru creditare în acest interval
de timp, s-a ridicat la puþin peste 2
miliarde euro (circa 31% din total).
Proprietãþile industriale, pentru
care în anul de referinþã au fost efectuate rapoarte de evaluare în contextul creditãrii, în perioada analizatã, au o valoare de piaþã cumulatã
de 4,8 miliarde de euro, rezultatã
dintr-un numãr de aproximativ
7.000 de rapoarte de evaluare.
Peste 12.300 de rapoarte de evaluare s-au realizat în perioada iulie
2015 - iunie 2016 pentru terenuri.
Dintre acestea, aproape jumãtate
(în jur de 5.800 de rapoarte) au fost
terenuri intravilane pentru cons-

De la primul trimestru 2016 la cel de-al doilea, în 38
de localitãþi reºedinþã de judeþ (inclusiv Bucureºti),
valorile de piaþã unitare pentru apartamentele în bloc
au crescut ºi doar în trei oraºe reºedinþã de judeþ aceste valori au scãzut, potrivit ANEVAR. Cele mai mari
creºteri au fost înregistrate în Miercurea-Ciuc
(10,1%), Focºani (9,37%) ºi Deva (8,86%), iar scãderi
au fost doar în Alexandria (-1,56%), Reºiþa (-1,04%) ºi
Târgu Mureº (-0,75%). Cu toate acestea, cele trei
oraºe au înregistrat creºteri în trimestrul imediat

trucþii, în valoare de aproximativ
1,4 miliarde euro, urmate de terenurile intravilane arabile (circa
2.400 de rapoarte), în valoare de
aproximativ 292 de milioane euro.
Daniel Manaþe a precizat: "Ne
propunem ca, pe viitor, pe mãsurã
ce vom strânge tot mai multe informaþii relevante statistic, sã extindem acest indice. Momentan, el
ne aratã evoluþia apartamentelor
de bloc pentru judeþele unde au
avut loc suficiente tranzacþii, dar în
curând ne propunem sã îl extindem la mai multe judeþe ºi, de asemenea, sã lansãm ºi indici pentru
case ºi terenuri. Pentru profesioniºtii din aceastã industrie, putem
extrage ºi furniza, la cerere,
informaþii detaliate ºi pentru alte
tipuri de proprietãþi".

anterior.
În marile oraºe, preþurile au fost în general stabile de la
un trimestru la altul. În Bucureºti, de exemplu, creºterea a fost de 1,42% de la trimestrul întâi la cel de-al doilea, cel mai mare avânt al valorilor avându-l sectorul 6
(2,36%), în timp ce apartamentele la bloc din sectorul 5
par sã fi pierdut uºor din valoare (-0,43%).
În Braºov, creºterea a fost de 0,51%, în Constanþa de
1,55%, iar o creºtere mai semnificativã s-a înregistrat
în Cluj-Napoca: 3,97%.

