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Dragi evaluatori, 

 

 

Vă invit, în acest al doilea și ultim număr al Buletinului 

informativ pe anul 2018, să lecturați hotărârile Consiliului director 

adoptate în partea a doua a anului 2018. 

 De asemenea, în acest număr sunt prezentate subiectele 

examenului de acreditare care a avut loc în noiembrie 2018. 

 

Hotărârile Consiliului director cuprind în general măsuri cu privire la: 

- acordarea calității de membru corporativ unor societăți 

- acordarea calificativelor ca urmare a monitorizării calității activității de evaluare 

- retragerea calității de evaluator autorizat la cerere 

- aprobarea modelului cadru de Acord de parteneriat privind echivalarea formării profesionale 

în domeniul evaluării 

- adaptarea unor formulare de înscriere în ANEVAR, pentru conformitatea cu noile prevederi 

GDPR 

- stabilirea cotizațiilor membrilor pentru anul 2019 

- aprobarea Programului de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2019 

- acordarea calității de membru stagiar persoanelor care au promovat examenul național 

- acordarea calității de evaluator autorizat membrilor stagiari care au promovat examenul de 

finalizare a stagiaturii 

- acordarea calității de evaluator autorizat acreditat/reacreditat membrilor titulari care au 

promovat examenul de acreditare/reacreditare. 

În anul 2018, a dobândit calitatea de evaluator autorizat și membru corporativ al ANEVAR, 

un număr de 33 de persoane juridice. 

Vă invit să lecturați Buletinul Informativ, iar în măsura în care aveți sugestii, vă aștept 

propunerile pe adresa anevar@anevar.ro! 

 

Cu respect, 

 

Director general, 

Cătinean Bianca 

mailto:anevar@anevar.ro
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HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DIRECTOR AL ANEVAR  

PE SEMESTRUL II 2018 

 

Nr. 

crt. 

Data 

adoptării 
Titlu 

Nr. 

Monitor 

Oficial 

Data 

intrării în 

vigoare 

52 22.06.2018 Hotărâre pentru înlocuirea unor formulare de înscriere din 

cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România  

 07.08.2018 

53 27.08.2018 Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, 

membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România, unor persoane juridice 

 31.08.2018 

54 27.08.2018 Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a 

evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul 

trimestrului al II-lea 2018 și aplicarea măsurilor corective 

corespunzătoare 

 31.08.2018 

55 27.08.2018 Hotărâre pentru suplimentarea indemnizației pentru 

elaborarea suportului de curs de formare profesională 

pentru evaluarea bunurilor mobile – EBM 

 31.08.2018 

56 27.08.2018 Hotărâre pentru suplimentarea indemnizației pentru 

elaborarea suportului de curs de formare profesională 

pentru evaluarea întreprinderii – EI 

 31.08.2018 

57 27.08.2018 Hotărâre pentru aprobarea modelului cadru de Acord de 

parteneriat 

privind echivalarea formării profesionale în domeniul 

evaluării 

 31.08.2018 

58 27.08.2018 Hotărâre privind unele măsuri pentru organizarea Zilei 

Evaluatorului în anul 2018 

 07.09.2018 

59 24.09.2018 Hotărâre pentru transformarea unor seminare  25.09.2018 

60 27.09.2018 Hotărâre pentru  reînnoirea mandatului administratorului 

societății IROVAL – CERCETĂRI ÎN EVALUARE 

S.R.L. 

 03.10.2018 

61 27.09.2018 Hotărâre pentru aprobarea unor reduceri membrilor stagiari   03.10.2018 

62 27.09.2018 Hotărâre pentru suspendarea aplicării unor prevederi din 

cadrul reglementărilor adoptate de către Asociația 

Națională a Evaluatorilor Autorizați din România  

 17.10.2018 

63 25.10.2018 Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, 

membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România, unor persoane juridice 

 25.10.2018 

64 25.10.2018 Hotărâre privind pierderea calității de evaluator autorizat 

prin retragere din proprie inițiativă, a unor persoane fizice, 

membri ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați 

din România 

 25.10.2018 
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Nr. 

crt. 

Data 

adoptării 
Titlu 

Nr. 

Monitor 

Oficial 

Data 

intrării în 

vigoare 

65 26.10.2018 Hotărâre pentru stabilirea cuantumului și termenelor 

pentru achitarea cotizației de membru titular și membru 

corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România aferente anului 2019 

  26.10.2018 

66 26.10.2018 Hotărâre pentru stabilirea cuantumului și termenului de 

plată a cotizației anuale a membrilor stagiari ai Asociației 

Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, pentru 

anul 2019        

  26.10.2018 

67 26.10.2018 Hotărâre pentru aprobarea Listei indemnizațiilor Asociației 

Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România aferente 

anului 2019 

 01.01.2019 

68 09.11.2018 Hotărâre pentru aprobarea organizării seminarului D 49 - 

Evaluarea proprietății imobiliare - Ediția 2018, la 

solicitarea unui membru corporativ 

 09.11.2018 

69 09.11.2018 Hotărâre pentru aprobarea organizării a două seminare la 

solicitarea unei instituții bancare 

 09.11.2018 

70 09.11.2018 Hotărâre pentru aprobarea organizării unui colocviu la 

solicitarea unei instituții  

 09.11.2018 

71 19.11.2018 Hotărâre pentru modificarea componenței Comisiei de 

examinare la examenul de atribuire a calității de membru 

stagiar al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați 

din România, sesiunea noiembrie 2018  

 19.11.2018 

72 07.12.2018 Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, 

membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România, unor persoane juridice 

 12.12.2018 

73 07.12.2018 Hotărâre privind pierderea calității de evaluator autorizat 

prin retragere din proprie inițiativă, a doamnei Avramescu 

Mioara, membru titular al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România 

 12.12.2018 

74 07.12.2018 Hotărâre pentru constatarea pierderii calității de evaluator 

autorizat, membru corporativ, a societății RCS 

EVALUĂRI SI EXPERTIZE SRL 

 12.12.2018 

75 07.12.2018 Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, 

membru titular al Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România  

 12.12.2018 

76 07.12.2018 Hotărâre pentru acordarea calității de membru stagiar al 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România  

 12.12.2018 

77 07.12.2018 Hotărâre pentru aprobarea Listei candidaților admiși la 

examenul de acreditare din sesiunea noiembrie 2018 

 12.12.2018 

78 07.12.2018 Hotărâre pentru aprobarea Listei candidaților admiși la 

examenul de reacreditare din sesiunea noiembrie 2018 

 12.12.2018 
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Nr. 

crt. 

Data 

adoptării 
Titlu 

Nr. 

Monitor 

Oficial 

Data 

intrării în 

vigoare 

79 07.12.2018 Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a 

evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul 

trimestrului al III-lea 2018 și aplicarea măsurilor corective 

corespunzătoare 

 12.12.2018 

80 07.12.2018 Hotărâre pentru înlocuirea Listei cursurilor de formare 

specifice în domeniul evaluării, care permit dobândirea 

calității de membru stagiar, fără susținerea examenului de 

atribuire a calității de membru stagiar, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului director nr. 20/2014 cu modificările 

ulterioare 

 12.12.2018 

81 07.12.2018 Hotărâre pentru aprobarea Programului de pregătire 

profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2019 

 12.12.2018 

82 07.12.2018 Hotărâre privind unele măsuri cu referire la participarea 

evaluatorilor autorizați la evenimentele profesionale 

organizate de Uniunea Profesiilor Liberale din România, în 

data de 5 octombrie 2018 

 12.12.2018 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 52/22.06.2018 

pentru înlocuirea unor formulare de înscriere din cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România 

În temeiul art. 5 alin. (2), al  art. 8 alin. (8) lit. j) și al art. 15 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului 

nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

99/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. I. – Anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calității de membru 

stagiar aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare 

se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. II. – Anexa nr. 6 la Regulamentul de derulare și de finalizare a stagiaturii aprobat prin hotărârea 

Consiliului director nr. 87/2016, cu modificările și completările ulterioare se înlocuiește cu anexa nr. 2 la 

prezenta hotărâre. 

Art. III. – Anexa la Regulamentul de acreditare aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 38/2015, 

cu modificările și completările ulterioare se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 

Art. IV. – Regulamentele prevăzute la art. I-III se modifică în mod corespunzător. 

Art. V. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web a Asociației. 

Data intrării în vigoare: 07.08.2018. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 
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Anexa nr. 1 la HCD 52/2018 

(Anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare 

 a examenului de atribuire a calității de membru stagiar)  

CERERE* 

pentru înscrierea la Examenul de atribuire a calității de membru stagiar al  

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România  

 
* se va completa cu majuscule 

Subsemnatul/_______________________________________________________________,  domiciliat/ă în 

localitatea ____________________________________,  strada __________________________________, 

nr. ____, bl. _______, sc. ____,  et. _____,  ap. _____,  sector / județ ________________,  

telefon___________________, email_____________________________, CNP ________________,având 

profesia de (se va bifa opțiunea corespunzătoare): 

 inginer 

 economist 

 jurist 

 altele (vă rugăm să precizați) _____________________________________________________ 

solicit înscrierea la Examenul de atribuire a calității de membru stagiar al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, în conformitate cu O.G. nr. 24/2011. 

Optez pentru specializarea  (se va bifa numai o singură specializare): 

 EI Evaluări de întreprinderi, de fond de comerț și alte active necorporale 

 EPI Evaluări de bunuri imobile 

 EBM Evaluări de bunuri mobile 

Anexez  următoarele documente justificative (nr. pagini anexate: ____    ): 

 copia diplomei de licență / adeverinței echivalente pentru absolvenții anului curent; 

 copia actului de identitate; 

 copie a certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu 

cel din actul de identitate; 

 certificatul de cazier judiciar în original, valabil la data depunerii dosarului; 

 dovada achitării obligațiilor financiare (copie ordin de plată); 

 o fotografie color – tip pașaport. 

 

 

 Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de ANEVAR pentru îndeplinirea atribuțiilor sale 

astfel cum sunt acestea prevăzute în O.G. 24/2011 și pentru a primi informări referitoare la examenul de atribuire a 

calității de membru stagiar și alte comunicări de interes. 

 

Data: ____/______/______    Semnătura:____________________________ 
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Informare: 

Scopurile în care se face prelucrarea datelor cu caracter personal:  

 organizarea examenului pentru atribuirea calității de membru stagiar, conform art. 15 din O.G. nr. 

24/2011; 

 transformarea în date anonime și stocarea ulterioară, exclusiv în scopuri statistice;  

 evidența membrilor stagiari ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România. 

 

Principalele drepturi conferite persoanelor vizate: 

 dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la 

restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face 

obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dreptul 

de a depune o plângere, drepturi care pot fi exercitate prin transmiterea unei solicitări la Asociația 

Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, în atenția responsabilului cu protecția datelor. 

 
 

Anexa nr. 2 la HCD 52/2018 

 (Anexa nr. 6 la Regulamentul de derulare și de finalizare a stagiaturii) 

 

Cerere de înscriere la examenul de finalizare stagiu  

 

Subsemnatul………………………………………………………, membru stagiar/titular cu legitimația 

nr………………., domiciliat în ……………………………… absolvent al cursului Evaluarea 

……………………………………………, desfășurat în perioada …………………………………, tel. 

……………………….., e-mail…………………………….. doresc să mă înscriu la examenul de 

finalizare stagiu, Sesiunea ………, care se va desfășura în perioada …….. 

 * Precizez faptul că am respectat cerințele prevăzute la art. 10 alin. (5) din Regulament, dar doresc 

să particip la examenul de finalizare a stagiului fără a parcurge etapa de stagiu practic. 

 * Precizez faptul că doresc să particip la examenul de finalizare a stagiului fără prezentarea fișei 

de stagiu, în baza art. 15 alin (2) din Regulament. 

Menționez că doresc să particip la examenul de finalizare stagiu organizat la Filiala ANEVAR: 

 NORD-VEST, cu sediul la Cluj-Napoca  

 NORD-EST, cu sediul la Iași 

 SUD-VEST, cu sediul la Craiova 

 SUD-EST, cu sediul la Constanța 

 BUCUREȘTI, cu sediul la București 

 SUD, cu sediul la București  

 VEST, cu sediul la Timișoara  

 CENTRU, cu sediul la Brașov 

* Se completează după caz. 

 Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de ANEVAR pentru îndeplinirea atribuțiilor sale 

astfel cum sunt acestea prevăzute în O.G. 24/2011 și pentru a primi informări referitoare la sesiunea de examene 

finalizare stagiu la care voi participa precum și alte comunicări de interes. 

DATA                                                                                                                                   SEMNĂTURA 
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Anexa nr. 3 la HCD nr. 52/2018 

 (Anexa la Regulamentul de acreditare) 

Cerere de înscriere la sesiunea de examene pentru dobândirea calității de membru acreditat  

al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

  

1. SOLICITARE ÎNSCRIERE LA SESIUNEA DE:  

 

ACREDITARE ……………, PENTRU SPECIALIZAREA:                                                  R 

REACREDITARE ……………, PENTRU SPECIALIZAREA:                                                  R 

 

EVALUARE ÎNTREPRINDERE, FOND DE COMERȚ ȘI ALTE ACTIVE NECORPORALE 

           EVALUARE BUNURI IMOBILE 

2. INFORMAȚII SOLICITANT 

2.1 DATE PERSONALE 

 Numele: 

 Prenumele: 

 Nr. Legitimație: 

2.2 DOMICILIUL 

 Strada / nr.: 

 Localitatea: 

 Județul: 

 Telefon / Fax: 

 E-mail: 

3. REGIMUL EXERCITĂRII PROFESIEI 

 □ PFA 

 □ Angajat în cadrul __________________________________________________________________ 

 Persoana de contact:______________________________________________ 

 Telefon / Fax: _______________________________ 

4 ASIGURARE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ  

 
□ Sunt asigurat prin programul ANEVAR–AON la ALLIANZ TIRIAC 

 
□ Nu sunt asigurat prin programul ANEVAR- AON și am atașat copia poliței de asigurare de 

răspundere civilă profesională 

 Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de ANEVAR pentru îndeplinirea atribuțiilor sale 

astfel cum sunt acestea prevăzute în O.G. 24/2011 și pentru a primi informări referitoare la desfășurarea examenului 

de acreditare/reacreditare. 

 

Data: ____/____/____      Semnătura: ___________________ 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 53/27.08.2018 

pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, unor persoane juridice 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr. 14/2018 privind acordarea calității de 

evaluator autorizat – membru corporativ unor persoane juridice, 

În conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și 

completările ulterioare, 

În temeiul art. 5 alin.(2) și al art. 8 alin.(8) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Se acordă calitatea de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, persoanelor juridice prevăzute în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – (1) În vederea emiterii autorizației și a înscrierii în Tabloul Asociației, la secțiunea c) „Membrii 

corporativi”, publicat pe pagina web a Asociației, persoanele juridice prevăzute la art. 1 vor face dovada 

deținerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională având limita de răspundere de 

minimum 50.000 euro și a achitării cotizației aferente primului an, în cuantum de 2.700 lei. Cotizația pe 

anul 2018 se poate achita în două tranșe după cum urmează: 1.000 lei la înscriere și 1.700 lei până la 

sfârșitul anului. 

(2) Termenul limită de îndeplinire a obligațiilor prevăzute la alin. (1) este 31 decembrie 2018. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 31.08.2018. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 

Anexă la HCD nr. 53/2018 

Lista persoanelor juridice cărora li se acordă calitatea de evaluator autorizat,                                

membru corporativ al ANEVAR 

Nr 

crt. 
Denumirea societatii CUI Judet 

Cod 

CAEN 
Administrator  

1 PRO ARTEVAL SRL 32745594 Suceava 7022 Placinta Cristina Elena - leg. nr. 15267 

2 SEVAL CERTEX SRL 35912450 Prahova 7490 
1. Beldeanu Liliana - leg. nr. 10615                                 

2. Beldeanu Calin Laurian- leg. nr. 10614 

3 HENT COM SRL 3990948 Bihor 6831 Hent Emanuela Iulia - leg. nr. 13119 

4 REVAL ASSETS SRL 39732443 Bucuresti 6831 Manea Laura Catalina - leg. nr. 17946 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 54/27.08.2018 

pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în 

cursul trimestrului al II-lea 2018 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare 

Având în vedere Referatul Comisiei de verificare și monitorizare aprobat pe cale electronică în data de 6 

iulie 2018, 

În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul 

evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările 

ulterioare și al art. 21 din Procedura de verificare și monitorizare a calității activității de evaluare, 

aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 81/2014, cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Se acordă calificativele de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul 

trimestrului al II-lea 2018, precum și măsurile corective profesionale conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – (1) Măsura corectivă profesională aplicată în cazul obținerii calificativului C constă în 

efectuarea a 8 ore de pregătire profesională suplimentară de către membrii titulari inspectați, respectiv de 

către membrii titulari care își desfășoară activitatea de evaluare ca angajat sau colaborator exclusiv al 

membrilor corporativi care au făcut obiectul inspecției.  

(2) Măsura corectivă profesională aplicată în cazul obținerii calificativului D constă în efectuarea a 16 ore 

de pregătire profesională suplimentară de către membrii titulari inspectați, respectiv de către membrii 

titulari care își desfășoară activitatea de evaluare ca angajat sau colaborator exclusiv al membrilor 

corporativi care au făcut obiectul inspecției. 

Art. 3. – Calificativele de verificare și măsurile corective profesionale vor fi comunicate individual 

membrilor corporativi/titulari care au făcut obiectul inspecției. 

Art. 4. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 31.08.2018. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

Anexa la HCD nr. 54/2018 

Lista calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați, care au fost inspectați în cursul 

trimestrului al II-lea 2018 

 
NR. 

CRT. 

MEMBRU CORPORATIV / 

TITULAR INSPECTAT 
ORAȘUL CALIFICATIV*  

MĂSURA 

CORECTIVĂ* 

OBSERVAȚII 

1.  BADEA RADU Oradea    

2.  BADULESCU ADINA CRISTINA Bucuresti    

3.  ZAINEA MIHAI Slobozia    

4.  COMPLEMENTAR SRL Oradea    

5.  EVALMOB SRL Oradea    

6.  JAKABFFY CSONGOR BENCZE Oradea    

7.  ANDREESCU MARIUS CONSTANTIN Targoviste    

8.  ROSCA DAN VASILE Viseu de Sus    

9.  MARCU CONSTANTA Bucuresti    

10.  PETRESCU PAUL ALIN Baia Mare    

11.  EFFICIENT SERV SRL Baia Mare    

12.  SABADIS MELANIA COSMINA Baia Mare    
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NR. 

CRT. 

MEMBRU CORPORATIV / 

TITULAR INSPECTAT 
ORAȘUL CALIFICATIV*  

MĂSURA 

CORECTIVĂ* 

OBSERVAȚII 

13.  BESCIU VALENTIN Turnu Magurele    

14.  CUTURELA NICOLAE Slobozia    

15.  URGENT CONSULTING EVAL SRL Caracal    

16.  LESCAE STOICA Slobozia    

17.  TUDOR CONSTANTIN Slobozia    

18.  MORARU ADRIANA Hirlau    

19.  FLORESCU VALENTINA OANA Iasi    

20.  GETYKA FINANCIAR SRL Iasi    

21.  BACIU VIRGIL MARCEL Sibiu    

22.  SERB CONSTANTIN OVIDIU Sibiu    

23.  POPESCU CRISTIAN Curtea de Arges    

24.  CRIORAL SRL Iasi    

25.  EVAL TOP PROIECT SRL Pitesti    

26.  PROFESIONAL CONSULTING SRL Iasi    

27.  STEINBACH SEVILLA Iasi    

28.  TOTAL ROM PROIECT SRL Pitesti    

29.  ADALEX EVALUARE SRL Bucuresti    

30.  EAST BRIDGE SRL Bucuresti    

31.  CAPATINA GEORGE TIBERIUS Pitesti    

32.  EVAL EXPERT SRL Dej    

33.  PIPER NICOLAE Cluj Napoca    

34.  COREX EVALUARI SRL Cluj Napoca    

35.  POP ADRIAN DORIN Cluj Napoca    

36.  REAL ESTATE VALUE SRL Iasi    

37.  TRUSTEVAL SRL Iasi    

38.  
KNIGHT FRANK ROMANIA 

VALUATION & PM SRL 
Bucuresti  

 
 

39.  VOICU GABRIEL Bucuresti    

40.  CHERECHES ALIN VASILE Deva    

41.  QUANTUM EVALUARI SRL Deva    

42.  DUSAN GHEORGHE Brad    

43.  GHERMAN OVIDIU FLORIN Orastie    

44.  POP ADRIAN Cluj Napoca    

45.  DOLHA CORINA Cluj Napoca    

46.  MILEA DAN Bucuresti    

47.  CONSULTING AG SRL Pitesti    

* Calificativele de verificare și măsurile corective profesionale se comunică individual. 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 55/27.08.2018 

pentru suplimentarea indemnizației pentru elaborarea suportului de curs de formare profesională 

pentru evaluarea bunurilor mobile – EBM 

În temeiul art. 5 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2012, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 
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Art. 1. – (1) Se aprobă suplimentarea indemnizației pentru elaborarea suportului de curs de formare 

profesională pentru evaluarea bunurilor mobile – EBM, cu 12.000 de eur, care se va acorda grupului de 

lucru înființat prin Hotărârea Consiliului director nr. 11/2017, cu modificările ulterioare. 

(2) Responsabilitatea împărțirii indemnizației membrilor grupului de lucru corespunzător contribuției 

fiecăruia revine președintelui grupului de lucru. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ al Asociației și pe pagina web a Asociației 

și intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 31.08.2018. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 56/27.08.2018 

pentru suplimentarea indemnizației pentru elaborarea suportului de curs de formare profesională 

pentru evaluarea întreprinderii – EI 

În temeiul art. 5 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2012, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – (1) Se aprobă suplimentarea indemnizației pentru elaborarea suportului de curs de formare 

profesională pentru evaluarea întreprinderii – EI, cu 12.000 de eur, care se va acorda grupului de lucru 

înființat prin Hotărârea Consiliului director nr. 10/2017, cu modificările ulterioare. 

(2) Responsabilitatea împărțirii indemnizației membrilor grupului de lucru corespunzător contribuției 

fiecăruia revine președintelui grupului de lucru. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ al Asociației și pe pagina web a Asociației 

și intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 31.08.2018. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 57/27.08.2018 

pentru aprobarea modelului cadru de Acord de parteneriat privind echivalarea formării 

profesionale în domeniul evaluării 

În temeiul art. 5 alin. (2) și al art. 8 alin. 8) lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările 

și completările ulterioare,  

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Se aprobă modelul cadrul de Acord de parteneriat privind echivalarea formării profesionale în 

domeniul evaluării, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Eventuale modificări ale modelului cadru aprobat conform art. 1 se pot analiza de către părți, 

urmând a fi convenite de comun acord. 

Art. 3. – Hotărârea Consiliului director nr. 47/2014 pentru aprobarea modelului cadru de Acord de 

parteneriat pentru echivalarea formării profesionale în domeniul evaluării se abrogă. 
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Art. 4. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 31.08.2018. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

Anexa la HCD nr. 57/2018 

ACORD DE PARTENERIAT 

privind echivalarea cursurilor de formare profesională în domeniul evaluării bunurilor 

Încheiat de către și între: 

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, cu sediul în București, Str. Scărlătescu 

nr. 7, sector 1, Cod 011158, reprezentată prin _________________________, în calitate de Președinte 

(denumită în continuare ”ANEVAR”),   

și 

Universitatea ___________________________________, reprezentată prin _______________________ 

Facultatea _________________________________  cu sediul în ______________________________, 

reprezentată prin __________________ și _____________________ (denumită în continuare 

”Universitatea”). 

Cele două organizații vor fi referite individual respectiv ca „ANEVAR" și „Universitatea”, și împreună 

ca „Parteneri de Acord" sau pe scurt „Partenerii".  

ARTICOLUL 1. Scopul colaborării 

1.1. Acest Acord de Parteneriat (denumit în continuare “Acordul”) stabilește obiectivele și cadrul general 

de cooperare între Parteneri, privind echivalarea cursului/cursurilor de formare profesională în domeniul 

evaluării din cadrul Programului de master______________________________/postuniversitar 

___________________________ al Universității, cu cursurile de formare profesională organizate de 

ANEVAR pentru specializarea/specializările ___________________________ numit în continuare 

”Programul”.  

1.2. Prezentul acord stabilește cadrul prin care participanții la Program pot obține o diplomă de absolvire 

a cursului, eliberată de către ANEVAR, în specializarea pentru care s-a solicitat echivalarea cursului de 

formare profesională.  

ARTICOLUL 2. Perioada de derulare a Acordului de parteneriat 

2.1. Partenerii sunt de acord să colaboreze în cadrul acestui Acord în scopul definit la Art. 1, pe o durată 

de patru ani de la data semnării sale. 

2.2. În condițiile în care se produc modificări ale tematicilor din domeniul evaluării bunurilor, la nivelul 

programei analitice (fișei disciplinei) în baza căreia s-a solicitat echivalarea cursului de formare 

profesională, este necesară depunerea de către Universitate, a unei noi cereri de echivalare și a dosarului 

cu documentele solicitate de ANEVAR (conform procedurii din Anexa nr. 2) 

2.3. Reînnoirea Acordului se va putea face prin depunerea cu șase luni înainte de expirarea perioadei de 

derulare a Acordului, a unei noi cereri de echivalare și a dosarului cu documentele solicitate de ANEVAR 

(conform cererii din Anexa nr. 1, cu respectarea procedurii din Anexa nr. 2).  

 

ARTICOLUL 3. Responsabilitățile Partenerilor 

3.1. Responsabilități ANEVAR 

a) să elaboreze Testele grilă, pentru examenul de echivalare a cursului de formare profesională. La 

examen pot participa absolvenții Programului care au obținut cel puțin nota 7 pentru raportul de evaluare 
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prezentat. Testul de verificare a cunoștințelor dobândite pe parcursul Programului are 150 de întrebări. 

Promovează examenul participanții care obțin la Test cel puțin nota 7. Testele, elaborate de o comisie de 

specialitate a ANEVAR, vor fi transmise Universității, în ziua examinării, stabilită conform pct. 3.2 lit. c);  

b) să elibereze diplomele de absolvire a cursului de formare profesională în specializarea pentru care s-a 

solicitat echivalarea prin prezentul Acord, pentru participanții care au obținut cel puțin nota 7, atât pentru 

raportul de evaluare prezentat, cât și la Testul grilă; 

c) să acorde participanților care au obținut diploma de absolvire a cursului, în specializarea echivalată 

conform prezentului Acord și care au depus la ANEVAR, în anul promovării examenului prezentat la   lit. 

a), un dosar de înscriere în acest sens, calitatea de membru stagiar ANEVAR, începând cu data de 1 

ianuarie a anului ulterior examenului; 

d) să organizeze pentru cei care dobândesc calitatea de membru stagiar conform prezentului Acord, 

desfășurarea etapei de stagiu practic și a examenului de finalizare a stagiaturii, conform Regulamentului 

de derulare și finalizare a stagiaturii, disponibil pe site-ul ANEVAR la rubrica Legislație; 

e) să permită absolvenților care dobândesc calitatea de membru stagiar, conform prezentului Acord, 

participarea gratuită, pe perioada stagiaturii, la un curs de formare profesională organizat de ANEVAR în 

specializarea pentru care s-a obținut echivalarea, în limita locurilor disponibile. 

3.2. Responsabilități Universitate 

a) să pună la dispoziție o sală de curs în vederea organizării examenului de echivalare a cursului de 

formare profesională, pentru participanții care au absolvit Programul și care au obținut nota 7 pentru 

raportul de evaluare prezentat. Notarea raportului de evaluare va fi realizată în cadrul Programului pentru 

care se solicită echivalarea. Examenul se va organiza în anul în care participanții au absolvit Programul, o 

singură dată. 

b) să constituie o comisie de examen și de supraveghere în care să participe alături de cadrele didactice de 

specialitate și lectorii ANEVAR agreați. 

c) să anunțe ziua examinării, cu (minim) 2 săptămâni în avans, printr-o cerere (modelul este prezentat în 

Anexa nr. 3), transmisă în atenția Președintelui Comisiei de calificare și atestare profesională a 

ANEVAR;  

d) să transmită la ANEVAR tabelul nominal al absolvenților Programului care au îndeplinit condițiile de 

participare la examenul de echivalare, împreună cu fișele de date personale ale participanților respectivi; 

e) să reactualizeze periodic conținutul aplicațiilor practice ale metodelor de evaluare a bunurilor, în baza 

cărora s-a solicitat echivalarea formării profesionale, astfel încât să se ia în considerare modificările 

tematicii din domeniul evaluării bunurilor; 

f) să faciliteze monitorizarea de către ANEVAR, a Programului pentru care s-a încheiat acest Acord 

(prezența unui lector ANEVAR agreat, la cel puțin un curs, acces la rapoartele de evaluare realizate de 

către participanți); 

g) să pună la dispoziția ANEVAR, cu titlu gratuit, o sală de curs pentru organizarea anuală, de către 

ANEVAR, a unei serii de curs de formare profesională ca evaluator. 

 

ARTICOLUL 4. Dispoziții finale 

4.1. ANEVAR își rezervă dreptul de a analiza periodic, împreună cu conducerea facultății și titularii 

disciplinelor de formare în domeniul evaluării, îndeplinirea condițiilor prezentului Acord. Neîndeplinirea 

responsabilităților de către părțile acestui Acord are ca efect rezilierea Acordului, care va fi comunicată în 

scris, prin notificare. 

4.2. Acest Acord poate fi modificat în orice moment, cu aprobarea ambilor parteneri, cu comunicarea în 

prealabil, în scris, prin notificări. 
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4.3. Orice litigii ce ar putea apărea în legătură cu aplicarea articolelor prezentului Acord se vor soluționa 

pe cale amiabilă și doar în extremis în instanță. 

4.4. La acest Acord sunt anexate Cererea de echivalare a cursurilor de formare în domeniul evaluării 

bunurilor din cadrul Programului Universității (Anexa nr. 1), Procedura privind echivalarea de către 

ANEVAR a cursurilor de formare în domeniul evaluării din cadrul programelor organizate de instituții de 

învățământ superior acreditate (Anexa nr. 2) și cererea pentru examenul scris organizat împreună cu 

ANEVAR (Anexa nr. 3), care fac parte integrantă din Acordul de Parteneriat. 

4.5. Prezentul Acord de Parteneriat a fost semnat astăzi ………………… în două exemplare, câte unul 

pentru fiecare partener. 

 

Asociația Națională a Evaluatorilor         Universitatea 

         Autorizați din România 

                                                                      _________________________________ 

 

            Președinte,                 Rector, 

     ______________________                              ___________________  

                                                                                                

                                                                              Facultatea 
                                              

__________________________________ 

  

                 Decan, 

                                             

_______________________________ 

                     

                                                                                                Director program, 

                                             

_______________________________ 

                  

                

                                                                                                                                  ANEXA NR. 1 

Nr. ………../……………. 

Către, 

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România  

 

 

Prin prezenta, Facultatea ……………………………… din cadrul Universității ……………………… 

din ……………………….., solicită echivalarea cursurilor de formare în domeniul evaluării bunurilor, din 

cadrul programului de master/postuniversitar cu denumirea …………………………..,………………… 

organizat de către instituția noastră. 

În cadrul Programului …………………………………………………..……………………………. este 

prevăzut un număr de ore de curs, respectiv de ore de aplicații practice/seminar, în domeniul evaluării 

bunurilor, în specializarea1…………………………….… ……………………………………………… 

după cum urmează: 

 Ore de curs ………….. ore 

 Ore de aplicații practice/seminar ………….. ore 

                                                 
1 De completat specializarea pentru care se solicită echivalarea. De exemplu: Evaluări de bunuri imobile, Evaluări de întreprinderi, fond de 

comerț și alte active necorporale sau Evaluări de bunuri mobile. 
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 Total2 ………….. ore 
 

Alăturat cererii noastre anexăm următoarele documente: 

1. Prezentarea programului de master/postuniversitar și motivația cererii de echivalare;  

2. Planul de învățământ al programului de master/postuniversitar; 

3. Tabelul cadrelor didactice titulare ale disciplinelor din cadrul cursurilor de formare în domeniul 

evaluării bunurilor; 

4. Programele analitice (fișele) ale cursurilor de formare în domeniul evaluării bunurilor; 

5. CV–urile cadrelor didactice titulare ale cursurilor de formare în domeniul evaluării bunurilor; 

6. Materialele didactice folosite la cursurile de formare în domeniul evaluării bunurilor. 

 

Decan,          Director program, 

 

Data:………………… 

 

ANEXA NR. 2 

Procedura privind echivalarea de către ANEVAR, a cursurilor de formare în domeniul evaluării 

bunurilor, din cadrul Programelor de master/postuniversitare, organizate de instituții de 

învățământ superior acreditate 

 

Universitatea ANEVAR 

I. Semnarea unui acord tip 

 1. Transmiterea către instituția de învățământ 

acreditată, a Listei de documente necesare, în 

următoarea ordine: 

 Cererea de echivalare curs de formare 

profesională; 

 O scurtă prezentare a programului de master/ 

postuniversitar și motivația solicitării echivalării 

cursului de formare profesională; 

 Planul de învățământ al Programului;  

 Tabelul cadrelor didactice titulare ale cursurilor de 

formare în domeniul evaluării bunurilor; 

 Programele analitice (fișele disciplinelor), cu 

detalierea numărului de ore alocat pe fiecare temă 

de curs/seminar, precum și modul de examinare a 

participanților și ponderea notei fiecărei examinări, 

în nota finală; 

 CV-urile cadrelor didactice titulare ale cursurilor 

de formare în domeniul evaluării bunurilor; 

 Materialele didactice folosite pentru predarea  

tematicilor în domeniul evaluării bunurilor. În 

cazul în care pentru o tematică sunt recomandate la 

bibliografie, mai multe materiale didactice, acestea 

se vor transmite, indicându-se pentru fiecare temă 

                                                 
2 Pentru fiecare specializare pentru care se solicită echivalarea cursului de formare profesională, trebuie să se cumuleze minimum 120 de ore 

de pregătire la sală, ore ce acoperă tematicile din cadrul programului cursului de formare profesională organizat de ANEVAR, în aceeași 

specializare pentru care se solicită echivalarea. 
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de curs, paginile de unde se predă. Excepție fac 

manualele de curs editate de IROVAL/ANEVAR, 

Standardele de evaluare a bunurilor obligatorii 

pentru membrii ANEVAR, Standardele 

Internaționale de Raportare Financiară, pentru care 

se va transmite doar un tabel în care se indică 

paginile recomandate ca bibliografie. 

1. Completarea Cererii pentru specializarea 

pentru care se solicită echivalarea (semnată de 

decan și directorul de program). Pentru fiecare 

specializare (EI, EPI, EBM) pentru care se 

solicită echivalarea cursului, se va depune un 

dosar separat ce cuprinde documentele solicitate 

de către ANEVAR. 

 

2. Transmiterea la ANEVAR a dosarului cu 

documente solicitate. 

 

 2. Recepția dosarului transmis de către la instituția de 

învățământ. 

3. Transmiterea dosarului președintelui Comisiei de 

relații interne și internaționale. 

4. Analiza dosarului în cadrul grupului de lucru al 

Comisiei de relații interne și internaționale și 

solicitarea eventualelor completări ale dosarului. 

5. Pe baza documentelor din dosar, Comisia de relații 

interne și internaționale face un referat de analiză pe 

care îl transmite spre avizare Comisiei de calificare și 

atestare profesională. 

 6. Comisia de relații interne și internaționale propune 

spre aprobare Consiliului director, Acordul cu 

instituția de învățământ superior solicitantă, în 

condițiile în care s-a obținut aviz favorabil din partea 

Comisiei de calificare și atestare profesională. 

3. Preluarea Acordului de parteneriat semnat de 

Președintele ANEVAR și transmiterea către 

ANEVAR a unui exemplar semnat și de către 

reprezentanții Universității și ai Facultății cu 

care s-a încheiat Acordul de parteneriat.  

7. Transmiterea Acordului de parteneriat semnat de 

către Președintele ANEVAR. 

8. Transmiterea fișei ce trebuie completată cu date 

personale ale absolvenților care au îndeplinit condițiile 

agreate în acord, în vederea eliberării diplomelor. 

9. Completarea dosarului cu un exemplar din acordul 

semnat de părți. 

II. Derularea acordului 

1. Transmiterea către ANEVAR a unui tabel cu 

numele absolvenților Programului, care au 

îndeplinit condițiile stabilite în Acord, împreună 

cu fișele de date personale ale  candidaților la 

examen.  

1. Primește tabelul nominal al absolvenților 

Programului care au îndeplinit condițiile stabilite în 

acord, împreună cu fișele de date personale completate 

pentru candidații la examen. 

2. Elaborează Testele grilă pentru examenul de 

echivalare a cursului de formare profesională și le 

transmite Universității, în ziua examinării. 

3. Eliberează diplomele de absolvire a cursului de 
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formare profesională în specializarea pentru care s-a 

încheiat Acordul de parteneriat și le pune la dispoziția 

membrilor stagiari primiți în ANEVAR pe baza 

Acordului, prin Filialele ANEVAR de care aceștia 

aparțin cu domiciliul.  

III. Prelungirea acordului de parteneriat 

1. Reînnoirea Acordului de parteneriat, prin 

depunerea unei noi cereri de echivalare și a 

dosarului cu documentele solicitate de 

ANEVAR, o dată la patru ani sau ori de câte ori 

se produc modificări la nivelul programei 

analitice agreate. 

2. Transmiterea către ANEVAR, cu șase luni 

înainte de expirarea duratei stabilite în Acordul 

de parteneriat, a Cererii de reînnoire a acordului 

de parteneriat, din partea instituției de 

învățământ superior acreditate (semnată de 

decanul facultății și directorul de program). 

1. Înainte cu șase luni de expirarea duratei stabilite în 

Acordul de parteneriat solicită instituției de învățământ 

superior demararea operațiunilor impuse de 

exercitarea opțiunii de reînnoire.  

2. Dacă cererea va fi primită, se reia procedura de la 

etapa I. 

 

 

ANEXA NR. 3 

CERERE* 

privind organizarea examenului scris 

 
* se va completa cu majuscule și se va transmite, însoțită de anexă, la adresa de e-mail acorduriuniversitati@anevar.ro cu 

minimum 10 zile lucrătoare înaintea datei la care a fost stabilit examenul 

Subsemnatul/Subsemnata _________________________________________________________________,  

telefon _______________________________________, email ____________________________________, 

directorul programului universitar ___________________________________________________________, 

organizat în cadrul _____________________________________________________________, în perioada 

________________________________________, vă rog să ne transmiteți subiectele pentru examenul scris, 

cu următoarele coordonate: 

 Data examenului: ______________________ 

 Locația: ___________________________ 

 Comisia: 

1. _________________________, telefon _______________,  e-mail_________________ 

2. _________________________, telefon ________________, e-mail_________________ 

 

 Număr candidați la examen3 ________ (conform anexă) 

și să ne comunicați numele persoanei desemnate să participe la examen din partea ANEVAR. 

 

                                                 
3 Numai participanții care au finalizat Programul pentru care ANEVAR a agreat echivalarea (conform HCD 20/21.02.2014) și 

au obținut nota minim 7 pentru raportul de evaluare, pot participa la examenul scris organizat de către instituția de învățământ 

superior acreditată, împreună cu ANEVAR. 

mailto:acorduriuniversitati@anevar.ro
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 Sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate în cerere să fie prelucrate de ANEVAR pentru 

îndeplinirea atribuțiilor sale, astfel cum sunt acestea prevăzute în O.G. 24/2011 și pentru a primi informări 

referitoare la examen precum și alte comunicări de interes. 
 

Anexez Lista nominală a candidaților la examen (în format excel) 

 

Data: ____/____/____      Semnătura: _____________________ 

 

 
 

Lista nominală a candidaților la examen* 

 

 

Dată examen:                                                                                                   * se va completa cu majuscule                                                        
 

Nr. 

crt 

Nume si 

prenume 

Program 

universitar 

Specializarea 

pe care susține 

examenul 

CNP 
Nume după 

căsătorie 
Telefon email Adresa 

 

Localitatea 

 

Județ 

1 

       

 

  2 

       

 

  …. 

       

 

   
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 58/27.08.2018 

privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Evaluatorului în anul 2018 

În temeiul art. 5 alin. (2) și al art. 8 alin. (8) lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările 

și completările ulterioare,  

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Întrucât în anul 2018, ziua de 9 septembrie va fi într-o zi de duminică, evenimentele dedicate 

acestei zile se organizează în data de 7 septembrie. 

Art. 2. – (1) În cadrul ceremoniei anuale organizate cu ocazia Zilei Evaluatorului se acordă  premiile 

stabilite prin Hotărârea Consiliului director nr. 59/2016, și anume: 

 I. Premii speciale: 

1. Premiul „Alexandru Gheorghiu” – domnului Ion Anghel, fost președinte ANEVAR, 

membru de onoare al ANEVAR 

2. Premiul pentru o carieră de valoare – domnului Radu Dimitriu, membru acreditat 

3. Premiul pentru colaborarea remarcabilă cu ANEVAR – IVSC – The International 

Valuation Standards (IVS) Council 

4. Premiul pentru sprijinirea profesiei de evaluator – domnului Filip Stoica fost președinte 

ANEVAR, membru de onoare al ANEVAR 

II. Premii care se acordă de către un juriu: 

1. Premiul pentru cel mai apreciat speaker ANEVAR  

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

(2) Premiul președintelui ANEVAR se va stabili în ziua evenimentului. 
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(3) Premiile se vor acorda cu respectarea Procedurii de acordare a premiilor stabilită prin HCD nr. 

59/2016. 

Art. 3. – Pentru ediția 2018, comisia de nominalizare pentru acordarea premiilor prevăzute la pct. II este 

compusă din următoarele persoane: dna. Rodica Hășmășan, dl. Dan Ivănescu, dna. Elena Apostolescu și 

dl. Gheorghe Vîță. 

Art. 4. – Pentru ediția 2018, juriul care va stabili câștigătorii premiilor prevăzute la pct. II este compus 

din următoarele persoane: dna. Olga Jalobă, dl. Ion Anghel, dl. Filip Stoica, dl. Sorin Petre și dl. Marian 

Petre. 

Art. 5. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data de 7 septembrie 2018. 

Data intrării în vigoare: 07.09.2018. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 59/24.09.2018 

 

În temeiul art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (8) lit. f) și al art. 13 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 

privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu 

modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere solicitările membrilor ANEVAR din cursul anului 2018, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – (1) Se aprobă transformarea următoarelor seminare în domeniul evaluării, din seminare de 6 ore, 

în seminare de 8 ore: 

 D 52 - Analiza pieței imobiliare și analiza celei mai bune utilizări. Aplicații - 8 ore, 

 D 53 - Abordarea prin piață în evaluarea proprietății imobiliare. Aplicații - 8 ore, 

 D 54 - Abordarea prin venit în evaluarea proprietății imobiliare. Aplicații - 8 ore, 

 D 55 - Abordarea prin cost în evaluarea proprietății imobiliare. Aplicații - 8 ore, 

 D 57 - Evaluarea proprietăților imobiliare de tip comercial. Studii de caz - 8 ore. 

(2) Materialele aferente seminarelor prevăzute la alin. (1) se vor completa cu câte 3 aplicații fiecare. 

(3) La aceste seminare, partea variabilă a cotizației se calculează corespunzător seminarelor de 8 ore, 

respectiv 400 lei. 

(4) Seminarele vor primi coduri noi, de la Departamentul Pregătire profesională, pentru evitarea unor 

eventuale confuzii. 

Art. 2. – (1) Se aprobă transformarea seminarului D 56 - Standarde aplicabile în evaluarea proprietății 

imobiliare. Practica profesională din seminar de 6 ore în seminar de 4 ore. 

(2) Materialul seminarului prevăzut la alin. (1) nu va suferi modificări, dar partea variabilă a cotizației se 

calculează corespunzător seminarelor de 4 ore, respectiv 300 lei. 

(3) Seminarul va primi un cod nou, de la Departamentul Pregătire profesională, pentru evitarea unor 

eventuale confuzii. 

Art. 3. – Programul de pregătire profesională a membrilor ANEVAR pentru anul 2018, aprobat prin 

Hotărârea Consiliul director nr. 62/2017, cu modificările ulterioare se modifică în mod corespunzător. 
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Art. 4. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 25.09.2018. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 60/27.09.2018 

pentru  reînnoirea mandatului administratorului  

 societății IROVAL – CERCETĂRI ÎN EVALUARE S.R.L. 

În conformitate cu prevederile art. 194 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 1961 alin.(1) din Legea 

societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. 15.3 din Statutul 

societății IROVAL – CERCETĂRI ÎN EVALUARE S.R.L., 

În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011, privind unele măsuri în domeniul 

evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr.99/2013, cu modificările și completările 

ulterioare, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Se reînnoiește mandatul de administrator al doamnei MOLDOVEANU DANIELA – CORINA, 

cetățean român, născută la data de 18.06.1951 în Municipiul București, sector 1, domiciliată în 

Municipiul București, sector 3, Int. Sectorului 3, bl. A2, ap. 6, identificată cu C.I. seria RR nr. 686142, 

eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 3, cod numeric personal 2510618400300, pentru încă un mandat de 

patru ani, cu începere de la data de 21.10.2018.   

Art. 2. – Se aprobă depunerea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a 

Actului constitutiv al societății IROVAL ─ CERCETĂRI ÎN EVALUARE S.R.L. actualizat cu 

modificările aprobate la art. 1 din prezenta hotărâre.      

Art. 3. – Se împuternicește doamna Dana Ababei, președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România, pentru a aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

Art. 4. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 03.10.2018. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 61/27.09.2018 

pentru aprobarea unor reduceri membrilor stagiari 

În temeiul art. 5 alin. (2) și al art. 8 alin. (8) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările 

și completările ulterioare,  

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 
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Art. 1. – Se aprobă următoarele reduceri pentru membrii stagiari începând din anul 2019: 

1. Candidații la examenul național, care iau nota cea mai mare la acest examen, vor avea un discount de 

50% din partea variabilă a cotizației; 

2. Candidații la examenul național, care iau următoarea cea mai mare notă la acest examen și care au 

absolvit studiile de licență în anul în curs, vor avea un discount de 25% din partea variabilă a cotizației. 

3. Cele două discount-uri nu se cumulează. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 03.10.2018. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 62/27.09.2018 

pentru suspendarea aplicării unor prevederi din cadrul reglementărilor adoptate de către Asociația 

Națională a Evaluatorilor Autorizați din România  

În temeiul art. 5 alin. (2) și al art. 8 alin. (8) lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările 

și completările ulterioare, 

În conformitate cu art. 3 alin. (2) și cu art. 6 lit. e) din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

353/2012, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Se suspendă aplicarea prevederilor din cadrul reglementărilor adoptate de către Asociația 

Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, care conferă președinților de comisii de specialitate 

atribuții în desfășurarea activității curente a ANEVAR, până la modificarea acestora. 

Art. 2. – Președintele Comisiei juridice cu sprijinul angajaților Asociației va elabora proiectele de 

modificare a reglementărilor și le va prezenta spre aprobare Consiliului director. 

Art. 3. – Până la aprobarea noilor reglementări, deciziile de coordonare ale activităților curente ale 

ANEVAR care reveneau președinților Comisiilor de specialitate se vor lua de către președintele 

ANEVAR și de către directorul general, conform prevederilor stabilite prin Ordin al președintelui 

Asociației. 

Art. 4. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 17.10.2018. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 63/25.10.2018 

pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, unor persoane juridice 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr. 16/2018 privind acordarea calității de 

evaluator autorizat – membru corporativ unor persoane juridice, 
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În conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și 

completările ulterioare, 

În temeiul art. 5 alin.(2) și al art. 8 alin.(8) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – (1) Se acordă calitatea de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, persoanelor juridice prevăzute în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

(2) Calitatea de evaluator autorizat se obține cu data de 5 noiembrie 2018 numai cu condiția dovedirii 

deținerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională, conform art. 2. 

Art. 2. – (1) În vederea emiterii autorizației și a înscrierii în Tabloul Asociației, la secțiunea c) „Membrii 

corporativi”, publicat pe pagina web a Asociației, persoanele juridice prevăzute la art. 1 vor face dovada 

deținerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională având limita de răspundere de 

minimum 50.000 euro și a achitării cotizației aferente primului an, în cuantum de 2700 lei. Cotizația pe 

anul 2018 se poate achita în două tranșe după cum urmează: 1000 lei la înscriere și 1700 lei până la 

sfârșitul anului. 

(2) Termenul limită de achitare a cotizației aferente anului 2018 este 31 decembrie 2018. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 25.10.2018. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

Anexă la HCD 63/2018 

 

Lista persoanelor juridice cărora li se acordă calitatea de evaluator autorizat,  

membru corporativ al ANEVAR 

Nr 

crt. 
Denumirea societatii CUI Judet 

Cod 

CAEN 
Administrator  

1 E-VALOAREA SRL 39932778 Iasi 6831 Moraru Adriana - leg. nr. 14348 

2 KIDO ADVISORS SRL 33150985 Prahova 7022 
1. Dobrogeanu Bogdan Costin - leg. nr. 12159                                                         

2. Sirbu Madalina Elena - leg. nr. 18106 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 64/25.10.2018 

privind pierderea calității de evaluator autorizat prin retragere din proprie inițiativă, a unor 

persoane fizice, membri ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr.17/2018 privind pierderea calității de 

evaluator autorizat, prin retragere din proprie inițiativă a unor persoane fizice, 

În conformitate cu prevederile art. 30 din Procedura privind dobândirea, menținerea, pierderea calității 

de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, precum și alte prevederi 

referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociații, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului director nr. 19/2014, cu modificările și completările ulterioare, 
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În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011, privind unele măsuri în domeniul 

evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările 

ulterioare, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Se aprobă solicitarea retragerii calității de evaluator autorizat, membrilor Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, persoane fizice prevăzute în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 25.10.2018. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

Anexa la HCD 64/2018 

Lista membrilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, persoane fizice, 

cărora li se aprobă solicitarea retragerii calității de evaluator autorizat 

Nr. 
crt. 

Nume si Prenume 
Nr. 

Legitimatie 

Data pierderii 
calității de evaluator 

autorizat 
Județ Observații 

1 TODICA MIOARA 16688 01.01.2019 Bacau Cererea nr. 417/08.10.2018 

2 PETRE ANA 18203 
Data intrării în vigoare 

a prezentei hotărâri. 
București Cererea nr. 428/17.10.2018 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 65/26.10.2018 

pentru stabilirea cuantumului și termenelor pentru achitarea cotizației de membru titular și 

membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, pe anul 2019 

În temeiul art. 5 alin. (2) și al art. 8 alin. (8) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările 

și completările ulterioare,  

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Pentru anul 2019, se stabilesc cuantumul și termenele de plată pentru achitarea cotizației de 

membru titular și membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România după 

cum urmează: 

a) Pentru membrii titulari cotizația este formată dintr-o parte fixă și o parte variabilă. 

b) Partea fixă a cotizației se stabilește conform tabelului de mai jos și neachitarea sa în cuantumul și la 

termenele stabilite  determină pierderea calității conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. c) din OG nr. 

24/2011. 

Tabel nr. 1 

Cotizație anuală Termen Cuantum 

Membru titular Până la data de 31 martie pentru anul în curs – nivel 1 700 lei 

 Până la data 31 decembrie pentru anul în curs – nivel 2 1050 lei 

Membru acreditat Până la data de 31 martie pentru anul în curs – nivel 1 800 lei 

 Până la data de 31 decembrie pentru anul în curs – nivel 2 1.200 lei 
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c) Partea fixă a cotizației de membru titular include:  

1. Seminarul D 2019 „Seminar de standarde și legislație”– 8 h de pregătire continuă;  

2. Prima de asigurare de răspundere civilă profesională, pentru persoane fizice, nivel minim 10.000 Euro;  

3. Abonament la revista trimestrială pe teme de evaluare, editată de Asociație – Valoarea oriunde este ea.  

d) Partea variabilă a cotizației se stabilește în funcție de opțiunile fiecărui membru titular cu privire la 

efectuarea programului obligatoriu de pregătire și se calculează conform cotelor stabilite în programul 

anual de pregătire aferent anului 2019. 

e) Neefectuarea programului obligatoriu de pregătire la sfârșitul fiecărui an calendaristic determină 

suspendarea calității de membru titular, respectiv încetarea de drept a acestei calități, conform art. 18 din 

OG nr. 24/2011. 

f) Plata cotei variabile a cotizației se realizează la înscrierea la oricare dintre formele de pregătire 

profesională organizate de ANEVAR. 

Art. 2. –  Membrii inactivi sunt scutiți de plata cotizației pe perioada inactivității. 

Art. 3. – Partea fixă a cotizației pentru membrii titulari suspendați cărora le încetează suspendarea și 

pentru membrii inactivi care se reactivează este corespunzătoare nivelului 1, indiferent de data la care își 

schimbă calitatea. 

Art. 4. – Pentru membrii corporativi cotizația se stabilește conform tabelului de mai jos și neachitarea sa 

în cuantumul și la termenele stabilite  determină pierderea calității conform prevederilor art. 24 lit. a) din 

OG nr. 24/2011. 

Tabel nr. 2 

Cotizație anuală Termen Cuantum 

Membru corporativ Până la data 31 martie pentru anul în curs - nivel 1 1.700 lei 

 Până la data 31 decembrie pentru anul în curs - nivel 2 2.550 lei 

 În anul înscrierii în Asociație 2.700 lei, care se achită în două 

tranșe: 1.000 lei la înscriere și 

1.700 lei până la sfârșitul 

primului an calendaristic 

Art. 5. – Pentru angajații cu normă întreagă la IROVAL, foștii președinți și membrii de onoare care au și 

calitatea de membri titulari, cotizația este 0 lei. 

Art. 6. – Pentru membrii ANEVAR care dețin calitatea de Evaluator European Recunoscut - Recognised 

European Valuer – REV cotizația aferentă acestei calități se stabilește conform tabelului de mai jos: 

Tabel nr. 3 

Cotizații și taxe membri REV 

1. Cotizație pentru primul an  REV  150 Euro 

2. Cotizație anuală REV  120 Euro 

Art. 7. – Cu data de 1 ianuarie 2019, Hotărârea Consiliului director nr. 63/2017 pentru stabilirea 

cuantumului și termenelor pentru achitarea cotizației de membru titular și membru corporativ al 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, cu modificările ulterioare și Hotărârea 

Consiliului director nr. 66/2017 pentru aprobarea Listei cotizațiilor Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România aferente anului 2018 se abrogă. 

Art. 8. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web.  

Data intrării în vigoare: 26.10.2018. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 66/26.10.2018 

pentru stabilirea cuantumului și termenului de plată a cotizației anuale a membrilor stagiari ai 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, pentru anul 2019        

În temeiul art. 5 alin. (2) și al art. 8 alin. (8) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările 

și completările ulterioare,  

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Se stabilește cotizația anuală a membrilor stagiari ai Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România pentru anul 2019, formată dintr-o parte fixă în cuantum de 500 lei și o parte 

variabilă. 

Art. 2. – (1) Partea fixă a cotizației pentru primul an de stagiu se achită la înscrierea la examenul pentru 

dobândirea calității de membru stagiar, dovada achitării acesteia constituind unul din documentele 

obligatorii din dosarul de înscriere.  

(2) Membrii stagiari care se înscriu în Asociație în temeiul art. 15 alin. (6) și dobândesc această calitate 

începând cu data de 1 ianuarie 2019 au obligația achitării părții fixe a cotizației anuale aferente anului 

2019, în cuantum de 500 lei, la înscrierea în Asociație, dovada achitării acesteia constituind unul din 

documentele obligatorii din dosarul de înscriere.  

(3) Partea fixă a cotizației pentru al doilea an de stagiu (pentru membrii stagiari care au dobândit această 

calitate începând cu data de 1 ianuarie 2018) este tot în cuantum de 500 de lei și se achită până la 31 

decembrie 2019. 

Art. 3. – Partea variabilă a cotizației se stabilește și se calculează conform cotelor stabilite în programul 

anual de pregătire profesională inițială/continuă, cu termen de plată conform prevederilor din contractul 

de pregătire profesională în domeniul evaluării. 

Art. 4. – În conformitate cu prevederile art. 24 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011, neplata 

cotizației anuale în cuantumul și la termenul stabilit la art. 1 și 2  atrage excluderea de drept a membrului 

stagiar în cauză, din Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România. 

Art. 5. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Art. 6. – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului director nr. 64/2017 pentru 

stabilirea cuantumului și termenului de plată a cotizației anuale a membrilor stagiari ai Asociației 

Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România se abrogă. 

Data intrării în vigoare: 26.10.2018. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 67/26.10.2018 

pentru aprobarea Listei indemnizațiilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România aferente anului 2019 

În temeiul art. 5 alin. (2) și al art. 8 alin.(8) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și 

completările ulterioare, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 
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Art. 1. – Se aprobă Lista* indemnizațiilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

aferente anului 2019, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data de 1 ianuarie 2019. 

Art. 3. – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliul director nr. 65/2017 se 

abrogă. 

*Nu se publică. 

Data intrării în vigoare: 01.01.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 68/09.11.2018 

pentru aprobarea organizării seminarului D 49 - Evaluarea proprietății imobiliare - Ediția 2018, la 

solicitarea unui membru corporativ 

În temeiul art. 5 alin. (2) și art. 13 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri 

în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și 

completările ulterioare, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Prin excepție de la prevederile pct. 10.8 din Programul de pregătire profesională continuă a 

membrilor titulari ANEVAR pentru anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 62/2017, cu 

modificările ulterioare, se aprobă organizarea seminarului D 49 - Evaluarea proprietății imobiliare - 

Ediția 2018, la sală, seminar de 12 h, la un tarif de 500 lei/cursant, pentru un număr de cca 60 de cursanți, 

angajați/colaboratori ai Eval Transilvania Consulting care va suporta cheltuielile logistice (convocare, 

organizare, sala curs, protocol, masa și cazare lector). 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ al Asociației și pe pagina web a Asociației 

și intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 09.11.2018. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 69/09.11.2018 

pentru aprobarea organizării a două seminare la solicitarea unei instituții bancare 

În temeiul art. 5 alin. (2) și art. 13 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri 

în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și 

completările ulterioare, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Prin excepție de la prevederile pct. 10.8 din Programul de pregătire profesională continuă a 

membrilor titulari ANEVAR pentru anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 62/2017, cu 

modificările ulterioare, se aprobă organizarea următoarelor seminare, pentru un număr de 18 cursanți, 
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angajați/colaboratori ai Băncii Transilvania care va suporta cheltuielile logistice (convocare, organizare, 

sala curs, protocol, masa și cazare lector): 

 Seminarul D 48 – Verificarea la zi… a evaluării   

 Seminarul D 34 – Evaluarea mașinilor, echipamentelor și instalațiilor pentru garantarea 

împrumuturilor.   

Art. 2. – Costul total al celor două seminare pentru cei 18 participanti este de 15.000 lei. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ al Asociației și pe pagina web a Asociației 

și intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 09.11.2018. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 70/09.11.2018 

pentru aprobarea organizării unui colocviu la solicitarea unei instituții  

 

În temeiul art. 5 alin. (2) și art. 13 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri 

în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și 

completările ulterioare, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – (1) Se aprobă organizarea unui colocviu la solicitarea SIF Transilvania, care va suporta 

cheltuielile logistice (convocare, organizare, sala curs, protocol, masa și cazare lector). 

(2) Principalele teme avute în vedere sunt: 

• Trecerea în revistă a abordărilor în evaluare și a noutăților în materie  (Accent pe evaluarea 

întreprinderilor); 

• Actualizarea cunoștințelor privind evaluarea din punct de vedere al entității de investiții și legislației 

AFIA (legislație specifică pieței de capital). 

Art. 2. – Durata totală a colocviului este de 16 ore didactice pe parcursul a două zile, iar tariful este de 

800 lei/participant. 

Art. 3. – La finalul colocviului, participanții vor susține un test grilă de verificare, iar celor care îl vor 

promova li se vor echivala 16 ore de pregătire continuă. 

Art. 4. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ al Asociației și pe pagina web a Asociației 

și intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 09.11.2018. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 71/19.11.2018 

pentru modificarea componenței Comisiei de examinare la examenul de atribuire a calității de 

membru stagiar al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România,                            

sesiunea noiembrie 2018  

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) din Regulamentul de organizare a examenului de atribuire 

a calității de membru stagiar, aprobat prin HCD nr. 40/2015, cu modificările ulterioare;  
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În temeiul art. 5 alin.(2) și art. 8 alin. (8) lit. n) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și 

completările ulterioare 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Comisia de examinare la examenul de atribuire a calității de membru stagiar al Asociației 

Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, sesiunea noiembrie 2018, prevăzută în anexa nr. 2 la 

Hotărârea Consiliul director nr. 48/2018 se modifică și va avea următoarea componență:  

1. Dl. Sorin Petre, președinte 

2. Dl. Laurențiu Stan, membru 

3. Dna. Delia Bratu, membru 

4. Dna. Anuța Stan, membru 

5. Dl. Adrian Vascu, membru 

6. Dl. Viorel Apostol, membru 

7. Dl. Gheorghe Vîță, membru 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 19.11.2018. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 72/07.12.2018 

pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, unor persoane juridice 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr. 19/2018 privind acordarea calității de 

evaluator autorizat – membru corporativ unor persoane juridice, 

În conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și 

completările ulterioare, 

În temeiul art. 5 alin.(2) și al art.8 alin.(8) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – (1) Se acordă calitatea de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, persoanelor juridice prevăzute în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

(2) Calitatea de evaluator autorizat se obține cu data de 1 ianuarie 2019 numai cu condiția dovedirii 

deținerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională, conform art.2, cel târziu până la 

data de 31 decembrie 2018. 

Art. 2. – (1) În vederea emiterii autorizației și a înscrierii în Tabloul Asociației, la secțiunea c) „Membrii 

corporativi”, publicat pe pagina web a Asociației, persoanele juridice prevăzute la art. 1 vor face dovada 

deținerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională având limita de răspundere de 

minimum 50.000 euro și a achitării cotizației aferente primului an, în cuantum de 2700 lei. 

(2) Termenul limită de achitare a cotizației aferente anului 2019 este 31 decembrie 2019. 
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Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 12.12.2018. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 

Anexă la HCD nr. 72/2018 

Lista persoanelor juridice cărora li se acordă calitatea de evaluator autorizat,  

membru corporativ al ANEVAR 

 

Nr 

crt. 
Denumirea societatii CUI Judet 

Cod 

CAEN 
Administrator 

1 ALPHA VALUATION SRL 29123842 Bucuresti 7022 Lintaru Mihaela Catalina, 11375 

2 AUDEVAL BV SRL 38402897 Brasov 7490 Bufnea Ovidiu Eugen, 11020 

3 BP EVALCONT SRL 40055668 Arad 6920 Bun Petru Ovidiu, 11054 

4 C & I-CIRA SRL 30054746 Bacau 7490 Lazar Alina Elena, 13611 

5 CEAROM EVALUARI SRL 40056744 Galati  6831 Vieru Laurentiu Emil, 17709 

6 DIBALCRIS CONSULTING SRL 34017031 Bihor 7022 Bala Florin Cristian, 18502 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 73/07.12.2018 

privind pierderea calității de evaluator autorizat prin retragere din proprie inițiativă, a doamnei 

Avramescu Mioara, membru titular al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr. 18/2018 privind pierderea calității de 

evaluator autorizat, prin retragere din proprie inițiativă a doamnei Avramescu Mioara, 

În conformitate cu prevederile art. 30 din Procedura privind dobândirea, menținerea, pierderea calității 

de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, precum și alte prevederi 

referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociații, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului director nr. 19/2014, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011, privind unele măsuri în domeniul 

evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Se aprobă solicitarea retragerii calității de evaluator autorizat, membru titular al Asociației 

Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, a doamnei Avramescu Mioara, din județul Argeș, 

având legitimația nr. 10339. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 12.12.2018. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 74/07.12.2018 

pentru constatarea pierderii calității de evaluator autorizat, membru corporativ,  

a societății RCS EVALUARI SI EXPERTIZE SRL 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr. 21/2018 pentru adoptarea unei hotărâri 

de constatare a pierderii calității de evaluator autorizat, membru corporativ, a societății RCS 

EVALUARI SI EXPERTIZE SRL ca urmare a radierii acesteia din evidențele Registrului Comerțului.         

În temeiul art. 5 alin. (2), al art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și 

completările ulterioare și al art. 24, lit. f) din Procedura privind dobândirea, menținerea, pierderea 

calității de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, precum și alte 

prevederi referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociații, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului director nr. 19/2014, cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Se constată pierderea calității de evaluator autorizat, membru corporativ, a societății RCS 

EVALUARI SI EXPERTIZE SRL, având autorizația nr. 0155, ca urmare a radierii acesteia din evidențele 

Registrului Comerțului. 

Art. 2 – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 12.12.2018. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 75/07.12.2018 

pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru titular al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România  

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr. 20/2018  privind acordarea calității de 

evaluator autorizat – membru titular unor persoane fizice, 

În conformitate cu prevederile art.16 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și 

completările ulterioare, 

În temeiul art. 5 alin.(2) și al art. 8 alin.(8) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Se acordă calitatea de evaluator autorizat, membru titular al Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România, începând cu data de 1 ianuarie 2019, persoanelor fizice prevăzute în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a promovării examenului de finalizare a stagiaturii. 

Art. 2. – (1) În vederea înscrierii în Tabloul Asociației, la secțiunea a) „Membrii titulari”, publicat pe 

pagina web a Asociației, persoanele fizice vor face dovada achitării părții fixe a cotizației aferente anului 

2019 și a deținerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională având limita de 

răspundere de minimum 10.000 euro.  

(2) Programul obligatoriu de pregătire continuă urmează să fie îndeplinit începând cu anul 2019. 

(3) Termenul limită de îndeplinire a obligațiilor prevăzute la alin.(1) și (2)  este 31 decembrie 2019. 
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Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 12.12.2018. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

Anexă la HCD nr. 75 /2018 

Lista persoanelor fizice cărora li se acordă calitatea de evaluator autorizat,                                   

membru titular al ANEVAR 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume Județ Specializare Profesia 

1 ADAM RADU PETRU Alba EPI inginer 

2 AMARGHIOALEI VIOREL Giurgiu EPI inginer 

3 AMARISCAI NICULINA Cluj EPI economist 

4 ANDRAS ROBERT Covasna EPI economist 

5 ANDREIANA ALEXANDRA FLAVIA Timis EPI inginer 

6 APOSTOL CAMELIA MIRONA Ilfov EPI jurist 

7 BAJDU STERE Constanta EPI economist 

8 BANCIU IOAN Bihor EPI inginer 

9 BARABOI DAN RADU Brasov EPI inginer 

10 BECEANU LUIZA FLORENTINA Braila EPI jurist 

11 BENEDEK LEVENTE Covasna EPI economist 

12 BIRIS COSMIN Brasov EPI economist 

13 BOCA MIHAITA Suceava EPI economist 

14 BORLEA CALIN BOGDAN Arad EPI inginer 

15 BRANEANU ELIZA Suceava EPI jurist 

16 BRATU OCTAVIAN Arges EPI economist 

17 BROASCA ELENA LUMINITA Constanta EPI economist 

18 BUCUR GEORGE Constanta EPI economist 

19 BUCUR SORIN ADRIAN Tulcea EPI inginer 

20 BUNESCU ADRIAN NICOLAE Arges EPI stiinte militare 

21 CAZACU ADRIANA Bucuresti EPI economist 

22 CENTIU ALEXANDRU Brasov EPI inginer 

23 CHIFAN ALEXANDRINA Iasi EPI economist 

24 CHIRICUTA ANDREI Bucuresti EPI inginer 

25 CHIROIU BOTEANU COSTIN STEFAN Bucuresti EPI inginer 

26 CIMPOAE IULIAN IONUT Teleorman EPI inginer 

27 COMAN LIVIA FELICIA Timis EPI licentiat în informatica 

28 COMSA TRAIAN VASILE Valcea EPI inginer 

29 CROITORU MIRELA LIZICA Prahova EPI jurist 

30 DANILESCU BRINDUSA ELENA Bucuresti EPI inginer 

31 DIMA NICOLAE DANIEL Constanta EPI economist 

32 DINU  ISAC  DIANA VALERIA Brasov EBM inginer 

33 DOGAR CRISTIAN GRIGORE Cluj EPI inginer, economist 

34 DRAGHITA ADRIAN MIRON Alba EPI economist 

35 DRAGHITA TUTU OVIDIU Alba EPI economist 
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36 DUMITRU GRIGORAS ALIN Mures EPI economist 

37 EREMIA LAURA MARIANA Constanta EPI economist 

38 ERMINEANU ANDREEA DANA Bucuresti EPI economist 

39 GAGU RADU MARIAN Bucuresti EPI inginer 

40 GEAMBAZU ADRIAN Tulcea EPI 
licentiat în relatii internationale 

si studii europene 

41 GEORGESCU CARMEN MARIA Bucuresti EPI economist 

42 GIRU MARIUS EMILIAN Caraș Severin EPI inginer 

43 GORON CODRIN TULIU Cluj EPI economist 

44 GREAVU CARMEN VERONICA Brasov EPI licentiat în jurnalistică 

45 GROSU IONELA LAURA Suceava EPI economist 

46 GYORGY KAROLY Harghita EPI economist 

47 HRITCU ALINA Constanta EPI economist 

48 ILIE MIHAELA Dolj EPI inginer 

49 ILIESCU FLORICA LILIEANA Arges EPI economist 

50 ILIS MARIAN FLORIN Bistrita Nasaud EPI economist 

51 ION MARIANA Bucuresti EPI economist 

52 IORDACHE CONSTANTIN Prahova EPI inginer 

53 IVAN MARIUS Bucuresti EPI economist 

54 IVAN SIMONA Braila EPI economist 

55 KULCSAR STEFAN Brasov EPI jurist 

56 LENGHEL RADU DORIN Maramures EPI economist 

57 LOMICOVSCHI CRISTIAN LAURENTIU Suceava EPI inginer 

58 LVOVSCHI NICOLAE Bucuresti EPI inginer 

59 MAGHIAR DUMITRU SORIN Bihor EPI inginer, economist 

60 MAMBET MELEK Constanta EPI jurist 

61 MARCOVICIU CATALINA IOANA Sibiu EPI economist 

62 MARGARIT MIHAI Bucuresti EPI jurist 

63 MARTINESCU VIVIANA MIHAELA Arges EPI licentiat în matematică 

64 MATEI CRISTIAN GABRIEL Bucuresti EPI jurist 

65 MAXIM ANDREEA MARIA Cluj EPI jurist 

66 MAXIM NICOLAE PETRU Alba EPI inginer 

67 MICLIUC OANA Suceava EPI economist 

68 MICU AURICA Galati EPI jurist 

69 MIHAI DENISA MIHAELA Bucuresti EPI economist 

70 MIHAI TANTA Bucuresti EPI inginer 

71 MOCANU GIORGIA DEMETRA Vrancea EPI economist 

72 MOCIRAN HORATIU ALIN Cluj EPI inginer 

73 MUNTEANU NICOLETA MIRELA Galati EPI economist 

74 MURARU BOGDAN ANDREI Iasi EPI jurist 

75 MUSCA CIPRIAN DUMITRU Suceava EPI inginer 

76 NACU ENACHE ION Bucuresti EPI jurist 

77 NEAGU ELISABETA Constanta EPI economist 

78 NICA SIMONA NICOLETA Bacau EPI economist 

79 NICOLAU MADALINA Bucuresti EPI economist 

80 NICULAE CRISTIAN Bucuresti EPI economist 
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81 NICULICI VLAD Mures EPI inginer 

82 OGRINJA MARIAN Teleorman EPI inginer 

83 OPREA MANUELA IOANA Arges EPI economist 

84 PANUTA MARIUS ADRIAN Teleorman EPI inginer 

85 PASCU NEDELCU MARIA Bucuresti EPI economist 

86 PATRAS IONUT Neamt EPI inginer 

87 PAVLICU SORIN Constanta EPI economist 

88 PIELARU CORINA DELIA Arges EPI economist 

89 POPOVICI PETRUT CLAUDIU Bacau EPI inginer 

90 POSTAVEANU VASILE BOGDAN Arad EBM economist 

91 PUIU IONEL Neamt EPI inginer 

92 RATIU COSMANESCU ALINA IOANA Bucuresti EPI economist 

93 RICU FLORIAN DAN Bucuresti EPI economist 

94 RICU MADALINA TEODORA Tulcea EPI economist 

95 ROSU MARIUS CATALIN Bucuresti EPI inginer 

96 RUKAJ ERVIN Bihor EPI jurist 

97 RUSU LAURA GABRIELA Neamț EPI economist 

98 SASU NICOLAE Constanta EPI științe militare 

99 SIPU SAVA ROXANA NICOLETA Constanta EPI inginer 

100 SECOBEANU ALEXANDRU ROMEO Galati EPI inginer 

101 SERBAN GABRIEL CONSTANTIN Suceava EPI inginer 

102 SFARLEA ALINA EMILIA Cluj EPI licențiat în istorie 

103 SFIRNACIUC DORINEL Suceava EPI economist 

104 SIRBA IULIAN ANDREI Bucuresti EPI economist 

105 SON VALENTIN NICOLAE Mures EPI licențiat în științe administrative 

106 STAN SOPONARU MIHAEL Constanta EPI jurist 

107 STANCIU AUGUSTIN Ilfov EPI inginer 

108 STIRBU DANIEL Galati EPI economist 

109 STRATU DRAGALINA Bucuresti EPI economist 

110 SUHAN DIANA ELENA Suceava EPI economist 

111 TANASA NICOLAE Bucuresti EPI 
licențiat în relații internaționale și 

studii europene 

112 TANASE FILIP ROXANA ANCA Bucuresti EPI economist 

113 TELEGDY EDUARD Hunedoara EPI inginer 

114 TIANU LAURENTIU IONUT Bucuresti EPI jurist 

115 TIRTEA ROXANA DANIELA Bihor EPI inginer 

116 TOFAN PETRONELA Neamt EPI economist 

117 TUDOR IULIAN Gorj EBM jurist 

118 TUDOR ALEXANDRU MIHAI Giurgiu EPI economist 

119 TURCANU OVIDIU Timis EPI economist 

120 TURDA ION Maramures EPI inginer 

121 VADUVA IOAN Bucuresti EPI economist 

122 VARZARU GERARD GEORGE Buzau EPI inginer 

123 VASILE EMILIA VERONICA Bucuresti EPI inginer 

124 VASILIE LAURENTIU RAYMOND Timis EPI inginer 

125 VASLUIAN RUSLAN Bucuresti EPI economist 
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126 VATRA COSMINA IONELA Constanta EPI inginer 

127 VOICU VASILE LAURENTIU Arges EPI inginer 

128 ZAHARIA LAURA MARIANA Bucuresti EPI economist 

129 ZOTOIU ADRIANA Constanta EPI economist 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 76/07.12.2018 

pentru acordarea calității de membru stagiar al Asociației Naționale a  

Evaluatorilor Autorizați din România  

În conformitate cu prevederile art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și 

completările ulterioare, 

În temeiul art. 5 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Se acordă calitatea de membru stagiar al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România, începând cu data de 1 ianuarie 2019, persoanelor fizice prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a promovării examenului de atribuire a calității de membru 

stagiar. 

Art. 2. – (1) În vederea menținerii calității de membru stagiar, persoanele din lista anexă vor avea 

obligația achitării cotizației aferente anului 2019 cel târziu până la data de 31 decembrie 2019.  

(2) Perioada de stagiu se va încheia cu un examen de finalizare a stagiaturii în termen de maximum doi 

ani de la data acordării calității de membru stagiar. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 12.12.2018. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

Anexă la HCD nr. 76/2018 

Lista persoanelor care dobândesc calitatea de membru stagiar începând cu 01.01.2019 

Nr. 

crt. 
Nume Prenume 

 Nr. 

crt. 
Nume Prenume 

1 ACULOV FLAVIUS LEONARD  11 BALACEANU CRISTINA TEODORA 

2 ADOCHIEI DORIA ROXANA  12 BALAN MIRUNA 

3 ALEXANDRESCU VIOLETA  13 BALTATU BOGDAN SEBASTIAN 

4 ANDREI MARIAN CRISTIAN  14 BANDRABUR MADALINA ELENA 

5 ANTONESCU IOAN SILVIU  15 BANUTA MARIANA 

6 APOSTU CRISTINA ELENA  16 BERINDEAN OANA ANDREEA 

7 BABEANU COSTINEL POMPILIU  17 BICA OLIMPIA MARIANA 

8 BABU DAN GHEORGHE  18 BIRTA FLOAREA 

9 BADEA MIHAIL DRAGOS  19 BLAJ ANCA VOICHITA 

10 BAGI ANDREI  20 BLEJAN MAGDALENA 
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21 BOCA MIHAELA BIANCA 
 

61 DUMITRESCU 
CATALIN 

CONSTANTIN 

22 BONTA RODICA  62 DUMITRESCU ROXANA 

23 BRATASANU MIHAELA CRISTINA  63 DUMITRU EUGEN 

24 BRISCAN ALEXANDRU STEFAN  64 ENACHE ALEXANDRA ALINA 

25 BUDULAN DUMITRU OVIDIU  65 ENACHE CRISTINA ALINA 

26 BURDUSEL DIANA CORNELIA  66 ENOIU ALEXANDRU 

27 BURGHIU OVIDIU CRISTIAN  67 FERARIU CRINA MIOARA 

28 BURUEANA CATALIN GABRIEL  68 FILIP ANDREEA 

29 BUTNARIU BIANCA ALINA  69 FLORESCU ANDREI TIBERIU 

30 BUZIERNESCU RAZVAN CATALIN  70 FLORESCU NICULINA 

31 CALANGIU ENE DOINA  71 FOCSANEANU DINU DANIEL 

32 CATANA ALEXANDRU  72 FOGAS SERGIU IONEL 

33 CAZACU GABRIELA LILIANA  73 FRANCU ALEXANDRU TRAIAN 

34 CERNAT BOGDAN SORIN  74 FULEA LUCIAN IOAN 

35 CHENDEA MIHAELA CRISTINA  75 GABUDEAN DELIA OLIMPIA 

36 CHETRARU ION ALEXANDRU  76 GAGEA CRISTINA GABRIELA 

37 CHIRTES PAUL VASILE  77 GAVRILAS ELENA CRISTINA 

38 CIOROBITCA BIANCA  78 GAVRILUT CONSTANTIN 

39 COCUZ MIHAI VLAD  79 GHERMAN ALEXANDRU ALIN 

40 COJOCARU IONUT GABRIEL 
 

80 GHINEA 
ELISABETA 

GEORGIANA 

41 COMAN ALEXANDRA  81 GHIOCULET STEFAN VLADIMIR 

42 CORBU MIHAI IULIAN  82 GHISOIU MIHAI 

43 CORIU ADRIAN  83 GLITA RAZVAN 

44 CRETU ANDREEA MIRELA  84 GRUIA ANDREEA 

45 CULCEA LAURA ALEXANDRA  85 GUREA NICOLETA 

46 DAN ALIN MARIAN  86 HOJBOTA VASILE 

47 DAN MARIA CRISTINA  87 HOJDA LENUTA 

48 DEDIU MIRELA GABRIELA  88 HONIGES CLAUDIUS GEORGIAN 

49 DEFTU COSMIN CONSTANTIN  89 HRISTU ANDREI 

50 DIACONU NICOLETA  90 HUDREA RAZVAN CATALIN 

51 DOBRE ELENA GABRIELA  91 IANUS ZOLTAN PAUL 

52 DOBRE MIHAI  92 IGNAT DANIELA 

53 DOMIDE MARCELA  93 IOAN MADALINA 

54 DOMINTEANU ANDREI CRISTINEL  94 ION ALEN ADRIAN 

55 DRAGAN GABRIELA  95 IONESCU DUMITRU VIOREL 

56 DRAGHICIU COSMIN IULIAN  96 IONITA CRISTIAN 

57 DRAGHICIU IOANA ANDREEA  97 IONITA IONEL 

58 DRAGULESCU NICOLAE  98 IORDACHE DORIN 

59 DRULA ALEXANDRU ADRIAN  99 IORDAN BRADUT CRISTIAN 

60 DUMITRASCU CATALINA  100 IRIMIES ANDREEA LOREDANA 
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101 ISIPCIUC BASNO BOGDAN ALEXANDRU  141 PANA NICOLETA 

102 JURUBITA IULIANA  142 PATRASCU GEORGIANA 

103 LARION BOGDAN MIHAI  143 PAVEL GEORGEANA 

104 LAZARUC ANDREI  144 PIRLOGEANU MIHAI VALERIU 

105 LEONTE GEORGIANA ALEXANDRA  145 PIRVU  VALENTINA 

106 LERA LAURA ADELINA  146 POP GABRIELA 

107 MAIOR PETRU ALIN  147 POP IULIA MARIA 

108 MANOLE SILVIU CRISTIAN  148 POPA ALEXANDRU 

109 MANOLOIU PAUL  149 POPESCU ANCA OANA MONICA 

110 MANU COSTIN SEBASTIAN  150 POPESCU ANDRA ELENA 

111 MARCU BOGDAN GABRIEL  151 POSTOLACHE ANA LAURA 

112 MARCU IONUT  152 POTORAC ANDREI ALEXANDRU 

113 MARUNTELU SILVIU  153 PREDA ANCA GEORGIANA 

114 MATEI ANCA GABRIELA  154 RADASANU ALIN CONSTANTIN 

115 MINCU EUGEN  155 RADU MARIAN TUDOR 

116 MINCU ILEANA  156 RADULESCU OANA ANDREEA 

117 MINGHEAT ANCA ELENA 
 

157 REBEGEA 
CORINA LUCRETIA 

LUIZA 

118 MIRON OANA LIVIA  158 RISTA IONEL FLORIN 

119 MIRZA ANDREEA ELENA  159 RUSU DAN ANDREI 

120 MISKOLCI VICTORIA SIMONA  160 SALAGEAN STEFAN IOAN 

121 MOCAN NICOLETA MONICA  161 SANDU NICOLAE 

122 MORAR IOAN DAN  162 SARAEV ALINA MIHAELA 

123 MOSCOVICI ANCA MARIA  163 SAVA ADINA ELENA 

124 MURESAN MALINA LIVIA  164 SAVA ANDREI CIPRIAN 

125 MUSUROAEA ANDREI IONUT  165 SCRIDON IULIA GABRIELA 

126 NAGY RADU LUCIAN  166 SIBISEANU DANIELA 

127 NEACSU DAN LUCA  167 SMERCINSCHI BOGDAN ALEXANDRU 

128 NECULA STELUTA ELENA  168 SOMLEA NICULINA CRISTINA 

129 NEGREA DANIELA BIANCA  169 SPATARU CLAUDIA 

130 NETCU DANIELA  170 STANCU DIANA ALEXANDRA 

131 NICOLAE CRISTINA MARIA  171 STANESCU DAN CLAUDIU 

132 NICOLAE STARK MIRCEA GABRIEL  172 SUBA DIANA MIHAELA 

133 NICULITEV MIHAI  173 TIRLA PAUL ANDREI 

134 NITOI MONICA PETRONELA  174 TOADER ADELINE RALUCA 

135 OCHIALBI MARIA GABRIELA  175 TOBA ADINA 

136 OLARIU ALICE IOANA  176 TODERICI ANCA MARIA 

137 OLTEANU IONUT FLORIAN  177 TRAILESCU ANDREIA MARIA 

138 OPRE FLORENTINA GABRIELA  178 TRIPOVICI RUXANDRA MARIA 

139 OPREA VICTOR ADRIAN  179 TUDOR IOANA 

140 PALL FERENC  180 TUDORACHE ION 
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181 TUHUT DANIEL  187 VALEANU MADALIN CORNEL 

182 TUTUNARU SILVIA STEFANIA 
 

188 
VASILIU 

CRAVELOS 

CIPRIAN 

ALEXANDRU 

183 ULERIU COSTEL DORINEL  189 VIRTOSU IONELA LARISA 

184 UNGUR ANGELA MARIANA  190 VISAN MONICA ANETTE 

185 URSU VALERIA  191 VLAD MIHAELA LILICA 

186 USCATESCU ANDREEA LAURA     

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 77/07.12.2018 

pentru aprobarea Listei candidaților admiși la examenul de acreditare din sesiunea noiembrie 2018 

Având în vedere Minuta din data de 29.11.2018 a Comisiei de acreditare constituită pentru sesiunea 

noiembrie 2018, 

În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul 

evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările 

ulterioare și al art. 25 alin. (2) din Regulamentul de acreditare, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

director nr. 38/2015, cu modificările ulterioare, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Se aprobă Lista candidaților admiși la examenul de acreditare din sesiunea noiembrie 2018 

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 12.12.2018. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 

Anexa la HCD nr. 77/2018 

Lista candidaților admiși la examenul de acreditare 

 din sesiunea noiembrie 2018 

 

Nr. 

crt. 
Nume, Prenume 

Nr. 

leg. 

Specializarea pe 

care se acreditează 
Județ 

1 ANTOCHI VIORICA MARTA 10232 EI Bacau 

2 NISTOR MANDACHE MARIANA 17813 EI Bucuresti 

3 CEAFALAN NICOLAE DANIEL 11258 EPI Bucuresti 

4 CEAFALAN ROSMINA LAURA 17655 EPI Bucuresti 

5 CRACIUN GEORGE 17918 EPI Bucuresti 

6 DOROFTEI VLAD CONSTANTIN 17688 EPI Constanta 

7 POENARU VLAD MARIAN 15299 EPI Bucuresti 

8 POPA CRISTINA ISABELA 15359 EPI Galati 

9 POPESCU VALENTIN MARIAN 15479 EPI Bucuresti 

10 TATU LUMINITA 16582 EPI Bucuresti 

11 TOMA BOGDAN GABRIEL 18304 EPI Bucuresti 

12 VELICU ELENA 17049 EPI Constanta 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 78/07.12.2018 

pentru aprobarea Listei candidaților admiși la examenul de reacreditare  

din sesiunea noiembrie 2018 

Având în vedere Minuta din data de 29.11.2018 a Comisiei de reacreditare constituită pentru sesiunea 

noiembrie 2018, 

În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul 

evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările 

ulterioare și al art. 32 coroborat cu art. 25 alin. (2) din Regulamentul de acreditare, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului director nr. 38/2015, cu modificările ulterioare, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Se aprobă Lista canditaților admiși la examenul de reacreditare din sesiunea noiembrie 2018 

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 12.12.2018. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

Anexa la HCD nr. 78/2018 

Lista candidaților admiși la examenul de reacreditare 

 din sesiunea noiembrie 2018 

Nr. 

crt. 
Nume, Prenume 

Nr. 

Leg. 

1 NISTOROIU GHEORGHE 14738 

2 WIECHEN LARS FELIX 17221 

3 BULGARU CORINA LIANA 11040 

4 CHIRILA ADELAIDA ADRIANA 11360 

5 RADA BOGDAN 15620 

6 SIMION IOANA CONSTANTA 16102 

 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 79/07.12.2018 

pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în 

cursul trimestrului al III-lea 2018 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare 

Având în vedere Referatul Comisiei de verificare și monitorizare aprobat pe cale electronică în 

octombrie 2018, 

În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul 

evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările 

ulterioare și al art. 21 din Procedura de verificare și monitorizare a calității activității de evaluare, 

aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 81/2014, cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 
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Art. 1. – Se acordă calificativele de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul 

trimestrului al III-lea 2018, precum și măsurile corective profesionale conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – (1) Măsura corectivă profesională aplicată în cazul obținerii calificativului C constă în 

efectuarea a 8 ore de pregătire profesională suplimentară de către membrii titulari inspectați, respectiv de 

către membrii titulari care își desfășoară activitatea de evaluare ca angajat sau colaborator exclusiv al 

membrilor corporativi care au făcut obiectul inspecției.  

(2) Măsura corectivă profesională aplicată în cazul obținerii calificativului D constă în efectuarea a 16 ore 

de pregătire profesională suplimentară de către membrii titulari inspectați, respectiv de către membrii 

titulari care își desfășoară activitatea de evaluare ca angajat sau colaborator exclusiv al membrilor 

corporativi care au făcut obiectul inspecției. 

Art. 3. – Calificativele de verificare și măsurile corective profesionale vor fi comunicate individual 

membrilor corporativi/titulari care au făcut obiectul inspecției. 

Art. 4. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 12.12.2018. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

Anexa la HCD nr. 79/2018 

Lista calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați, care au fost inspectați în cursul 

trimestrului al III-lea 2018 

NR. 

CRT. 

MEMBRU CORPORATIV / 

TITULAR INSPECTAT 
ORAȘUL CALIFICATIV*  

MĂSURA 

CORECTIVĂ* 

OBSERVAȚII 

1.  MDA GLOBAL SRL Cluj Napoca    

2.  ȘOMLEA EVAL SRL Cluj Napoca    

3.  EVAL CAD PROIECT SRL Deva    

4.  HERBEI ROXANA CLAUDIA Petroșani    

5.  POTOCEAN DOREL VASILE Reșița    

6.  DUMITRU DORU PETRICĂ Reșița    

7.  MICUDA ION DAN Pitești    

8.  ARDELEANU ION Brașov    

9.  TD VALUERS LIMITED SRL Craiova    

10.  
BLĂNARU VERONICA 

GEORGIANA 
Brașov    

11.  
ILIESCU VIOREL NICU 

MARIUS 
Slobozia    

12.  CONSEVAL SRL Târgu Jiu    

13.  IVS EVALCONS SRL Brașov    

14.  OPREA GABRIEL COSMIN Slatina    

15.  GUȘAVAN DORU Constanța    

16.  GHIȚĂ IONUȚ Constanța    

17.  CHISĂLESCU ION 
Drobeta Turnu 

Severin 
   

18.  VASILE DOMNEL Constanța    

19.  COJOCARU MARIAN 
Drobeta Turnu 

Severin 
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NR. 

CRT. 

MEMBRU CORPORATIV / 

TITULAR INSPECTAT 
ORAȘUL CALIFICATIV*  

MĂSURA 

CORECTIVĂ* 

OBSERVAȚII 

20.  EUROTIMEVAL SRL 
Drobeta Turnu 

Severin 
   

21.  LILIECEANU MARIEA Craiova    

22.  SKOKAN NICULAE Suceava    

23.  ZAHARIA RUSU DAN Botoșani    

24.  GORON VASILE Dumbrăvița    

25.  PETRE FLORIAN Timișoara    

26.  IVĂNICĂ FLORIN Mineri    

27.  ENI  CORNELIA Tulcea    

28.  NEW EVALCONS SRL Tulcea    

29.  EVCON CONSULTING SRL Timișoara    

30.  BALANIȘCU DRAGOȘ Vaslui    

31.  OFFICE EVCAD SRL Timișoara    

32.  PACIOAGA SIMONA Timișoara    

33.  SUCIU MIRCEA Târgu Mureș    

34.  EVAL BIS SRL Bistrița    

35.  DRAGOȘ ALINA ANCUȚA Negrești Oaș    

36.  SABĂU VASILE DORINEL 
Sărăuad,  

Oraș Tășnad 
   

37.  GHEORGHE CONSTANTIN București    

38.  
ROMANIAN EXPERT 

CONSULTING SRL 
București    

39.  
CIUBOTARIU DUMITRU 

CORNEL 
Iași   

 

40.  
GMT - EVALUĂRI ȘI 

CONSULTANȚĂ SRL 
Vaslui    

41.  EVALGRUP SRL Huși    

42.  TODOR TIBERIU Brașov    

43.  BORZ ANCA LARISA Zalău    

* Calificativele de verificare și măsurile corective profesionale se comunică individual. 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 80/07.12.2018 

pentru înlocuirea Listei cursurilor de formare specifice în domeniul evaluării, care permit 

dobândirea calității de membru stagiar, fără susținerea examenului de atribuire a calității de 

membru stagiar, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 20/2014,                                              

cu modificările ulterioare 

În temeiul art. 5 alin. (2) și al art.15 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri 

în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și 

completările ulterioare,  

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Lista cursurilor de formare specifice în domeniul evaluării, care permit dobândirea calității de 

membru stagiar, fără susținerea examenului de atribuire a calității de membru stagiar, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului director nr. 20/2014 cu modificările ulterioare se înlocuiește cu Lista prevăzută în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 12.12.2018. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

Anexa la HCD nr. 80/2018 

Lista cursurilor* de formare specifice în domeniul evaluării, care permit dobândirea calității de 

membru stagiar, fără susținerea examenului de atribuire a calității de membru stagiar 

Nr. 

crt. 
Instituția de învățământ superior 

Denumire program 

universitar 

Specializarea 

pentru care se 

acordă 

echivalarea 

1 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad Master 

EI 
Facultatea de Științe Economice 

Analiză economică, 

evaluare de active și de 

afaceri 

2 

Universitatea Tehnică de Construcții București Master 

EPI 
Facultatea de Geodezie 

Sisteme informaționale și 

publicitate imobiliară 

3 

Academia de Studii Economice din București Master 

EI 
Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori 

Management financiar și 

investiții - DAFI 

4 

Academia de Studii Economice din București Master 

EI/EPI 
Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune 

Analiză financiară și 

evaluare 

5 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  Master 

EI/EBM 
Facultatea de Construcții de Mașini Evaluarea proprietății 

6 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  Master 

EPI 
Facultatea de Construcții 

Managementul proiectelor 

și evaluarea proprietății 

7 
Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca Master 

EI/EPI 
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Diagnostic și Evaluare 

8 

Universitatea din Craiova Curs Postuniversitar 

EI 
Facultatea de Economie și administrarea afacerilor 

Analiza și evaluarea 

financiară a organizațiilor 

9 

Universitatea din Craiova Master 

EPI 
 Facultatea de mecanică 

Analiza construcțiilor și 

evaluarea bunurilor imobile 

10 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași Master 

EPI 
Facultatea de Construcții și Instalații 

Evaluare și administrare 

imobiliară 

11 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Master 

EPI 
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 

Contabilitate, Diagnostic, 

Evaluare 
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12 

Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava Master 

EPI 
 Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică 

Diagnostic și evaluare 

economico-financiară 

13 
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș Curs Postuniversitar 

EI 
Centrul de instruire și perfecționare Diagnostic și evaluare 

14 

Universitatea de Vest din Timișoara Master 

EI 
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor 

Diagnostic, evaluare și 

consultanță în afaceri 

15 

Universitatea Politehnica Timișoara   Master 

EPI 
Facultatea de Construcții 

Cadastru și evaluarea 

bunurilor imobile 

* Conform acordurilor de parteneriat încheiate cu instituțiile de învățământ superior.  

 
 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 81/07.12.2018 

pentru aprobarea Programului de pregătire profesională a membrilor ANEVAR,  

pentru anul 2019 

În temeiul art. 5 alin. (2), al art. 8 alin. (8) lit. f) și al art. 13 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 

24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

99/2013, cu modificările și completările ulterioare,  

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – Se aprobă Programul de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2019, 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Dacă pe parcursul anului 2019 se aprobă de către Consiliul director organizarea unor seminare 

noi, acestea vor completa prezentul Program de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru 

anul 2019. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 12.12.2018. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

Anexa la HCD nr. 81/2018 

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A MEMBRILOR ANEVAR,  

PENTRU ANUL 2019 

A. Programul de pregătire profesională continuă a membrilor titulari ANEVAR, pentru anul 2019 

I. Principii de desfășurare a programului 

1. Pentru păstrarea calității de evaluator autorizat, membrii titulari trebuie să urmeze un program anual 

echivalent a minimum 20 de ore de pregătire continuă. 

2. Programul de pregătire profesională continuă din 2019 se va desfășura conform următoarelor principii: 
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 Orele de pregătire continuă vor putea fi realizate în sistemul de pregătire aprobat de Consiliul director 

astfel: 

 8 ore incluse în cotizație vor putea fi echivalate după promovarea unui seminar on-line cuprinzând 

40 de întrebări din legislație și din Standardele de evaluare ANEVAR (D-2019);  

 Seminare cu predare la sală, de 12 ore, 8 ore sau 4 ore; 

 Seminare recapitulative - testare on-line, de 5 ore;  

 Seminare de actualizare a cunoștințelor, de 12 ore;  

 Seminare de pregătire aprofundată în evaluare, de 20 ore;  

 Conferințe profesionale tradiționale care vor asigura 8 ore, respectiv 4 ore de pregătire continuă, 

după caz; 

 Alte manifestări profesionale echivalate cu 2-8 ore. 

 Echivalarea diverselor activități profesionale și științifice, conform regulilor enunțate la punctul IV. 

II. Programarea seminarelor de pregătire continuă 

3. Seminarele cu predare la sală de 12 ore, 8 ore, 4 ore vor fi susținute pe baza planificărilor propuse de 

filiale și aprobate de președintele Comisiei de calificare și atestare profesională (CCAP), de regulă în 

fiecare filială, în funcție de solicitările membrilor și de temele de interes. Seminarele se vor programa 

într-o manieră optimă atât pentru membrii asociației cât și pentru lectori.  

4. Numărul de participanți la un astfel de seminar nu va fi, de regulă, mai mic de 30 și mai mare de 100 

de persoane.  

5. Se recomandă ca înscrierile să înceapă cu cel puțin 20 zile înainte de data susținerii seminarului, pentru 

a se putea cunoaște gradul de încărcare al fiecărei activități și pentru a se putea stabili din timp nivelul 

logisticii necesare. 

6. Lista temelor seminarelor va fi publicată pe site-ul ANEVAR pentru ca opțiunile membrilor să se facă 

în cunoștință de cauză.  

7. Programarea seminarelor poate începe în luna ianuarie, în funcție de cererea prealabilă a membrilor, 

care se va materializa în înscrierea pe site-ul ANEVAR. Se va evita programarea seminarelor în ultima 

lună a anului – decembrie cu excepția seminarelor cu teme de actualitate, cerute în mod expres. 

8. Seminarele recapitulative cu testare on-line vor fi disponibile pe site-ul ANEVAR.  

9. Seminarele de pregătire aprofundată în evaluare vor fi planificate în funcție de cerințele de pregătire 

ale evaluatorilor autorizați.  

III. Structura seminarelor de pregătire continuă 

10.1. Un seminar on-line de 8 ore sub forma unei grile cu 40 întrebări din legislație, reglementări interne 
și standarde de evaluare (D-2019). Acest seminar este gratuit și va putea fi accesat de către fiecare 
membru și este valabil pentru întregul an 2019. 

10.2. Seminare cu predare la sală pentru care evaluatorii autorizați pot opta în funcție de nevoile 
individuale de pregătire continuă la data programată și de locația în care se programează seminarul, după 
cum urmează:  

• D 04 – Evaluarea pentru garantarea împrumuturilor – 8 h;  

• D 08 – Evaluarea activelor necorporale – 8 h; 

• D 10 – Evaluarea stocurilor – 8 h; 

• D 21 – Estimarea ratei de actualizare – 8 h;  

• D 23 – Evaluarea pentru raportare financiară – 8 h; 

• D 29 – Introducere în analiza celei mai bune utilizări – 8 h; 
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• D 32 – Introducere în analiza de piață – 8 h; 

• D 34 – Evaluarea mașinilor, echipamentelor și instalațiilor pentru garantarea împrumuturilor– 8 h; 

• D 37 – Evaluarea proprietății imobiliare istorice – 8 h; 

• D 39 – Business/Competitive Intelligence pentru evaluatori – la cerere, la tarif negociat și stabilit de 

Consiliul director; 

• D 43 – Evaluarea terenurilor. Comparația directă și tehnici alternative. Teorie și studii de caz–12 h; 

• D 44 – Managementul riscurilor și oportunităților în activitatea de evaluare – 8 h; 

• D 45 – Surse de cost. Instrumente de lucru – 8 h; 

• D 46 – Instrumente de productivitate în procesul de evaluare și redactarea raportului de evaluare -               

8 h; 

• D 47 – Evaluarea în procedura insolvenței – 8 h; 

• D 48 – Verificarea la zi...a evaluării – 8 h; 

• D 49 – Evaluarea proprietății imobiliare. Ediția 2017 – 12 h; 

• D 51 – Identificarea cadastrala a proprietății imobiliare. Aplicații – 6 h;  

• D 58 – Deprecierea activelor (la cerere) – 6 h; 

• D 59 – Metode de estimare a valorii de lichidare (la cerere) – 6 h;   

• D 60 – Analiza pieței imobiliare și analiza celei mai bune utilizări. Aplicații – 8 h; 

• D 61 – Abordarea prin piață în evaluarea proprietății imobiliare. Aplicații – 8 h; 

• D 62 – Abordarea prin venit în evaluarea proprietății imobiliare. Aplicații – 8 h; 

• D 63 – Abordarea prin cost în evaluarea proprietății imobiliare. Aplicații – 8 h; 

• D 64 – Standarde aplicabile în evaluarea proprietății imobiliare. Practica profesională – 4 h; 

• D 65 – Evaluarea proprietăților imobiliare de tip comercial. Studii de caz – 8 h; 

• C039 – Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal – 8 h;  

• C045 – Bazele managementului riscurilor și oportunităților în activitatea de evaluare – 4 h. 

10.3. Seminare recapitulative - testare on-line care vor putea fi accesate de către fiecare membru, cu 

următoarele teme:  

• D 06-2019 – Standarde de evaluare (on-line) – 12 h;   

• D 24-2019 – Abordarea prin venit. Recapitulativ EPI (on-line) – 5 h; 

• D 25-2019 – Abordarea prin piață. Recapitulativ EPI (on-line) – 5 h; 

• D 27-2019 – Evaluarea mașinilor, echipamentelor și instalațiilor - MEI (on-line) – 5 h; 

• D 50-2019 – Evaluarea proprietății imobiliare. Ediția 2017 (on-line) – 12 h 

10.4. Seminare de pregătire aprofundată în evaluare:  

• D 14 – Pregătire aprofundată în Evaluarea întreprinderii (la cerere) – 20 h; 

• D 15 – Pregătire aprofundată în Evaluarea proprietăților imobiliare (la cerere) – 20 h. 

10.5. Seminare de autor, cu predare la sală, care se organizează la propunerea filialelor cu aprobarea 

președintelui CCAP (cu o tematică de actualitate și susținute de lectori reprezentativi). 

10.6. Seminare în curs de realizare 

• Fundamentele abordării prin cost  

• Drepturi asupra proprietății imobiliare  

• Metode de evaluare a hotelurilor și a restaurantelor  

• Relația dintre evaluatori și practicieni în insolvență 
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10.7. Participarea la seminarele prevăzute în prezentul capitol nu este restricționată, în sensul că este 

posibilă participarea la același seminar de mai multe ori, dar orele de pregătire se vor lua în calcul o 

singură dată. 

10.8. Partea variabilă a cotizației se calculează în funcție de opțiunile fiecărui membru, conform tabelului 

de mai jos: 

 

Nr. crt. Nr. ore de pregătire lei 

1 4 h la sală 300 

2 6 h la sală   350 

3 8 h la sală 400 

4 12 h la sală 600 

5 20 h – la sală, seminare de pregătire aprofundată  1.000 

6 8 h la sală, cu autorul 500 

7 on-line 5 h 150 

8 on-line 8 h 250 

9 on-line 12 h 350 

10 on-line 12 h + suport de seminar 500 

 

10.9. ANEVAR organizează conferințe profesionale care se constituie în ore de pregătire profesională 

după cum urmează:  

                                                                                                             

Nr. crt. Denumire lei 

1. Conferințe profesionale 8 h 400 

2. Conferințe profesionale 4 h 300 

 

10.10. ANEVAR poate forma pachete promoționale care cuprind participarea la o conferință profesională 

organizată de către asociație și la o formă de pregătire profesională continuă de 4-12 h. 

IV. Echivalarea diverselor activități profesionale 

11. Activitățile profesional - științifice desfășurate de către evaluatorii autorizați sau orele de pregătire 

profesională continuă efectuate în cadrul organizațiilor profesionale cu care ANEVAR a încheiat 

protocoale, se echivalează cu ore de pregătire continuă după cum urmează:  

(a) participarea la cursuri de formare profesională organizate de ANEVAR (pentru alte specializări) se 

echivalează cu 20 ore, în anul în care a fost promovat examenul de absolvire;  

(b) absolvirea cursurilor masterale și sau postuniversitare recunoscute de ANEVAR la universitățile cu 

care există acorduri se echivalează cu 20 ore, în anul în care s-a susținut examenul de disertație (sau 

echivalent), pe baza diplomei/adeverinței care atestă absolvirea studiilor;  

(c) participarea la cursurile de pregătire profesională organizate de alte organisme profesionale cu care 

ANEVAR are protocoale de colaborare, se echivalează pe baza atestatului/adeverinței de participare. 

Numărul maxim de ore echivalate anual este de 4 ore (opt ore cumulate, prin excepție) și se aprobă 

de Comisia de calificare și atestare profesională;  

(d) participarea la alte conferințe decât conferințele profesionale organizate de ANEVAR (interne sau 

internaționale) pe teme de evaluare se echivalează cu avizul Comisia de calificare și atestare 

profesională, numărul maxim de ore echivalate fiind stabilit de CCAP;  

(e) activitatea de lector al ANEVAR, prin:  
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• susținerea de teme la cursurile de formare se echivalează oră la oră, o singură dată pe an o temă;  

• susținerea de teme la seminare de pregătire continuă se echivalează „oră la oră”, o singură dată 

pe an, o temă;  

• participarea la consultații pentru examen se echivalează cu 6 ore pentru fiecare sesiune;  

• participarea la consultații stagiu se echivalează cu 20 ore, o singură dată pe an. 

(f) activitatea didactică la cursurile universitare de licență sau de masterat care au ca subiect evaluarea 

bunurilor, recunoscute de ANEVAR (la universitățile cu care există acorduri), la disciplinele de 

evaluare, se echivalează cu maximum 12 ore/an;  

(g) participarea la comisiile/grupurile de lucru sau la comitetele științifice organizate de ANEVAR se 

echivalează cu 12 ore/an;  

(h) participarea în comisia de examinare la examenul de acreditare se echivalează cu 0,5 ore/candidat 

examinat;  

(i) publicarea unei cărți de specialitate în domeniul evaluării (sub egida sau în concordanță cu 

standardele și metodologiile elaborate de ANEVAR/IROVAL) sau a unui suport de seminar de 

pregătire continuă se echivalează cu 20 ore în anul apariției. Contribuția în calitate de coautor la o 

carte în domeniul evaluării sau la un suport de seminar de pregătire continuă se echivalează cu 10 

ore;  

(j) elaborarea de materiale de specialitate se echivalează astfel:  

• un articol în publicațiile editate de ANEVAR/IROVAL se echivalează cu maximum 12 ore. 

Contribuția la un astfel de articol în calitate de coautor se echivalează cu maximum 6 ore;  

• elaborarea de întrebări la testele scrise (examen național, examen acreditare, teste online, teste 

recapitulative), se echivalează cu 1 oră/5 întrebări;  

• recenzie/verificare materiale solicitate IROVAL se echivalează cu 1 oră/5 pagini recenzie;  

• elaborarea de subiecte pentru examenul de acreditare acceptate de Comisia de acreditare, se 

echivalează cu 8 ore/subiect;  

(k) elaborarea și publicarea de materiale de specialitate pe teme de evaluare sau prezentări profesionale 

în alte reviste de specialitate se echivalează cu maximum 6 ore/material, cu avizul CCAP;  

(l) prezentarea de comunicări științifice la conferințele ANEVAR se echivalează cu numărul de ore 

aferente participării la conferință;  

(m) prezentarea de comunicări științifice la conferințele altor organizații profesionale, interne sau 

internaționale, pe teme de evaluare se echivalează cu maximum 4 ore, cu avizul CCAP; 

(n) pentru cazurile necuprinse la punctele a) – m), numărul de ore echivalate va fi stabilit de CCAP, pe 

baza unor documente justificative prezentate de solicitant, respectiv a unor  prezentări de caz 

susținute și aprobate în cadrul ședinței Consiliului director.  

12. Documentele justificative vor fi transmise de către solicitant Departamentului de pregătire 

profesională. 

13. Exceptând paragrafele incluse la art. 11 literele a), b), d), e), i) și n) echivalările pot cumula 

maximum 12 ore. 

14. Orele de pregătire efectuate într-un an și care depășesc limita celor 20 de ore obligatorii nu se pot 

reporta în anul următor. 

15. În cazul în care un membru titular nu efectuează cele 20 de ore obligatorii de pregătire profesională 

pe an, acesta este suspendat. 

16. Calitatea de membru titular, respectiv de membru acreditat al Asociației se menține dacă persoana în 

cauză efectuează într-un termen de maximum doi ani de la data suspendării, programul echivalent a 25 de 

ore pe an de suspendare, în conformitate cu art. 18 din OG nr. 24/2011.  

17. Cele 25 de ore pe an de suspendare se calculează după cum urmează: 

a) În primul an de suspendare, se vor efectua 25 de ore aferente anului anterior. Orele de pregătire 
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efectuate în anul anterior suspendării se vor lua în calcul. De asemenea, devenind membru titular 

activ și pentru a evita o nouă suspendare, se vor efectua și cele 20 de ore obligatorii pentru anul în 

curs. 

b) În al doilea an de suspendare, se vor efectua 25 de ore aferente primului an de suspendare, plus 25 

de ore aferente anului curent în care este, de asemenea, suspendat. Orele de pregătire efectuate în 

anul anterior suspendării se vor lua în calcul. De asemenea, devenind membru titular activ și 

pentru a evita o nouă suspendare, se vor efectua și cele 20 de ore obligatorii pentru anul în curs. 

c) În situația în care cele 25 de ore, respectiv 50 de ore sunt efectuate la sfârșit de an calendaristic, iar 

posibilitatea efectuării a încă 20 de ore este redusă, trecerea din categoria de membru inactiv 

(suspendat) în cea de titular (activ) se va face după plata cotizației corespunzătoare și începând cu 

anul calendaristic următor.  

B. Programul de formare profesională a membrilor stagiari ANEVAR, pentru anul 2019 

1. Programul de formare profesională a membrilor stagiari ANEVAR pentru anul 2019 se desfășoară 

potrivit Regulamentului de derulare și de finalizare a stagiaturii, aprobat prin Hotărârea Consiliul director 

nr. 87/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

2. Membrii titulari care doresc obținerea unei noi specializări în evaluare, vor parcurge aceleași etape ca 

și membrii stagiari. 

3. ANEVAR organizează cursurile de pregătire profesională în una din specializările prevăzute la art. 3 

alin. (3) din Ordonanță și anume: 

   a)  evaluări de bunuri imobile  EPI;  

   b)  evaluări de întreprinderi, fond de comerț și alte active necorporale - EI;  

   c)  evaluări de bunuri mobile - EBM;  

   d)  evaluări de acțiuni și alte instrumente financiare - EIF; 

   e)  verificări de rapoarte de evaluare - VE.  

4. Partea variabilă a cotizației membrilor stagiari, respectiv a membrilor titulari care doresc obținerea 

unei noi specializări se calculează conform tabelului de mai jos: 

 

Nr. 

crt. 
Denumire program lei 

1 Prima specializare (membri stagiari) EPI/EBM/EI 3.800 

2 Specializare nouă (membri titulari) EPI/EBM/EI/EIF 3.800 

5 Prima specializare VE 4.500 

6 A doua sau a treia specializare VE 4.000 

 

 În cazul nepromovării testelor/examenelor, retestările/reexaminările se calculează după cum urmează: 

Nr. 

crt. 
Reexaminări lei 

1 Retestare test final curs 100 

2 Reexaminare examen final curs  200 

3 Reexaminare examen finalizare stagiu 300 

4 Reverificare temă individuală 100 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 82/07.12.2018 

privind unele măsuri cu referire la participarea evaluatorilor autorizați la evenimentele 

profesionale organizate de Uniunea Profesiiilor Liberale din România, în data de 5 octombrie 2018 

Având în vedere evenimentele profesionale organizate de Uniunea Profesiilor Liberale din România, în 

data de 5 octombrie 2018, și anume: Conferința cu tema „Rolul și viitorul profesiilor liberale din 

România“ și Conferința cu tema „Modificarea Ordonanței nr. 2/2000: Perfecționarea cadrului juridic al 

expertizei judiciare”, evenimente la care se vor aborda și subiecte foarte importante pentru activitatea de 

evaluare, 

În temeiul art. 5 alin. (2)  și al art. 8 alin. (8) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele 

măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările 

și completările ulterioare,  

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art. 1. – (1) Participarea evaluatorilor autorizați la Conferința cu tema „Rolul și viitorul profesiilor 

liberale din România“ și/sau la Conferința cu tema „Modificarea Ordonanței nr. 2/2000: Perfecționarea 

cadrului juridic al expertizei judiciare”, evenimente profesionale organizate de Uniunea Profesiilor 

Liberale din România, în data de 5 octombrie 2018, se echivalează cu 4 ore de pregătire profesională 

continuă aferentă anului 2018. 

(2) Dovada participării se face printr-un document semnat de organizatori care confirmă acest fapt. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ și pe pagina web a Asociației și intră în 

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 12.12.2018. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 

 
 

SUBIECTE DATE LA EXAMENUL DE ACREDITARE 2018 
 

 

SPECIALIZAREA EVALUĂRI DE BUNURI IMOBILE 

 

APLICAȚIA 1 

 

O clădire de birouri de tip S+P+10E are suprafața închiriabilă de 4.500 mp. 

 Clădirea nu este dotată cu sistem de aer condiționat, în timp ce clădirile de birouri noi au în 

dotare sisteme de aer condiționat.  

 Costul de instalare a sistemului de aer condiționat pentru întreaga clădire este de 300.000 

EUR, iar dacă acesta ar fi fost instalat inițial, costul ar fi fost 150.000 EUR.  

 Existența sistemului de aer condiționat ar conduce la un nivel al chiriei mai mare cu 1 

EUR/mp.  

 Se cunoaște faptul că gradul de ocupare al clădirilor de birouri pe piața specifică este de 90%, 

iar rata de capitalizare aferentă la venitul brut efectiv este de 8,5%. 

 Clădirile nou construite la suprafețe similare pe nivel au câte 2 grupuri sanitare, astfel chiria 

unitară percepută este mai mare cu 0,5 EUR/mp/lună. 
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 Pe fiecare nivel al clădirii subiect există spațiu în care poate fi amenajat un al doilea grup 

sanitar fără a fi afectată suprafața închiriabilă a clădirii. 

 Costul total de realizare a celui de-al doilea grup sanitar pe fiecare nivel este de 350.000 EUR, 

în timp ce dacă acesta ar fi fost realizat la data construirii clădirii, costul ar fi fost 200.000 

EUR.  

Se cere să se estimeze tipurile de depreciere care afectează clădirea pe baza informațiilor prezentate. 

Rezolvare  

S-au identificat două probleme funcționale: inexistența aerului condiționat și existența unui singur grup 

sanitar pe nivel comparativ cu clădirile moderne, la care, pentru suprafețe similare închiriabile, sunt 2 

grupuri sanitare pe nivel. 

Astfel se determină în fiecare caz costul remedierii și creșterea de valoare adusă prin remediere, dacă 

creșterea de valoare este mai mare decât costul remedierii atunci deprecierea funcțională este 

recuperabilă, în caz contrar este depreciere funcțională nerecuperabilă.  

a. Deprecierea funcțională cauzată de inexistența aerului condiționat  

• Cost de instalare ulterior realizării construcției  – 300.000 EUR 

• Cost de instalare la data realizării construcției – 150.000 EUR 

• Creșterea de valoare instalarea aerului condiționat: 4.500 mp x 1 EUR/mp/lună x 90% (grad de 

ocupare) x 12 luni / 8,5% = 571.765 EUR.  

Având în vedere că avem o creștere de valoare (571.765 EUR) mai mare decât costul de remediere a 

deficienței, deprecierea funcțională este recuperabilă, iar valoarea deprecierii este costul de remediere 

(300.000 EUR) minus costul elementului dacă ar fi fost instalat la data realizării construcției (150.000 

EUR). Astfel valoarea deprecierii funcționale recuperabile este de 150.000 EUR. 

 

b. Depreciere funcțională cauzată de numărul prea mic de grupuri sanitare 

• Costul de realizare ulterior finalizării construcției – 350.000 EUR 

• Costul de realizare la data edificării construcției – 200.000 EUR 

• Creșterea de valoare datorată existenței și celui de-al doilea grup sanitar pe nivel: 0,5 EUR/mp/lună x 

4.500 mp x 90% x 12 luni / 8,5%  = 285.882 EUR  

Creșterea de valoare – 285.882 EUR – este mai mică decât costul remedierii – 350.000 EUR, deci este 

vorba de o depreciere funcțională nerecuperabilă egală cu diferența între valoarea pierderii (285.882 

EUR) și costul elementului de nou dacă ar fi fost realizat de la punerea în funcțiune a clădirii (200.000 

EUR) = 85.882 EUR. 

 

Deprecierea funcțională totală este egală cu 235.882 EUR, compusă din: 

 Depreciere funcțională recuperabilă – 150.000 EUR 

 Depreciere funcțională nerecuperabilă – 85.882 EUR 
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APLICAȚIA 2 

 

O clădire de birouri are următoarele caracteristici: 

 Suprafață construită desfășurată este de 6.000 mp 

 Suprafață închiriabilă este de 4.500 mp 

 Vechimea clădirii – 10 ani 

 Durata de viață medie pentru clădiri de birouri este de 60 ani 

 Suprafață teren aferent clădire – 1.500 mp 

Clădirea se află în proprietatea societății X, iar terenul în proprietatea societății Y. 

Între societățile X și Y există un acord prin care societatea X poate utiliza gratuit terenul pe durata 

existenței clădirii, toate taxele pe proprietate fiind în sarcina proprietarului clădirii. 

Acordul încheiat între cele două părți stipulează faptul că la orice moment societatea X poate achiziționa 

terenul, respectiv că societatea Y poate achiziționa clădirea pentru reîntregirea proprietății. 

 Valoarea de piață a terenului în zonă este de 1.000 EUR/mp. Chiria de piață pentru teren în zonă 

este de 3,5 EUR/mp/lună. 

 Costul de înlocuire brut pentru clădiri similare este de 900 EUR/mp. Clădirea nu prezintă 

deprecieri funcționale. 

 Chiria medie pentru clădiri de birouri este de 12 EUR/mp. 

 Cheltuielile fixe sunt de 50.000 EUR. 

 Cheltuielile variabile sunt de 10% din VBE. 

 Gradul de neocupare în zonă este de 10%. 

 Rata de capitalizare pentru proprietate este de 8,5%. 

 

Se cere: 

1.1 Să se estimeze valoarea pe care ar trebui să o plătească proprietarul clădirii pentru achiziția 

terenului. 

1.2 Să se estimeze valoarea pe care ar trebui să o plătească proprietarul terenului pentru achiziția 

clădirii. 

Precizări: 

- Actualizările se vor face pe baza convenției încasării venitului la sfârșitul anului. 

- Suma actualizată cumulată a depunerilor de 1 Euro pe timp de „n” ani la rata „a” este:   

(1−
1

(1+𝑎)𝑛
)

𝑎
. 

Rezolvare  

2.1  Să se estimeze valoarea pe care ar trebui să o plătească proprietarul clădirii pentru teren. 

 

Valoarea specială pentru societatea X este la nivelul valorii de piață a terenului minus pierderea de 

valoare datorată acordului încheiat pe durata rămasă de viață a clădirii. 
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Calculul pierderii de valoare se face prin capitalizarea chiriei de piață pe durata determinată (durata 

rămasă a clădirii). 

 Rata de capitalizare pentru teren se estimează din valoarea de piață a terenului și chiria de piață a 

terenului  3,5 EUR/mp x 12 luni / 1.000 EUR/mp = 4,2%  

 Perioada de capitalizare este egală cu durata rămasă a clădirii: 60 ani – 10 ani = 50 ani 

 Factor de capitalizare = (1 ─ 1 / (1 + 4,2%)^50) / 4,2 = 20,77  

 Capitalizare pe perioada determinată – 1.500 mp x 3,5 EUR / mp x 12 x 20,77 = 1.308.263 EUR  

 Valoare de piață teren 1.500 mp x 1.000 EUR/mp = 1.500.000 EUR 

 Calcul valoare specială teren (valoare de piață – pierdere de valoare) =                                         

1.500.000 EUR ─ 1.308.263 EUR = 191.737 EUR  

 

2.2. Să se estimeze valoarea pe care ar trebui să o plătească proprietarul terenului pentru clădire. 

Valoarea pe care ar trebui să o plătească proprietarul terenului pentru clădire este la nivelul costului de 

înlocuire net al clădirii. 

Conform informațiilor clădirea nu este afectată de depreciere funcțională dar va trebui verificat din 

informațiile din piața specifică dacă clădirea este afectată de depreciere din cauze externe. 

 Estimare CIB clădire: 6.000 mp x 900 EUR/mp = 5.400.000 EUR 

 Estimare uzură fizică: 10 ani / 60 ani x 5.400.000 = 900.000 EUR 

 Cost de înlocuire clădire (exclusiv deprecierea din cauze externe) =                                               

5.400.000 – 900.000 = 4.500.000 EUR 

 Estimare valoare de piață proprietate imobiliară – abordare prin venit: 

• VBP = 4.500 mp x 12 EUR/mp = 648.000 EUR 

• Pierdere din neocupare = 10% x 648.000 = 64.800 EUR 

• VBE = 648.000 – 64.800 = 583.200 EUR 

• Cheltuieli:  

 Fixe: 50.000 EUR 

 Variabile: 10% x 583.200 EUR = 58.320 EUR 

• VNE = 583.200 – (50.000 + 58.320) = 474.880 EUR 

• Valoare de piață = 474.880/8,5% = 5.586.824 EUR – rotunjit 5.600.000 EUR 

• Aportul clădirii este 5.600.000 EUR – 1.500.000 EUR (valoare de piață teren) = 4.100.000 

EUR 

• Deprecierea din cauze externe este 4.500.000 EUR – 4.100.000 EUR = 400.000 EUR. 

• Valoarea clădirii pentru proprietarul terenului este: 4.500.000 – 400.000 = 4.100.000 EUR. 
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SPECIALIZAREA EVALUĂRI DE ÎNTREPRINDERI, DE FOND DE COMERȚ și                                    

ALTE ACTIVE NECORPORALE 

APLICAȚIA 1 

 

Societatea ALFA deține o marcă „Crizantema albastră”. 90% din acțiunile societății ALFA au fost 

achiziționate de către societatea Beta. 

Ambele societăți își desfășoară activitatea în România. 

Să se determine valoarea mărcii „Crizantema albastră” pe baza următoarelor ipoteze: 

 marca este protejată la OSIM pentru o perioadă de încă 6 ani și societatea intenționează să folosească 

această marcă până la expirarea protecției la OSIM; 

 în anul de bază, cifra de afaceri a întreprinderii din vânzarea produselor sub marca „Crizantema 

albastră” este de 10 mil. € și va crește în următorii ani cu 5% pe an;  

 în anul de bază, profitul net are o pondere de 10% în cifra de afaceri și va crește în următorii ani cu 7% 

pe an; 

 ratele de redevență comparabile sunt de 1,5% din vânzări, maxim 15% din profitul net; 

 rata de actualizare adecvată este 10%; 

 scopul evaluării mărcii: prezentarea valorii juste (ca urmare a achiziției participației în societatea 

ALFA) în situațiile financiare consolidate ale grupului Beta  

 cota de impozit în România: 16% 

 cota beneficiului fiscal din amortizarea mărcii (TAB factor) este de 1,12. 

 

Precizări: 

- actualizările se fac la finalul anului;  

- factorul de actualizare va fi rotunjit la 3 zecimale. 

Rezolvare 

 

 

An bază N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 

CA 10.000.000 10.500.000 11.025.000 11.576.250 12.155.063 12.762.816 13.400.956 

Profit net 1.000.000 1.070.000 1.144.900 1.225.043 1.310.796 1.402.552 1.500.730 

Redevența din CA 150.000 157.500 165.375 173.644 182.326 191.442 201.014 

Redevența din PN 150.000 160.500 171.735 183.756 196.619 210.383 225.110 

Redevența 150.000 157.500 165.375 173.644 182.326 191.442 201.014 

Impozit 24.000 25.200 26.460 27.783 29.172 30.631 32.162 

Redevența netă 126.000 132.300 138.915 145.861 153.154 160.811 168.852 

Timing 

 

1 2 3 4 5 6 

Factor actualizare 

 

0,9090 0,8260 0,7510 0,6830 0,6210 0,5640 

Fluxuri actualizate 

 

120.261 114.744 109.541 104.604 99.864 95.233 

Suma FA                   644.246 € 

     NOTA: nu se calculează TAB, scopul evaluării fiind înregistrarea valorii juste în situațiile financiare consolidate.  
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APLICAȚIA 2 

 

Laboratorul internațional DIETLAB deține o rețetă pentru fabricarea unei prăjituri dietetice, 

„DIETCAKE”.  

Cofetăria CARINA dorește să achiziționeze de la laboratorul DIETLAB dreptul de a produce această 

prăjitură, pentru următorii cinci ani.  

Să se estimeze valoarea rețetei, pe baza următoarelor ipoteze: 

 prăjitura va genera un flux de numerar net anual de 50.000 €, pe următorii cinci ani; 

 circa 90% din fluxul de numerar net anual va proveni din vânzarea prăjiturii în lanțul de cofetării 

CARINA, având o rată de actualizare adecvată de 5%; 

 restul de 10% din fluxul de numerar net anual va proveni din folosirea rețetei combinate cu alte rețete 

pentru realizarea unor torturi, având o rată de actualizare adecvată de 7%. 

Rezolvare 

 

N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 

Flux de numerar total 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

 - din vânzare în lanț CARINA 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 

 - din combinare cu alte rețete 2.250 2.475 2.723 2.995 3.294 

Timing 1 2 3 4 5 

Factor actualizare rata 1 0,9520 0,9070 0,8640 0,8230 0,7840 

Factor actualizare rata 2 0,9350 0,8730 0,8160 0,7630 0,7130 

Fluxuri actualizate 44.944 42.976 41.102 39.320 37.629 

 - din vânzare în lanț CARINA 42.840 40.815 38.880 37.035 35.280 

 - din combinare cu alte rețete 2.104 2.161 2.222 2.285 2.349 

Suma FA                             205.970 € 

      

 

 

 

APLICAȚIA 3 

 

Wood S.A. este o societate care produce și comercializează mobilier.  

Societatea are ca acționari: 

- societatea Luxury S.A. care deține o participație de 40%; 

- societatea Furniture S.A. care deține o participație de 10%; 

- societatea Fashion8 S.A. care deține o participație de 5%; 

- alți acționari persoane fizice care dețin participații de până la 0,1%/acționar. 
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Bilanțul Wood S.A. la 31.12.2017 

valori '000 RON 
Valori 

contabile 

Activ   

I. Active imobilizate 3.400 

     1. Imobilizări necorporale  200 

     2. Imobilizări corporale, din care : 3.200 

 - investiții imobiliare 250 

     3. Imobilizări în curs 0 

     4. Imobilizări financiare 150 

      - din care participații  0 

II. Active circulante 1.250 

    1. Stocuri 400 

    2. Disponibilități bănești neoperaționale 250 

    3. Creanțe comerciale 600 

Pasiv 1.600 

1. Furnizori 200 

2. Credite bancare 1.000 

3. Leasing-uri 300 

4. Venituri în avans 100 

 

 

 

Contul de Profit și Pierdere al Wood S.A. la 31.12.2017 

valori '000 RON 
Valori 

contabile 

Venituri din producția vândută 3.540 

Venituri din vânzarea mărfurilor 250 

Venituri din exploatare (CA) 3.790 

    

Venituri financiare 100 

Venituri totale 3.890 

Cheltuieli de exploatare, din care: 3.260 

- cheltuieli cu amortizarea 340 

Cheltuieli financiare 125 

Cheltuieli totale 3.385 

Profit brut 505 

Impozit pe profit 81 

Profit net 424 
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Rata de creștere estimată pentru compania Wood este de 3% (pe an).  

Prima de risc de țară este de 0,5%. 

Din analiza societăților din același sector de activitate s-au putut identifica următoarele societăți, 

indiferent de gradul de similaritate: 

 

 Nr. 

crt. 
Societatea 

Prima 

de risc 

de țară 

Rata de 

creștere 

Capitalizare 

bursieră (CB) 

mii RON 

Datorii/ 

CB 

Capital 

investit/ 

EBITDA 

Beta capital 

propriu (îndatorat/ 

levered) 

1 Societatea A 1,40% 4,00% 6.200 0,30 7,70 1,35 

2 Societatea B 1,20% 4,20% 4.500 0,18 7,50 1,29 

3 Societatea C 5,00% 6,00% 22.000 0,63 4,00 1,00 

4 Societatea D 1,40% 1,00% 3.500 0,15 7,40 1,02 

5 Societatea E 1,60% 2,00% 3.000 0,14 7,20 1,10 

6 Societatea F 1,00% 3,00% 4.300 0,25 8,00 0,90 

7 Societatea G 0,00% 1,50% 50.000 0,90 12,00 0,98 

 

Analiza prezentată în tabelul de mai sus este aferentă unor pachete de acțiuni care nu oferă drept de 

control. 

Conform unui studiu recent publicat s-a constatat că, prima de control pentru un acționar cu drept de 

control este de 20%. 

Se cere estimarea valorii capitalului investit și a capitalului propriu al societății Wood S.A. și calcularea 

valorii participațiilor pe care cei mai mari 2 (doi) acționari le au, prin aplicarea abordării prin piață, 

conform informațiilor disponibile, la data de 31.12.2017. 

 

Precizări: 

- în analiză se recomandă utilizarea valorilor mediane ale indicatorilor pentru societățile comparabile 

cu Wood S.A. 

- în analiza societăților comparabile să se precizeze criteriile folosite în selecția acestora. 

Rezolvare 

 
Societatea 

Prima 

de risc 

de țară 

Rata de 

creștere 

Capitalizare 

bursiera 

(CB) mii 

RON 

Datorii/ 

CB 

Capital 

investit/ 

EBITDA 

Beta capital 

propriu 

(îndatorat/ 

levered) 

Capital 

investit/ 

EBITDA 

ajustat 

1 Societatea A 1,40% 4,00% 6.200 0,30 7,70 1,35 7,64 

2 Societatea B 1,20% 4,20% 4.500 0,18 7,50 1,29 7,23 

3 Societatea C 5,00% 7,00% 22.000 0,63 4,00 1,00 se elimină 

4 Societatea D 1,40% 1,00% 3.500 0,15 7,40 1,02 9,42 

5 Societatea E 1,60% 2,00% 3.000 0,14 7,20 1,10 8,48 

6 Societatea F 1,00% 3,00% 4.300 0,25 8,00 0,90 8,33 

7 Societatea G 0,00% 1,50% 50.000 0,90 12,00 0,98 se elimină 

  
1,4% 3,0% MEDIANA 0,18 7,50 

 

8,33 
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valori '000 RON 
Valori 

contabile 

Venituri din producția vândută 3.540 

Venituri din vânzarea mărfurilor 250 

Venituri din exploatare (CA) 3.790 

  Venituri financiare 100 

Venituri totale 3.890 

  Cheltuieli de exploatare, din care: 3.260 

- Cheltuieli cu amortizarea 340 

Cheltuieli financiare 125 

Cheltuieli totale 3.385 

Profit brut 505 

Impozit 81 

Profit net 424 

 

 

 

valori '000 RON 
Valori 

contabile 

Activ   

I. Active imobilizate 3.400 

     1. Imobilizări necorporale  200 

     2. Imobilizări corporale, din care: 3.200 

- investiții imobiliare 250 

     3. Imobilizări în curs 0 

     4. Creanțe financiare 150 

      - din care participații  0 

II. Active circulante 1.250 

    1. Stocuri 400 

    2. Disponibilități bănești neoperaționale 250 

    3. Creanțe comerciale 600 

Pasiv 1.600 

1. Furnizori 200 

2. Credite bancare 1.000 

3. Leasinguri 300 

4. Venituri în avans 100 

Activ net 3.050 
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Multiplicator ajustat 8,33 

   EBITDA 870 

   Capital investit 7.247 valoarea capitalului investit 100% 

Minus datorii nete (1.050) 

   Capital propriu minoritar 6.197 

   Plus active în afara exploatării 400 

   Capital propriu  6.597 fără drept de control 

 

     Valoare participație fără drept de control 660 valoarea participației deținută de Furniture S.A.  

     Capital propriu minoritar 6.197 

   Prima de control 20% 

   Capital propriu majoritar 7.437 

   Plus active în afara exploatării 400 

   Capital propriu majoritar 7.837 valoarea capitalului propriu 100% 

     Valoare participație cu drept de control 3.135 valoarea participației deținute de Luxury S.A. 
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