
Anexa la HCD nr. 59/2016 

(modificată prin HCD nr. 38/2019) 

 

Procedura de acordare a premiilor în cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România, cu ocazia Zilei Evaluatorului – 9 septembrie 

 

 Art.1. În cadrul ceremoniei anuale organizate cu ocazia Zilei Evaluatorului – 9 

septembrie Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România acordă următoarele 

premii evaluatorilor autorizați: 

 I. Premii speciale: 

1. Premiul ”Alexandru Gheorghiu” – se va acorda evaluatorului autorizat sau unei 

personalități care s-a remarcat prin activitatea de cercetare în domeniul evaluării sau 

apropiată Asociației; 

2. Premiul președintelui Asociației – se va acorda unei personalități sau unei 

colectivități alese de către președintele Asociației, care își va motiva această decizie; 

3. Premiul pentru o carieră de valoare – se va acorda unor personalități a căror 

activitate îndelungată a fost în domeniul evaluării sau apropiată Asociației; 

4. Premiul pentru colaborarea remarcabilă cu ANEVAR - se va acorda unei 

organizații cu care ANEVAR a avut o colaborare deosebită; 

5. Premiul pentru sprijinirea profesiei de evaluator – se va acorda unor 

personalități sau unor organizații  care au sprijinit Asociația, respectiv au contribuit 

la dezvoltarea și consolidarea profesiei de evaluator. 

II. Premii care se acordă de către un juriu: 

1. Premiul pentru cel mai apreciat speaker ANEVAR - se va acorda 

evaluatorului autorizat care a avut cel mai apreciat mod de prezentare în cadrul 

conferințelor susținute de către ANEVAR;  

2. Premiul pentru cel mai valoros articol din Revista „Valoarea, oriunde este 

ea” - se va acorda evaluatorului autorizat care a avut cel mai apreciat material în 

Revista „Valoarea, oriunde este ea”.  

 

Art. 2. Câștigătorii premiilor prevăzute la pct. I se vor stabili de către Consiliul director, 

respectiv de către președintele Asociației, pentru câștigătorul premiului prevăzut la pct. I.2. 

Art. 3. (1) Nominalizările pentru premiile prevăzute la pct. II.1 se vor face de către o 

comisie de nominalizare, formată din 3-5 membri, numiți de către Consiliul director. 

(2) Pentru ediția 2016, comisia de nominalizare este compusă din următoarele persoane: 

dna. Rodica Hășmășan, dl. Dan Ivănescu și dl. Gheorghe Vîță. 



(3) În cazul Premiului pentru cel mai apreciat speaker ANEVAR, Comisia de 

nominalizare va selecta 3 nominalizări, dintre toți speaker-ii care au susținut prezentări în 

cadrul conferințelor organizate  de către ANEVAR, într-un an calendaristic. 

(4)  În cazul Premiului pentru cel mai valoros articol din „Revista Valoarea, 

oriunde este ea”, Comisia de nominalizare va selecta 3 nominalizări dintre toți autorii 

articolelor care au apărut în revistă, într-un an calendaristic. Pentru a se asigura consultarea 

tuturor membrilor Asociației, se poate realiza un chestionar prin poșta electronică, urmând ca 

juriul să țină cont de rezultatele chestionarului, în măsura în care numărul celor care au răspuns 

este reprezentativ. 

 Art. 4. (1) Consiliul director va numi un juriu format din 3-5 membri care va stabili 

câștigătorii premiilor prevăzute la pct. II. 1 și pct II.2, din cadrul nominalizărilor făcute de 

comisia de nominalizare. 

(2) Pentru ediția 2016, juriul este compus din următoarele persoane: dna. Olga Jalobă, 

dl. Ion Anghel, dna. Dana Ababei, dl. Laurențiu Lazăr și dl. Marian Petre. 

(3) Pentru ediția 2016, Premiul pentru cel mai apreciat speaker și Premiul pentru 

cel mai valoros articol din Revista „Valoarea, oriunde este ea” se vor acorda atât pentru 

anul 2014, cât și pentru anul 2015. 

 Art. 5. Persoanele care fac parte din Comisia de nominalizare sau din juriu nu pot fi 

câștigători ai premiilor prevăzute la pct. II. 

 Art. 6. Premiile constau într-un trofeu și o diplomă, care vor fi înmânate câștigătorilor 

în cadrul Galei premiilor ANEVAR, organizată cu ocazia Zilei Evaluatorului 9 septembrie. 

 

 

 


