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Dragi evaluatori, 

 

 

Vă invit, în acest al doilea și ultim număr al Buletinului informativ pe anul 2019, să lecturați 

hotărârile Conferinței naționale ANEVAR din data de 14 decembrie și ale Consiliului director, 

adoptate în partea a doua a anului.  De asemenea, în acest număr sunt prezentate Studiile de caz 

care au fost subiecte în cadrul examenului de acreditare care a avut loc în noiembrie 2019. 

 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; 

- stabilirea cotizațiilor membrilor pentru anul 2020; 

- aprobarea Îndrumarului de evaluare - Evaluarea pentru raportarea financiară; 

- 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 2019, a dobândit calitatea de evaluator autorizat, membru corporativ al ANEVAR, 

un număr de 39 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 CONFERINȚEI NAȚIONALE ANEVAR  

din 14.12.2019 
 

 

HOTĂRÂREA CONFERINȚEI NAȚIONALE nr. 2/2019 

privind componența Consiliului director al Asociației Naționale a  

Evaluatorilor Autorizați din România 

Publicată în Monitorul Oficial nr. 1049/30.12.2019 

În temeiul art. 7 alin. (3) lit. d), al art. 8 alin. (2) lit. c) și alin. (5) 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,  

Conferința națională a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre.  

Art. 1. – (1) Se aleg următorii membri ai Consiliului director al Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România:  

1. domnul Timbuș Radu Călin în funcția de prim-vicepreședinte; 

2. domnul Popa Bochiș Adrian Ioan în funcția de vicepreședinte - președinte al Comisiei de 

calificare și atestare profesională;  

3. domnul Nicolescu Adrian Aurel în funcția de vicepreședinte - președinte al Comisiei științifice și 

de standarde;  

4. domnul Ruse Bogdan Ruse în funcția de vicepreședinte - președinte al Comisiei de evidență a 

membrilor;  

5. doamna Hășmășan Rodica în funcția de vicepreședinte - președinte al Comisiei de verificare și 

monitorizare;  

6. domnul Dogărescu George în funcția de vicepreședinte - președinte al Comisiei de relații interne și 

internaționale;  

7. domnul Bercu Ioan în funcția de vicepreședinte - președinte al Comisiei juridice;  

8. domnul Dumitru Dumitriu Cristian în funcția de secretar general;  

9. domnul Sîrb Gheorghe Mihai în funcția de trezorier.  

(2) Conform art. 9 alin.(4) 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, mandatul membrilor Consiliului director este de 2 ani, cu începere de la data Conferinței 

naționale în care aceștia au fost aleși. 

Art. 2. – (1) Conform art. 8 alin. (5) 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, președintele Consiliului director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați 

din România este domnul Petre Sorin Adrian, care a deținut funcția de prim-vicepreședinte în Consiliul 

director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România  anterior.  

(2) Conform art. 8 alin. (2) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările ulterioare, fostul președinte al Consiliului director al 
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Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România este doamna Dana Ababei, care a deținut 

funcția de președinte în Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România  

anterior.  

Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Petre Sorin Adrian 

 

 

 

HOTĂRÂREA CONFERINȚEI NAȚIONALE nr. 3/2019 

pentru acordarea calității de membru de onoare al Asociației Naționale a  

Evaluatorilor Autorizați din România 

Publicată în Monitorul Oficial nr. 1025/20.12.2019 

În temeiul art. 7 alin. (3) 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,  

Conferința națională a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre: 

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

România domnilor:  

- Stan Vasile Sorin evaluator autorizat, membru titular cu legitimația nr. 16239 și specializările 

„Evaluări de întreprinderi, de fond de comerț și alte active necorporale“, „Evaluări de bunuri 

mobile“ și „Evaluări de bunuri imobile“; 

- Șchiopu Corneliu evaluator autorizat, membru titular cu legitimația nr. 15991 și specializările 

„Evaluări de întreprinderi, de fond de comerț și alte active necorporale“, „Evaluări de bunuri 

imobile“ și „Evaluări de bunuri mobile“;  

- Ștefănescu Iulian evaluator autorizat, membru titular cu legitimația nr. 16332 și specializările 

„Evaluări de întreprinderi, de fond de comerț și alte active necorporale“, „Evaluări de bunuri 

mobile“ și „Evaluări de bunuri imobile“. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Petre Sorin Adrian 
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HOTĂRÂREA CONFERINȚEI NAȚIONALE nr. 4/2019 

pentru modificarea și completarea Regulamentului Comisiei de etică și disciplină a Asociației 

Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței naționale a 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, nr. 5/2014 

Publicată în Monitorul Oficial nr. 1033/23.12.2019 

În temeiul art. 7 alin. (3) lit. i), al art. 10 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. 12 alin. (5) din Regulamentul de organizare și funcționare a 

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

353/2012, cu modificările ulterioare, 

Conferința națională a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România adoptă prezenta 

hotărâre.  

Art. I. – Regulamentul Comisiei de etică și disciplină a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați 

din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței naționale a Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România nr. 5/2014, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 75 din 2 

februarie 2016 se modifică și se completează după cum urmează: 

1. La articolul 7, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(7) În cazurile prevăzute la alin. (4) lit. a)-d) și la alin. (5) lit. a)-d), membrii supleanți devin 

membri titulari ai Comisiei de etică și disciplină în ordinea voturilor obținute la alegerile din 

cadrul Conferinței naționale.” 

2. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) cu următorul cuprins: 

„(4) În cauzele în care membrii titulari își declară conflictul de interese, acestea pot fi preluate 

de către membrii supleanți ai Comisiei de etică și disciplină.” 

3. La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(2) Pentru validitatea deliberărilor Comisiei de etică și disciplină este necesară prezența a cel 

puțin 3 membri, iar hotărârile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Votul este 

deschis.” 

4. La articolul 12, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „(3) În cazurile în care membrii supleanți preiau dosare disciplinare, aceștia vor avea aceleași 

drepturi și obligații ce decurg din prezentul Regulament, ca și membrii titulari.” 

5. La articolul 21, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(3) Dacă raportorul desemnat se abține sau dacă președintele Comisiei de etică și disciplină 

apreciază că cererea de recuzare este întemeiată, acesta va desemna în termen de 24 de ore un 

alt raportor dintre membrii Comisiei.” 

Art. II. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Petre Sorin Adrian 
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HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DIRECTOR AL ANEVAR  

PE SEMESTRUL II 2019 

 

Nr. 

crt. 

Data 

adoptării 
Titlu 

Nr. 

Monitor 

Oficial 

Data 

intrării în 

vigoare 

36 21.08.2019 HOTĂRÂRE pentru acordarea calității de evaluator 

autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, unor persoane 

juridice 

 22.08.2019 

37 03.09.2019 HOTĂRÂRE pentru stabilirea calificativelor de verificare 

a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul 

trimestrului al II-lea 2019 și a măsurilor corective 

corespunzătoare 

 04.09.2019 

38 03.09.2019 HOTĂRÂRE pentru modificarea Procedurii de acordare a 

premiilor în cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România, cu ocazia Zilei Evaluatorului – 9 

septembrie, aprobată prin Hotărârea Consiliului director 

nr. 59/2016 

 04.09.2019 

39 03.09.2019 HOTĂRÂRE pentru stabilirea persoanelor cărora li se vor 

acorda premii în anul 2019, cu ocazia Zilei Evaluatorului  

 06.09.2019 

40 03.09.2019 HOTĂRÂRE pentru aprobarea unor documente în 

vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor 

Regulamentului (UE) 2016/679 – Regulamentul general 

privind protecția datelor 

 07.09.2019 

41 07.10.2019 HOTĂRÂRE pentru anularea poziției nr. 131 din Anexa 

la Hotărârea Consiliul director nr. 7/2019 pentru 

constatarea pierderii calității de membru stagiar al 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România ca urmare a nefinalizării stagiaturii în termenul 

legal 

 07.10.2019 

42 16.10.2019 HOTĂRÂRE pentru aprobarea organizării seminarului D 

49 - Evaluarea proprietății imobiliare - Ediția 2019, la 

solicitarea unui membru corporativ 

 17.10.2019 

43 04.11.2019 HOTĂRÂRE pentru aprobarea organizării unui colocviu 

la solicitarea unei instituții  

 04.11.2019 

44 11.11.2019 HOTĂRÂRE pentru acordarea calității de evaluator 

autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, unor persoane 

juridice 

 12.11.2019 

45 11.11.2019 HOTĂRÂRE privind pierderea calității de evaluator 

autorizat prin retragere din proprie inițiativă, a doamnei 

Nicolae Anca, membru titular suspendat al Asociației 

Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

 19.11.2019 

46 11.11.2019 HOTĂRÂRE de retragere a calității de membru titular a 

domnului Cojocaru Denis Ovidiu 

 19.11.2019 
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Nr. 

crt. 

Data 

adoptării 
Titlu 

Nr. 

Monitor 

Oficial 

Data 

intrării în 

vigoare 

47 11.11.2019 HOTĂRÂRE de constatare a pierderii calității de membru 

titular a domnului Pop Lucian Dan 

 19.11.2019 

48 11.11.2019 HOTĂRÂRE pentru stabilirea calificativelor de verificare 

a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul 

trimestrului al III-lea 2019 și a măsurilor corective 

corespunzătoare 

 19.11.2019 

49 11.11.2019 HOTĂRÂRE pentru rectificarea anexei Hotărârii 

Consiliul director nr. 37/2019 pentru stabilirea 

calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care 

au fost inspectați în cursul trimestrului al II-lea 2019 și a 

măsurilor corective corespunzătoare* 

 19.11.2019 

50 11.11.2019 HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Consiliului 

director nr. 40/2019 pentru aprobarea unor documente în 

vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor 

Regulamentului (UE) 2016/679 – Regulamentul general 

privind protecția datelor 

 19.11.2019 

51 11.11.2019 HOTĂRÂRE pentru aprobarea unor seminare de 

pregătire continuă cu predare la sală 

 19.11.2019 

52 11.11.2019 HOTĂRÂRE pentru înlocuirea anexelor nr. 1-4 ale 

Procedurii de verificare și monitorizare a calității 

activității de evaluare, aprobată prin Hotărârea Consiliului 

director nr. 81/2014, cu modificările și completările 

ulterioare 

 19.11.2019 

53 11.11.2019 HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului de 

acreditare aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 

38/2015, cu modificările ulterioare 

 19.11.2019 

54 11.11.2019 HOTĂRÂRE pentru completarea Procedurii 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 ulterioare 

 19.11.2019 

55 11.11.2019 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 2020 

 19.11.2019 

56 11.11.2019 HOTĂRÂRE pentru stabilirea cuantumului și termenului 

de plată a cotizației membrilor stagiari ai Asociației 

Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, pentru 

anul 2020        

 19.11.2019 

57 11.11.2019 HOTĂRÂRE pentru stabilirea cuantumului și termenului 

de plată a taxelor de înscriere în cadrul Asociației 

Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România   

 19.11.2019 

58 11.11.2019 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei indemnizațiilor 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România, aferente anului 2020 

 01.01.2020 
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Nr. 

crt. 

Data 

adoptării 
Titlu 

Nr. 

Monitor 

Oficial 

Data 

intrării în 

vigoare 

59 04.12.2019 HOTĂRÂRE pentru acordarea calității de evaluator 

autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, unor persoane 

juridice 

 04.12.2019 

60 04.12.2019 HOTĂRÂRE pentru acordarea calității de evaluator 

autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, societății BNP 

PARIBAS REAL ESTATE VALUATION FRANCE 

 04.12.2019 

61 04.12.2019 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Îndrumarului de evaluare 

- Evaluarea pentru raportarea financiară 
 09.12.2019 

62 05.12.2019 HOTĂRÂRE pentru acordarea calității de evaluator 

autorizat, membru titular al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România  

 09.12.2019 

63 05.12.2019 HOTĂRÂRE pentru acordarea calității de evaluator 

autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, unor persoane 

juridice 

 09.12.2019 

64 05.12.2019 HOTĂRÂRE privind pierderea calității de evaluator 

autorizat prin retragere din proprie inițiativă, a domnului 

Gheorghe Ionel, membru titular al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România 

 09.12.2019 

65 05.12.2019 HOTĂRÂRE pentru completarea Listei membrilor 

suspendați ai Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România, începând cu data de 01.01.2019, 

ca urmare a neefectuării programului obligatoriu de 

pregătire continuă pe anul 2018, aprobată prin Hotărârea 

Consiliul director nr. 17/2019 

 09.12.2019 

66 11.12.2019 HOTĂRÂRE pentru acordarea calității de membru 

stagiar al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați 

din România  

 16.12.2019 

67 11.12.2019 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei candidaților admiși 

la examenul de acreditare din sesiunea noiembrie 2019 
 16.12.2019 

68 11.12.2019 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei candidaților admiși 

la examenul de reacreditare din sesiunea noiembrie 2019 
 16.12.2019 

69 11.12.2019 HOTĂRÂRE privind unele măsuri referitoare la repetarea 

inspecțiilor pentru verificarea calității activității de 

evaluare a bunurilor 

 01.01.2020 

70 11.12.2019 HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului director nr. 11/2017 pentru înființarea 

grupului de lucru pentru elaborarea suportului de curs de 

formare profesională pentru evaluarea bunurilor mobile - 

EBM 

 17.12.2019 

71 11.12.2019 HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului director nr. 10/2017 pentru înființarea 

grupului de lucru pentru elaborarea suportului de curs de 

formare profesională pentru evaluarea întreprinderii - EI 

 17.12.2019 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 36/21.08.2019 

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. 17/2019 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 începând cu data de 1 septembrie 2019 numai cu condiția 

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

până la data de 26 august 2019. 

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. 

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: 22.08.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

Anexa la HCD 36/2019 

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

membru corporativ al ANEVAR 

Nr. 

crt. 
Denumirea societății CUI Județ 

Cod 

CAEN 
Administrator  

1 ADRIATIC APPRAISAL SRL 39628893 Cluj 6831 
Ledan Muntean Sandor, 

leg. nr. 13636 

2 BELCASA SRL 16727626 Suceava 6831 
Lazarovici Oltea Georgeta, 

leg. nr. 13625 

3 ANELEX-EVAL SRL 36894459 Suceava 6831 
Lazarovici Oltea Georgeta, 

leg. nr. 13625 

4 N & N CONSULT 2001 SRL 3821604 București 7022 
Stelea Niculina,  

leg. nr. 19077 

5 TERRATOP SRL 13592753 Brașov 7022 
Vilcu Marilena,  

leg. nr. 17097 

6 CODANELIS EVAL SRL 38943990 Suceava 7022 
Costeliuc Elisabeta Elena, 

leg. nr. 18704 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 37/21.08.2019 

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

cursul trimestrului al II-lea 2019 și a măsurilor corective corespunzătoare 

Având în vedere Referatul Comisiei de verificare și monitorizare aprobat pe cale electronică în iulie 2019, 

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 stabilesc calificativele de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul 

trimestrului al II-lea 2019, 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: 04.09.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 

Anexă la HCD nr. 37/2019 

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

în cursul trimestrului al II-lea 2019 

NR. 

CRT 

MEMBRU CORPORATIV / 

TITULAR INSPECTAT 
ORAȘUL CALIFICATIV*  MĂSURA CORECTIVĂ* OBSERVAȚII 

1.  
PARKER LEWIS 

MANAGEMENT SRL 
București    

2.  QUEST DEVELOPMENT SRL București    

3.  QUEST PARTNERS SRL București    

4.  
DĂSCĂLESCU CORNELIU 

MARIN 
Botoșani    

5.  ARUXANDEI BOGDAN Botoșani    

6.  PROEVALUARI 3A SRL București    

7.  STURZA DAN EUGEN Balotești    
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NR. 

CRT 

MEMBRU CORPORATIV / 

TITULAR INSPECTAT 
ORAȘUL CALIFICATIV*  MĂSURA CORECTIVĂ* OBSERVAȚII 

8.  

PROPERTY PARTNERS 

VALUATION CONSULTING 

SRL 

București    

9.  PRIME VALUE SRL București    

10.  ROMTOR TECHNICS SRL București    

11.  STKM EXPERT SRL București    

12.  
ESTIMA TOPOCAD 

CONSULTING SRL 

București 
   

13.  MĂRĂSCU MARIUS MIHAI București    

14.  AVORNICESEI DUMITRU 
Piatra 

Neamț 
   

15.  GRIGOREAN VLAD 
Piatra 

Neamț 
   

16.  
SMART VALUE 

CONSULTING SRL 
București    

17.  ENUICĂ GHEORGHE VIOREL Făgăraș    

18.  
ESTIMATE CONSULTING 

SRL 
Sibiu    

19.  
LAZAROVICI OLTEA 

GEORGETA 
Suceava   

 

20.  CATARGIU CAMELIA 
Gura 

Humorului 
  

 

21.  TĂNASE  ELENA București    

22.  
CRISTUREAN DANIEL 

CRISTIN 
Bistrița   

 

23.  TRIVAL CONSULT SRL Tg. Mureș    

24.  TOMA ION București    

25.  TOP EXPERT PROIECT SRL București    

26.  POPA DANIEL VASILE Brașov    

27.  NATEA ILIE Brașov    

28.  GUZINSCHI GETA București    

29.  ROM CONSULTING CO SRL București    

30.  CHICOȘ CONSTANTIN București    

31.  
FOARȚĂ DANIEL 

CONSTANTIN 

București 
   

32.  TODIRAȘCU VASILE DAN București    

* Calificativele de verificare și măsurile corective profesionale se comunică individual. 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 38/03.09.2019 

pentru modificarea Procedurii de acordare a premiilor în cadrul Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România, cu ocazia Zilei Evaluatorului – 9 septembrie,  

aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 59/2016 

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. I. – Procedura de acordare a premiilor în cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România, cu ocazia Zilei Evaluatorului – 9 septembrie, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 

59/2016, se modifică după cum urmează: 

1. Punctul I din articolul I se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „I. Premii speciale: 

2. Premiul „Alexandru Gheorghiu” – se va acorda evaluatorului autorizat sau unei personalități 

care s-a remarcat prin activitatea de cercetare în domeniul evaluării sau apropiată Asociației; 

3. Premiul președintelui Asociației – se va acorda unei personalități sau unei colectivități alese 

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

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

îndelungată a fost în domeniul evaluării sau apropiată Asociației; 

5. Premiul pentru colaborarea remarcabilă cu ANEVAR – se va acorda unei organizații cu 

care ANEVAR a avut o colaborare deosebită; 

6. Premiul pentru sprijinirea profesiei de evaluator – se va acorda unor personalități sau unor 

organizații care au sprijinit Asociația, respectiv au contribuit la dezvoltarea și consolidarea 

profesiei de evaluator.”   

Art. II. – 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: 04.09.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 39/03.09.2019 

pentru stabilirea persoanelor cărora li se vor acorda premii în anul 2019,  

cu ocazia Zilei Evaluatorului  

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. 2 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului director al 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței 

Naționale nr. 4/2014, 

În conformitate cu Procedura de acordare a premiilor în cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România, cu ocazia Zilei evaluatorului – 9 septembrie, aprobată prin Hotărârea Consiliul 

director nr. 59/2016, cu modificările ulterioare,  

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

hotărâre. 



 

 

 

Buletin informativ nr. 2/2019 13 

 

Art. 1. – În anul 2019 se acordă următoarele premii: 

1. Premiul „Alexandru Gheorghiu” – domnului Mihai Căruntu – senior analyst corporate 

finance BRD, speaker ANEVAR; 

2. Premiul pentru o carieră de valoare – domnului Iulian Ștefănescu – lector ANEVAR; 

3. Premiul pentru colaborarea remarcabilă cu ANEVAR – The European Group of Valuers' 

Associations - TEGoVA; 

4. Premiul pentru sprijinirea profesiei de evaluator: 

a) Asociația Română a Băncilor – ARB; 

b) domnului Ion Mihăilescu – președintele Camerei Auditorilor Financiari din România 

2004-2011; 

c) domnului Adrian Vascu, președinte ANEVAR 2007-2008 și 2014-2015; 

d) domnului Ion Olaru, membru în Comisia de etică și Disciplină 2012-2016. 

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

vigoare la data de 6 septembrie 2019. 

Data intrării în vigoare: 06.09.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 40/03.09.2019 

pentru aprobarea unor documente în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor 

Regulamentului (UE) 2016/679 – Regulamentul general privind protecția datelor 

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 vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 – Regulamentul general 

privind protecția datelor, 

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

hotărâre. 

Art. 1. – Se aprobă următoarele documente: 

1. Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – prevăzută în 

anexa nr. 1; 

2. Politica  privind evaluarea legalității cererilor de dezvăluire a datelor cu caracter personal către 

terți – prevăzută în anexa nr. 2; 

3. Politica de securitate a datelor cu caracter personal – prevăzută în anexa nr. 3; 

4. Procedura de gestionare a cererilor persoanelor vizate cu privire la propriile date cu caracter 

personal – prevăzută în anexa nr. 4; 

Art. 2. – Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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: 07.09.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 
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Anexa nr. 1 la HCD 40/2019 

Politica de confidențialitate  

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

I. Cadrul general  

Art. 1  
(1) ANEVAR tratează cu seriozitate protecția datelor cu caracter personal care îi sunt încredințate, 

securitatea acestora, precum și conformarea cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 – 

Regulamentul general privind protecția datelor. În acest sens, politicile de confidențialitate și securitate  

reflectă preocuparea de a prelucra doar datele strict necesare pentru realizarea scopului activității 

asociației și păstrarea în siguranță a acestora.  

(2) Prezenta procedură reglementează modul în care sunt colectate, procesate, utilizate și păstrate datele 

cu caracter personal obținute atât în format fizic cât și electronic, de către Asociația Națională a 

Evaluatorilor Autorizați din România, numită în continuare „Asociația”. 

II. Temeiul legal în baza căruia ANEVAR colectează și utilizează date cu caracter personal: 

Art. 2  ANEVAR colectează și procesează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuțiilor sale 

astfel cum sunt acestea prevăzute în O.G. 24/2011 și în Regulamentul de organizare și funcționare a 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, aprobat prin H.G. 353/2012, după cum 

urmează: 

- pentru a asigura evidența membrilor;  

- pentru a publica datele de contact ale evaluatorilor autorizați cu scopul de a facilita accesul 

publicului larg la serviciile de evaluare;  

- de prezentare publică în Tabloul Asociației, conform art. 12 din O.G. nr. 24/2011, aprobată prin 

Legea nr. 99/2013;  

- de a transmite membrilor săi știri și noutăți, anunțuri despre conferințe și programele de pregătire 

continuă, informări și alte comunicări de interes; 

- de a facilita accesul la programele online de pregătire continuă și de înscriere la manifestările 

profesionale organizate de asociație; 

- de a organiza examenele de atribuire a calității de membru stagiar și de dobândire a calității de 

evaluator autorizat; 

- de transformare în date anonime și stocare ulterioară, exclusiv în scopuri statistice; 

Art. 3  ANEVAR colectează și procesează date cu caracter personal și pentru: 

(1) încheierea unor contracte  atunci când prelucrarea este necesară pentru efectuarea demersurilor care 

se impun (spre exemplu – contracte de muncă, contracte în care Asociația este prestator, contracte de 

sponsorizare, contracte de publicitate etc.); 

(2) executarea unui contract, atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor 

contractuale. 

(3) respectarea unor obligații legale precum furnizarea de informații către o autoritate publică sau o 

instituție de aplicare a legii; 

(4) interesele legitime ale Asociației în decursul desfășurării unei activități în conformitate cu dispozițiile 

legii; 

Exemple privind „interesele legitime” menționate mai sus sunt: 
 protejarea sistemelor IT. 

 menținerea securității sediului și personalului Asociației. 

III. Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul desfășurării activităților Asociației 

și relațiilor de muncă 

Art. 4  Categorii de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării  

Categoriile de date cu caracter personal care pot fi prelucrate de Asociație sunt: 
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4.1 Date necesare pentru organizarea evidenței membrilor Asociației și a examenului pentru 

dobândirea calității de membru stagiar: 

(1) date cu caracter personal de identificare sau de contact: numele și prenumele, data nașterii, sexul, 

codul numeric personal (CNP), seria și numărul actului de identitate/pașaportului, fotografie, adresa 

de domiciliu și/sau de corespondență/profesională, adresa e-mail, număr telefon, etc.; 

(2) date cu caracter personal privind pregătirea profesională: profesia, diplome de studii și/sau de 

absolvire cursuri de pregătire profesională; 

(3) date cu caracter personal privind ocupația: locul de muncă, funcția etc. 

(4) date speciale cu caracter personal, cum ar fi cele referitoare la sancțiunile disciplinare sau la cazierul 

judiciar (necesar pentru respectarea prevederilor art. 15 alin. (2), lit. b)  și art. 16 alin. (2), lit. d) din 

O.G. 24/2011) sau, în unele cazuri, date privind sănătatea. Temeiul juridic pe care ne putem baza 

pentru prelucrarea categoriilor speciale de date este consimțământul membrilor și obligația legală 

care ne revine pentru a prelucra astfel de date. 

4.2 Date necesare pentru desfășurarea diferitelor activități ale asociației: 

(1) date financiare, cum ar fi numărul de cont bancar sau alte detalii legate de achitarea taxelor și 

cotizațiilor, necesare pentru identificarea plăților de către departamentul contabilitate; 

(2) date de localizare, colectate automat la completarea formularelor on-line de pe site-ul ANEVAR (IP-

ul conexiunii de internet); 

(3) statutul civil sau date cu caracter personal referitoare la familie (de exemplu – provenind din deciziile 

de acordare de indemnizații pentru creșterea copiilor sau din certificate de căsătorie sau hotărâri 

definitive de divorț) necesare pentru procesarea diferitelor solicitări formulate de membri 

(schimbarea numelui, transferarea la categoria de membru inactiv etc.) 

(4) date biometrice (imagini faciale) colectate de sistemul de monitorizare video instalat la sediul 

ANEVAR și imagini foto/înregistrări video de la manifestările profesionale, în scopul asigurării 

securității sediului, bunurilor și personalului, respectiv al promovării evenimentelor în publicațiile și 

pe paginile de social-media ale Asociației; 

(5) date cu caracter personal referitoare la furnizori și prestatori de servicii, precum și datele cu caracter 

personal ale reprezentanților acestora, în scopul executării relației contractuale; 

(6) date cu caracter personal referitoare la salariații ANEVAR, precum și date cu caracter personal ale 

candidaților pentru angajare, necesare pentru desfășurarea relațiilor de muncă sau pentru procesul de 

selecție, recrutare și angajare; 

(7) date cu caracter personal ale unor terți, provenind din rapoartele de evaluare și dosarele de lucru ale 

membrilor stagiari și/sau titulari, prelucrate în scopul desfășurării activităților didactice (formare 

profesională/pregătire continuă); 

(8) date cu caracter personal ale unor terți, provenind din reclamațiile formulate de autorități având ca 

obiect rapoarte de evaluare pentru care se solicită verificarea; 

(9) date cu caracter personal ale unor terți, provenind din rapoartele de evaluare prelucrate în cadrul 

cercetărilor disciplinare instrumentate de Comisia de etică și disciplină; 

(10) date cu caracter personal ale unor terți, provenind din rapoartele de evaluare și dosarele de lucru ale 

evaluatorilor autorizați, prelucrate în scopul desfășurării activității de monitorizare. 

4.3 Categoriile de persoane vizate 

(1) membrii titulari și stagiari ai Asociației 

(2) candidații la examenul pentru atribuirea calității de membru stagiar 

(3) furnizorii și prestatorii de servicii 

(4) personalul Asociației 

(5) vizitatorii sediului ANEVAR 

(6) persoane fizice (terți ne-membri) care formulează diferite solicitări 

(7) persoane fizice (terți ne-membri) ale căror date cu caracter personal sunt conținute în rapoartele de 

evaluare/dosarele de lucru procesate de ANEVAR în exercitarea atribuțiilor sale specifice 

(comunicarea punctului de vedere asupra conformității cu standardele de evaluare adoptate de 

Asociație a rapoartelor de evaluare realizate de evaluatorii autorizați; monitorizarea respectării 
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regulilor și principiilor deontologice care guvernează activitatea evaluatorilor autorizați; formarea și 

perfecționarea profesională a membrilor etc.)   

(8) candidații pentru angajare. 

IV. Prelucrarea datelor personale în contextul utilizării site-ului web al Asociației  

Art. 5  Atunci când utilizatorii accesează site-ul web al Asociației și se autentifică în contul de membru, 

vor fi colectate informațiile asociate conectării (numărul de legitimație, numele și prenumele, adresa de e-

mail etc.). 

Art. 6  Colectarea automată a datelor cu caracter personal are loc în anumite situații, la utilizarea unor 

secțiuni ale site-ului web (spre exemplu, la completarea formularelor de înregistrare la seminarii și/sau 

conferințe, la testarea online sau la completarea rapoartelor de activitate pentru monitorizare). În acest caz 

sunt colectate adresele IP ale conexiunii la internet, data și ora completării, contul de utilizator etc., 

acestea fiind necesare pentru identificarea unică a înregistrărilor/sesiunilor de lucru. 

Art. 7 La vizitarea site-ului web al Asociației vor fi plasate automat cookies în computerele care îl 

accesează. Site-ul ANEVAR utilizează cinci tipuri de cookies (necesare pentru buna funcționare a site-

ului, activarea unor funcții de bază precum navigarea și accesarea zonelor securizate sau cookies cu rol 

statistic care colectează și raportează informațiile în mod anonim și care permit înțelegerea modului în 

care este vizitat site-ul).  

Art. 8 Prin navigarea pe site-ul web al Asociației sau introducerea detaliilor de conectare pentru 

accesarea zonelor rezervate membrilor înregistrați, se prezumă consimțământul de a plasa aceste cookies 

pe computerul sau dispozitivul conectat la internet. 

Art. 9 ANEVAR utilizează serviciul Google Analytics pentru contorizarea vizualizărilor. Mai multe 

informații despre acest subiect puteți găsi aici - https://support.google.com/analytics/answer/6004245 . 

V. Cine poate avea acces la datele cu caracter personal prelucrate de ANEVAR? 

Art. 10   

(1) ANEVAR se va asigura că datele cu caracter personal sunt procesate doar în legătură cu scopurile 

menționate anterior. În unele situații, este posibil să fie necesară dezvăluirea unor informații pentru a 

ne conforma obligației de a răspunde la cererile legale ale autorităților.  

(2) Datele cu caracter personal vor fi comunicate doar atunci când avem obligația legală de a face acest 

lucru.  În acest sens, putem dezvălui o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal către 

următoarele terțe părți care acționează ca operatori de date cu caracter personal: autorități publice 

(precum Agenția Națională de Administrare Fiscală, Primării și Consilii Locale, instanțe de judecată, 

parchete, organe de poliție și alte asemenea).  

(3) De asemenea, putem transmite date cu caracter personal următoarelor părți care acționează conform 

instrucțiunilor noastre în calitate de împuterniciți: AON, în calitate de broker de asigurări, companii 

furnizoare de diferite servicii (curierat – Poșta Română, Fan Courier; emitere parafe și legitimații de 

membru; întreținere rețea, dezvoltare și suport IT; resurse umane; etc.). 

VI. Drepturile persoanelor vizate cu privire la datele cu caracter personal 

Art. 11 Persoanele vizate (menționate la art. 4.3) ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de 

ANEVAR au următoarele drepturi: 

(1) dreptul de acces la datele cu caracter personal - dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter 

personal pe care le deținem în legătură acestea; 

(2) dreptul la rectificare - dreptul de a rectifica datele deținute de Asociație dacă acestea nu sunt corecte 

sau complete. Dacă datele pe care le deținem trebuie actualizate sau în cazul în care acestea ar putea 

fi incorecte, persoanele vizate au dreptul de a solicita corectarea oricărei inexactități.   

- membri titulari se pot autentifica în pagina personală (membri.anevar.ro) pentru actualizarea 

acestora sau pot contacta Departamentul evidență membri. 

- în cazul celorlalte categorii de persoane vizate, dreptul de rectificare poate fi exercitat în scris 

(printr-o scrisoare sau un e-mail la adresa protectiadatelor@anevar.ro). 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
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 (3) dreptul la  ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”)  – dreptul de a solicita  ștergerea datelor cu 

 caracter personal în anumite situații, de exemplu dacă acestea nu mai sunt necesare pentru 

 îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;

 (4) dreptul la restricționarea prelucrării  datelor cu caracter personal  - se aplică în anumite situații, de 

 exemplu, în cazul în care este contestată acuratețea datelor și poate fi exercitat pentru o perioadă care 

 să permită verificarea exactității acestora;

 (5) dreptul la portabilitatea datelor  – dreptul de a obține datele cu caracter personal care au fost 

 furnizate într-un format structurat și care să poată fi citit automat și de a transmite aceste date altui 

 operator, atunci când mijloacele tehnice permit acest lucru. Acest drept poate fi exercitat doar în 

 cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul persoanelor vizate.

 (6) dreptul la opoziție – dreptul persoanelor vizate de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal, 

 din motive legate de situația particulară în care se află acestea, dacă nu există motive legitime care să 

 prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; 

 (7) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea 

 de profiluri  - dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, 

 inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra persoanelor vizate sau care le afectează în într- 

 o măsură semnificativă.

 (8) dreptul de a depune o plângere  – în cazul unor nemulțumiri legate de modul în care Asociația 

 utilizează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, acestea au dreptul de a face o plângere 

 adresată responsabilului cu protecția datelor. Dacă modul în care ANEVAR a răspuns unei eventuale 

 plângeri nu este satisfăcător, persoanele vizate se pot adresa Autorității Naționale de Supraveghere a 

 Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

 Art. 12 Aceste drepturi pot fi exercitate contactând ANEVAR la adresa de e-mail 

 protectiadatelor@anevar.ro , urmând ca Asociația să depună toate eforturile rezonabile și practice pentru 

 a se conforma solicitării, atâta timp cât aceasta este în concordanță cu legislația aplicabilă și  cu 

 standardele profesionale. 

 VII. Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate de ANEVAR 

 Art. 13 Având în vedere contextul și scopurile menționate la art. 2 și 3, ANEVAR implementează măsuri 

 tehnice și  organizatorice adecvate, în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscului 

 pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice ale căror date cu caracter personal le prelucrează. 

 Art. 14 Angajații Asociației precum și  alte persoane împuternicite care au acces la date cu caracter 

 personal au anumite responsabilități în a se asigura că aceste date sunt colectate, păstrate  și utilizate 

 corespunzător, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri. 

 Art. 15 Responsabilul cu protecția datelor va revizui periodic această procedură  și va informa 

 Președintele Asociației și Consiliul director cu privire la orice riscuri implicate de procesarea datelor cu 

 caracter personal. 

 Art. 16 Datele cu caracter personal vor fi accesate doar de către angajații care au nevoie de acestea în 

 exercitarea atribuțiilor specifice, prevăzute în fișa postului sau pentru îndeplinirea unor cerințe legale și 

 doar dacă au competența și împuternicirea să o facă. Datele vor fi utilizate doar pentru scopurile legitime 

 pentru care au fost obținute. Drepturile de acces ale angajaților la datele cu caracter personal prelucrate de 

 Asociație sunt prevăzute în Anexa la prezenta procedură. 
 Art. 17 Datele cu caracter personal nu vor fi dezvăluite cu caracter informal de către angajații ANEVAR 

 către persoane neautorizate din interiorul sau exteriorul Asociației. 

 Art. 18 Măsuri și recomandări menite să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal:

  (1)  orice informații sau înregistrări cu caracter personal, disponibile în format fizic, vor fi păstrate, pe cât 

 posibil, în spații (dulapuri sau încăperi) închise cu cheie;

  (2)  datele cu caracter personal stocate pe suporturi externe de memorie (stick-uri USB, hard disk-uri 

 externe, CD-uri, DVD-uri, etc.) vor fi protejate cu parolă;

  (3)  datele cu caracter personal vor fi criptate sau parolate înainte de a fi transferate electronic către 

mailto:protectiadatelor@anevar.ro
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contacte exterioare autorizate (de exemplu, către împuterniciți – furnizori/prestatori de servicii) iar 

parolele vor fi transmise separat, pentru a preveni eventualele breșe de securitate; 

(4) se recomandă implementarea politicii biroului curat (nu vor fi lăsate la vedere, nesupravegheate, 

documente care conțin date cu caracter personal); 

(5) angajații ANEVAR vor lua măsuri de precauție astfel încât printurile care conțin date cu caracter 

personal să nu fie uitate/abandonate în imprimante sau copiatoare; 

(6) în cazul discuțiilor telefonice sau videoconferințelor, se va asigura discreție atunci când sunt 

comunicate informații confidențiale; 

(7) dacă informațiile cu caracter personal sunt vizualizate pe ecranul unui PC, angajații se vor asigura că 

fereastra și documentele sunt închise corespunzător, înainte de a lăsa computerul nesupravegheat; 

(8) se recomandă parolarea computerelor cu parole compuse din cel puțin 6 caractere (litere și cifre sau 

simboluri) 

(9) se recomandă schimbarea periodică a parolelor de autentificare în conturile de utilizatori ai aplicației 

de evidență a membrilor sau în conturile de acces pe site-ul web al Asociației; 

(10) copiile în surplus ale documentelor care conțin date cu caracter personal  sau documentele care nu 

mai sunt necesare vor fi distruse în condiții de siguranță; 

(11) documentele care conțin date cu caracter personal nu vor fi scoase din sediul Asociației sau al 

filialelor fără autorizare din partea superiorului ierarhic sau a responsabilului cu protecția datelor; 

(12) se va evita transmiterea de emailuri care conțin date cu caracter personal prin intermediul unor 

conexiuni wi-fi nesecurizate (rețele publice cu acces liber – de exemplu cele din aeroporturi, mall-uri, 

hoteluri etc.) 

(13) orice încălcare sau neglijență deliberată, cu rea voință, a confidențialității și securității datelor cu 

caracter personal poate avea ca efect luarea de măsuri disciplinare. 

Art. 19 Breșele de securitate  

(1) în cazul în care, în pofida măsurilor de precauție luate de Asociație pentru a preveni și minimiza 

încălcarea securității datelor cu caracter personal pe care le prelucrează, survin incidente de natura 

breșelor de securitate (atacuri informatice asupra bazelor de date și a site-ului web, sustragerea de 

documente care conțin date cu caracter personal, divulgarea de date cu caracter personal în afara 

scopurilor legitime sau a îndeplinirii unor obligații legale, distrugerea, pierderea sau modificarea 

datelor etc.), angajații vor informa imediat și detaliat, în scris, superiorul ierarhic sau responsabilul cu 

protecția datelor în legătură cu orice nelămurire, suspiciune sau observație legată de un posibil risc la 

adresa securității prelucrării de care iau cunoștință, în exercitarea atribuțiilor de serviciu și în orice 

altă împrejurare. 

(2) dacă pericolul cu privire la datele cu caracter personal este iminent, informarea se va face telefonic și 

în scris, în cel mai scurt timp. 

(3) în cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc 

ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, Asociația va informa persoanele vizate cu 

privire la această încălcare; 

(4) pentru a asigura capacitatea de restabilire a disponibilității datelor cu caracter personal și accesul la 

acestea în timp util în cazul unui incident de natură fizică sau tehnică, Asociația va lua măsuri pentru 

realizarea de back-up-uri periodice ale bazelor de date electronice. 

Art. 20  Perioada de retenție a datelor: 

(1) datele cu caracter personal prelucrate de Asociație vor fi păstrate în conformitate cu prevederile 

Politicii privind Retenția datelor; 

(2) ANEVAR va înceta să prelucreze date cu caracter personal, atâta timp cât acestea nu mai sunt 

necesare pentru scopurile stabilite, când persoanele vizate și-au retras consimțământul, în situațiile 

când nu există motive legitime imperioase pentru continuarea prelucrării care să prevaleze 

intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor fizice sau dacă datele cu caracter personal nu sunt 

necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. 
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Anexa la Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

Drepturile de acces ale angajaților ANEVAR la date cu caracter personal 

Departament / 

Funcția 
Drepturi de acces la diferite surse de date cu caracter personal 

Director General 

 

 

 

 

 

 

 Aplicația de evidență informatizată a membrilor Asociației; 

 Documente primite prin poștă/email sau curier; 

 Documente emise de ANEVAR 

 Arhiva asociației; 

 Date personale ale angajaților și ale candidaților la angajare; 

 Date personale ale terților cu care Asociația încheie contracte sau parteneriate; 

 Date biometrice (imagini faciale)* colectate de sistemul de monitorizare video 

instalat la sediul ANEVAR (acces numai în baza unui user și a unei parole și 

numai în situațiile speciale care reclamă o analiză a informațiilor stocate – ex. 

cazuri de intrare prin efracție, dispariție de bunuri/ documente) 

Departament 

Evidență Membri 
 Aplicația de evidență informatizată a membrilor Asociației (inclusiv la datele 

transmise prin intermediul paginii personale a membrilor); 

 Dosare de înscriere în Asociație a persoanelor fizice; 

 Informații privind sancțiunile disciplinare acordate membrilor titulari de către 

CED; 

 Arhiva fizică și electronică a dosarelor de membru titular și stagiar; 

 Polițe de asigurare de răspundere profesională; 

 Documente primite prin poștă/email sau curier și care sunt în sfera de 

competență a departamentului; 

 Documente emise de departament (ex. adeverințe etc.) 

Responsabil cu 

protecția datelor 
 Aplicația de evidență informatizată a membrilor Asociației; 

 Documente primite prin poștă/email sau curier aflate sub incidența GDPR; 

 Documente emise de ANEVAR care intră sub incidența GDPR; 

 Arhiva asociației; 

 Platforma online de pe site-ul web al asociației; 

 Contracte și acte adiționale încheiate cu furnizorii și prestatorii de servicii; 

Departament 

Pregătire 

Profesională 

 Aplicația de evidență informatizată a membrilor Asociației; 

 Dosare de înscriere la examenul de atribuire a calității de membru stagiar; 

 Dosare de înscriere la examenul de acreditare; 

 Platforma online de pe site-ul web al asociației (formularele de înscriere la 

cursuri/seminare/ conferințe) 

 Platforma de e-learning (teste online) 
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 Documente primite prin poștă/email sau curier și care sunt în sfera de 

competență a departamentului; 

 Documente emise de departament 

Departament 

Juridic – 

Secretariat CED 

 Aplicația de evidență informatizată a membrilor Asociației; 

 Reclamații și rapoarte de evaluare prelucrate în cadrul cercetărilor disciplinare; 

 Informații despre condamnările penale / infracțiuni sau diferitele faze ale 

cercetărilor penale (colectate din raportul anual de activitate); 

 Contractele și actele adiționale încheiate cu furnizorii și prestatorii de servicii; 

 Documente primite prin poștă/email sau curier și care sunt în sfera de 

competență a departamentului; 

 Documente emise de departament (ex. referate, adrese de răspuns la solicitări 

etc.) 

Departament IT  Aplicația de evidență informatizată a membrilor Asociației; 

 Conținutul site-ului web al Asociației și al site-ului de e-learning; 

 Domeniul de mail anevar.ro; 

 Formularele online de pe platforma web  

 Documente primite prin poștă/email sau curier și care sunt în sfera de 

competență a departamentului; 

 Documente emise de departament  

Departament 

Contabilitate 
 Aplicația de evidență informatizată a membrilor Asociației; 

 Dosarele de personal și CV-urile candidaților la angajare; 

 Date financiare ale membrilor titulari (numerele conturilor, banca etc); 

 Documente primite prin poștă/email sau curier și care sunt în sfera de 

competență a departamentului (ex. facturi, deconturi etc); 

 Documente emise de departament 

Departament 

Publicații 
 Arhiva foto/ video (fotografii de stoc, fotografii de la evenimentele și 

activitățile ANEVAR); 

 Date personale ale terților, necesare în activitatea de negociere și contractare 

(parteneri media, prestatori de servicii de grafică și editare text, PR, marketing) 

 Conținutul site-ului web al Asociației 

Departament 

Rețea Națională / 

Filiale 

 Aplicația de evidență informatizată a membrilor Asociației; 

 Documente primite prin poștă/email sau curier și care sunt în sfera de 

competență a departamentului/filialei; 

 Documente emise de departament/filială; 

 Date personale ale participanților la cursurile de formare organizate de filială; 

 Cereri de înscriere la examenele de finalizare curs/stagiu; 

 Rapoartele de evaluare ale membrilor stagiari și/sau titulari, prelucrate în 

scopul desfășurării activităților didactice organizate de filiale (ex. - teme de 

curs, lucrări de absolvire) 
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Departament 

Verificare și 

Monitorizare 

 Aplicația de evidență informatizată a membrilor Asociației; 

 Rapoarte de evaluare și dosare de lucru ale evaluatorilor autorizați incluși în 

programul de monitorizare; 

 Reclamații și rapoarte de evaluare care fac obiectul activității de 

verificare/formulare a opiniei privind conformitatea cu standardele de evaluare; 

 Platforma online de pe site-ul web al asociației (formularele de raportare anuală 

a activității desfășurate de evaluatorii autorizați); 

 Documente primite prin poștă/email sau curier și care sunt în sfera de 

competență a departamentului; 

 Documente emise de departament (ex – note de inspecție, referate de verificare, 

răspunsuri la sesizări etc.) 

Secretariat  Aplicația de evidență informatizată a membrilor Asociației; 

 Documente primite prin poștă sau curier; 

 Documente emise de Asociație și transmise prin intermediul Secretariatului; 

 Registrul de primiri și Registrul de ieșiri; 

 Arhivele electronice ale documentelor înregistrate; 

 Aplicația de evidență informatizată a membrilor Asociației; 

 Dosare de înscriere la examenul de atribuire a calității de membru stagiar 

 Facturi/procese verbale de predare-primire conținând date personale ale 

delegaților 

Departament 

administrativ 
 Date personale ale prestatorilor de servicii legate de întreținerea sediului 

ANEVAR și a parcului auto (curățenie, service centrală telefonică, protecție și 

pază, întreținere și service instalații etc.) 

 Facturi/procese verbale de predare-primire conținând date personale ale 

delegaților 

 
* Notă: Având în vedere importanța acordată de Regulamentul (UE) 2016/679 aspectelor legate de viața privată a 

persoanelor fizice, se recomandă o atenție specială în privința prelucrării datelor biometrice (imaginile video) și a 

celor legate de monitorizarea IT și a apelurilor telefonice, precum și a condițiilor în care angajații ANEVAR au 

acces la respectivele înregistrări. Aceasta, cu atât mai mult cu cât în numeroase situații este foarte dificilă distincția 

dintre utilizarea telefoanelor și computerelor puse la dispoziție de angajator sau a dispozitivelor personale folosite 

la birou (de tipul BYOD – Bring Your Own Device) în interes de serviciu sau în interes personal (a se vedea Opinia 

2/2017 despre procesarea datelor la locul de muncă emisă de WP 249 sub egida Comisiei Europene).  

Această atenționare se extinde și asupra monitorizării utilizării autovehiculelor aparținând Asociației și utilizate în 

interes de serviciu în afara orelor de program și asupra monitorizării accesului angajaților la aplicații web ale 

ANEVAR de la distanță și în afara timpului normal de lucru.  

În privința prelucrării imaginilor video surprinse de camerele de supraveghere, Asociația a implementat o 

procedură de acces restricționat prin care este necesară intervenția simultană a două persoane – directorul general și 

administratorul rețelei IT, fiecare dintre acestea având competențe distincte (directorul general fiind singura 

persoană care cunoaște user-ul și parola iar administratorul rețelei fiind unicul în măsură să realizeze conexiunea 

fizică a echipamentelor). Termenul de stocare a înregistrărilor este de 20 de zile, la finalul cărora acestea se distrug 

automat. 
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Anexa nr. 2 la HCD 40/2019 

Politica privind evaluarea legalității cererilor de dezvăluire a datelor cu caracter personal către terți 

I. Cadrul general  

(1) Prezenta politică reglementează modul în care sunt analizate și tratate solicitările de dezvăluire de 

date cu caracter personal ale membrilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, 

numită în continuare „Asociația”, formulate de către terți, inclusiv instanțe judecătorești și alte organe 

judiciare.  

(2) Pentru ca o cerere de dezvăluire de date cu caracter personal să fie validă, aceasta trebuie să 

îndeplinească următoarele cerințe: 

a. să fie formulată în scris 

b. să includă numele solicitantului, calitatea acestuia și o adresă de corespondență (poștală, email) 

c. să descrie informația solicitată și scopul în care solicită această informație. 

(3) Solicitantul poate fi o persoană fizică, o persoană juridică (societate comercială, organizație, 

autoritate publică etc.), însă în oricare dintre ipostaze trebuie să își dezvăluie identitatea reală 

(numele/denumirea). 

(4) O descriere a informației solicitate va fi considerată validă dacă aceasta conține suficiente detalii 

pentru a o distinge de celelalte informații deținute de Asociație. 

(5) Dacă descrierea este neclară sau ambiguă, Asociația este îndreptățită să îi ceară solicitantului 

clarificări.  

a. o cerere de dezvăluire condiționată de circumstanțe care rămân neschimbate (de exemplu, „dacă 

nu se întâmplă să ……, vă rog să îmi comunicați informații despre…”) va fi considerată validă.  

b. dacă o cerere de dezvăluire de date cu caracter personal este condiționată de o schimbare a 

circumstanțelor sau de producerea unor evenimente viitoare (de exemplu, ”în eventualitatea în 

care…., vă rog să îmi comunicați informații despre ….”) aceasta va fi considerată invalidă. 

c. dacă cererea are ca obiect chiar datele cu caracter personal ale solicitantului (membru al 

Asociației), aceasta va fi tratată ca drept de acces la datele cu caracter personal, conform Art. 15 al 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date. 

d. dacă solicitarea este ilizibilă, va fi considerată invalidă. Într-o astfel de situație, Asociația va oferi 

însă solicitantului posibilitatea de a transmite o versiune lizibilă.  

(6) Solicitările transmise prin intermediul rețelelor de socializare (paginile de social media ale 

Asociației) vor fi considerate valide dacă îndeplinesc criteriile prevăzute de art. (2). În acest caz, 

Asociația va solicita o adresă de corespondență la care să fie transmis răspunsul. 

II. Evaluarea legalității cererilor de dezvăluire de date cu caracter personal: 

(7) După validarea unei cereri de dezvăluire de date cu caracter personal de către responsabilul cu 

protecția datelor, conform criteriilor prevăzute de art. (2), trebuie luată în considerare legalitatea solicitării 

în corelație cu protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a 

dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal. 

(8) Sunt situații în care dreptul Uniunii sau dreptul intern ar putea restricționa printr-o măsură legislativă 

domeniul de aplicare al obligațiilor și al drepturilor prevăzute de art. 12-22 și art. 5 din Regulamentul 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, în măsura în care o astfel de restricție respectă 

esența drepturilor și libertăților fundamentale și constituite o măsură necesară și proporțională într-o 

societate democratică. Aceste situații sunt legate de: 

(a) securitatea națională; 

(b) apărarea; 

(c) securitatea publică; 

(d) prevenirea, investigarea, depistarea sau urmărirea penală a infracțiunilor sau executarea 
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sancțiunilor penale, inclusiv protejarea împotriva amenințărilor la adresa securității publice și 

prevenirea acestora; 

(e) alte obiective importante de interes public general ale Uniunii Europene sau ale unui stat 

membru, în special un interes public economic sau financiar important, inclusiv în domeniile 

monetar, bugetar și fiscal și în domeniul sănătății și al securității sociale; 

(f) protejarea independenței judiciare și a procedurilor judiciare; 

(g) prevenirea, investigarea, depistarea și urmărirea penală a încălcării eticii în cazul profesiilor 

reglementate; 

(h) funcția de monitorizare, inspectare sau reglementare legată, chiar și ocazional, de exercitarea 

autorității oficiale în cazurile menționate la literele (a)-(e) și (g); 

(i) protecția persoanei vizate sau a drepturilor și libertăților altora; 

(j) punerea în aplicare a pretențiilor de drept civil. 

(9) În astfel de situații, descrise de art. (8), în care temeiul legal justificat sau interesul public poate 

prevala asupra drepturilor și libertăților persoanei vizate, trebuie analizată măsura în care dezvăluirea 

datelor cu caracter personal este necesară și proporțională și dacă poate aduce prejudicii persoanei vizate 

(de exemplu, restrângerea dreptului de practică sau limitarea accesului la piața serviciilor de evaluare pe 

baza unor criterii discriminatorii etc.). 

(10) Fiecare cerere de dezvăluire de date cu caracter personal va fi analizată cu atenție de către 

responsabilul cu protecția datelor, împreună cu departamentele relevante și vor fi furnizate acele 

informații necesare exercitării interesului public, fără a aduce atingere, în mod nenecesar, drepturilor și 

libertăților persoanei vizate. Astfel, nu vor fi dezvăluite excesiv date cu caracter personal (sau toate datele 

deținute despre persoana vizată) dacă acestea nu au legătură cu solicitarea legitimă și nu fac obiectul 

scopului în care au fost cerute.  

(11) În cazul în care Asociația are dubii cu privire la scopul și legalitatea cererii de dezvăluire a datelor 

cu caracter personal ale membrilor săi, poate solicita clarificări înainte de a formula un răspuns, pentru a 

se asigura că informațiile pot fi transmise în siguranță, cu respectarea reglementărilor referitoare la 

protecția datelor. 

(12) Totodată, Asociația va avea în vedere, înainte de a răspunde solicitării, drepturile și libertățile altor 

persoane vizate care pot fi identificate cu ajutorul datelor cu caracter personal furnizate despre persoana 

care face obiectul cererii. 

(13) În cazurile prevăzute la art. (8), Asociația ar putea fi obligată să nu informeze persoana vizată 

despre solicitarea privind dezvăluirea datelor sale cu caracter personal, atunci când acest lucru poate 

aduce atingere scopului solicitării/investigației.   

(14) Asociația va păstra o copie a solicitărilor de dezvăluire a datelor cu caracter personal aparținând 

membrilor săi, precum și a răspunsurilor formulate (incluzând și datele cu caracter personal dezvăluite). 

Acestea pot  fi necesare ca probe în eventualitatea în care persoanele vizate ar putea acționa în instanță 

Asociația pentru încălcarea obligației de protecție a datelor cu caracter personal prelucrate. 

(15) În ceea ce privește prelucrarea și accesul public la documente oficiale, datele cu caracter personal 

din documentele oficiale deținute de Asociație pentru îndeplinirea unei sarcini care servește interesului 

public pot fi divulgate în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern, pentru a stabili un 

echilibru între accesul public la documente oficiale și dreptul la protecția datelor cu caracter personal. 

(16) Evaluarea legalității cererilor de dezvăluire a datelor cu caracter personal aparținând membrilor 

Asociației va fi realizată de persoanele/departamentele competente, responsabile cu soluționarea 

documentelor, cu consultarea responsabilului cu protecția datelor. 

(17) În cazul în care o cerere de dezvăluie a datelor cu caracter personal nu îndeplinește criteriile 

enunțate anterior, Asociația poate refuza să comunice informațiile în cauză, motivând această decizie în 

răspunsul transmis solicitantului. 

(18) Termenele de răspuns sunt cele prevăzute de Procedura privind circuitul documentelor în cadrul 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, ale cărei prevederi le completează. 
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III. Responsabilități  

(19) În cazurile în care Asociația acționează în calitate de operator de date cu caracter personal ale 

celor vizați de cererile de dezvăluire de informații, se vor aplica prevederile prezentei proceduri. 

(20) În cazurile în care Asociația acționează ca împuternicit în relație cu persoanele vizate de o cerere 

de dezvăluire de date cu caracter personal, responsabilul cu protecția datelor va redirecționa cererea către 

operatorul de date competent, în numele căruia Asociația prelucrează datele cu caracter personal. 

IV. Gestionarea documentelor realizate în baza prezentei proceduri 

Denumirea documentului 
Localizarea 

documentelor 

Departament 

responsabil de 

arhivare 

Măsuri pentru 

asigurarea 

protecției datelor 

Perioada de 

stocare 

Cereri de dezvăluire de 

date cu caracter personal 

Arhiva 

ANEVAR* 

Departament 

evidență membri / 

Director general 

Doar persoanele 

autorizate pot 

accesa dosarele 

10 ani 

Răspunsuri la cererile de 

dezvăluire de date cu 

caracter personal 

Arhiva ANEVAR 

Departament 

evidență membri / 

Director general 

Doar persoanele 

autorizate pot 

acces dosarele 

10 ani 

* Arhiva ANEVAR cuprinde totalitatea documentelor stocate în format fizic și/sau electronic. 

 

Anexa nr. 3 la HCD 40/2019 

Politica de securitate a datelor cu caracter personal 

I. Cadrul general  

(1) Datele cu caracter personal deținute de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, 

numită în continuare „Asociația”, indiferent de formatul acestora, au o importanță deosebită și, prin 

urmare, trebuie utilizate și stocate în condiții de securitate. 

(2) Prezenta procedură reglementează procedurile de securitate referitoare la operațiunile de prelucrare și 

la securitatea sistemelor informatice. 

(3) Această politică se aplică tuturor angajaților Asociației, membrilor Consiliului director și ai 

comisiilor de specialitate, precum și prestatorilor de servicii care utilizează sau au acces la informațiile 

deținute de Asociație (de exemplu, prestatorul de servicii IT) și sistemelor informatice găzduite în 

exteriorul Asociației.   

(4) Această politică se aplică tuturor zonelor din care sunt accesate sistemele informatice ale Asociației 

(inclusiv în cazul utilizării de acasă).  

(5) În cazul în care unei terțe părți i se va permite accesul la date cu caracter personal pentru care 

Asociația este responsabilă, vor fi semnate anterior acorduri de confidențialitate care să respecte 

prevederile GDPR. 

(6) Această politică se completează cu următoarele documente: 

a. Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, pus în aplicare în România prin 

Legea 190/2018; 

b. Politica de confidențialitate a Asociației cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

II. Asigurarea conformării cu prevederile politicii de securitate 

(7) Directorul general, șefii de departamente și responsabilul cu protecția datelor se vor asigura că toți 

angajații Asociației cunosc și înțeleg conținutul acestei politici. 
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III. Responsabilități 

(8) Asociația are obligația de a se asigura că toate operațiunile de prelucrare de date cu caracter personal 

respectă principiile enunțate de Regulamentul European 2016/679 (GDPR). În acest sens, fiecare șef de 

departament are responsabilitatea de a urmări dacă activitățile din aria de competență respectă această 

obligație și dacă angajații aplică procedurile specifice atunci când prelucrează date cu caracter personal. 

(9) Directorul general sau șefii de departamente trebuie să aibă cunoștință despre orice echipamente ICT 

portabile (laptopuri, tablete etc.) sau informații extrase din sediile Asociației cu ocazia deplasărilor sau a 

lucrului de acasă și să se asigure că personalul angajat a luat act de cerințele de securitate detaliate în 

secțiunea 8 a prezentei politici și că a fost instruit în privința responsabilităților legate de securitatea 

datelor. 

(10) Accesul la anumite categorii de date sau sisteme informatice se va face în funcție de necesitățile 

postului/funcției (în cazul angajaților - conform sarcinilor specificate în fișa postului iar în cazul 

membrilor Consiliului director, ai Consiliilor filialelor, ai comisiilor de specialitate și grupurilor de lucru - 

conform atribuțiilor prevăzute în Regulamentele de organizare și funcționare), indiferent de statutul 

persoanei în cadrul Asociației.  

(11) Asociația va implementa și revizui periodic măsuri organizatorice menite să asigure minimizarea 

riscurilor de expunere la fraudă, atacuri informatice asupra bazelor de date și a site-ului web, de 

sustragere de documente care conțin date cu caracter personal, de divulgare de date cu caracter personal 

în afara scopurilor legitime, de distrugere, pierdere sau modificare a datelor. 

(12) În cazul schimbărilor în structura personalului care afectează accesul la sistemele informatice (de 

exemplu, încadrarea pe un alt post sau încheierea relațiilor de muncă), administratorul de sistem va fi 

anunțat imediat pentru a edita drepturile de acces sau a schimba parolele. 

(13) Angajații vor aplica, în mod rezonabil, politica biroului curat, în special în privința documentelor 

confidențiale sau conținând date cu caracter personal. Astfel, nu vor fi lăsate la vedere, nesupravegheate, 

documente conținând informații sensibile. 

(14) Fiecare departament se va asigura că datele pe care le prelucrează sunt corecte, actualizate și 

gestionate în conformitate cu regulile de arhivare și distrugere a documentelor 

(15) Angajații și membrii Consiliului director și ai comisiilor de specialitate se vor asigura că acțiunile 

lor nu vor provoca breșe de securitate. Orice breșă de securitate survenită sau posibilă va fi notificată de 

îndată responsabilului cu protecția datelor (exemple de breșe – compromiterea parolelor de acces la 

sistemele informatice ale Asociației, sustragerea unor suporturi externe de stocare conținând date cu 

caracter personal, furtul unui laptop etc.).  

(16) Angajații vor lua act de clauzele de confidențialitate din contractele individuale de muncă, fișele de 

post, Regulamentul Intern și politicile Asociației. 

(17) Asistența și îndrumarea angajaților în privința aspectelor legate de securitatea datelor poate fi 

oferită de responsabilul cu protecția datelor și de departamentul IT. 

 

SECȚIUNEA A – PĂSTRAREA ÎN SIGURANȚĂ A DATELOR 

IV. Incidentele și  breșele de securitate 

(18) Un incident de securitate poate fi definit ca orice eveniment care aduce sau are potențialul de a 

aduce atingere datelor cu caracter personal deținute și prelucrate de Asociație și include, fără a se limita la 

acestea, următoarele situații: 
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a. persoane neautorizate care dobândesc sau încearcă să dobândească acces în sediile Asociației; 

b. persoane neautorizate care dobândesc sau încearcă să dobândească acces la sistemele informatice 

ale Asociației, indiferent dacă sunt operate de aceasta sau în numele său; 

c. pierderea, furtul, afectarea sau distrugerea datelor sau echipamentelor Asociației; 

d. virusuri informatice care infectează echipamentele electronice și sistemele informatice ale 

Asociației; 

e. pierderea sau furtul de documente în format fizic care conțin date cu caracter personal; 

f. incidente neprevăzute precum incendii sau inundații; 

g. atacuri ale hackerilor; 

h. utilizarea de suporturi de memorie externă care nu au fost verificate antivirus pe computerele 

Asociației; 

i. lipsa unor măsuri adecvate pentru a asigura back-up-uri ale datelor; 

j. copierea, modificarea sau ștergerea de date sau software în mod neautorizat; 

k. copierea sau utilizarea neautorizată de carduri de acces în sediile Asociației; 

l. divulgarea neautorizată de parole, informații sau software; 

m. monitorizarea neautorizată a sistemelor informatice, a angajaților și a membrilor Asociației; 

n. dezvăluirea de informații în mod nepotrivit, spre exemplu, publicate pe site-ul sau paginile de 

social media ale Asociației sau transmise accidental către alți destinatari decât cei intenționați; 

(19) O breșă de securitate poate fi definită ca pierderea, dezvăluirea sau accesul neadecvat la date cu 

caracter personal, ca efect al unui incident de securitate. 

(20) Odată ce un incident de securitate a fost descoperit și raportat, Directorul general, în urma analizării 

situației și a consultării cu responsabilul cu protecția datelor și cu administratorul rețelei IT, va determina 

dacă în urma acestuia s-a produs sau nu o breșă de securitate.  

(21) Personalul Asociației va cunoaște cerințele legate de identificarea și raportarea incidentelor și a 

breșelor de securitate. 

V. Controlul accesului 

(22) Angajații, membrii și contractorii Asociației vor accesa doar acele sisteme informatice pentru care 

sunt autorizați. Contractele de muncă și acordurile de colaborare cu terții vor prevedea o clauză de 

confidențialitate care presupune ca, în eventualitatea accesului neautorizat accidental (fizic sau electronic) 

la date, angajații, membrii sau contractorii să nu poată divulga informații pe care nu aveau dreptul să le 

obțină. 

(23) Controlul accesului la sistemele informatice se va face pe baza unor proceduri formale. Drepturile 

de acces vor fi modificate sau restricționate, după caz, atunci când un angajat își schimbă funcția sau 

pleacă. Departamentul IT va fi notificat ori de câte ori survine o astfel de situație.  

(24)  Angajații, membrii și contractorii Asociației se vor conforma politicii de utilizare a internetului în 

ceea ce privește parolele de acces la sistemele Asociației. 

(25) Angajații care încheie relația de muncă vor returna în ultima zi de lucru obiectele care ar putea 

permite accesul viitor (carduri de acces, chei etc.). 

(26) Administratorii de sistem vor șterge sau dezactiva toate codurile de identificare și parolele utilizate 

de angajații care părăsesc Asociația, în ultima zi de lucru a acestora. Toate fișierele de interes pentru 

activitățile Asociației vor fi transferate/predate unui alt utilizator. 

(27) Directorul general sau șefii de departamente se vor asigura ca angajații care încheie raporturile de 
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muncă să nu șteargă informații de interes pentru Asociație de pe hard-disk-ul calculatoarelor sau 

serverelor. Dacă există probabilitatea producerii unui astfel de risc, drepturile de acces vor fi în acest caz 

restricționate pentru a preveni potențialele daune asupra datelor și echipamentelor. 

(28) Vizitatorilor sediilor Asociației nu li se va oferi ocazia de a vizualiza ecranele computerelor sau 

documente tipărite conținând date cu caracter personal fără autorizare. În cazul în care sunt necesare 

parole temporare de acces la sisteme informatice confidențiale, acestea vor fi ulterior dezactivate (spre 

exemplu, în cazul unui furnizor de servicii care primește codul de acces în sediul Asociației sau parola 

unui cont de utilizator al aplicației de evidență a membrilor etc.). 

(29) Securitatea fizică în zona birourilor sau a arhivei va fi controlată prin diferite modalități (sistem de 

control electronic al accesului în clădire, camere de supraveghere montate în zona de acces public etc.). 

Nu va fi permis accesul nesupravegheat al unor persoane necunoscute în zonele sensibile în care sunt 

stocate date cu caracter personal sau echipamente electronice. 

VI. Securitatea echipamentelor electronice 

(30) Echipamentele portabile (laptopuri, suporturi externe de memorie ș.a.) vor fi protejate 

corespunzător (parolate sau criptate) și nu vor fi lăsate nesupravegheate în locuri publice, în autoturisme 

sau alte locuri vulnerabile. 

(31) Echipamentele electronice sunt vulnerabile la furt, pierdere sau acces neautorizat. Laptopurile și alte 

echipamente portabile vor fi securizate (prin parolare sau păstrare în dulapuri închise) înainte de a fi 

lăsate nesupravegheate în timpul programului de lucru. 

(32) Utilizatorii echipamentelor portabile sunt răspunzători pentru securitatea fizică și pentru datele 

conținute de acestea, atât în sediile Asociației cât și în afara acestora.  

(33) Angajații care lucrează de acasă vor lua măsuri pentru asigurarea protecției echipamentelor și 

informațiilor conținute de acestea. Vor fi luate atât măsuri de securitate fizică pentru prevenirea accesului 

neautorizat în locuință cât și de a nu lăsa în loc vizibil echipamente și documente aparținând Asociației.  

(34) Echipamentele electronice ale Asociației vor fi utilizate doar de către persoanele cărora le-au fost 

atribuite (membrii personalului, ai Consiliului director sau ai Consiliilor filialelor). 

(35) Utilizatorii acestor echipamente vor acorda o atenție specială datelor cu caracter personal sau altor 

informații confidențiale stocate pe acestea. Utilizarea unei parole de pornire a laptopurilor sau 

computerelor este obligatorie. Toate fișierele conținând date confidențiale vor fi protejate cu parolă sau 

criptate, în măsura posibilităților tehnice.  

VII. Păstrarea în siguranță a informațiilor 

(36) Toate informațiile, indiferent de formatul lor (fizic sau electronic) trebuie păstrate în condiții de 

siguranță, corespunzătoare gradului lor de sensibilitate.  Categoriile speciale de date cu caracter personal 

prevăzute de art. 9 și 10 din Regulamentul (UE) 2016/679 (date biometrice, date privind sănătatea, date 

referitoare la condamnări penale și infracțiuni etc.) vor fi considerate date sensibile și vor fi protejate în 

mod deosebit. Măsurile corespunzătoare de păstrare în siguranță a documentelor includ: 

a. documente în format tipărit păstrate în dulapuri, fișete sau sertare care se pot închide cu cheie; 

b. laptopuri depozitate în dulapuri, fișete sau sertare care se pot încuia; 

c. fișiere electronice protejate cu parolă sau criptate; 

d. acces restricționat la sistemele informatice ale Asociației; 

e. ecranele computerelor blocate în momentul în care angajații părăsesc temporar biroul; 

f. suporturile externe de memorie (stick-uri USB, hard-disk-uri externe etc.) păstrate în dulapuri 

sau sertare cu cheie; informațiile conținute de acestea șterse atunci când nu mai sunt necesare; 
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g. documentele în format tipărit extrase temporar de la birou (pentru deplasări pe teren sau lucrul de 

acasă) păstrate în deplină siguranță, fiind evitată lăsarea lor la vedere în autoturisme sau alte 

locuri.  

h. laptopurile nu vor fi niciodată lăsate în vehicule nesupravegheate; 

i. este recomandabil ca documentele conținând date cu caracter personal sau sensibile vor fi 

păstrate separat de laptopuri, în special în cazul lucrului de acasă; 

j. datele cu caracter personal sau orice alte informații confidențiale sau foarte sensibile nu vor fi 

stocate pe hard disk-ul unităților portabile. Accesul la acest tip de informații se va face doar prin 

intranet-ul Asociației; 

k. angajații își vor poziționa monitoarele și vor urma pașii necesari pentru a preveni situațiile în 

care vizitatorii sediilor Asociației să poată vizualiza conținutul computerelor sau al dosarelor 

conținând documente în format fizic. 

VIII.  Politica biroului curat 

(37) Angajații vor strânge documentele de lucru, bibliorafturile deschise și alte hârtii de pe birouri, 

suprafețe de lucru, rafturi, imprimante etc. la finalul fiecărei zile de lucru și le vor plasa în condiții de 

siguranță în dulapuri sau sertare. 

(38) Deși există măsuri de securizare a accesului în clădire (carduri de acces, monitorizare video a 

zonelor în care are acces publicul), angajații se vor asigura că documentele, în special cele de natură 

confidențială, nu vor fi lăsate la vedere. 

IX. Transmiterea comunicărilor prin email, poștă sau curier 

(39) Atunci când informațiile au o natură confidențială sau sensibilă, în mod special, va fi aleasă cea mai 

sigură metodă de transmitere. În funcție de gradul de sensibilitate a informațiilor, vor fi adoptate 

procedurile corespunzătoare, detaliate în cele ce urmează. 

(40) Riscul de a aduce prejudicii destinatarului comunicării în cazul în care informațiile s-ar putea pierde 

sau ar fi transmise unei alte persoane va fi luat întotdeauna în considerare înainte de a selecta modul 

de a trimite mesajul către destinatar. Totodată, este important ca indiferent de metoda aleasă, să fie 

minimizată pe cât posibil cantitatea de date cu caracter personal sau de informații sensibile. 

(41) În cazul transmiterii mesajelor prin email: 

a. se va verifica cu atenție adresa de email a destinatarului înainte de a apăsa pe ”send/trimite”, în 

special în cazul în care câmpul ”to/către” se completează automat; 

b. dacă, în mod frecvent, sunt transmise date cu caracter personal sau sensibile prin email, se va 

avea în vedere dezactivarea funcției de completare automată și golirea listei de completare 

automată. Ambele opțiuni pot fi găsite în Outlook în cadrul meniului ”File”, ”Options” și ”Mail”. 

c. în cazul în care opțiunii ”Reply all/răspuns tuturor”  se va proceda cu prudență, ținând cont dacă 

toți destinatarii sunt persoane cunoscute și dacă toate aceste persoane trebuie să primească 

informațiile transmise; 

d. atașamentele conținând informații confidențiale, transmise prin email, vor fi protejate prin 

parolă. Comunicarea parolei se va face, de preferat, printr-o metodă diferită, de exemplu, prin 

telefon, mesagerie instantanee sau SMS. 

(42) În cazul transmiterii mesajelor prin poștă sau curier: 

a. se va verifica dacă adresa este corectă; 

b. se va verifica ca plicul să conțină doar informațiile relevante și să nu fie inclusă, din greșeală, o 

scrisoare adresată unei alte persoane; 

c. pentru informațiile confidențiale sau deosebit de sensibile, se va lua în considerare o metodă de 

livrare mai sigură (de exemplu, livrare specială sau prin curier, cu confirmare de primire). 
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X. Utilizarea imprimantelor și a fotocopiatoarelor 

(43) În cazul utilizării în comun a imprimantelor, fiecare angajat se va asigura că a preluat doar acele 

documente pe care le-a tipărit sau fotocopiat. 

(44) În cazul tipăririi unor documente confidențiale sau conținând date cu caracter personal sensibile, se 

va evita pe cât posibil utilizarea în comun cu alte departamente a imprimantelor. 

(45) În cazul blocării hârtiei în imprimantă, vor fi extrase documentele  sau va fi anulată tipărirea. Dacă 

acest lucru nu este posibil, va fi anunțată persoana care se ocupă de mentenanță, lăsând datele de contact 

astfel încât, odată remediată problema, documentele să poată fi recuperate. 

(46) Utilizatorii se vor asigura că întregul document a fost tipărit sau copiat și că imprimanta nu a rămas 

fără hârtie. Acest amănunt este cu atât mai important în cazul imprimării unor documente de mari 

dimensiuni, când imprimanta se poate opri uneori în timpul tipăririi. 

(47) Imprimantele nu vor fi lăsate nesupravegheate în timpul unei operațiuni de tipărire pentru a preveni 

situația în care altcineva să poată lua din greșeală documentele. 

XI. Eliminarea datelor cu caracter personal din documentele pregătite pentru transmitere 

sau publicare 

(48) În cazul în care este necesară editarea informațiilor din anumite documente, înainte de transmiterea 

sau postarea acestora pe site, va fi utilizată o metodă adecvată și permanentă de redactare. 

(49) Scopul redactării este acela de a elimina în mod ireversibil anumite informații considerate exceptate 

(care nu fac obiectul divulgării) din versiunea editată a documentului, luând măsurile de precauție 

necesare pentru preveni ștergerea datelor din documentul original. 

(50) Atunci când este necesară transmiterea unei copii a unui raport, email sau alt document, vor fi 

eliminate, acolo unde este cazul, datele cu caracter personal conținute de acesta.  

(51) Înainte de transmiterea sau publicarea unui document electronic, vor fi luate precauțiile necesare 

pentru a preveni divulgarea accidentală a datelor cu caracter personal (de exemplu, în cazul registrelor 

xls, se va verifica existența rândurilor și coloanelor ascunse, a tabelelor pivot, a comentariilor; vor fi 

utilizate metode alternative de prezentare – exportul datelor în format csv, dezactivarea legăturii dintre 

grafice și sursa datelor etc.) 

(52) Nu este recomandată schimbarea culorii fonturilor sau utilizarea casetelor text pentru a acoperi 

textul, întrucât acestea pot fi eliminate din documentele electronice. Dacă totuși aceasta este singura 

opțiune, documentul redactat va fi tipărit și apoi scanat ca PDF înainte de a fi transmis sau publicat.  

(53) Documentele electronice pot încorpora meta-date (date despre date). Acestea pot fi informații 

despre autor, modificări, comentarii istoricul versiunilor – în cazul documentelor Office (Word, Excel, 

PowerPoint etc.), coordonate GPS, timpul și data sau informații despre tipul de echipament utilizat – în 

cazul fotografiilor realizate cu tabletele sau telefoanele inteligente, expeditorul și destinatarul, precum și 

informațiile despre ruta de livrare – în cazul emailurilor.   

(54) Publicarea unor astfel de fișiere complexe în forma lor brută poate duce la divulgarea accidentală a 

unei mari cantități de meta-date care altfel nu ar trebui dezvăluite. Pentru a preveni aceste situații, înainte 

de a transmite sau publica documente electronice, se va proceda la verificarea acestora și la eliminarea 

datelor cu caracter personal conținute.  

(55) În cazul transmiterii versiunii electronice a unui email, se va ține seama de eventualele atașamente 

iar dacă acestea conțin date cu caracter personal care nu ar trebui dezvăluite, vor fi luate măsuri adecvate 

(de exemplu, eliminarea atașamentelor sau salvarea emailului ca versiune PDF). 

(56) Meta-datele conținute de formatele de fișiere de tip imagine necesită o mențiune specială datorită 

potențialului lor sensibil. În mod special, fotografiile realizate cu ajutorul tabletelor sau telefoanelor 

inteligente pot îngloba coordonatele GPS ale locului în care au fost surprinse precum și alte informații 

despre tipul echipamentului folosit (marca, modelul, data, ora etc.). Deși uneori este improbabil să se facă 

legătura între unele dintre aceste date și persoana care a realizat fotografia, în alte cazuri însă acest lucru 

este posibil (de pildă, datele despre localizare). Astfel, anterior transmiterii sau publicării în mediul online 

a unor fotografii, vor fi eliminate, pe cât posibil, meta-datele care nu sunt necesare. Opțiunile de 
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configurare a dispozitivelor pot controla unele dintre aceste tipuri de date astfel încât acestea să nu fie 

atașate automat fotografiei. În plus, imaginile pot fi prelucrate cu ajutorul unui software specializat pentru 

a edita sau a șterge meta-datele.  

XII. Comunicarea și dezvăluirea datelor cu caracter personal către terți 

(57) Atunci când sunt comunicate date cu caracter personal sau informații confidențiale despre membrii 

și/sau angajații Asociației unor terți, în special telefonic, va fi verificată identitatea solicitanților. Dacă 

identitatea persoanei nu a putut fi stabilită cu certitudine, pot fi solicitate două sau mai multe forme de 

identificare (un act de identitate cu fotografie, o adresă de email, un număr de telefon ș.a.).   

(58) În cazul unei solicitări de dezvăluire de informații formulate de o terță parte, vor fi respectate 

următoarele instrucțiuni: 

a. Asociația va solicita o confirmare scrisă (împuternicire) din partea persoanei vizate cu privire la 

faptul că un terț este autorizat să ceară, în numele său, acces la datele cu caracter personal; 

b. pentru cererile formulate de instituții publice sau autorități, se va verifica identitatea 

solicitantului, în special atunci când solicitarea se face telefonic sau în persoană. Este de preferat 

ca acesta să fie sunat înapoi, utilizând un număr de telefon fix oficial al instituției respective și 

nu un număr de telefon mobil. 

c. în orice circumstanță, Asociația se va asigura că respectă prevederile legale referitoare la 

comunicarea informațiilor solicitate și va transmite cantitatea minimă de date cu caracter 

personal necesare.  

XIII. Păstrarea și distrugerea datelor 

(59) Informațiile vor fi păstrate atâta timp cât sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor Asociației sau, 

pentru o perioadă de timp specifică, prevăzută de politica de păstrare a datelor și de alte reglementări 

legale aplicabile.  

(60) Angajații Asociației vor revizui periodic datele pe care le prelucrează, conform termenelor legale 

obligatorii sau perioadelor de păstrare stabilite prin politica de păstrare a datelor și, după caz, vor arhiva 

sau vor distruge informațiile care nu mai sunt necesare pentru desfășurarea activităților curente. 

(61) În cazul distrugerii documentelor, va fi utilizată metoda cea mai adecvată pentru asigurarea 

securității informațiilor. Astfel: 

a. pentru dosarele fizice conținând date cu caracter personal sau sensibile se vor utiliza 

distrugătoarele de hârtie; 

b. pentru alte tipuri de documente obișnuite, care nu conțin date confidențiale, se poate apela la 

prestatori specializați în preluarea și reciclarea materialelor refolosibile; 

c. documentele electronice vor fi șterse definitiv din computere, servere, suporturi de memorie 

externă etc.  

d. în cazul casării echipamentelor electronice (computere, laptopuri) și a programelor software, 

informațiile conținute de acestea vor fi analizate și triate pentru arhivare sau distrugere.  

XIV. Mutarea sediilor și distrugerea echipamentelor electronice 

(62) În cazul schimbării sediilor Asociației și al casării echipamentelor electronice, vor fi luate măsuri 

pentru înlăturarea oricăror informații confidențiale și date cu caracter personal. 

(63) În cazul casării computerelor și a altor echipamente electronice, departamentul IT va coordona 

distrugerea corespunzătoare a acestora, după transferul în siguranță al datelor și/sau ștergerea definitivă a 

hard disk-urilor. 

(64) În cazul schimbării sediului, vor fi verificate toate birourile (inclusiv dulapurile și fișetele) și zonele 

de depozitare evacuate pentru a nu lăsa în urmă documente conținând date cu caracter personal și 

informații importante, operațiune care va fi consemnată într-un proces verbal, datat și semnat de persoana 

responsabilă cu coordonarea mutării.  

(65) Documentele pregătite pentru distrugere (indiferent dacă sunt confidențiale sau nu) vor fi 

îndepărtate înainte de evacuarea clădirii.  
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SECȚIUNEA B – SECURITATEA INFORMATICĂ și A COMUNICAȚIILOR (ICT) 

XV. Soluții de stocare în Cloud 

(66) Utilizarea de soluții de stocare în Cloud (Onedrive, iCloud, Google Drive etc.) sau de soluții 
specializate pentru transferul de fișiere conținând date cu caracter personal și informații confidențiale (de 
ex. Wetransfer.com etc.) este, în principiu, nerecomandată. Departamentul IT și furnizorii de servicii IT 
vor fi consultați în prealabil și vor putea oferi consiliere și soluții sigure pentru partajarea fișierelor.  

XVI.  Dezvoltarea de sisteme informatice 

(67) Sistemele informatice vor fi dezvoltate cu respectarea strategiei IT a Asociației și vor fi prevăzute 
cu măsuri de securitate. Dezvoltările de software vor asigura protecția datelor începând cu momentul 
conceperii și în mod implicit. 

XVII. Securitatea rețelei 

(68) Mentenanța și securitatea rețelei informatice a Asociației este asigurată de un specialist, în baza 
unui contract de prestări servicii. Acesta va revizui periodic toate calculatoarele, serverele și conexiunile 
pentru a asigura buna funcționare a acestora și a preveni potențialele breșe de securitate și vulnerabilități. 

Riscurile prezentate de virusurile informatice 

(69) Virusurile informatice (inclusiv programele de tip malware sau ransomware) reprezintă una dintre 
cele mai mari amenințări la adresa sistemului de computere al Asociației. Angajații ANEVAR și alte 
persoane cu acces la computerele Asociației (lectorii, spre exemplu) vor fi conștientizați cu privire la 
riscul de a instala software nelicențiat (jocuri, screen-savere, utilitare neautorizate etc.) sau de a copia 
date/programe informatice din exterior. Pentru a reduce riscurile de afectare a rețelei și a datelor vor fi 
instalate programe anti-virus. 
(70) Utilizatorii computerelor Asociației vor fi responsabili cu actualizarea programelor anti-virus. 
(71) Va fi acordată o atenție deosebită mesajelor primite prin email (în special de la persoane 
necunoscute), conținând atașamente. Chiar dacă mesajele sunt transmise de un expeditor cunoscut, se va 
proceda cu precauție, luând în considerare următoarele: 

a. va fi verificată extensia documentului atașat și nu vor fi deschise fișiere cu extensii suspecte 
(vezi Anexa) 

b. mesajele fără text dar care conțin atașamente, mesajele fără sens sau fără vreo referință specifică 
la activitățile Asociației (de genul „trebuie să citești asta” sau „îți trimit acest mesaj pentru că am 
nevoie de sfatul tău”)  vor fi tratate cu suspiciune; 

c. mesajele suspecte fie vor fi redirecționate către specialistul IT pentru consiliere fie vor fi șterse 
definitiv (folosind combinația de taste SHIFT + DELETE”). 

XVIII.  Controlul accesului în zonele securizate 

(72) Serverele și echipamentele centrale și locale de rețea vor fi amplasate în zone sigure, cu acces 
restricționat și, acolo unde este cazul, în dulapuri speciale cu cheie.  
(73) Accesul la aceste sisteme este permis doar persoanelor autorizate (prestatorul de servicii IT, angajați 
ale căror atribuții presupun un asemenea acces). 

XIX.  Accesul terților la rețeaua IT & C  

(74) Nici o altă entitate terță  nu va primi acces la rețeaua Asociației dacă nu a fost autorizată în acest 
sens. 
(75) Terții vor semna acorduri de confidențialitate înainte de a li se acorda accesul la rețeaua IT & C. 
(76) Prestatorii de servicii care procesează informații în numele Asociației (inclusiv prin intermediul 
unui sistem IT găzduit) vor semna acorduri de prelucrare a datelor cu caracter personal. Asociația va 
controla accesul la sistemele sale IT prin activarea sau dezactivarea conexiunilor pentru fiecare cerere de 
acces aprobată.  
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XX. Back-up-ul datelor 

(77) Datele importante pentru activitatea Asociației vor fi stocate, în limita posibilităților, într-un 

director de rețea, pe un server dedicat, pentru a putea asigura proceduri de back-up de rutină.  

(78) Datele vor fi protejate prin proceduri de back-up clar definite care vor genera copii de siguranță, 

necesare în scopul arhivării și recuperării informațiilor în caz de incidente. 

(79) Administratorul de rețea va furniza instrucțiuni de back-up pentru fiecare sistem în parte. Copiile de 

siguranță vor fi etichetate clar și păstrate în locuri securizate iar în caz de necesitate se vor aplica 

proceduri de restaurare a datelor. Se recomandă implementarea unui sistem ciclic în care să fie salvate 

mai multe generații de back-up.   

(80) Se va acorda același nivel de securitate pentru arhivele electronice și copiile de restaurare precum în 

cazul datelor live. Acestea vor fi stocate separat de datele live, de preferat într-o altă locație. Datele 

arhivate sunt date care nu mai sunt utilizate în mod curent dar pot fi necesare, în viitor, în scopuri de audit 

sau legale. Pentru a identifica informațiile care trebuie arhivate vor fi urmărite prevederile politicii de 

păstrare (retenție) a datelor. 

(81) Copiile de siguranță realizate în scopul recuperării vor fi suficiente pentru a permite un nivel optim 

de utilizare și o perioadă cât mai scurtă de restaurare a datelor în eventualitatea producerii unei situații de 

urgență și vor fi testate periodic.  

(82) Pentru a avea certitudinea că datele de back-up sunt suficiente și corecte în cazul unei situații de 

criză, acestea trebuie să fie testate în mod frecvent. Testarea se poate face automat, prin compararea lor cu 

datele live imediat după realizarea unui back-up și utilizând datele de back-up în cazul unor simulări. 

(83) În cazul în care datele live sunt corupte din diferite motive (inundații, incendii, atacuri informatice 

etc.), vor fi verificate toate sistemele hardware și de comunicații, precum și toate programele software 

relevante, înainte de a proceda la restaurarea datelor. Această verificare este necesară pentru a avea 

siguranța că datele de back-up nu sunt, la rândul lor, compromise.  

XXI.  Casarea calculatoarelor și a suporturilor de date 

(84) Orice mediu de stocare a datelor cu caracter personal (laptopuri, desktopuri, hard disk-uri externe,  

memorii flash etc.) propus pentru înlocuire/distrugere, va fi curățat de date înainte de casare.  

(85) Pentru a preveni situația în care datele șterse să poată fi recuperate cu ajutorul unor utilitare, 

administratorul de rețea va asigura operațiunea de ștergere/distrugere a disk-urilor la standarde 

corespunzătoare.  

XXII. Utilizarea de software 

(86) Toți utilizatorii se vor asigura că utilizează doar programe licențiate. 

(87) Instalarea și utilizarea de software nelicențiat pe echipamentele Asociației nu este permisă.  

(88) Asociația va permite doar instalarea de programe cu licență pe computerele sale, prin intermediul 

serviciilor IT.  

(89) Acolo unde sunt necesare produse PC specializate, acestea vor fi achiziționate cu licență și instalate 

de administratorul de rețea doar pentru stațiile de lucru pentru care au fost destinate.  

(90) Pachetele software vor respecta standardele de securitate ale Asociației și nu vor periclita siguranța 

sistemelor IT.  

(91) Computerele Asociației vor fi utilizate doar pentru activitatea lucrativă a angajaților, nefiind 

permisă instalarea de jocuri. Aplicațiile de divertisment reprezintă una dintre principalele surse de 

corupere a datelor și de infectare cu virusuri informatice, putând duce la distrugerea completă a sistemelor 

și la pierderea datelor conținute de acestea. 

(92) Software-ul educațional pentru programele de pregătire va fi autorizat, achiziționat din surse sigure, 

verificat anti-virus și instalat de administratorul de rețea sau de reprezentanții autorizați ai furnizorului.  

(93) Asociația urmărește să minimizeze riscul de infectare cu virusuri informatice prin conștientizarea 

angajaților, aplicarea de proceduri și bune practici, precum și prin utilizarea de programe anti-virus. 

Utilizatorii vor raporta administratorului de rețea orice virus detectat sau aplicație suspectă, de îndată ce 

iau act de acest lucru (a se vedea Anexa). 
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(94) Utilizatorii computerelor Asociației vor conștientiza riscurile infectării cu virusuri prin email sau 

Internet. În cazul unor suspiciuni de această natură, va fi anunțat administratorul de rețea.  

XXIII.  Utilizarea mediilor de stocare mobile 

(95) Asociația nu recomandă utilizarea de medii de stocare mobile neautorizate (aparținând unor terți 

care solicită copierea de date pe/de pe suportul respectiv). 

(96) Personalul și terții care utilizează computerele Asociației se vor conforma cu cerințele prevăzute de 

politica de utilizare a internetului și comunicațiilor. 

XXIV. Proceduri legate de perioadele de stand by 

(97) Computerele inactive vor fi configurate să intre în stand by după un interval de timp în care nu sunt 

utilizate. În zonele cu risc crescut de breșe de securitate vor fi închise atât aplicațiile cât și conexiunile 

mobile la rețea. O zonă cu risc crescut poate fi o zonă publică sau exterioară sediului Asociației. Perioada 

de time-out va reflecta riscurile de securitate pentru zona respectivă (risc crescut, perioadă de inactivitate 

mai scurtă). 

(98) Computerele vor fi blocate cu funcția lock screen la părăsirea temporară a biroului în timpul zilei de 

lucru. Pentru aplicațiile cu risc mare de acces la date vor fi luate în considerare restricții de timp ale 

conexiunii. Limitarea perioadei în care un computer are acces la serviciile IT reduce fereastra de 

oportunitate pentru accesul neautorizat.  

 

Anexa la Politica de securitate a datelor cu caracter personal 

Ghid anti-virus 

1. Ce este un virus informatic? 

Un virus informatic sau virus de calculator este un program malware (rău intenționat) de dimensiuni mici 

care în general se instalează singur, fără voia utilizatorului, atașându-se altor programe și poate provoca 

pagube atât în sistemul de operare cât și în elementele hardware (fizice) ale computerului. Când software-

ul virusului se activează (prin instrucțiunile încorporate, de exemplu, la o anumită dată) acesta întreprinde 

o gamă de acțiuni cum ar fi afișarea unui mesaj, coruperea unui program, a unor fișiere și date pe care le 

face inutilizabile și chiar ștergerea de fișiere și date. Deși în cele mai multe cazuri virusurile sunt benigne 

și nu cauzează daune reale sistemelor infectate, ele reprezintă întotdeauna o breșă de securitate.  

Caracteristici  

Scopul principal al unui virus de calculator este coruperea sistemului de operare și/sau distrugerea datelor. 

Ei pot infecta fișierele de date sau chiar sectorul de boot al unității hard disk. Efecte posibile:  

 distrugerea unor fișiere; 

 modificarea dimensiunii fișierelor prin inserarea în acestea a întregului cod sau numai a unei 

părți speciale din codul său; modificările pot fi provocate nu numai programelor, ci și unor 

grupuri de programe; 

 poate să recunoască dacă un program a fost deja infectat pentru a interzice o nouă modificare a 

acestuia; 

 ștergerea totală a informaților de pe disc, inclusiv formatarea acestuia; 

 distrugerea tabelei de alocare a fișierelor, care duce la imposibilitatea citirii informației de pe 

disc; 

 diverse efecte grafice/sonore, inofensive sau și dăunătoare; 

 încetinirea vitezei de lucru (utilă) a calculatorului, până la blocarea acestuia; 

 înmulțirea fișierelor până la umplerea memoriei; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Malware
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dat%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sector_de_boot&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Disc_dur
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 ascunderea fișierelor și blocarea anumitor spații. 

În prezent există în jur de 75.000 de semnături de virusuri și viermi iar în fiecare zi apar 10-20 de noi 

virusuri care se pot răspândi înainte ca furnizorii de programe anti-virus să poată produce actualizări. 

Chiar și actualizările zilnice nu sunt întotdeauna suficiente pentru a înlătura toate posibilele amenințări.  

2. Ce măsuri ia Asociația pentru a preveni răspândirea virusurilor? 

Deși Asociația a luat măsuri la nivel de rețea pentru a minimiza răspândirea și impactul virusurilor 

informatice, acestea nu pot fi întotdeauna eficiente în toate cazurile. Protecția împotriva virusurilor și 

viermilor este un proces care nu depinde doar de administratorul de rețea și de software-ul anti-virus ci și 

de toți utilizatorii computerelor Asociației care trebuie aibă în vedere câteva măsuri simple de precauție: 

 evitarea utilizării de software neautorizat; 

 tratarea cu prudență a atașamentelor primite prin email; 

 evitarea activării de macro-uri în fișiere word sau excel primite prin email; 

 prudență în cazul fișierelor criptate (parolate) care pot conține virusuri; 

 evitarea deschiderii fișierelor cu extensii suspecte; 

 raportarea oricăror manifestări suspecte ale computerelor. 

3. Utilizarea de software neautorizat 

Programe precum jocuri, screen savere, utilitare ș.a. pot reprezenta o sursă de probleme chiar dacă nu sunt 

neapărat rău intenționate. Din acest motiv, Asociația previne instalarea și utilizarea lor, acestea putând 

conține cai troieni. 

4. Tratarea cu prudență a atașamentelor primite prin email 

Atașamentele primite prin email de la persoane necunoscute trebuie privite întotdeauna cu prudență. 

Chiar și în cazul mesajelor transmise de cunoscuți, nu se va porni de la premisa că acestea sunt în regulă 

și nu prezintă riscuri, existând situații în care atașamentele sunt infectate. 

Orice mesaj care se încadrează într-una din următoarele situații va fi tratat cu suspiciune: 

 dacă provine de la o persoană necunoscută și care nu are un motiv întemeiat să transmită o 

solicitare prin email; 

 un mesaj fără text dar care conține un atașament; 

 un mesaj care conține un text însă fără referire la atașament; 

 un mesaj fără sens; 

 un mesaj primit de la o persoană cunoscută dar care nu pare să îl caracterizeze pe expeditor; 

 un mesaj de tipul ”trebuie să vezi asta” sau ți trimit acest mesaj pentru că am nevoie de sfatul 

tău”; 

 dacă atașamentul are o extensie care indică un program (a se vedea lista de la punctul 7); 

 dacă atașamentul are o „dublă extensie” (de exemplu, numefișier.jpg.vbs sau numefișier.txt.scr) 

acesta este deosebit de suspect. În acest caz, se va verifica lista de la punctul 7 pentru a vedea 

dacă nu cumva este un program mascat ca fișier text sau imagine. 

5. Fișierele care conțin comenzi macro 

Un macro este un set de comenzi care poate fi stocat într-un fișier (în Microsoft Word, Excel sau alte 

programe) și care poate fi executat printr-un singur click sau la atingerea unei taste.  

Un macro virus este un virus care infectează o aplicație și cauzează executarea automată a unei secvențe 
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de comenzi la deschiderea aplicației sau atunci când se activează datorită unui alt factor.  

Atunci când Word-ul sau Excel-ul vă avertizează că documentul pe care sunteți pe cale să îl deschideți 

conține macro-uri, acest document trebuie privit cu suspiciune. Chiar și atunci când documentul așteptat 

prin email se presupune că ar trebui să conțină macro-uri, dacă acestea nu sunt necesare nu ar trebui 

activate.   

6. Fișierele criptate 

Atașamentele criptate sau parolate ar trebui privite cu prudență, chiar dacă provin de la o persoană 

cunoscută care a transmis emailul cu bună-știință (fiind posibil ca expeditorul să nu fie conștient că 

fișierele sunt infectate cu un virus). Dacă fișierul este infectat, criptarea sau parolarea nu va rezolva 

problema. În plus, atașamentele criptate nu pot fi, de regulă, scanate anti-virus atunci când sunt în tranzit, 

responsabilitatea de a se asigura că fișierul decriptat este verificat înainte de deschidere revenind 

destinatarului. Acest aspect este valabil și pentru fișierele comprimate sau criptate cu PKZip sau WinZip.  

7. Extensii suspecte ale fișierelor 

Tabelul de mai jos conține o listă a extensiilor de fișiere care indică un program executabil sau un fișier 

de date care conține programe executabile sub forma unor macro-uri. Această listă nu este, din păcate, 

exhaustivă, existând probabil sute de extensii care denotă un tip de program executabil. 

Un fișier executabil este un fișier care conține un program. Este vorba de un anumit tip de fișier capabil să 

fie executat sau rulat ca program pe computer. Pe un sistem de operare Windows, un fișier executabil are 

de regulă extensia .bat, .com sau .exe. 

În plus, fișierele comprimate cu extensia .ZIP pot conține unul sau mai multe tipuri de fișiere de natură 

diversă.  

.BAT .CHM .CMD .COM .DLL .DOC .DOT 

.EXE .FON .HTA .JS .OVL .PIF .SCR 

.SHB .SHS .VBS .VBA .WIZ .XLA .XLS 

8. Raportarea incidentelor 

Orice mesaj conținând un atașament suspect al cărui format se regăsește în tabelul de mai sus va fi 

raportat de îndată administratorului de rețea și nu va fi deschis. 

 

Anexa nr. 4 la HCD 40/2019 

Procedura de gestionare a cererilor persoanelor vizate cu privire la  

propriile date cu caracter personal 

I. Cadrul general  

(1) Prezenta procedură reglementează modul în care Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din 

România, numită în continuare „Asociația”, gestionează și răspunde solicitărilor de acces la datele cu 

caracter personal formulate de persoanele vizate sau de reprezentanții autorizați ai acestora. 

(2) Această procedură permite Asociației să se conformeze obligațiilor legale, să îmbunătățească 

transparența, să permită persoanelor vizate să verifice dacă informațiile deținute despre acestea sunt 
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actualizate și să crească nivelul de încredere cu privire la modul în care sunt prelucrate datele cu caracter 

personal.   

II. Documente de referință: 

(3) Documentele de referință aplicabile sunt: 

a. Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, pus în aplicare în România prin 

Legea 190/2018; 

b. Politica de confidențialitate a Asociației cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

III. Solicitările de acces la propriile date cu caracter personal 

(4) O solicitare de acces la propriile date cu caracter personal este orice cerere formulată de o persoană 

fizică sau de un reprezentant autorizat (împuternicit) al unei persoane fizice, având ca obiect informațiile 

deținute de Asociație despre persoana în cauză. Dreptul de acces la datele cu caracter personal, în virtutea 

art. 15 din Regulamentul European 2016/679 conferă persoanelor vizate dreptul de a-și vedea propriile 

date precum și de a solicita o copie de acestora. 

(5) O solicitare de acces la propriile date cu caracter personal trebuie formulată în scris pentru a fi validă. 

În eventualitatea în care o astfel de solicitare este efectuată verbal către un angajat al Asociației, va fi 

consultat responsabilul cu protecția datelor care va analiza validitatea cererilor referitoare la datele cu 

caracter personal. 

(6) O solicitare de acces la propriile date cu caracter personal poate fi transmisă prin oricare dintre 

următoarele metode: email, fax, poștă, site-ul Asociației sau alte mijloace. Solicitările formulate online 

vor fi tratate ca oricare alte solicitări de acest gen deși răspunsul pe care îl vor primi din partea Asociației 

nu va fi transmis prin intermediul canalelor de social media.  

IV. Dreptul de acces al persoanei vizate 

(7) Drepturile de acces ale persoanei vizate cu privire la datele cu caracter personal care o privesc includ 

următoarele: 

a. obținerea unei confirmări că Asociația deține și prelucrează sau nu date cu caracter personal 

despre aceasta; 

b. dreptul de a primi detalii referitoare la datele prelucrate și la modalitatea  de deținere a acestora 

precum și o copie a acestor date, în măsura în care acest lucru este posibil și rezonabil. 

c. dreptul de a fi informată cu privire la scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter 

personal și sursa acestor date (dacă acestea nu au fost colectate de la persoana vizată) 

d. dreptul de a fi informată dacă datele cu caracter personal i-au fost  sau urmează să îi fie divulgate 

către alți destinatari și identitatea acestor destinatari; 

e. dreptul la portabilitatea datelor. Persoanele vizate pot cere ca datele lor cu caracter personal să le 

fie puse la dispoziție sau transferate unei terțe părți într-un format structurat și care poate fi citit 

automat (de exemplu - Word, PDF etc.). Cu toate acestea, asemenea solicitări pot fi îndeplinite 

doar dacă datele în cauză au fost furnizate de persoana vizată, sunt procesate automat iar 

prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe executarea unui contract. 

f. dreptul de a fi informată despre existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea 

de profiluri și de a afla algoritmul logic care stă la baza deciziei automatizate, precum și de a 

solicita intervenția unui operator uman. 
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(8) Asociația va răspunde solicitărilor persoanelor vizate cu privire la accesul la propriile date cu caracter 

personal în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii.  

V. Cerințele pe care trebuie să le îndeplinească o solicitare de acces la propriile date cu caracter 

personal pentru a fi validă 

(9) Pentru a putea asigura în timp util un răspuns  la solicitarea de acces la datele cu caracter personal, 

persoanei vizate i se va solicita: 

a. să transmită cererea utilizând un formular tip (prevăzut în anexa 1 la prezenta procedură) 

b. să ofere Asociației suficiente informații pentru a-i putea fi validată identitatea (pentru a exista 

certitudinea că persoana care solicită informațiile este chiar persoana vizată sau o persoană 

autorizată/împuternicită de aceasta). 

(10) Asociația va oferi informații persoanelor vizate ale căror cereri au fost formulate în scris și a căror 

identitate poate fi validată.  

(11) Cu toate acestea, Asociația nu va pune la dispoziție informațiile solicitate dacă resursele necesare 

pentru a identifica și extrage datele sunt excesiv de dificile și consumatoare de timp. Pentru a putea 

facilita căutarea datelor, va fi identificat deținătorul cel mai probabil al informațiilor (de exemplu, prin 

referirea la un anumit departament), perioada de timp în care datele au fost generate sau prelucrate și 

specificarea naturii datelor căutate (de exemplu, o copie a unui anumit formular sau a unui email din 

cadrul unui anumit departament). 

VI. Etapele procesului de soluționare a unei solicitări de acces la propriile date cu caracter 

personal 

(12) Solicitarea. După primirea unei solicitări de acces la propriile date cu caracter personal din partea 

persoanelor vizate, departamentul sau angajatul care a primit solicitarea o va direcționa către 

responsabilul cu protecția datelor care va lua act de aceasta. În funcție de complexitatea solicitării și de 

claritatea acesteia, solicitantului i se poate cere să completeze un formular de acces la propriile date cu 

caracter personal pentru a-i permite Asociației să localizeze informația relevantă. Modelul formularului 

este prevăzut în Anexa 1 la prezenta procedură. Formularele completate vor fi păstrate pentru referințe 

ulterioare, pentru o perioadă de timp prevăzută la capitolul X. 

(13) Verificarea identității solicitantului. Responsabilul cu protecția datelor trebuie să verifice 

identitatea oricărei persoane care solicită accesul la propriile date cu caracter personal pentru a se asigura 

că informațiile sunt furnizate doar persoanei care este îndreptățită să le ceară. Dacă identitatea celui/celei 

care formulează o astfel de solicitare nu a putut fi stabilită cu certitudine, persoana care primește 

solicitarea îi poate cere petentului două sau mai multe forme de identificare (din care, în mod obligatoriu, 

un act de identitate cu fotografie).  Alte forme de identificare pot fi o adresă de domiciliu sau de 

corespondență (care să coincidă cu cele deținute de Asociație în baza de date), o adresă de email, alte 

informații legate de statutul de membru al Asociației etc. În cazul în care solicitantul nu este persoana 

vizată, va fi necesară o confirmare scrisă (împuternicire) din partea persoanei vizate cu privire la faptul că 

acesta este autorizat să ceară accesul la datele sale cu caracter personal.  

(14) Informații necesare pentru soluționarea solicitărilor de acces la datele cu caracter personal. 

După primirea documentelor necesare, persoana care deține datele va pune la dispoziția responsabilului 

cu protecția datelor toate informațiile relevante pentru soluționarea cererii. În cazul în care responsabilul 

cu protecția datelor este satisfăcut în mod rezonabil de informațiile furnizate de persoana care a primit 

solicitarea, îl va notifica pe solicitant că va primi un răspuns în termen de 30 de zile calendaristice. 

Perioada de 30 de zile calendaristice decurge de la data primirii documentelor cerute de Asociație.  

Solicitantul va fi informat în scris de responsabilul cu protecția datelor cu privire la o eventuală deviere de 

la termenul de răspuns de 30 de zile care s-ar putea datora unor evenimente neprevăzute. 

(15) Revizuirea informațiilor. Responsabilul cu protecția datelor va contacta persoanele/departamen-
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tele relevante și le va solicita informațiile care fac obiectul solicitării de acces la datele cu caracter 

personal. Aceasta poate implica și o întâlnire în care să fie discutată solicitarea, dacă este cazul. 

Departamentul sau persoana care deține informațiile va transmite aceste date în termenul precizat de 

responsabilul cu protecția datelor și, după caz, se poate stabili o nouă întâlnire pentru a revizui 

informațiile deținute. Responsabilul cu protecția datelor va stabili dacă există informații care fac obiectul 

vreunei excepții. Responsabilul cu protecția datelor se va asigura că informațiile au fost primite/revizuite 

în termenul impus, astfel încât răspunsul la solicitare să se încadreze în perioada de 30 de zile 

calendaristice. Responsabilul cu protecția datelor va solicita departamentului relevant să completeze un 

formular de dezvăluire de date cu caracter personal care va fi anexat răspunsului (modelul formularului 

este prevăzut în Anexa 2). 

(16) Răspunsul la solicitările de acces la datele cu caracter personal.  

Responsabilul cu protecția datelor va finaliza răspunsul, incluzând informațiile obținute de la 

departamentele/persoanele relevante și/sau, după caz, o declarație legată de faptul că Asociația nu deține 

informațiile solicitate sau dacă se aplică excepții. Responsabilul cu protecția datelor se va asigura că 

solicitantului i se va transmite un răspuns în scris. Răspunsul poate fi transmis prin email sau printr-o altă 

cale, specificată de solicitant (de exemplu, prin poștă). Asociația va transmite informații doar prin 

intermediul unor canale sigure. În cazul informațiilor transmise pe suport fizic, prin poștă sau curier, 

coletele vor fi sigilate corespunzător și expediate cu confirmare de primire.  

(17) Arhivarea. După transmiterea răspunsului, solicitarea de acces la propriile date cu caracter personal 

va fi considerată soluționată și arhivată de responsabilul cu protecția datelor. 

Etapele procesului de soluționare sunt prezentate în diagrama inclusă în Anexa 3. 

VII. Excepții 

(18) O persoană fizică nu are drept de acces la date cu caracter personal deținute despre o altă persoană, 

cu excepția situației în care deține calitatea de reprezentant autorizat (împuternicit)  sau are 

responsabilitate parentală. 

(19) Asociația nu este obligată să răspundă la solicitări de date cu caracter personal dacă nu sunt oferite 

suficiente detalii pentru a permite confirmarea identității persoanei vizate și identificarea / localizarea 

informațiilor care fac obiectul cererii. 

(20) În principiu, Asociația nu va dezvălui următoarele tipuri de informații ca răspuns la o solicitare de 

acces la datele cu caracter personal din partea persoanei vizate: 

a. informații despre alte persoane – o solicitare de acces la datele cu caracter personal poate viza 

informații care au legătură cu alte persoane fizice decât persoana care formulează cererea. Nu va 

fi acordat accesul la aceste informații, cu excepția cazului în care persoanele implicate consimt 

să își dezvăluie datele (de exemplu, situația în care un membru al Asociației solicită informații 

de contact sau alte date cu caracter personal aparținând unui alt evaluator). 

b. solicitări repetate – în cazul în care Asociația a răspuns deja la o solicitare similară sau identică 

din partea persoanei vizate într-un termen rezonabil și dacă nu au survenit modificări 

semnificative ale datelor cu caracter personal deținute despre persoana în cauză, orice altă 

solicitare ulterioară, survenită într-un termen de șase luni de la cererea inițială, va fi considerată 

solicitare repetată iar Asociația nu va furniza, în mod normal, o altă copie a acelorași informații. 

c. informații publice – Asociația nu va fi obligată să furnizeze copii ale unor documente care sunt 

deja publice; 

d. opinii exprimate în regim de confidențialitate sau protejate de legea copyright-ului – Asociația 

nu este obligată să dezvăluie date cu caracter personal deținute despre o persoană vizată care 

reprezintă opinii confidențiale sau aflate sub incidența drepturilor de autor. 

e. documente confidențiale, deținute de Asociație nu vor fi dezvăluite în răspunsurile la solicitări de 

acces la datele cu caracter personal.  
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VIII. Refuzul de a acorda acces la datele cu caracter personal  

(21) Pot exista situații în care persoanele fizice nu au dreptul de a consulta informațiile deținute de 

asociație despre acestea, cum este cazul: 

a. informațiilor prelucrate în scop statistic sau de cercetare și care sunt anonimizate (rezultatele 

cercetării sunt prezentate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor implicate) 

b. solicitărilor care au ca obiect alte scopuri decât cele legate de protecția datelor cu caracter 

personal și care pot fi refuzate. 

(22) Dacă departamentul sau persoana responsabil(ă) din cadrul Asociației refuză o solicitare de acces la 

datele cu caracter personal, motivele refuzului vor fi explicate în scris. Persoana nemulțumită de 

rezultatul cererii sale se poate adresa responsabilului cu protecția datelor pentru o eventuală revizuire a 

răspunsului. 

IX.  Responsabilități  

(23) Responsabilitatea generală pentru asigurarea conformării cu cerințele regulamentului 2016/679 în 

privința dreptului de acces la datele cu caracter personal revine responsabilului cu protecția datelor. 

(24) În cazurile în care Asociația acționează în calitate de operator de date cu caracter personal în relație 

cu solicitant dreptului de acces, se vor aplica prevederile prezentei proceduri. 

(25) În cazurile în care Asociația acționează ca împuternicit în relația cu solicitantul, responsabilul cu 

protecția datelor va redirecționa cererea către operatorul de date competent, în numele căruia Asociația 

prelucrează datele cu caracter personal ale celui care formulează solicitarea. 

X. Gestionarea documentelor realizate în baza prezentei proceduri 

 

Denumirea 

documentului 

Localizarea 

documentelor 

Persoana 

responsabilă de 

arhivare 

Măsuri pentru 

asigurarea protecției 

datelor 

Perioada de 

stocare 

Formulare de 

solicitare a 

dreptului de 

acces 

Arhiva 

ANEVAR* 

/server intern 

Responsabilul cu 

protecția datelor 

Doar persoanele 

autorizate pot accesa 

dosarele 

10 ani 

Formular de 

dezvăluire de 

date 

Arhiva 

ANEVAR 

/server intern 

Responsabilul cu 

protecția datelor 

Doar persoanele 

autorizate pot accesa 

dosarele 

10 ani 

Răspunsuri la 

solicitările de 

acces 

Arhiva 

ANEVAR / 

server intern 

Responsabilul cu 

protecția datelor 

Doar persoanele 

autorizate pot acces 

dosarele 

10 ani 

* Arhiva ANEVAR cuprinde totalitatea documentelor stocate în format fizic și/sau electronic. 
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Anexa 1 

CERERE DE ACCES LA PROPRIILE DATE CU CARACTER PERSONAL 

Aveți dreptul de a solicita acces la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. 

În acest sens, vă rugăm să completați acest formular și să îl transmiteți prin poștă sau email. Prin 

persoană vizată se înțelege persoana fizică ale cărei date cu caracter personal fac obiectul prelucrării. 

În cazul transmiterii prin poștă, vă rugăm să utilizați următoarea adresă: 

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România 

Str. Scărlătescu nr. 7 

Sector 1, București  

În atenția responsabilului cu protecția datelor 

În cazul transmiterii prin email, vă rugăm să utilizați următoarea adresă: protectiadatelor@anevar.ro. 

1. Numele și prenumele 
2. Data nașterii 

  

3. Adresa actuală de domiciliu 

 

4. Număr de telefon 

Telefon acasă: Telefon mobil: 

  

5. Detalii privind datele cu caracter personal pe care le solicitați: 

 

6. Pentru a ne ajuta să căutăm informațiile pe care le solicitați, vă rugăm să ne furnizați cât 

mai multe detalii cu putință (de exemplu, copii ale email-urilor transmise între data de … și 

data de ….). Dacă nu avem la dispoziție suficiente informații pentru a putea localiza datele 

dorite, este posibil să nu ne putem conforma solicitării dumneavoastră.  

 

mailto:protectiadatelor@anevar.ro
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7. Informațiile solicitate vor fi transmise persoanei vizate (dumneavoastră) sau unui 

reprezentant autorizat de dumneavoastră? 

 

 

În cazul în care datele vor fi transmise reprezentantului autorizat de dumneavoastră, vă rugăm să 

completați secțiunile 9 și 10. 

8. Confirm faptul că sunt persoana vizată  

Semnătura: ____________________________________________________________________ 

Numele în clar: ________________________________________________________________ 

Data: ____________________________________________________________ 

Atașez o copie a actului de identitate. 

9. (Se va completa doar în cazul în care la întrebarea 7 va fi bifată a doua opțiune – respectiv 

în cazul în care informațiile vor fi transmise reprezentantului autorizat). Persoana vizată 

(ale cărei date cu caracter personal fac obiectul solicitării) trebuie să furnizeze o 

împuternicire scrisă pentru ca informațiile să fie puse la dispoziția reprezentantului 

(împuternicitului) său. 

Prin prezenta, împuternicesc pe dl/dna ___________________________________________________ 

(completați numele reprezentantului autorizat) să solicite acces la datele cu caracter personal care îmi 

aparțin. 

Semnătura persoanei vizate: ____________________________________________________________ 

Numele în clar: ______________________________________________________________________ 

10. (Se va completa de către reprezentantul persoanei vizate).  

Confirm că sunt reprezentantul autorizat al persoanei vizate. 

Numele reprezentantului autorizat și adresa la care vor fi transmise informațiile solicitate:  

_____________________________________________________________________ 

Semnătura: ________________________________________________________________ 

Numele în clar: ________________________________________________________________ 

Data: __________________________________________________________________  

Vom depune toate eforturile rezonabile pentru a vă procesa cererea de acces la propriile date cu 

caracter personal în cel mai scurt timp posibil, într-un interval de 30 de zile calendaristice. Dacă 

aveți întrebări în perioada în care solicitarea dumneavoastră este în curs de prelucrare, ne puteți 

contacta la adresa protectiadatelor@anevar.ro.  

mailto:protectiadatelor@anevar.ro
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Anexa 2 

FORMULAR DE DEZVĂLUIRE DE DATE CU CARACTER PERSONAL 

 

 

Acest formular de dezvăluire de date cu caracter personal este adresat persoanei identificate mai jos, ca 

urmare a completării cererii de acces la date cu caracter personal, înregistrată la ANEVAR cu numărul 

………. (numărul de înregistrare a cererii de acces la date cu caracter personal) 

 

Numele și prenumele persoanei vizate Data nașterii persoanei vizate 

    

  

Adresa actuală a persoanei vizate 

  

  

 

 

Scopul procesării datelor 

 

 

 

 

Destinatari sau categorii de destinatari cărora le pot fi divulgate datele 

 

 

 

 

Perioada de păstrare a datelor 

 

 

Sursa datelor cu caracter personal (dacă nu au fost colectate de la persoana vizată) 

 

 

 

 

 

 

 

Orice decizii automatizate având ca subiect persoana vizată   
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Răspunsul la cererea de acces la datele cu caracter personal  

 

Motivele refuzului de a dezvălui informații către persoana vizată 

Informațiile au legătură cu o altă persoană sau cu alte persoane decât persoana vizată. ☐ 

Solicitări repetate – în cazul în care Asociația a răspuns deja la o solicitare similară sau 

identică din partea persoanei vizate într-un termen rezonabil și dacă nu au survenit modificări 

semnificative ale datelor cu caracter personal deținute despre persoana în cauză, orice altă 

solicitare ulterioară, survenită într-un termen de șase luni de la cererea inițială, va fi 

considerată solicitare repetată iar Asociația nu va furniza, în mod normal, o altă copie a 

acelorași informații. 

☐ 

Opinii exprimate în regim de confidențialitate sau protejate de legea copyright-ului – 

Asociația nu este obligată să dezvăluie date cu caracter personal deținute despre o persoană 

vizată care reprezintă opinii confidențiale sau aflate sub incidența drepturilor de autor. 
☐ 

Documente confidențiale, deținute de Asociație nu vor fi dezvăluite în răspunsurile la 

solicitări de acces la datele cu caracter personal. 
☐ 

Informații prelucrate în scop statistic sau de cercetare și care sunt anonimizate. ☐ 

Solicitări care au ca obiect alte scopuri decât cele legate de protecția datelor cu caracter 

personal și care pot fi refuzate. 
☐ 

Drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată: 

 Dreptul la rectificare – respectiv dreptul de a vă actualiza sau corecta datele cu caracter personal 

inexacte sau incomplete. 

 Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) – dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter 

personal în situațiile prevăzute de Art. 17 din Regulamentul European 2016/679. 

 Dreptul la restricționarea prelucrării  – în anumite situații, când este contestată exactitatea datelor. 

 Dreptul la opoziție – dreptul de a vă opune prelucrării datelor în anumite scopuri. 

 Dreptul de a depune o plângere – în cazul în care nu sunteți mulțumiți de modul în care sunt 

prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal de către ANEVAR  sau de modul în care a fost 

soluționată plângerea dumneavoastră, vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor sau 

Autorității de supraveghere. 

 

Numele și prenumele persoanei care comunică datele: ___________________________________  

Departamentul: _________________________________________________ 

Funcția: ___________________________________________________________ 

 

Data:  

 

Semnătură:  
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Anexa 3  

Diagrama fluxului unei solicitări de acces la datele cu caracter personal 

 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 41/07.10.2019 

pentru anularea poziției nr. 131 din Anexa la Hotărârea Consiliul director nr. 7/2019 pentru 

constatarea pierderii calității de membru stagiar al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați 

din România ca urmare a nefinalizării stagiaturii în termenul legal 

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

evaluării bunurilor, 

La solicitarea dlui Padurean Radu Augustin, 

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

hotărâre. 

Art. 1. – Poziția nr. 131 din Anexa la Hotărârea Consiliul director nr. 7/2019 pentru constatarea pierderii 

calității de membru stagiar al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România ca urmare a 

nefinalizării stagiaturii în termenul legal se anulează. 

Art. 2. –  Nefinalizarea stagiaturii până la data de 31 decembrie 2019 atrage pierderea calității de membru 

stagiar a domnului Padurean Radu Augustin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEVAR primește o cerere de acces la datele cu 

caracter personal din partea persoanei vizate 

 

Înregistrarea cererii de acces la 

datele cu caracter personal 

 

Solicitantul este rugat să completeze 

formularul de solicitare a dreptului de acces 

 

Verificarea 

identității: 

solicitantului i se va 

cere să furnizeze 2 

forme de 

identificare: (1) un 

act de identitate cu  

poză; (2) 

confirmarea adresei 

 

Identitatea solicitantului 

a fost confirmată? 
DA 

Vor fi contactate departamentele 

relevante pentru a furniza datele 

solicitate. Începe perioada de 30 de zile. 

Departamentul relevant  va furniza 

informațiile prin intermediul 

formularului de dezvăluire, în 

termen de 10 zile calendaristice. 

Se va verifica identitatea 

solicitantului (persoana 

vizată sau reprezentantul 

autorizat al persoanei 

vizate) 

N

U 

Niciun răspuns în termen 

de 10 zile lucrătoare 

D

A 

Închiderea dosarului și 

arhivarea răspunsului 

Formularul de dezvăluire de date a 

fost completat de departamentele 

relevante? 

Responsabilul cu protecția datelor 

se întâlnește cu departamentul 

relevant pentru revizuirea cererii 

NU

U 

Transferul datelor de la 

departamentul relevant 

Responsabilul cu protecția datelor 

verifică dacă se aplică excepții sau 

dacă sunt implicate datele altor 

persoane 

Responsabilul cu protecția datelor finalizează răspunsul și transmite datele către 

persoana vizată prin mijloace securizate 

NU

U 

DA 

Responsabilul cu protecția datelor va confirma 

excepția sau va obține consimțământul pentru a 

dezvălui datele personale ale terțelor persoane 

 

DA 
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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: 07.10.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 42/16.10.2019 

pentru aprobarea organizării seminarului D 49 - Evaluarea proprietății imobiliare - Ediția 2019, 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 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 81/2018, se 

aprobă organizarea seminarului D 49 - Evaluarea proprietății imobiliare - Ediția 2019, la sală, seminar de 

12 h, la un tarif de 500 lei/cursant, pentru un număr de cca 70 de cursanți, angajați/colaboratori ai Eval 

Transilvania Consulting care va suporta cheltuielile logistice (convocare, organizare, sala curs, protocol, 

masă 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: 17.10.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 43/04.11.2019 

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: 

• Tendințe la nivel global și teme de actualitate în evaluare;  

• Evaluarea în condiții de incertitudine;  

• Analiza de senzitivitate;  

• Evaluarea activelor necorporale.  
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Art. 2. – Durata totală a colocviului este de 12 ore didactice pe parcursul a două zile, iar tariful este de 

600 lei/participant. 

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

ANEVAR care îl vor promova li se vor echivala 12 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: 04.11.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 44/11.11.2019 

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. 19/2019 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 începând cu data de 19 noiembrie 2019 numai cu condiția 

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

până la data de 18 noiembrie 2019. 

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. 

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: 12.11.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 
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Anexă la HCD 44/2019  

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

membru corporativ al ANEVAR 

Nr 

crt. 
Denumirea societatii CUI Judet Administrator  

1 VLAD CAPOTESCU ENTERPRISE SRL 38602461 Timis 
Capotescu Vad,  

leg.nr.11199 

2 IMOBIX GEOPROIECT SRL 31539740 Arges 
Capatina George Tiberius,  

leg.nr. 11196 

3 SOLVERA APPRAISER SRL 40536670 Dolj 
Preda Gigel Daniel,  

leg.nr. 15529 

4 VALOAREA AZI SRL 41695290 Iasi 
Moraru Adriana,  

leg.nr.14348 

5 EVAL AFFAIRS SRL 40399807 Alba 
Danila Ioan Dorin, 

leg.nr.11983 

6 VALUATION & ACCOUNTING BRS SRL 40932607 Brasov 
Barsan Ionel Dorin, 

leg.nr.18124 

7 TOTAL EXPERT CONSULTING SRL 41838587 Prahova 
Stoica Carmen Ionelia, 

leg.nr.16382 

8 CONSULT EVALUARE TEHNIC SRL 38837905 Arad 
Demeter Ciprian Emil, 

leg.nr.18716 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 45/11.11.2019 

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

a doamnei Nicolae Anca, membru titular suspendat al Asociației Naționale a  

Evaluatorilor Autorizați din România 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr. 18/2019 privind pierderea calității de 

evaluator autorizat, prin retragere din proprie inițiativă a doamnei Nicolae Anca, 

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 suspendat al 

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, a doamnei Nicolae Anca, din județul 

Constanța, având legitimația nr. 14671. 

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: 19.11.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 46/11.11.2019 

de retragere a calității de membru titular a domnului Cojocaru Denis Ovidiu 

În temeiul art. 5 alin. (2) și 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,  

Având în vedere: 

− propunerea Comisiei de evidență membri cu nr. 21/2019 privind adoptarea unei hotărâri de 

constatare a pierderii calității de evaluator autorizat, membru titular, a domnului Cojocaru Denis 

Ovidiu, din județul Prahova, având legitimația numărul 18699, 

− anunțul publicat de către Universitatea Tehnică de Construcții din București în Monitorul Oficial, 

Partea a III-a, Nr. 1386, din data de 10 decembrie 2018, privind anularea diplomei de licență, serie E 

nr. 0005899/691/19/06/2015 pe numele Cojocaru T. Denis Ovidiu (187.346), 

− rectificarea publicată de către Universitatea Tehnică de Construcții din București în Monitorul 

Oficial, Partea a III-a, Nr. 369, din data de 9 aprilie 2019,      

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

hotărâre. 

Art. 1. – Se retrage calitatea de membru titular a domnului Cojocaru Denis Ovidiu, posesorul legitimației 

cu nr. 18699, ca urmare a anulării diplomei de licență. 

Art. 2. – Departamentul Evidență Membri va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

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: 19.11.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 47/11.11.2019 

de constatare a pierderii calității de membru titular a domnului Pop Lucian Dan 

În temeiul art. 5 alin. (2) și art. 16 alin. (2) lit. d) 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 propunerea Comisiei de evidență membri cu nr. 20/2019 privind adoptarea unei 

hotărâri de constatare a pierderii calității de evaluator autorizat, membru titular, a domnului Pop Lucian 

Dan, din județul Hunedoara, având legitimația numărul 15325.         

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

hotărâre. 

Art. 1. – Se constată pierderea calității de membru titular a domnului Pop Lucian Dan, posesorul 

legitimației nr. 15325, având în vedere că prin sentința penală nr. 55/10.04.2019 pronunțată de Tribunalul 

Neamț, Secția penală, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 927/25.09.2019 pronunțată de Curtea de 

Apel Bacău, domnul Pop Lucian Dan a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea infracțiunii de dare de 

mită. 

Art. 2. – Departamentul Evidență membri va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

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: 19.11.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 48/11.11.2019 

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

cursul trimestrului al III-lea 2019 și a măsurilor corective corespunzătoare 

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

2019, 

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 stabilesc calificativele de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul 

trimestrului al III-lea 2019, 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: 19.11.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

Anexa la HCD 48/2019 

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

în cursul trimestrului al III-lea 2019 

 

Nr. 

crt. 
Membru corporativ / titular inspectat Orașul Calificativ*  

Măsura 

corectivă 
Observații 

1.  MARIAN ION Târgoviște    

2.  ARAGEA ISABELA Constanța    

3.  VIZI  LADISLAU Oradea    

4.  PERȚ LIVIU IONEL Oradea    

5.  LUCACIU CĂLIN Beiuș    

6.  TOCUȚ TEODOR SORIN Vașcău    

7.  PĂNESCU TUDOREL MIHAI Craiova    

8.  EVALUĂRI OLTENIȚA SRL Oltenița    

9.  VIȘAN ADINA LAURA Oltenița    

10.  EXPERT COMPLEX SRL Călărași    
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Nr. 

crt. 
Membru corporativ / titular inspectat Orașul Calificativ*  

Măsura 

corectivă 
Observații 

11.  VECHIU CAMELIA RODICA București    

12.  BESCIU VALENTIN Turnu Măgurele    

13.  LAIU MARIA Com. Turcoaia    

14.  DANILESCU TEODOR București    

15.  MUNTEANU VASILE ANDREI Com. Lunca Cetățuii    

16.  CIUBOTARIU DUMITRU CORNEL Iași    

17.  EMY EVAL SRL Com. Florești    

18.  BIZGU DANUT Com. Aninoasa    

19.  ROVA PARTNERS SRL Com. Malu Mare    

20.  ADOCHIEI HANGANU ELENA Galați    

21.  CRĂCIUNESCU SORIN Iași    

22.  NIȚU CORNEL Ploiești    

23.  YLOEXPERT SRL Ploiești    

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

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 49/11.11.2019 

pentru rectificarea anexei Hotărârii Consiliul director nr. 37/2019 pentru stabilirea calificativelor 

de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul trimestrului al II-lea 2019 și 

a măsurilor corective corespunzătoare* 

Având în vedere Informarea Departamentului de Verificare și Monitorizare cu privire la eroarea 

materială produsă în cazul doamnei Tănase Elena, monitorizată în trimestrul al II-lea (poziția 21 din 

anexă)  

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. – Anexa Hotărârii Consiliul director nr. 37/2019 pentru stabilirea calificativelor de verificare a 

evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul trimestrului al II-lea 2019 și a măsurilor corective 

corespunzătoare se rectifică după cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Membru corporativ / 

titular inspectat 
Orașul Calificativ*  Măsura corectivă Observații 

21. TĂNASE  ELENA București    

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

 

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: 19.11.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 50/11.11.2019 

pentru completarea Hotărârii Consiliului director nr. 40/2019 pentru aprobarea unor documente în 

vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 – Regulamentul 

general privind protecția datelor 

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 vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 – Regulamentul general 

privind protecția datelor, 

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

hotărâre. 

Art. 1. – Hotărârea Consiliului director nr. 40/2019 pentru aprobarea unor documente în vederea aducerii 

la îndeplinire a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 – Regulamentul general privind protecția 

datelor se completează cu două anexe, anexele nr. 5 și 6, după cum urmează:  

1. Politica de management al informațiilor (păstrarea, arhivarea și distrugerea datelor) - Anexa nr. 5; 

2. Politica de utilizare a internetului și comunicațiilor - Anexa nr. 6.  

Art. 2. – Anexele nr. 5 și 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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: 19.11.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

Anexa nr. 5 la HCD 50/2019 

Politica de management al informațiilor  

(păstrarea, arhivarea și distrugerea datelor) 

I. Cadrul general  

(1) Pentru a respecta principiul prevăzut de Regulamentul European 2016/679 conform căruia datele cu 

caracter personal nu trebuie păstrate mai mult timp decât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor în 

care sunt prelucrate, este necesară implementarea unui sistem eficient de management al informațiilor.  

(2) Acest document descrie măsurile adoptate de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din 

România (numită în continuare ”Asociația”) privind managementul tuturor informațiilor pe care le deține, 

indiferent de formatul acestora, inclusiv informații de natură confidențială și date cu caracter personal. 

(3) Această politică definește termenele de păstrare a documentelor până când acestea sunt fie distruse, 

fie arhivate permanent. 

(4) Această politică se aplică tuturor angajaților și reprezentanților Asociației care utilizează 

documentele și sistemele informatice ale Asociației (și în mod special date cu caracter personal) în 

desfășurarea activităților oficiale ale acesteia.   

(5) Această politică se aplică tuturor informațiilor și zonelor din care sunt accesate sistemele informatice 

ale Asociației (inclusiv în cazul utilizării de acasă).  

(6) Această politică se completează cu următoarele documente: 

a. Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, pus în aplicare în România prin 

Legea 190/2018; 
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b. Procedura privind circuitul documentelor în cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați 

din România; 

c. Politica de utilizare a internetului și comunicațiilor; 

d. Politica de securitate a datelor cu caracter personal; 

e. Reglementările legale în vigoare, cu privire la termenele de păstrare a diferitelor tipuri de 

documente. 

 

II. Definiții  

(7) Termenii utilizați în cadrul acestui document sunt definiți în cele ce urmează: 

a. Documentele sunt informațiile create, primite, transmise sau păstrate de Asociație în desfășurarea 

activităților sale sau pentru îndeplinirea unor obligații legale, indiferent de forma acestora; 

b. Retenția (păstrarea) reprezintă perioada de timp pentru care se păstrează documentele; 

c. Clasarea, în acest context, se referă la acțiunile întreprinse sau care vor fi întreprinse pentru a 

determina soarta documentelor, respectiv dacă acestea vor fi distruse, șterse sau transferate într-o 

arhivă permanentă. 

d. Ștergerea, în cazul documentelor electronice, se referă la distrugerea completă a acestora și 

implică măsuri care să împiedice recuperarea datelor chiar dacă sunt utilizate tehnici și aplicații 

specializate în recuperare. 

e. În situațiile în care nu este încă posibilă clasarea documentelor, acestea pot fi programate pentru 

revizuire la o dată ulterioară. Aceasta presupune analizarea documentelor la o dată ulterioară la 

care se poate determina soarta lor. 

III. Scop și obiective 

(8) Scopul implementării unui sistem eficient de management al informațiilor este acela de a asigura 

păstrarea înregistrărilor de o asemenea manieră încât: 

a. să fie stocate în mod corespunzător, ținând cont de confidențialitatea conținutului;  

b. să fie ușor de găsit atunci când sunt necesare (nu întotdeauna acestea sunt disponibile pentru 

utilizare imediată); 

c. să fie respectat principiul limitării perioadei de stocare (datele vor fi păstrate doar atât timp cât 

este necesar) 

d. să fie protejate informațiile care reprezintă resurse valoroase pentru Asociație; 

e. să permită reducerea volumului și a costurilor de stocare atât pentru înregistrările în format fizic 

cât și pentru cele în format electronic; 

f. să prevină menținerea inutilă a unor duplicate.  

IV. Tipuri de informații 

(9) Documentele sunt reprezentate de informațiile create, primite sau transmise în cursul derulării 

activităților oficiale ale Asociației, indiferent de formatul în care se prezintă. Informațiile (inclusiv date cu 

caracter personal) se pot regăsi în: 

a. scrisori și alte tipuri de corespondență; 

b. minute și procese verbale ale ședințelor; 

c. imagini și fotografii, înregistrări audio și video; 

d. contracte; 
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e. facturi; 

f. fișiere electronice; 

g. baze de date; 

h. e-mailuri; 

i. postări online pe paginile de social media; 

j. memoria telefoanelor și a altor dispozitive mobile; 

k. programe informatice etc. 

Prin urmare, orice documente în format letric sau fișiere electronice menționate în Planul de retenție a  

documentelor din Anexa 1 a acestei politici vor fi păstrate pentru perioada de timp indicată în dreptul 

fiecărei categorii. 

(10) Alte informații care nu au statut de documente. Nu toate informațiile care circulă în cadrul 

Asociației au statut de documente. Există o categorie de date care pot fi eliminate sau șterse la discreția 

utilizatorilor atunci când acestea și-au îndeplinit rolul sau scopul temporar, precum și date care pot fi 

distruse în siguranță deoarece nu fac obiectul acestei politici. Exemple de astfel de date pot include, dar 

fără a se limita la acestea, următoarele tipuri:   

a. duplicate ale unor documente originale (atunci când nu mai sunt necesare); 

b. schițe preliminare (draft-uri) de scrisori, rapoarte, foi de lucru, minute ale unor ședințe ș.a. care nu 

reprezintă etape semnificative ale unui proiect sau proces decizional; 

c. cataloage, manuale, cărți, reviste și alte tipărituri provenind din surse externe Asociației și păstrate 

în principal doar pentru referință; 

d. mailuri de tip spam și junk. 

V. Planul de retenție a documentelor 

(11) Documentelor vor fi păstrate atâta timp cât sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor Asociației 

sau pentru respectarea cerințelor legislative specifice. Termenul de păstrare poate varia de la câteva luni 

până la câteva zeci de ani, deși, în unele cazuri, poate fi necesară arhivarea permanentă a documentelor. 

În Anexa 1 sunt prezentate perioadele generale de retenție a datelor. 

(12) În mod excepțional, perioadele de retenție prevăzute în planul de retenție pot fi prelungite în cazul 

unor investigații ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

pentru a putea dovedi respectarea obligațiilor legale sau în cazul exercitării drepturile legale în cazul unor 

procese. 

(13) În situația în care perioada de retenție pentru un anumit document a expirat, se va efectua o analiză 

înainte de a lua decizia finală cu privire la clasarea acestuia. Responsabilitatea finală cu privire la 

păstrarea sau distrugerea documentului în cauză revine șefului de departament și se aplică pentru toate 

informațiile care fac parte din sfera de activitate a departamentului.  

(14) Șefii de departamente vor fi pro-activi în privința inițierii procedeelor de revizuire periodică a 

informațiilor care ar putea fi clasate. 

(15) Asociația va efectua backup-uri periodice ale informațiilor electronice pentru a putea asigura 

recuperarea datelor în caz de dezastru. Procesul de backup va opera pe perioade de 90 de zile 

calendaristice. Astfel, pot fi situații în care deși informațiile electronice au fost șterse din computere, 

datele de backup vor continua să existe în servere pentru încă 90 de zile înainte de a fi eradicate 

permanent.  

(16) Asociația trebuie să aibă capacitatea de a regăsi informațiile pe care le păstrează, în special dacă 

acestea fac obiectul unei cereri de acces la datele cu caracter personal. Rata progresului tehnologic face ca 

forma și formatul mediilor de stocare să fie într-o permanentă schimbare, ceea ce determină o durată 

finită de viață a acestora. Chiar și atunci când informația de pe suportul de stocare rămâne intactă, 

capacitatea continuă a echipamentelor respective de a o citi nu poate fi garantată. Prin urmare, trebuie 

avută în vedere problema arhivării pe termen lung și a recuperării informațiilor deținute electronic și vor 
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fi avute în vedere formate de fișiere care să poată fi accesate și peste ani. În momentul de față, formatul 

PDF/A (Portable Document Format/Archive) de fișiere reprezintă standardul ISO care oferă certitudinea 

că documentele electronice vor fi reproduse în exact același fel în anii care vor urma. 

(17) Soluțiile externe de stocare a datelor bazate pe cloud (Google Drive, Google Docs, Dropbox etc.) nu 

sunt recunoscute ca fiind parte a sistemului de păstrare a datelor implementat de Asociație. Acestea pot fi 

utilizate doar ca soluții temporare de stocare și distribuire a unor documente în cadrul unor activități care 

presupun colaborarea cu organizații externe sau cu terți. Odată ce proiectele sau activitățile respective au 

fost finalizate, angajații vor transfera toate documentele pe un drive din rețeaua internă a Asociației.  

VI. Clasarea documentelor: arhivarea și distrugerea 

A. Arhivarea 

(18) Documentele a căror perioadă de retenție a expirat vor fi supuse unei analize (efectuate de către 

departamentul de resort, cu consultarea responsabilului cu protecția datelor) în urma căreia se va decide 

soarta acestora, respectiv dacă vor fi transferate în arhivă sau distruse.  

(19) În cazurile în care, la momentul analizei, nu poate fi luată o decizie cu privire la clasarea 

documentelor, se va stabili o nouă dată pentru revizuirea acestora. 

(20) Angajații Asociației au responsabilitatea de a lua măsuri de precauție atunci când păstrează sau 

distrug documente care conțin date cu caracter personal. 

(21) Documentele pentru care se impune păstrarea în original vor fi arhivate în condiții de siguranță fie 

în arhiva proprie a Asociației, fie transferate către Arhivele Naționale, fie în administrarea unei societăți 

specializate, în baza unui contract de prestări servicii, cu respectarea cerințelor legale în materie. 

(22) Documentele în format electronic propuse pentru arhivare permanentă vor fi stocate pe un server 

dedicat, pentru care vor fi asigurate măsuri de securitate adecvate. 

(23) Documentele arhivate vor fi indexate astfel încât să fie facilitată identificarea și găsirea lor cu 

ușurință. 

B. Distrugerea 

(24) Pentru documentele pentru care s-a decis distrugerea se va ține seama de nivelul de confidențialitate 

a informațiilor pe care acestea le conțin. Astfel: 

a. documentele de nivel I sunt cele care conțin informații cu cel mai înalt grad de securitate și 

confidențialitate și cele care conțin date cu caracter personal (de exemplu, dosare de personal, 

date medicale, acte de identitate, dosare de membru etc.); 

b. documentele de nivel II sunt documente care conțin informații confidențiale precum numele 

părților unui contract, semnături, adrese sau date care ar putea fi folosite de terți pentru comiterea 

unor infracțiuni dar care nu conțin date cu caracter personal; 

c. documentele de nivel III sunt cele care nu conțin nici un fel de informații confidențiale sau date 

cu caracter personal și care sunt publice (de exemplu, manuale, broșuri, newslettere etc).  

(25) Metodele de eliminare a datelor depind de natura documentelor și vor fi alese pe baza criteriului 

adecvării. Astfel: 

a. pentru documentele de nivelul III, pe suport de hârtie, acolo unde este posibil, se va avea în 

vedere reciclarea (operațiunea de eliminare poate fi externalizată în acest caz printr-o societate 

specializată în reciclarea deșeurilor).  

b. documentele de nivel I și II pe suport de hârtie vor fi distruse în condiții de siguranță, folosind 

distrugătoare de hârtie de tip MicroShred (confetti). Nerespectarea acestei prevederi poate avea 

drept consecință dezvăluirea neintenționată a unor date cu caracter personal către terțe părți și 

poate atrage sancțiuni sau procese pentru încălcarea GDPR. 

c. documentele de nivel I și II în format electronic vor fi supuse procedeelor de ștergere electronică 

ireversibilă, sub coordonarea administratorului rețelei IT, asigurând eliminarea acestora fără 

posibilitatea recuperării datelor prin software specializat; 
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d. documentele de nivel III în format electronic pot fi șterse în manieră obișnuită, cu SHIFT 

DELETE. 

e. distrugerea documentelor de nivel I și II va fi consemnată într-un proces verbal de distrugere 

care va conține informații despre ce documente au fost distruse, când au fost distruse, de către 

cine și prin ce metodă. Acest proces verbal va face referire însă la tipul generic de document și 

nu la conținutul acestuia, pentru a nu include date cu caracter personal (de exemplu, „Reclamații 

2010” și nu „Reclamații POPESCU ION” sau „Rapoarte de evaluare seria de curs F050” în locul 

unei enumerări a cursanților care au depus aceste rapoarte). 

VII. Validitatea politicii (versiunea 1 – 2019) 

Această politică a intrat în vigoare la data de ………………………. și va fi verificată și actualizată 

periodic de responsabilul cu protecția datelor. 

Anexa 1   

Planul de retenție a documentelor 

Documente ale conducerii reprezentative (Conferința Națională, Consiliul director, Președinte) 

   

Tipul documentului 
Perioada minimă de 

păstrare 
Departamentul 

Hotărârile Conferințelor Naționale permanent Director general 

Ordine de zi, procese verbale ale ședințelor Conferințelor Naționale permanent Director general 

Registrele hotărârilor Conferințelor Naționale permanent Director general 

Ordine de zi, minute ale ședințelor Consiliului director permanent Director general 

Registrele hotărârilor Consiliului director permanent Director general 

Hotărârile Consiliului director permanent Director general 

Documente aferente activității Consiliului director 5 ani Director general 

Ordinele președintelui permanent Director general 

Registrele ordinelor președintelui permanent Director general 

Corespondența cu persoane fizice și juridice 5 ani Director general 

Buletine de vot pentru alegerea membrilor Consiliului director și ai 

Comisiei de etică și disciplină 
5 ani de la alegeri Director general 

Formulare de candidatură pentru funcțiile din Consiliul director și 

Comisia de etică și disciplină 
5 ani de la alegeri Director general 

Documente ale conducerii executive 
   

Tipul documentului 
Perioada minimă de 

păstrare 
Departamentul 

Corespondența cu persoane fizice și juridice 5 ani Director general 

Diplome, certificare de participare la evenimente din domeniul 

evaluării de bunuri 
permanent Director general 

Raportul anual privind activitatea Asociației permanent Director general 

Registrul de evidență nominală a sigiliilor și ștampilelor permanent Director general 
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Procese verbale de predare-primire a documentelor la depozitul de 

arhivă și inventarele documentelor 
permanent 

Secretariat general-

administrativ 

Registrul de evidență curentă intrări-ieșiri documente de arhivă permanent 
Secretariat general-

administrativ 

Procese verbale de selecționare a documentelor permanent Director general 

Corespondența cu Arhivele Naționale permanent Director general 

Nomenclatorul arhivistic permanent Director general 

Registrul de depozit 5 ani de la încheiere 
Secretariat general-

administrativ 

Registrul de intrare-ieșire al instituției 30 de ani 
Secretariat general-

administrativ 

Extras după Nomenclatorul arhivistic 1 an după înlocuire Director general 

Documente financiar-contabile 

   

Tipul documentului 
Perioada minimă 

de păstrare 
Departamentul 

Manual de proceduri privind activitatea financiar-contabilă permanent Contabilitate 

Planul de audit permanent Contabilitate 

Bugetul de venituri și cheltuieli permanent Contabilitate 

Dări de seama contabile anuale (inclusiv bilanțul anual și periodic) permanent Contabilitate 

Raportul de audit permanent Contabilitate 

Procese verbale de predare-primire a documentelor la depozitul de arhivă și 

inventarele documentelor 
permanent Contabilitate 

Situațiile financiare anuale permanent Contabilitate 

Situațiile financiare trimestriale 10 ani Contabilitate 

Declarații fiscale și financiar-contabile 10 ani Contabilitate 

Registrul de evidență fiscală 10 ani Contabilitate 

Registrul unic de control 10 ani Contabilitate 

Registrul jurnal 10 ani Contabilitate 

Registrul inventar 10 ani Contabilitate 

Cartea Mare 10 ani Contabilitate 

Registrul inventar al mijloacelor fixe 10 ani Contabilitate 

Dosarul permanent al misiunii de audit public intern 10 ani Contabilitate 

Registrul numerelor de inventar 10 ani Contabilitate 

Liste și procese verbale de inventariere a bunurilor și valorilor, rapoartele 

comisiilor de inventariere 
10 ani Contabilitate 

Procese verbale privind controale fiscale, contencioase 10 ani Contabilitate 

Rapoarte specifice activității, BVC 10 ani Contabilitate 

Cotoarele carnetelor de cecuri, chitanțelor 10 ani Contabilitate 

Jurnalul de vânzări 10 ani Contabilitate 
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Jurnalul de cumpărări 10 ani Contabilitate 

Facturi și chitanțe 10 ani Contabilitate 

Documente legate de investiții (depozite bancare, retrageri, dobânzi, 

extrase de cont ș.a.) și corespondența asociată 
10 ani Contabilitate 

Registrul de casă 10 ani Contabilitate 

Registrul de bancă 10 ani Contabilitate 

Procese verbale de gestionare a bunurilor materiale și a mijloacelor fixe 10 ani Contabilitate 

Acte de predare-primire a gestiunii 10 ani Contabilitate 

Fișa specimenelor de semnături 10 ani Contabilitate 

Corespondența cu persoane fizice și juridice privind cereri de restituire a 

sumelor necuvenite 
10 ani Contabilitate 

Deconturi deplasări internaționale (chitanțe, facturi, calcul diurnă, invitații 

de participare la conferințe internaționale) 
10 ani Contabilitate 

Ordine de deplasare (delegații) și deconturi de cheltuieli 10 ani Contabilitate 

Corespondența cu instituțiile publice în legătură cu operațiunile financiar-

contabile 
10 ani Contabilitate 

Evidența telefoanelor salariaților 3 ani Contabilitate 

Resurse umane 

   

Tipul documentului 
Perioada minimă 

de păstrare 
Departamentul 

State de funcțiuni permanent Resurse umane 

Organigrama permanent Resurse umane 

Regulament de organizare internă permanent Resurse umane 

Dosarele de personal ale salariaților permanenți și temporari 75 ani Resurse umane 

State de plată, documente privind salariile: calcul, evidență tichete 

de masă, prime acordate, concedii medicale, pontaje ș.a. 
70 ani Resurse umane 

Registrul de evidență a salariaților - REVISAL 50 ani Resurse umane 

Corespondență cu angajații cu privire la diverse solicitări întemeiate 

pe prevederi legale (Codul muncii, Regulamentul intern ș.a. 
10 ani Resurse umane 

Condici de prezență 3 ani Resurse umane 

Programări concedii de odihnă/cereri de concedii 3 ani Resurse umane 

Fișe de evaluare a performanțelor 3 ani Resurse umane 

Dosare de medicina muncii 75 ani Resurse umane 

Adeverințe eliberate personalului 2 ani Resurse umane 

Cereri de angajare și CV-uri ale candidaților respinși în procesul de 

recrutare 
3 luni Resurse umane 

Cereri de angajare și CV-uri ale candidaților recrutați durata angajării Resurse umane 

Datele de contact ale angajaților (adresa, număr de telefon) durata angajării Resurse umane 



 

 

58                                                                Buletin informativ nr. 2/2019  

 

Certificate de naștere ale copiilor aflați în întreținerea salariaților 

conform 

reglementărilor 

legale 

Resurse umane 

Documente referitoare la cursuri de pregătire și programe de 

dezvoltare profesională absolvite de angajați 
durata angajării Resurse umane 

Juridic 

   

Tipul documentului 
Perioada minimă de 

păstrare 
Departamentul 

Mărci permanent Juridic 

Hotărâri, sentințe, decizii pronunțate de instanțele de judecată permanent Juridic 

Registrul de instanță permanent Juridic 

Dosare de instanță 15 ani Juridic 

Acorduri și protocoale cu asociații interne și internaționale privind 
colaborări în domeniul pregătirii profesionale 

10 ani Juridic 

Contracte de cesiune drepturi de autor 
10 ani de la încetarea 

clauzelor 
Juridic 

Contracte comerciale și acorduri de sponsorizare; acte adiționale și 
corespondența asociată 

5 ani de la încetarea 
clauzelor 

Juridic 

Date personale ale reprezentanților părților contractuale (nume, 
prenume, date de contact) 

Până la data solicitării 
ștergerii datelor sau până 
la data la care datele au 

devenit inactive 

Juridic 

Registre contracte și avize 5 ani Juridic 

Adrese, referate, note ale secretariatului Comisiei juridice, registrele 
Comisiei 

5 ani Juridic 

Fișe individuale de instructaj privind SSM și SU 
3 ani de la încetarea 
raportului de muncă 

Juridic 

Corespondență privind paza, securitatea, PSI și protecția muncii 10 ani Juridic 

Registrul unic de evidență a accidentaților în muncă 10 ani Juridic 

Registrul unic de evidență a incidentelor periculoase 10 ani Juridic 

Registrul unic de evidență a accidentelor ușoare 10 ani Juridic 

Dosare de accidente de muncă și corespondența asociată 10 ani Juridic 

Corespondență cu persoane fizice și juridice 5 ani Juridic 

Deciziile Consiliului director privind soluționarea procedurii 
disciplinare 

10 ani 
Juridic – secretariat 

CED 
Registrul deciziilor Consiliului director privind soluționarea procedurii 
disciplinare 

5 ani 
Juridic – secretariat 

CED 

Registrul de evidență a sesizărilor Comisiei de etică și disciplină 5 ani 
Juridic – secretariat 

CED 

Registrul hotărârilor Comisiei de etică și disciplină 5 ani 
Juridic – secretariat 

CED 

Hotărârile Comisiei de etică și disciplină 5 ani 
Juridic – secretariat 

CED 

Registrul antecedentelor disciplinare ale membrilor Asociației 5 ani 
Juridic – secretariat 

CED 

Dosarele de cercetare disciplinară 5 ani 
Juridic – secretariat 

CED 
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Documente legate de statutul de membru al Asociației 

   

Tipul documentului 
Perioada minimă 

de păstrare 
Departamentul 

Tabloul asociației permanent Evidență membri 

Dosare membri (evaluatori autorizați) 

15 ani de la 

pierderea calității de 

membru 

Evidență membri 

Corespondența cu persoane fizice și juridice 10 ani Evidență membri 

Adrese, referate, note ale secretariatului Comisiei de evidență membri, 

registrele Comisiei 
5 ani Evidență membri 

Documente referitoare la pregătirea profesională 

   

Tipul documentului 
Perioada minimă 

de păstrare 
Departamentul 

Adrese, referate, note ale secretariatului Comisiei de calificare și 

atestare profesională, registrele Comisiei 
5 ani Pregătire profesională 

Adrese, referate, note ale secretariatului Comisiei de relații interne și 

internaționale, registrele Comisiei 
5 ani Pregătire profesională 

Adrese, referate, note ale secretariatului Comisiei științifice și de 

standarde, registrele Comisiei 
5 ani Pregătire profesională 

Adrese, referate, note ale secretariatului Comisiei de analiză a 

solicitărilor membrilor ANEVAR de recunoaștere a calității de 

Evaluator European Recunoscut (REV) 

5 ani Pregătire profesională 

Corespondența cu TEGoVA referitoare la recunoașterea calității de 

Evaluator European Recunoscut (REV) 
5 ani Pregătire profesională 

Corespondență cu persoane fizice și juridice referitoare la pregătirea 

profesională 
5 ani Pregătire profesională 

Dosarele candidaților la examenul național declarați respinși 
6 luni de la data 

examenului 
Pregătire profesională 

Dosarele candidaților la examenul național declarați admiși 

6 luni de la 

încheierea 

perioadei de stagiu 

Pregătire profesională 

Cataloage cursuri 5 ani Pregătire profesională 

Registre de evidență a rezultatelor examenelor 5 ani Pregătire profesională 

Registrul de stagiu. Fișe de finalizare a stagiului 5 ani Pregătire profesională 

Documente referitoare la examenul de finalizare a stagiului (cereri de 

înscriere, dovada achitării cotizației, copia fișei de finalizare stagiu) 

3 luni de la data 

examenului 
Pregătire profesională 

Liste de examen (candidați admiși, candidați respinși) 5 ani Pregătire profesională 

Calcule aferente prestațiilor lectorilor 3 ani Pregătire profesională 

Contestații la examene (examenul național, examene de finalizare curs, 

examene finalizare stagiu, examen acreditare ș.a.) 

6 luni de la data 

examenului 
Pregătire profesională 

Certificare de absolvire neridicate 5 ani de la emitere Pregătire profesională 

Teme de curs, lucrări de absolvire (rapoarte de evaluare elaborate în 

scop didactic) 

3 luni de la data 

examenului 
Pregătire profesională 
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Teste (de examene, seminare, conferințe) 5 ani Pregătire profesională 

Liste de participanți la evenimentele profesionale organizate de 

ANEVAR 

5 ani de la data 

evenimentului  
Pregătire profesională 

Documente referitoare la organizarea evenimentelor ANEVAR 

(rezervări, confirmare comenzi, formulare înscriere, invitații ș.a.) 

5 ani de la data 

evenimentului 
Pregătire profesională 

Cărți de vizită colectate în cadrul evenimentelor organizate 
1 an de la data 

evenimentului 
Pregătire profesională 

Formulare de înregistrare/înscriere (transmise online sau pe format de 

hârtie) 
5 ani  Pregătire profesională 

Documente referitoare la verificarea calității activității de evaluare desfășurate de către membri 

   

Tipul documentului 
Perioada minimă 

de păstrare 
Departamentul 

Adrese, referate, note ale secretariatului Comisiei de verificare și 

monitorizare 
5 ani DVM 

Note de inspecție și anexe (fișe de obiective) rezultate în urma 

inspecțiilor  
5 ani DVM 

Corespondența cu persoane fizice și juridice referitoare la activitatea de 

verificare/monitorizare 
5 ani DVM 

Rapoarte anuale de activitate ale evaluatorilor autorizați completate 

online (format electronic) 
5 ani  DVM 

Documente ale Filialelor Asociației 

   

Tipul documentului 
Perioada minimă 

de păstrare 
Departamentul 

Hotărâri, ordine de zi, procese verbale ale ședințelor Adunărilor generale 

ale filialelor 
10 ani Rețea națională 

Buletine de vot pentru alegerea membrilor Consiliilor filialelor 5 ani de la alegeri Rețea națională 

Corespondența filialelor cu persoane fizice și juridice 5 ani Rețea națională 

Corespondența dintre ANEVAR central și filiale 5 ani Rețea națională 

 
Documente referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și la drepturile de acces ale 

persoanelor vizate 
   

Tipul documentului 
Perioada minimă de 

păstrare 
Departamentul 

Cereri de dezvăluire de date cu caracter personal 10 ani Evidență membri 

Răspunsuri la cererile de dezvăluire de date cu caracter personal  10 ani Evidență membri 

Formulare de solicitare a dreptului de acces la propriile date cu 

caracter personal 
10 ani 

Responsabil cu 

protecția datelor 

Formular de dezvăluire de date către persoanele vizate 10 ani 
Responsabil cu 

protecția datelor 

Răspunsuri la solicitările de acces la datele cu caracter personal ale 

persoanelor vizate 
10 ani 

Responsabil cu 

protecția datelor 

Informații suplimentare colectate pentru confirmarea identității 

persoanei vizate 
3 ani Evidență membri 
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IT 
   

Tipul documentului Perioada minimă de păstrare Departamentul 

Documente de back-up al bazei de date electronice 10 ani IT 

Informații privind utilizarea site-ului Asociației (adresa IP, 

localizarea geografică, durata vizitei, contul de utilizator) 
5 ani IT 

Informații oferite la înscrierea la newsletter (incluzând 

numele, prenumele și adresa de email) 

Nedeterminată sau până la 

solicitarea de dezabonare 
IT 

Foldere personale stocate pe serverele de rețea 

Revizuite la 6 luni; 

documentele conținând date cu 

caracter personal vor fi șterse 

după 3 ani 

fiecare angajat 

Conturile de Google Drive 

Revizuite la 6 luni; 

documentele conținând date cu 

caracter personal vor fi șterse 

după 3 ani 

fiecare angajat 

Recycle Bins Golite lunar fiecare angajat 

Download-uri Șterse lunar fiecare angajat 

Inbox 

Emailurile cu atașamente 

conținând date cu caracter 

personal vor fi șterse după 5 ani 

fiecare angajat 

Emailuri șterse Șterse lunar fiecare angajat 

Conținutul conturilor de email inactive 6 luni IT 

 

Documente referitoare la activitatea de promovare și relații publice 
   

Tipul documentului 
Perioada minimă de 

păstrare 
Departamentul 

Conținutul conturilor oficiale de social media ale ANEVAR și 

postări ale altor utilizatori în cadrul acestor pagini 
3 ani 

Publicații și 

Comunicare 

Arhiva foto și video a Asociației permanent 
Publicații și 

Comunicare 

Materiale de valoare istorică (inclusiv publicații, fotografii ș.a.) permanent 
Publicații și 

Comunicare 

Machete pentru publicațiile Asociației 
5 ani de la data 

publicării 

Publicații și 

Comunicare 

Corespondență referitoare la activitatea de promovare și relații 

publice (conferințe de presă, reprezentarea Asociației la 

evenimente etc.) 

5 ani 
Publicații și 

Comunicare 

Comunicate de presă și listele de distribuire către reprezentanții 

media 
5 ani 

Publicații și 

Comunicare 

Clipuri de promovare a evenimentelor ANEVAR 5 ani 
Publicații și 

Comunicare 
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Anexa nr. 6 la HCD 50/2019 

Politica de utilizare a internetului și comunicațiilor 

I. Cadrul general  

(1) Această politică se referă la toate aspectele legate de utilizarea tehnologiei informației și a 

comunicațiilor (IT&C) de către Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, numită în 

continuare „Asociația”. 

(2) Prezenta politică oferă îndrumare cu privire la utilizarea internetului, a email-ului și a comunicațiilor 

mobile, a sistemului de parole și a suporturilor media externe. 

(3) Această politică se aplică tuturor angajaților Asociației, precum și membrilor Consiliului director, ai 

Consiliilor filialelor și ai grupurilor de lucru care utilizează tehnologii IT&C puse la dispoziție de 

Asociație.   

(4) Această politică se completează cu următoarele documente: 

a. Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, pus în aplicare în România prin 

Legea 190/2018; 

b. Politica de securitate a datelor cu caracter personal. 

II. Roluri și responsabilități 

(5) Administratorul rețelei IT este responsabil cu furnizarea tehnologiilor și echipamentelor adecvate 

pentru asigurarea activității eficiente a Asociației. 

(6) Toți angajații Asociației și terții care utilizează tehnologiile puse la dispoziție de Asociație au 

responsabilitatea de a cunoaște toate aspectele acestei politici, în special cele referitoare la securitatea 

informațiilor și a echipamentelor folosite, având în vedere că utilizarea necorespunzătoare a email-ului și 

a internetului poate avea consecințe serioase atât asupra persoanelor implicate cât și asupra Asociației.  

III. Raportarea incidentelor de securitate 

(7) Incidentele de securitate referitoare la orice aspect al acestei politici trebuie raportate imediat 

administratorului rețelei IT. Pentru referințe suplimentare legate de incidentele de securitate și raportarea 

acestora se va consulta Procedura de securitate a datelor cu caracter personal. 

SECȚIUNEA A  – EMAILUL 

IV. Utilizarea emailului în activități oficiale 

(8) Această politică se aplică tuturor emailurilor compuse și transmise de la adresele sau conturile de 

email ale Asociației, precum și emailurilor personale transmise utilizând facilitățile IT ale Asociației. 

(9) Toate emailurile utilizate pentru a desfășura sau susține activitățile oficiale ale Asociației vor fi 

transmise de la o adresă de tipul „@anevar.ro”. 

(10)  Conturile de email non-business (personale)  pot fi utilizate, în unele situații, pentru a desfășura sau 

susține activități oficiale ale Asociației, cu respectarea recomandărilor prezentei politici. 

(11)  Toate emailurile care reprezintă aspecte de natură oficială sau administrativă sunt proprietatea 

Asociației și nu a unor persoane fizice (angajați sau terți care utilizează facilitățile IT ale Asociației). 

(12)  Emailurile stocate pe echipamentele Asociației sunt considerate parte a documentelor Asociației. 

Statutul juridic al unui mesaj de email este similar celorlalte forme de comunicare scrisă. În consecință, 

un email transmis cu ajutorul facilităților oferite de Asociație cu scopul de a desfășura sau susține 

activitățile Asociației va fi considerat comunicare oficială din partea Asociației. 

(13)  Emailurile oficiale transmise în exteriorul Asociației pot include următorul disclaimer: 

„Datele cu caracter personal pe care le dezvăluiți Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 
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România vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul European 2016/679. Pentru mai multe 

informații cu privire la modul în care utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal vă rugăm să 

consultați politica noastră de confidențialitate. 

Acest email și orice atașament al său poate conține informații confidențiale și este destinat doar 

persoanei căreia îi este adresat. Dacă ați primit din greșeală acest mesaj, vă rugăm să notificați imediat 

expeditorul. În cazul în care nu sunteți destinatarul acestui email, vă rugăm să nu dezvăluiți, distribuiți, 

imprimați sau utilizați informațiile pe care le conține și să îl ștergeți imediat.  

Deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a identifica orice virus informatic, este posibil ca 

atașamentele acestui email să conțină virusuri informatice pe care programele noastre anti-virus nu au 

reușit să le depisteze. Vă recomandăm să scanați cu propriul dumneavoastră anti-virus, documentele 

atașate, înainte de a le deschide. Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România nu va 

accepta nici o responsabilitate pentru eventualele daune produse de virusuri informatice transmise prin 

intermediul atașamentelor acestui mesaj.”  

V.  Emailului ca formă de comunicare 

(14)  Emailul reprezintă o metodă deschisă și transparentă de comunicare. Cu toate acestea, nu există o 

garanție că mesajul va fi primit sau citit sau că textul acestuia va fi înțeles în sensul intenționat de 

expeditor. Din acest motiv, responsabilitatea alegerii emailului ca forma cea mai potrivită de a transmite 

informații urgente sau confidențiale revine persoanei care transmite un email. 

(15)  În general, emailul nu este o metodă sigură de comunicare. Prin urmare, angajații Asociației vor lua 

în considerare dacă emailul reprezintă metoda cea mai adecvată de a transmite un mesaj. Datele cu 

caracter personal sau informațiile confidențiale vor fi transmise ca atașamente parolate, parola fiind 

comunicată separat (preferabil verbal) sau printr-un alt mesaj.  

(16)  Utilizatorii care nu sunt siguri cu privire la adecvarea mesajelor care urmează a fi transmise prin 

email se vor consulta cu reprezentanții conducerii Asociației (superiorul ierarhic / directorul general / 

Președintele) anterior demarării activității respective. 

(17)  Un email nu trebuie considerat mai puțin formal decât o scrisoare. La transmiterea emailurilor către 

exterior, expeditorii vor fi atenți să nu includă materiale care ar putea afecta negativ imaginea Asociației 

sau relația acesteia cu membrii, colaboratorii, publicul larg sau instituțiile publice. 

(18)  La transmiterea unui email către mai mulți destinatari, se va utiliza câmpul ”BCC” / ”CCI”, astfel 

încât să nu fie divulgate altor persoane adresele de email ale destinatarilor. În caz contrar, vor fi  încălcate 

principiile legate de protecția datelor cu caracter personal, prevăzute de Regulamentul European 

2016/679.   

(19)  Facilitățile IT puse la dispoziție de Asociație nu vor fi folosite pentru: 

a. transmiterea de materiale nesolicitate cu caracter comercial sau de promovare, a scrisorilor 

înlănțuite (scrisori în care destinatarului i se solicită să retransmită mesajul unui anumit număr de 

persoane) sau de junk-mail de orice natură către alte organizații; 

b. transmiterea neautorizată (fără permisiunea conducerii Asociației) către o terță parte a unor 

materiale confidențiale legate de activitățile Asociației; 

c. transmiterea de materiale care ar putea încălca drepturile de autor, inclusiv drepturile de 

proprietate intelectuală; 

d. activități care irosesc în mod inutil eforturile personalului sau resursele rețelei sau activități care ar 

putea bloca în mod nerezonabil accesul altor utilizatori (transmiterea intensivă de emailuri într-un 

interval scurt de timp care poate bloca serverul de email); 

e. activități care corup sau distrug datele altor utilizatori; 

f. activități care afectează activitatea altor utilizatori; 

g. crearea sau transmiterea de imagini, date sau materiale cu caracter ofensator sau indecent; 
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h. crearea sau transmiterea de materiale care pot cauza iritare, neplăceri sau anxietate; 

i. crearea sau transmiterea de materiale abuzive sau amenințătoare la adresa altor persoane sau 

menite să hărțuiască; 

j. crearea sau transmiterea de materiale discriminatoare sau care încurajează discriminarea pe criterii 

rasiale, etnice, de gen, orientare sexuală, dizabilități, opinii politice, confesiunea religioasă etc. 

k. crearea sau transmiterea de materiale defăimătoare; 

l. crearea sau transmiterea de materiale care includ afirmații false sau de natură a induce în eroare; 

m. utilizarea limbajului nepoliticos, inclusiv a unor termeni ofensatori sau condescendenți; 

n. activități care încalcă viața privată a altor utilizatori; 

o. divulgarea către terți a conținutului unor mesaje confidențiale destinate doar unei anumite 

persoane, fără consimțământul autorului;  

p. crearea sau transmiterea de mesaje anonime (fără identificarea explicită a expeditorului); 

q. crearea sau transmiterea de materiale care pot afecta negativ imaginea Asociației. 

VI. Junk Mail-urile 

(20)  Pot exista situații în care utilizatorii adreselor de email puse la dispoziție de Asociație vor primi 

mesaje nesolicitate de tip junk mail sau spam, în pofida eforturilor administratorului de rețea de a le filtra 

din server.  

(21)  Înainte de comunicarea adresei de email către o terță parte, de pildă prin intermediul unui site web, 

utilizatorii trebuie să ia în considerare posibilitatea ca aceasta să fie făcută cunoscută (poate chiar vândută 

sub forma bazelor de date) unei terțe părți necunoscute și să ia în calcul dacă eventualele beneficii 

compensează potențialele probleme. 

(22)  Scrisorile înlănțuite nu trebuie redirecționate utilizând sistemele IT sau facilitățile puse la dispoziție 

de Asociație. 

VII. Mărimea căsuței de email 

(23)  Pentru asigurarea disponibilității serviciului de email și a bunei funcționări a acestuia, este 

recomandabil ca utilizatorii să evite transmiterea mesajelor inutile, în special a celor cu atașamente de 

mari dimensiuni (de exemplu, fișiere de tip .ppt sau .pps de peste 1 MB). În mod special, va fi evitată 

transmiterea unor astfel de mesaje către grupuri de adrese de e-mail, situație care ar putea duce la 

blocarea serverului pentru un anumit interval de timp. 

(24)  Utilizatorii au la dispoziție o dimensiune limitată a căsuței de email, pentru a reduce problemele 

asociate cu capacitatea serverului. Utilizatorii trebuie să își administreze conturile de email pentru a se 

încadra în limitele dimensiunilor căsuței, asigurându-se că mesajele sunt arhivate sau șterse când nu mai 

sunt necesare. 

(25)  Emailurile pot fi folosite ca mijloc de a transfera fișiere sau alte mesaje integrate în corpul mesajului 

sau atașate mesajului. Atunci când este necesară transmiterea unui document către o altă persoană (în 

special documente de mari dimensiuni), este de preferat transmiterea unei referințe cu privire la locul în 

care este disponibil fișierul în locul unei copii a documentului în sine, pentru a evita încărcarea excesivă a 

sistemului și atingerea limitei maxime de dimensiune a căsuței de email a destinatarului. 

VIII. Administrarea și monitorizarea conturilor de email 

(26)  Utilizarea emailului se înregistrează centralizat, prin intermediul panoului de control al platformei de 

email, de unde pot fi gestionate redirecționările automate și dimensiunile căsuțelor de email. 

(27)  În cazul în care utilizarea căsuțelor de email se apropie de capacitatea maximă sau o depășește, 

administratorul de rețea poate interveni pentru deblocarea conturilor sau pentru a mări dimensiunea 

acestora.  
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(28)  În aceste situații, administratorul de rețea este posibil să șteargă mesajele de tip spam și junk, fără 

însă a monitoriza conținutul acestora. Utilizatorii trebuie să fie conștienți de această eventualitate și să 

prevină acumularea de mesaje până la limita maximă a conturilor de email pentru a evita ștergerea unor 

mesaje importante care pot ajunge accidental în folderele de spam sau junk, în special în perioada 

concediilor când se acumulează un volum mare de corespondență în server.  

(29)  În situații excepționale care ar putea implica investigarea utilizării neautorizate a emailului sau 

soluționarea unei cercetări întreprinse de către autorități judiciare (poliție, instanțe de judecată, parchete 

ș.a.), poate fi posibilă monitorizarea traficului aferent unui anumit cont de email (mesajele transmise și 

primite). Monitorizarea conținutului mesajelor va fi realizată doar de persoane strict desemnate pentru 

acest scop (administratorul de rețea), conform atribuțiilor prevăzute de fișa postului sau de contractul de 

prestări servicii, în baza unei solicitări scrise din partea Directorului General. 

(30)  În orice alte situații, accesul la contul unui utilizator (angajat, membru al Consiliului director sau al 

grupurilor de lucru) este strict interzis, cu excepția cazului în care acesta și-a dat consimțământul sau dacă 

emailul trebuie accesat de către superiorii ierarhici pentru scopuri specifice, pe durata absenței 

utilizatorului (concediu etc.).  

(31)  În cazurile prevăzute la art. (29) și (30) este necesară transmiterea unei solicitări scrise către 

administratorul rețelei IT din partea Directorului general pentru a se asigura astfel respectarea drepturilor 

și libertăților fundamentale ale persoanei. Vor fi deschise doar mesajele care sunt relevante și strict 

necesare pentru îndeplinirea activităților/scopurilor sau obligațiilor legale ale Asociației.  

IX. Confidențialitatea  

(32)  Toți angajații au responsabilitatea de a păstra confidențialitatea informațiilor la care pot avea acces 

în exercitarea atribuțiilor lor de serviciu. La această obligație generală se adaugă responsabilitățile 

specifice care derivă din legislația protecției datelor cu caracter personal. În cazul în care un angajat nu 

are certitudinea că poate comunica anumite informații, va consulta Directorul general sau responsabilul 

cu protecția datelor. 

(33)  Personalul Asociației va depune eforturi pentru a asigura păstrarea confidențialității emailurilor. 

Angajații trebuie să fie conștienți că un mesaj nu este șters din sistem până când toți destinatarii mesajului 

sau redirecționărilor nu au șters copiile lor. În plus, confidențialitatea nu poate fi asigurată atunci când 

mesajele sunt transmise prin intermediul unor rețele externe (cum ar fi internetul) datorită naturii nesigure 

a acestora. 

(34)  Se va proceda cu atenție la introducerea adreselor de email în câmpul „Către” pentru a preveni 

astfel transmiterea accidentală către alți destinatari decât cei avuți în vedere, în special în cazul aplicațiilor 

care completează automat câmpul de adresă atunci când utilizatorul începe să tasteze un nume. 

X. Transmiterea din neglijență a virusurilor informatice 

(35)  Având în vedere că virusurile informatice se transmit cu ușurință prin intermediul emailului sau a 

descărcărilor de pe internet, va fi utilizat software-ul antivirus pus la dispoziție de Asociație iar orice 

suspiciune pe care un utilizator o are cu privire la o posibilă infectare a calculatorului va fi raportată 

administratorului rețelei IT. 

(36)  Pentru mai multe instrucțiuni în acest sens, utilizatorii vor consulta Politica de securitate a datelor cu 

caracter personal.  

XI. Utilizarea emailului în scop personal 

(37)  Utilizarea în scop personal a contului de email pus la dispoziție de Asociație este permisă dar se 

recomandă să fie realizată în limite rezonabile. Accesul la alți furnizori de servicii de email precum Gmail 

sau Yahoo se va face prin internet, cu respectarea prevederilor din secțiunea B a acestei politici, 

referitoare la utilizarea în scop personal a internetului. Această facilitate se bazează pe încredere în 

utilizatori și pe responsabilitate din partea acestora.  
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SECȚIUNEA B – INTERNETUL 

XII. Scopul facilitării accesului la Internet 

(38)  Serviciul de Internet este pus la dispoziția utilizatorilor (angajații, vizitatorii sediilor ANEVAR etc.) 

pentru: 

a. accesarea de informații relevante pentru îndeplinirea activităților și scopurilor Asociației; 

b. publicarea de informații pe site-urile web ale Asociației și actualizarea acestora; 

c. posibilitatea de a face achiziții online de bunuri și servicii pentru Asociație. 

XIII.  Utilizarea în scop personal a serviciului de Internet pus la dispoziție de Asociație 

(39)  Accesul la Internet în scop personal se poate face în limite rezonabile de durată și grad de solicitare a 

rețelei, recomandabil în afara programului normal de lucru sau în timpul pauzelor, pentru a nu limita 

viteza de upload/download în detrimentul altor utilizatori și pentru a nu interfera negativ cu îndeplinirea 

atribuțiilor de serviciu.  

(40)  În cazul achizițiilor online de bunuri sau servicii în interes personal, prin intermediul conexiunii de 

Internet a Asociației, utilizatorii se vor asigura că informațiile necesare derulării tranzacției sunt furnizate 

în nume propriu și nu în numele Asociației. 

(41)  Asociația nu își asumă nici o responsabilitate privind eventualele daune, pierderi, distrugeri sau 

pretenții financiare care ar putea deriva din tranzacțiile respective. 

XIV.  Administrarea, securitatea și monitorizarea utilizării serviciului de Internet 

(42)  Facilitatea de acces la Internet aparține Asociației iar traficul general este înregistrat de furnizorul 

serviciului de Internet și poate fi interogat, atât de provider, cât și de administratorul rețelei IT, cu scopul 

monitorizării utilizării abonamentului de date, astfel încât să nu existe sincope și/sau o capacitate 

insuficientă (viteză mică de transfer etc.). 

(43)  În situații excepționale care ar putea implica prevenirea unor incidente și breșe de securitate (de 

genul accesării unor site-uri rău intenționate care pot virusa nu doar computerul conectat ci și întreaga 

rețea IT a Asociației), traficul Internet poate fi monitorizat de către administratorul rețelei IT care, în caz 

de necesitate, poate bloca accesul unui anumit utilizator (identificat după I.P.) la aceste site-uri.  

(44)  Utilizatorii trebuie să conștientizeze riscurile la care se expun când accesează site-uri sau link-uri 

nesigure și să ia act de faptul că istoricul lor de navigare pe Internet ar putea fi monitorizat.  

(45)  Următoarea listă, cu toate că nu este exhaustivă, oferă exemple de site-uri nepotrivite a căror 

accesare este descurajată prin această politică: 

a. pariuri online 

b. jocuri online 

c. site-uri cu conținut nepotrivit care poate fi considerat ilegal, obscen sau ofensator 

d. site-uri care promovează ura, discriminarea și violența 

e. site-uri care promovează armele și hacking-ul 

f. dating online etc. 

SECȚIUNEA C – COMUNICAȚIILE MOBILE  

XV. Serviciile de telefonie mobilă puse la dispoziție de ANEVAR 

(46)  Acolo unde este necesar pentru îndeplinirea scopurilor și activităților sale, Asociația va pune la 
dispoziția angajaților, a membrilor Consiliului director și a membrilor consiliilor filialelor telefoane 
mobile/tablete și cartele sim. 

(47)  Achiziția și distribuirea dispozitivelor mobile și a cartelelor către utilizatori se face de către un 
angajat ANEVAR care are prevăzută această atribuție în fișa postului. 
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(48)  În cazul defectării echipamentelor, a pierderii sau furtului acestora, utilizatorii vor notifica de îndată 
persoana responsabilă. Asociația are responsabilitatea atât pentru apelurile efectuate până în momentul 
blocării cartelelor cât și pentru datele cu caracter personal ale contactelor stocate în memoria terminalelor 
mobile sau pe simuri (nume, numere de telefon, adrese de email). 

(49)  Terminalele și cartelele defecte, pierdute sau furate vor fi înlocuite, în limita stocului disponibil și 
într-o perioadă de timp rezonabilă dar cât mai rapid cu putință, pentru a nu afecta activitatea curentă a 
utilizatorilor.  

(50)  În eventualitatea pierderii sau furtului telefonului mobil (este cazul telefoanelor inteligente), 
utilizatorul va proceda, în măsura posibilităților, la ștergerea de la distanță a informațiilor de pe terminal, 
cu ajutorul aplicațiilor specializate:  

a. pentru telefoanele cu sistem de operare Android se poate descărca de pe Google Play aplicația 
Android Device Manager care permite localizarea de la distanță și resetarea la valorile din fabrică; 

b. pentru telefoanele cu sistem de operare IOS, se va proceda la autentificarea în icloud - 
https://www.icloud.com/#find și la ștergerea de la distanță a datelor stocate pe acestea. 

(51)  La terminarea relațiilor de muncă, telefonul mobil sau tableta, cartela sim și orice alt accesoriu 
(încărcător, baterie, dongle etc.) vor fi predate în ultima zi lucrătoare către angajatul care are în atribuții 
gestionarea echipamentelor mobile. În nici o situație, aceste echipamente nu vor fi transferate unui alt 
angajat. Echipamentele mobile realocate unui alt utilizator vor fi resetate la valorile din fabrică pentru a fi 
șterse toate datele cu caracter personal care ar putea fi stocate pe acestea. 

XVI.  Utilizarea telefoanelor în scop personal 

(52)  Utilizarea în scop personal a serviciilor de telefonie mobilă puse la dispoziție de Asociație este 
permisă dar se recomandă să fie realizată în limite rezonabile. În mod similar cu utilizarea emailului, 
această facilitate se bazează pe încredere în utilizatori și pe responsabilitate din partea acestora. 

(53)  Monitorizarea apelurilor primite și efectuate de utilizatori nu este permisă, având în vedere că în 
numeroase situații este foarte dificilă realizarea unei distincții clare între utilizarea serviciilor de 
comunicații mobile puse la dispoziție de Asociație în interes de serviciu și utilizarea în interes personal 
(conform Opiniei 2/2017 despre procesarea datelor la locul de muncă emisă de Grupul de lucru WP 249) 
și că o asemenea monitorizare poate aduce atingere vieții private și drepturilor și libertăților fundamentale 
ale persoanelor fizice. 

SECȚIUNEA D – PAROLELE 

XVII. Parolele de acces 

(54)  Parolele reprezintă un aspect important al securității computerelor. Ele sunt prima linie de protecție 
pentru  conturile de utilizatori. O parolă prost aleasă poate conduce la compromiterea întregii rețele IT a 
Asociației. Prin urmare, toți angajații și terții care au acces la sistemele IT ale Asociației au 
responsabilitatea de a urma pașii corespunzători, prezentați în cele ce urmează, pentru a-și alege și 
securiza parolele. 

a) pentru Staff-ul IT 

Toate parolele de sistem (root, administrare servere și site, Windows admin, control panel etc.) vor fi 
schimbate la maxim șase luni. Parolele vor fi stocate într-o manieră sigură și vor fi disponibile pentru 
restabilirea în caz de incidente și pentru asigurarea continuității activității. 

b) pentru utilizatori 

• parolele de utilizatori (email, acces pe site în contul de utilizator, computer etc.) vor fi schimbate 

la maxim trei luni.  

• conturile de utilizator care au privilegii speciale (de tip administrator) vor avea o parolă distinctă 

(unică) de celelalte conturi deținute de acel utilizator. 

• parolele de acces nu trebuie inserate în cadrul mesajelor transmise prin email sau prin alte forme 

de comunicare electronică. 

https://www.icloud.com/#find
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XVIII. Îndrumar pentru construirea parolelor 

(55)  Parolele sunt necesare pentru diferite scopuri. Unele dintre cele mai comune utilizări includ conturile 
de utilizator, conturile web, conturile de email, protecția ecranului etc. Prin urmare, fiecare utilizator 
trebuie să știe cum să construiască o parolă puternică.  

(56)  Parolele slabe au următoarele caracteristici: 

• parola conține mai puțin de 7 caractere; 

• parola este un nume de familie, prenume etc.; 

• parole este un cuvânt comun care figurează în dicționar; 

• parola conține data nașterii sau alte date personale care pot fi asociate facil cu utilizatorul; 

• succesiuni sau tipare de litere sau cifre de genul 12345, 123321, qwerty, abcd etc. 

(57)  Parolele puternice au următoarele caracteristici: 

• conțin atât caractere scrise cu litere mici cât și cu majusculă; 

• conține semne de punctuație sau simboluri, în combinație cu litere și cifre (de exemplu 
K_lm&#@0-9); 

• cuprind cel puțin 12 caractere alfanumerice; 

• nu reprezintă un cuvânt dintr-o limbă, dialect, argou, jargon etc. 

• nu se bazează pe date cu caracter personal, nume de familie etc. 

(58)  Parolele nu trebuie notate sau stocate on-line. Se recomandă alegerea unor parole care să poată fi 
ușor memorate. O metodă ar fi crearea unei parole bazate pe titlul unui cântec, pe un proverb, o poveste 
sau o frază. Un exemplu de acest fel poate fi ”Albă ca Zăpada și cei Șapte Pitici” iar parola poate fi 
A1c2Z3&c4S5P6 sau orice altă variație.  

(59)  Nu vor fi utilizate parole comune pentru conturile Asociației și conturile personale (de exemplu, 
conturi de email, conturi de utilizator al unui magazin sau serviciu online, de internet banking etc.) 
întrucât atunci când o parolă este compromisă pot fi afectate toate conturile în care autentificarea se face 
pe baza acelei parole 

(60)  Acolo unde este posibil, nu va fi utilizată aceeași parolă pentru conturi diferite ale Asociației (de 
exemplu, contul de administrare a site-ului și contul de control panel al serverului de email). 

(61)  Toate parolele vor fi considerate informații confidențiale și nu vor fi comunicate altor persoane, 
inclusiv colegilor. Nu vor fi date indicii cu privire la formatul parolelor (de exemplu, numele de familie). 

(62)  Parolele nu trebuie notate sau salvate pe computer în fișiere necriptate. 

(63)  În cazul în care există suspiciunea că o parolă a fost compromisă, incidentul va fi raportat 
administratorului rețelei IT iar parolele vor fi schimbate deîndată. 

SECȚIUNEA E – UTILIZAREA MEDIILOR DE STOCARE MOBILE 

XIX. Mediile de stocare mobile 

(64)  Mediile de stocare mobile reprezintă un mijloc flexibil de transfer al datelor însă, ca orice alte 
echipamente, și acestea trebuie gestionate în mod corespunzător, astfel încât să fie asigurată securitatea 
informațiilor. Un mod inadecvat de utilizare și control al acestor medii de stocare poate duce la 
compromiterea întregii rețele IT a Asociației și la pierderi de date. 

(65)  Mediile de stocare mobile includ, fără a se limita la acestea, următoarele tipuri de suporturi: 

• Discuri optice (CD-uri, DVD-uri+R/RW, discuri BluRay, Minidiscuri etc.) 

• Hard-disk-uri externe 

• Memorii USB Flash 

• Carduri de memorie (SD Card, inclusiv Mini și Micro SD, xD Card etc.) 

• Microcipuri încorporate (inclusiv Smart Carduri și cartele SIM) 

• Playere audio și video (MP3, MP4) 

• Camere digitale 

• Benzi audio (inclusiv roboți telefonici și reportofoane) 

• Telefoane mobile etc. 
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XX. Securitatea datelor de pe mediile de stocare mobile 

(66)  Datele stocate într-un singur loc și într-un singur format sunt mult mai expuse riscului de a deveni 
indisponibile sau corupte în urma pierderii, distrugerii sau defectării echipamentului pe care sunt păstrate 
față de datele pentru care se fac frecvent copii de siguranță. Prin urmare, mediile de stocare mobile nu 
trebuie să fie unicul loc în care sunt păstrate date importante prelucrate de Asociație. Copiile datelor 
salvate pe mediile de stocare mobile trebuie păstrate pe sistemul/computerul sursă sau pe un server de 
rețea până în momentul în care datele sunt transferate cu succes pe computerul de destinație.  

(67)  Documentele păstrate pe mediile de stocare mobile care conțin date cu caracter personal trebuie 
protejate cu parolă. 

XXI. Măsuri antivirus și Malware 

(68)  Înainte de utilizare, toate echipamentele mobile vor fi scanate împotriva amenințărilor de tip virus 
informatic sau malware, folosind versiunile actualizate ale programelor antivirus instalate pe computerele 
Asociației.  

(69)  În cazul în care nu este disponibil un program antivirus și există suspiciuni că suportul de date ar 
putea fi infectat, va fi contactat administratorul rețelei IT care va proceda la o scanare amănunțită a 
dispozitivului, utilizând un computer care nu este conectat la rețea. 

XXII. Eliminarea mediilor de stocare scoase din uz 

(70)  Toate echipamentele de stocare mobile care nu mai sunt necesare sau care s-au defectat vor fi 
returnate administratorului rețelei IT pentru eliminarea în siguranță a acestora. În scopul prevenirii 
scurgerii de date, conținutul anterior al acestor medii de stocare va fi șters pentru a preveni eventualitatea 
nedorită în care datele șterse să poată fi recuperate folosind un software specializat. 

XXIII. Responsabilitatea utilizatorilor 

(71)  Prevederile acestei politici se aplică în toate situațiile în care sunt utilizate mediile de stocare mobile 
în derularea activităților Asociației. La folosirea stick-urilor USB, a CD-urilor, DVD-urilor sau cardurilor 
de memorie se va acorda o atenție specială următoarelor aspecte: 

• mediile de stocare mobile utilizate în conexiune cu echipamentele sau rețeaua Asociației sau utilizate 
pentru a stoca informații necesare activităților oficiale ale Asociației vor fi achiziționate și instalate 
prin intermediul serviciilor IT; 

• datele stocate pe mediile mobile vor fi parolate sau criptate, în măsura posibilităților; 

• la conectarea mediilor mobile la un computer, se va proceda mai întâi la scanarea antivirus și 
antimalware pe un sistem dedicat, neconectat la internet sau rețeaua locală, pentru a nu compromite 
alte computere și integritatea datelor stocate pe acestea; 

• mediile de stocare mobile nu vor fi utilizate pentru arhivarea înregistrărilor ca alternativă la alte medii 
de stocare; 

• mediile de stocare mobile nu vor fi lăsate la vedere. Se recomandă ca acestea să fie tratate ca un 
portofel – ținut într-un loc sigur atunci când nu este folosit; 

• se recomandă minimizarea cantității de date stocate pe medii mobile și a perioadei de timp în care 
datele sunt păstrate pe acestea; 

• mediile de stocare mobile sunt în responsabilitatea utilizatorilor și nu vor fi împrumutate sau oferite 
altor persoane; 

• se vor lua măsuri pentru protecția fizică a mediilor de stocare mobile și pentru a preveni pierderea, 
alterarea și furtul datelor.  

XXIV.  Validitatea politicii (versiunea 1 – 2019) 

Această politică a intrat în vigoare la data de ………………………. și va fi verificată și actualizată 
periodic de responsabilul cu protecția datelor. 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 51/11.11.2019 

pentru aprobarea unor seminare de pregătire continuă cu predare la sală 

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. – Se aprobă Lista seminarelor noi de pregătire continuă cu predare la sală, prevăzută în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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: 19.11.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 

Anexă la HCD 51/2019 

Lista seminarelor noi de pregătire continuă cu predare la sală 

 

1) Evaluarea bunurilor mobile (recapitulativ) – 12 ore 

2) Abordarea prin piață în evaluarea bunurilor mobile – 8 ore 

3) Abordarea prin venit în evaluarea bunurilor mobile – 8 ore 

4) Abordarea prin cost în evaluarea bunurilor mobile – 8 ore 

5) Studii de caz în evaluarea bunurilor mobile – 12 ore  

6) Depreciere cumulată sau defalcată pe cele trei categorii ale sale – 8 ore 

7) Expertiza tehnica judiciară efectuată de membrii ANEVAR care sunt și experți tehnici judiciari – 8 ore  

8) Evaluarea pentru garantarea împrumutului și/sau în contextul finanțărilor – 8 ore. 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 52/11.11.2019 

pentru înlocuirea anexelor nr. 1-4 ale Procedurii de verificare și monitorizare a calității activității 

de evaluare, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 81/2014, cu modificările și 

completările ulterioare 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. d) și 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, 

În temeiul 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. 
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Art. I. – Anexele nr. 1-4 ale Procedurii de verificare și monitorizare a calității activității de evaluare, 

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

înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre. 

Art. II. – 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: 19.11.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 
 
                                     

                                                    Anexa 1 la HCD 52/2019 

DECLARAȚIE 

privind activitatea desfășurată în anul 2019 

de către evaluatorii autorizați, persoane fizice care nu au desfășurat activitate de evaluare 

 

1. Numele și prenumele:   …................................................................................................. 

 

2. Număr legitimație:  ...................................... 

 

3. Specializări (conform Tabloului asociației):  

  EPI  Evaluări de bunuri imobile 

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

   EBM  Evaluări de bunuri mobile 

  EIF  Evaluări de acțiuni și alte instrumente financiare 

   VE  Verificări de rapoarte de evaluare 

 

4. Filiala: ………………………………………………….. 

 

5. Adresa:  

 

Județ/Sector ………………………………., Localitatea……………… ……………………..…….…., 

 str. ………………………………………………   …………………… ,  

nr. ……………..., bl. ………………, sc. ………… , et. ………, ap. ……………, 

Telefon ………….……………................, Fax ..…………….………………..., Mobil ……………... ,  

E-mail ………….……………………..., Web ………………………………………………………………… . 

 

   Subsemnatul, având calitatea de evaluator autorizat, membru titular al Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România, declar pe propria răspundere că NU am desfășurat activitate de evaluare și, prin 

urmare, nu am obținut venituri din exercitarea profesiei de evaluator autorizat în cursul anului 2019. 

 Declar că la data prezentei, îndeplinesc condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 pentru 

exercitarea activității de evaluator autorizat. 

 Declar că am notificat ANEVAR în legătură cu orice modificare a apărut în situația mea de la data 

dobândirii calității de membru titular și până în prezent. 

 Subsemnatul declar că datele completate anterior îmi aparțin. 

 

În scopul verificării de către Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România a incidenței prevederilor 

art. 16 alin. (2) lit. d) și art. 17 alin. (4) lit. d) 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, cunoscând prevederile art. 292 Cod penal, declar pe proprie răspundere următoarele (vă rugăm să bifați 

căsuța corespunzătoare situației dvs. și să completați rubricile corespunzătoare, dacă este cazul): 
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 Am calitatea de ÎNVINUIT în dosarul nr. ……………………….. al Parchetului ……………………………. 

/ Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial ………………………… în care se efectuează acte 

de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ………………………………………………… 

prevăzută și pedepsită de …………………………………………………………… . 
 

Menționez că: 

 

 nu s-a dispus începerea urmăririi penale; SAU 

 s-a dispus începerea urmăririi penale prin ………………………. nr. …………………… din ………… 

Alte mențiuni: …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Am calitatea de INCULPAT în dosarul nr. …………………………………….. al Parchetului 

……………………………. / Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial 

………………………… în care se efectuează acte de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii 

de …………………………………………………… prevăzută și pedepsită de …………………………… 
 

Menționez că: 

 

 nu s-a dispus începerea urmăririi penale; SAU 

 s-a dispus începerea urmăririi penale prin ……………………. nr. ……………… din ……………………. 

 

 

Alte mențiuni: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Am calitatea de INCULPAT în dosarul nr. …………………………………….. aflat pe rolul 

……………………… (vă rugăm să indicați instanța învestită cu soluționarea cauzei penale, în primă instanță 

sau într-o cale de atac, după caz), fiind trimis/trimisă în judecată prin rechizitoriul nr. …………………… 

al Parchetului ……………………… / Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial 

………………… pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută și pedepsită de ……………………………… . 
 

Menționez că: 

 

 judecata în primă instanță se află în curs; SAU 

 prin sentința penală 

nr. …………………… pronunțată de ………………………………………… la data de 

…………………… în dosarul nr. ……………………. s-a dispus: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(achitarea, condamnarea, încetarea procesului penal, după caz – vă rugăm să indicați integral dispozitivul 

hotărârii judecătorești); 

 

ȘI 

 

 sentința penală mai sus-menționată este definitivă prin neapelare / nerecurare; SAU 

 împotriva sentinței penale mai sus-menționată au fost declarate căi de atac după cum urmează: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(vă rugăm să indicați toate căile de atac exercitate, hotărârile judecătorești prin care au fost soluționate sau 

stadiul judecății, după caz) 
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Alte mențiuni: ……………………………………………………………………………………………………. 

  Nu mă aflu în niciuna din situațiile de mai sus.  

Cunosc faptul că, potrivit art. 16 alin. (2) lit. d), respectiv art. 17 alin. (4) lit. d) din O.G. nr. 24/2011, calitatea de 

membru titular, respectiv calitatea de membru acreditat ANEVAR se pierde în situația unei condamnări definitive 

pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție. 

Având în vedere: 

 necesitatea protejării mediului înconjurător și 

 faptul că revista ”VALOAREA – oriunde este ea” poate fi citită în format pdf pe site-ul Asociației și în 

aplicația gratuită „Revista Valoarea”, disponibilă pentru sistemele Android sau iOS și este distribuită 

gratuit în format tipărit tuturor membrilor corporativi, 

 

Doriți să primiți în continuare Revista ”VALOAREA – oriunde este ea” în format tipărit? 

  DA  

  NU 

…………..……………………                   ……………………………………………… 

Data (ziua/luna/anul),                                             Semnătura și parafa 

 

 

 

Anexa 2 la HCD 52/2019  

 

RAPORT ANUAL  

PRIVIND  ACTIVITATEA DE EVALUARE DESFĂȘURATĂ DE MEMBRII TITULARI  

EXCLUSIV CA ANGAJAȚI  SAU COLABORATORI 

pentru anul 2019 

 

Notă: 
Datele din acest raport vor fi prelucrate cu strictă confidențialitate de către Departamentul Verificare și Monitorizare.  

Vă mulțumim pentru timpul acordat completării chestionarului. 

1. Numele și prenumele:   ………........................................................................................................................ 

 

2. Număr legitimație:  ...................................... 

 

3. Specializări (conform Tabloului asociației):  
 

  EPI  Evaluări de bunuri imobile 

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

   EBM  Evaluări de bunuri mobile 

  EIF  Evaluări de acțiuni și alte instrumente financiare 

   VE  Verificări de rapoarte de evaluare 

 

4. Filiala: ………………………………………………….. 

 

5. Adresa:  

 

Județ/Sector ……………………. , Localitatea……………… …………………..…….….., 

Str. ………………………………………………  , nr. …………..,  bl. ………………, sc. ………… , et. 

………, ap. ……………, Telefon ………….……............, Fax ..………… ……………..., Mobil …………... ,  

E-mail …………………………………..., Web ………………………………………………………………… 

. 
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6. În anul 2019 am desfășurat activitatea de evaluator autorizat, în următoarele condiții: 

 

  exclusiv ca angajat / asociat / administrator al societății comerciale _________________________________ 

care ESTE membru corporativ ANEVAR cu autorizația nr. __________/2019; 

 exclusiv ca angajat (evaluator intern) al societății comerciale ____________________________________ 

care NU ESTE membru corporativ ANEVAR; 

 exclusiv în calitate de colaborator al următoarelor societăți comerciale care SUNT membri corporativi 

ANEVAR:  

Denumirea ____________________________________, autorizația nr. ______/2019 

Denumirea ____________________________________, autorizația nr .______/2019 

Denumirea ____________________________________, autorizația nr. ______/2019 

Denumirea ____________________________________, autorizația nr .______/2019 

 

7. Declar că la data prezentei, îndeplinesc condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 pentru 

exercitarea activității de evaluator autorizat. 

 

8. Declar că am notificat ANEVAR în legătură cu orice modificare a apărut în situația mea de la data dobândirii 

calității de membru titular și până în prezent. 

 

9. Certificare 

 Subsemnatul, în calitate de membru titular ANEVAR, certific în deplină cunoștință de cauză că informațiile 

conținute în acest raport de activitate sunt corecte și descriu în mod real activitatea de evaluare desfășurată 

de mine în cursul anului 2019. 

 Subsemnatul declar că datele completate anterior îmi aparțin. 

 

În scopul verificării de către Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România a incidenței prevederilor 

art. 16 alin. (2) lit. d) și art. 17 alin. (4) lit. d) 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, cunoscând prevederile art. 292 Cod penal, declar pe proprie raspundere urmatoarele (vă rugăm să bifați 

căsuța corespunzătoare situației dvs. și să completați rubricile corespunzătoare, dacă este cazul): 

 

 Am calitatea de ÎNVINUIT în dosarul nr. …………………………………….. al Parchetului 

……………………………. / Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial ………………………… în 

care se efectuează acte de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de 

……………………………………………………………… prevăzută și pedepsită de ………………… . 

 

Menționez că: 

 

 nu s-a dispus începerea urmăririi penale; SAU 

 s-a dispus începerea urmăririi penale prin…………………. nr. ………………… din ……………………. 

 

Alte mențiuni: ………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Am calitatea de INCULPAT în dosarul nr. …………………………………….. al Parchetului 

……………………………. / Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial ………………………… în 

care se efectuează acte de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de 

……………………………………………… prevăzută și pedepsită de ………………………………… . 

 

Menționez că: 

 

 nu s-a dispus începerea urmăririi penale; SAU 

 s-a dispus începerea urmăririi penale prin………….………………. nr. ………… din …………. 
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Alte mențiuni: ……………………………………………………………………………………………………. 

 

   Am calitatea de INCULPAT în dosarul nr. …………………………………….. aflat pe rolul 

……………………… (vă rugăm să indicați instanța învestită cu soluționarea cauzei penale, în primă instanță 

sau într-o cale de atac, după caz), fiind trimis/trimisă în judecată prin rechizitoriul nr. …………………… al 

Parchetului ……………………… / Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial ………………… 

pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută și pedepsită de …………………………………… . 

 

Menționez că: 

 

 judecata în primă instanță se află în curs; SAU 

 prin sentința penală nr. …………………… pronunțată de ………………………………………… la data 

de …………………… în dosarul nr. ……………………. s-a dispus: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(achitarea, condamnarea, încetarea procesului penal, după caz – vă rugăm să indicați integral dispozitivul 

hotărârii judecătorești); 

 

ȘI 

 

 sentința penală mai sus-menționată este definitivă prin neapelare / nerecurare; SAU 

 împotriva sentinței penale mai sus-menționată au fost declarate căi de atac după cum urmează: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(vă rugăm să indicați toate căile de atac exercitate, hotărârile judecătorești prin care au fost soluționate sau 

stadiul judecății, după caz) 

 

Alte mențiuni: ………………………………………………………………………………………………. 

  Nu mă aflu în niciuna din situațiile de mai sus.  

Cunosc faptul că, potrivit art. 16 alin. (2) lit. d), respectiv art. 17 alin. (4) lit. d) din O.G. nr. 24/2011, calitatea de 

membru titular, respectiv calitatea de membru acreditat ANEVAR se pierde în situația unei condamnări definitive 

pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție. 

 

Având în vedere: 

 necesitatea protejării mediului înconjurător și 

 faptul că revista ”VALOAREA – oriunde este ea” poate fi citită în format pdf pe site-ul Asociației și în 

aplicația gratuită „Revista Valoarea”, disponibilă pentru sistemele Android sau iOS și este distribuită 

gratuit în format tipărit tuturor membrilor corporativi, 

 

Doriți să primiți în continuare Revista „VALOAREA – oriunde este ea” în format tipărit? 

  DA  

  NU 

…………..……………………     ……………………………………………… 

Data (ziua/luna/anul),                                             Semnătura și parafa 

 

 



 

 

76                                                                Buletin informativ nr. 2/2019  

 

Anexa 3 la HCD 52/2019 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE A MEMBRILOR TITULARI  

pe anul 2019 

 

1. Numele și prenumele:   ………........................................................................................................................ 

 

2. Număr legitimație:  ...................................... 

 

3. Specializări (conform Tabloului asociației):  
 

  EPI  Evaluări de bunuri imobile 

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

   EBM  Evaluări de bunuri mobile 

  EIF  Evaluări de acțiuni și alte instrumente financiare 

   VE  Verificări de rapoarte de evaluare 

 

4. Filiala: ………………………………………………….. 

 

5. Adresa:  

 

Județ/Sector ……………………. ,Localitatea……………… ……………………..…….….., 

Str. ………………………………………………, nr. ……………..., bl. ………………, sc. ………… , et. 

………, ap. ……………, Telefon …………................., Fax ..…………….…..., Mobil ………………... ,  

E-mail ………………………………………..., Web ………………………………………… . 

 

6. Numărul total de lucrări realizate în anul 2019 în calitate de evaluator autorizat este  ___________ (NU SE 

INCLUD lucrările realizate în calitate de subcontractor al unui alt membru ANEVAR); Vă rugăm să declarați 

lucrările realizate până la data completării formularului (dacă aceasta este anterioară zilei de 31.12.2019), 

respectiv toate lucrările realizate în cursul anului 2019, dacă acest raport este completat după data de 1 ianuarie 

2020. 

7. Cifra de afaceri realizată în anul 2019 în calitate de evaluator autorizat este  de _________ lei (nu se includ 

onorariile încasate pentru lucrările realizate în calitate de subcontractor al unei alte firme de evaluare membru 

corporativ ANEVAR sau al unui alt membru titular). 

8. Structura lucrărilor de evaluare executate în cursul anului 2019: 

LUCRĂRI EFECTUATE ÎN 2019 
% din total 

lucrări  

% din cifra 

de afaceri  

Pe specializări  

Evaluarea proprietăților imobiliare 1   

Evaluarea întreprinderii și activelor necorporale 2   

Evaluarea bunurilor mobile 3   

Evaluarea instrumentelor financiare 4   

Verificarea evaluării 5   

Total (1+2+3+4+5) 6 100% 100% 

Pe tipuri de lucrări  

Evaluare pentru raportare financiară  7   

Evaluare pentru garantarea împrumuturilor 8   

Evaluare pentru instanțe judecătorești  9   

Evaluare de întreprinderi pentru fuziuni, achiziții, delistare 10   
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Evaluare pentru impozitare 11   

Evaluare pentru stabilirea despăgubirilor în caz de expropriere 12   

Evaluare în proceduri de insolvență sau faliment 13   

Evaluare pentru autorități publice (vânzări, concesionări, schimburi, 

etc.) 

14   

Evaluare pentru garantarea și reeșalonarea datoriilor către stat 15   

Verificare de evaluări 16   

Alte tipuri de lucrări 17   

Total (7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17) 18 100% 100% 

9. Declar ca am încheiat pe anul 2019, polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională nr.________/ 

_________cu asiguratorul _______________________________, pentru limita de asigurare de ______EUR. 

10. In realizarea evaluărilor, am lucrat cu următorii colaboratori, evaluatori autorizați, membri titulari ANEVAR: 

 

Nr. crt. Numele și prenumele Nr. legitimație 

   

   

   

   

 

11. Declar că la data prezentei, îndeplinesc condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 pentru 

exercitarea activității de evaluator autorizat. 

12. Declar ca am notificat ANEVAR în legătură cu orice modificare apărută în situația mea de la data dobândirii 

calității de membru titular și până în prezent. 

13. Subsemnatul, ……………………………………………………………………., în calitate de membru titular 

ANEVAR, certific în deplină cunoștință de cauză că informațiile conținute în acest raport de activitate sunt 

corecte și descriu în mod real activitatea de evaluare desfășurată de mine în cursul anului 2019.  

 

În scopul verificării de către Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România a incidenței 

prevederilor art. 16 alin. (2) lit. d) și art. 17 alin. (4) lit. d) 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, cunoscând prevederile art. 326 Cod penal, declar pe proprie răspundere următoarele: 

14. Vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare situației dvs. și să completați rubricile corespunzătoare, dacă este 

cazul 

 

 Am calitatea de ÎNVINUIT în dosarul nr. …………………………………….. al Parchetului 

……………………………. / Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial ………………………… în 

care se efectuează acte de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de …………………………… 

prevăzută și pedepsită de ………………………… . 

 

Menționez că: 

 nu s-a dispus începerea urmăririi penale; SAU 

 s-a dispus începerea urmăririi penale prin……………………………. nr. ……………… din …………. 

 

Alte mențiuni: ………………………………………………………………………………………….………….. 
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 Am calitatea de INCULPAT în dosarul nr. …………………………………….. al Parchetului 

……………………………. / Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial ………………………… în 

care se efectuează acte de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de 

………………………………………………… prevăzută și pedepsită de …………………………… . 

 

Menționez că: 

 

 nu s-a dispus începerea urmăririi penale; SAU 

 s-a dispus începerea urmăririi penale prin…………………………. nr. …………… din …………. 

 

Alte mențiuni: ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 Am calitatea de INCULPAT în dosarul nr. …………………………………….. aflat pe rolul 

……………………… (vă rugăm să indicați instanța învestită cu soluționarea cauzei penale, în primă instanță 

sau într-o cale de atac, după caz), fiind trimis/trimisă în judecată prin rechizitoriul nr. …………………… al 

Parchetului ……………………… / Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial ………………… 

pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută și pedepsită de …………………………………… . 

 

Menționez că: 

 

 judecata în primă instanță se află în curs; SAU 

 prin sentința penală nr. …………………… pronunțată de ………………………………… la data de 

…………………… în dosarul nr. ……………………. s-a dispus: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(achitarea, condamnarea, încetarea procesului penal, după caz – vă rugăm să indicați integral dispozitivul 

hotărârii judecătorești); 

 

ȘI 

 

 sentința penală mai sus-menționată este definitivă prin neapelare / nerecurare; SAU 

 împotriva sentinței penale mai sus-menționată au fost declarate căi de atac după cum urmează: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(vă rugăm să indicați toate căile de atac exercitate, hotărârile judecătorești prin care au fost soluționate sau 

stadiul judecății, după caz) 

 

Alte mențiuni: …………………………………………………………………………………………. 

  Nu mă aflu în niciuna din situațiile de mai sus.  

Cunosc faptul că, potrivit art. 16 alin. (2) lit. d), respectiv art. 17 alin. (4) lit. d) din O.G. nr. 24/2011, calitatea de 

membru titular, respectiv calitatea de membru acreditat ANEVAR se pierde în situația unei condamnări definitive 

pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție. 

Având în vedere: 

 necesitatea protejării mediului înconjurător și 

 faptul că revista „VALOAREA – oriunde este ea” poate fi citită în format pdf pe site-ul Asociației și în 

aplicația gratuită „Revista Valoarea”, disponibilă pentru sistemele Android sau iOS și este distribuită 

gratuit în format tipărit tuturor membrilor corporativi, 
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Doriți să primiți în continuare Revista ”VALOAREA – oriunde este ea” în format tipărit? 

 

  DA  

  NU 

…………..……………………                 ……………………………… 

Data (ziua/luna/anul),                                             Semnătura și parafa 

 

 

Anexa 4 la HCD 52/2019 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE A MEMBRILOR CORPORATIVI 

pe anul 2019 

 

Denumirea societății______________________________________________________________________ 

Sediul social ____________________________________________________________________________ 

Județul __________________ Localitatea _____________________________________________________ 

str. ______________________________, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____  

Cod Unic de Înregistrare_____________ Nr. înreg. la Reg. Comerțului__________________ 

Nr. autorizație ANEVAR: _____________________ 

Telefon: ____________________________       Fax: _______________________ 

E-mail: __________________________________, Web _____________________________ 

Reprezentant  legal (evaluator autorizat):  Numele și prenumele................................................ nr. legitimației _____ 

1. Numărul total de lucrări realizate în anul 2019 în calitate de evaluator autorizat este  ___________ (NU SE 

INCLUD lucrările realizate în calitate de subcontractor al unui alt membru ANEVAR); Vă rugăm să 

declarați lucrările realizate până la data completării formularului (dacă aceasta este anterioară zilei de 

31.12.2019), respectiv toate lucrările realizate în cursul anului 2019, dacă acest chestionar este completat 

după data de 1 ianuarie 2020. 

2. Cifra de afaceri realizată în anul 2019 în calitate de evaluator autorizat este  de _________ lei (NU SE 

INCLUD onorariile încasate pentru lucrările realizate în calitate de subcontractor al unei alte firme de 

evaluare membru corporativ ANEVAR). 

3. Structura lucrărilor de evaluare executate de firmă în cursul anului 2019: 

LUCRĂRI EFECTUATE ÎN 2019 
% din total 

lucrări  

% din cifra 

de afaceri  

Pe specializări  

Evaluarea proprietăților imobiliare 1   

Evaluarea întreprinderii și activelor necorporale 2   

Evaluarea bunurilor mobile 3   

Evaluarea instrumentelor financiare 4   

Verificarea evaluării 5   

Total (1+2+3+4+5) 6 100% 100% 

Pe tipuri de lucrări  

Evaluare pentru garantarea împrumuturilor 7   

Evaluare pentru raportare financiară  8   
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Evaluare de întreprinderi pentru fuziuni, achiziții, delistare  9   

Evaluare pentru stabilirea despăgubirilor în caz de expropriere 10   

Evaluare pentru impozitare 11   

Evaluare pentru instanțe judecătorești 12   

Evaluare în proceduri de insolvență sau faliment 13   

Evaluare pentru autorități publice (vânzări, concesionări, schimburi etc.) 14   

Evaluare pentru garantarea și reeșalonarea datoriilor către stat 15   

Verificare de evaluări 16   

Alte tipuri de lucrări 17   

Total (7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17) 18 100% 100% 

4. Societatea are încheiată pe anul 2019, polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională 

nr.________/_________cu asiguratorul _______________________________, pentru limita de asigurare 

de _______________ EUR. 

5. Personalul de specialitate pentru care există acoperire prin polița de asigurare menționată mai sus, este 

următorul: 

 

Asociați/Acționari Salariați Colaboratori exclusivi 

Numele și prenumele Nr. 

leg. 

Numele și prenumele Nr. 

leg. 

Numele și prenumele Nr. 

leg. 

      

      

      

      

      

      

6. In realizarea evaluărilor, societatea lucrează cu următorii colaboratori, evaluatori autorizați, membri titulari 

ANEVAR: 

 

Nr. crt. Numele și prenumele Nr. legitimatie 

   

   

   

   

7. In realizarea evaluărilor, societatea lucrează cu următorii membri corporativi ANEVAR, în calitate de 

subcontractori: 

 

Nr. crt. Denumirea Nr. autorizatie 
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8. Societatea are următoarele sedii secundare (sucursale, puncte de lucru, etc.): 

 

Nr. crt. Calitatea juridica  Adresa Număr de lucrări elaborate 

    

    

    

9. Declarăm că la data prezentei, societatea îndeplinește condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 

24/2011 pentru membrii corporativi. 

10. Declarăm că: 

  am notificat ANEVAR în legătură cu orice modificare apărută în situația societății de la data dobândirii 

calității de membru corporativ și până în prezent, inclusiv modificările care fac obiectul înscrierii la 

ONRC (modificare denumire societate, modificare sediu social, modificare administrator, membru 

titular al ANEVAR, modificare Cod CAEN ). 

11. Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal al societății, certific în deplină cunoștință de cauză că 

informațiile conținute în acest raport de activitate sunt corecte și descriu în mod real activitatea de evaluare 

desfășurată de firmă în cursul anului 2019. 

În scopul verificării de către Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România a incidenței prevederilor 

art. 16 alin. (2) lit. d) și art. 17 alin. (4) lit. d) 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, cunoscând prevederile art. 326 Cod penal, declar pe proprie răspundere, ca reprezentant legal al 

societății,  următoarele: 

12. Vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare situației dvs. și să completați rubricile corespunzătoare, dacă 

este cazul 

 

 Societatea  are calitatea de ÎNVINUIT  în dosarul nr. …………………………………….. al Parchetului 

……………………………. / Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial ………………………… în 

care se efectuează acte de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de 

……………………………………………………………… prevăzută și pedepsită de ……………………  

 

Menționez că: 

 

 nu s-a dispus începerea urmăririi penale; SAU 

 s-a dispus începerea urmăririi penale prin ………………………………………. nr. …………………… 

din ……………………. 

 

Alte mențiuni: ……………………………………………………………………………………….. 

 

  Societatea  are calitatea  de  INCULPAT  în dosarul nr. …………………………………….. al Parchetului 

……………………………. / Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial ………………………… în 

care se efectuează acte de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ……………………… 

……………………………………… prevăzută și pedepsită de …………………………………………………  

 

Menționez că: 

 

 nu s-a dispus începerea urmăririi penale; SAU 

 s-a dispus începerea urmăririi penale prin ………………………………………. nr. …………………… 

din ……………………. 

 

Alte mențiuni: ………………………………………………………………………………………………. 
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  Societatea are calitatea de INCULPAT în dosarul nr. …………………………………….. aflat pe rolul 

……………………… (vă rugăm să indicați instanța învestită cu soluționarea cauzei penale, în primă instanță 

sau într-o cale de atac, după caz), fiind trimis/trimisă în judecată prin rechizitoriul nr. …………………… al 

Parchetului ……………………… / Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial ………………… 

pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută și pedepsită de …………………………………… . 

 

Menționez că: 

 

 judecata în primă instanță se află în curs; SAU 

 prin sentința penală nr. …………………… pronunțată de ………………………………………… la data 

de …………………… în dosarul nr. ……………………. s-a dispus: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(achitarea, condamnarea, încetarea procesului penal, după caz – vă rugăm să indicați integral dispozitivul 

hotărârii judecătorești); 

 

ȘI 

 

 sentința penală mai sus-menționată este definitivă prin neapelare / nerecurare; SAU 

 împotriva sentinței penale mai sus-menționată au fost declarate căi de atac după cum urmează: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(vă rugăm să indicați toate căile de atac exercitate, hotărârile judecătorești prin care au fost soluționate sau 

stadiul judecății, după caz) 

 

Alte mențiuni: ………………………………………………………………………………………………. 

  Societatea  nu se află  în niciuna din situațiile de mai sus.  

Cunosc faptul că, potrivit art. 16 alin. (2) lit. d), respectiv art. 17 alin. (4) lit. d) din O.G. nr. 24/2011, calitatea de 

membru titular, respectiv calitatea de membru acreditat ANEVAR se pierde în situația unei condamnări definitive 

pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție. 

 

…………………………………..                                             ……………………………… 

       Data (ziua/luna/anul),                                             Semnătura și ștampila 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 53/11.11.2019 

pentru modificarea Regulamentului de acreditare aprobat prin  

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

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. I. - Regulamentul de acreditare aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 38/2015, cu 

modificările ulterioare se modifică după cum urmează: 

1. Alineatele (1) și (2) ale articolului 30 vor avea următorul cuprins: 

„(1) Proba scrisă a examenului cuprinde următoarele etape: 

a) verificarea unui raport de evaluare și elaborarea unui raport de verificare, în conformitate cu 

Standardele de evaluare în vigoare;  

b) rezolvarea unui test grilă cu 100 de întrebări. 

(2) Durata etapei de la alin. (1) lit. a) este de 120 de minute, iar durata etapei de la alin. (1) lit. b) este 

de 100 de minute, pentru fiecare din cele două probe.” 

2. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins: 

„Notarea probelor. Rezultatele examenului de reacreditare” 

3. După articolul 32 se introduce un nou capitol, capitolul VI1, conținând un articol nou, art. 321, cu 

următorul cuprins: 

„CAPITOLUL VII 

Menținerea calității de membru acreditat/reacreditat 

 

Art. 321. (1) Conform art. 17 alin (4) din OG nr. 24/2011,  un membru ANEVAR își menține calitatea de 

membru acreditat/reacreditat, pe perioada celor 5 ani de valabilitate, îndeplinind următoarele condiții: 

a) urmează anual un program echivalent a minimum 20 de ore de pregătire continua; 

b) încheie un contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare, în 

condițiile stabilite de Consiliul director;  

c) achită cotizația anuală în cuantumul și la termenele stabilite de Consiliul director;  

d) nu este condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție.  

(2) În cazul în care, condițiile de la alin. (1) lit. a)-d) nu sunt respectate și drept urmare, membrul este 

suspendat sau exclus, calitatea de membru acreditat/reacreditat se pierde și se poate redobândi cu reluarea 

tuturor etapelor prevăzute în prezentul regulament.” 

Art. II. - 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. 

Art. III. - Regulamentul de acreditare astfel cum a fost modificat prin prezenta hotărâre se publică pe 

pagina web a Asociației, dându-se textelor numerotarea corespunzătoare. 

Data intrării în vigoare: 19.11.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 54/11.11.2019 

pentru completarea Procedurii 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 ulterioare 

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. I. – 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 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. După articolul 4 se introduc două articole noi, art.41 și art. 42 cu următorul cuprins: 

„Art. 41. (1) Dosarul de înscriere în Asociație ca membru titular trebuie să conțină următoarele: 

a. Cerere de înscriere (în original); 

b. Act de identitate (copie); 

c. Certificat de cazier judiciar valabil la data depunerii dosarului (în original); 

d. Certificat de curs care să ateste absolvirea unui curs de pregătire profesională ca evaluator în 

domeniul de reglementare al OG nr. 24/2011 (copie)/document emis de autoritatea 

competentă din statul membru al Uniunii Europene, respectiv statul aparținând Spațiului 

Economic European/Confederației Elvețiene din care să rezulte că cetățeanul acestor state 

exercită legal profesia de evaluator autorizat; 

e. Diplomă de licență (copie), cu excepția membrilor stagiari care au depus acest document la 

înscrierea ca membru stagiar ANEVAR; 

f. Taxa de înscriere, după caz. 

Art. 42 (1) După încheierea examenului de finalizare a stagiaturii, Departamentul Evidență membri 

înaintează dosarele membrilor stagiari care au promovat acest examen, spre analiză, Comisiei de 

Evidență a Membrilor (CEM), care verifică îndeplinirea condițiilor de dobândire a calității de membru 

titular. 

  (2) După analiza documentaților depuse, CEM constată că acestea sunt complete și persoanele 

solicitante îndeplinesc condițiile legale pentru dobândirea calității de evaluator autorizat, CEM 

propune Consiliului director acordarea calității de evalutor autorizat – membru titular, și înscrierea 

acestora în Tabloul Asociației în mod corespunzător.  

 (3) În caz contrar, CEM constată neîndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de 

membru titular și respinge cererea. 

 (4) În toate situațiile, Departamentul Evidență membri asigură informarea solicitanților. 

2. Alineatele (2)-(4) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins: 

 „(2) Legitimațiile de membru și parafele se pun la dispoziția membrilor titulari la începutul fiecărui an, 

cu condiția achitării cotizației aferente anului pentru care sunt valabile legitimațiile și parafele în 

cuantumul stabilit de către Consiliul director, cu condiția efectuării celor 20 de ore de pregătire 

continuă, aferente anilor anteriori pentru care sunt valabile legitimațiile și parafele, respectiv cu 

condiția completării raportului de activitate aferent anului anterior pentru care sunt valabile 

legitimațiile și parafele (una dintre cele trei anexe, disponibile pe pagina web a Asociației, la secțiunea 

Monitorizarea activității de evaluare). 

 (3) Membrii titulari care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la alin.(2)  până la data 20 

decembrie a anului curent pentru anul următor vor intra în posesia însemnelor de membru (legitimația 

de membru titular și parafa) până la data de 10 ianuarie a anului următor. 

 (4) Membrii titulari care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la alin.(2) după data de 20 

http://site2.anevar.ro/sites/default/files/news-images/cerere_inscriere_anevar_-_membru_titular_noiembrie_2019.doc
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decembrie a anului curent pentru anul următor vor intra în posesia însemnelor de membru în termen de 

minimum 10 zile de la data înregistrării în evidențele Asociației a plății cotizației de membru în 

cuantumul stabilit de Consiliul director.” 

3. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins: 

„(2) Legitimațiile de membru și parafele se pun la dispoziția membrilor acreditați la începutul fiecărui 

an, cu condiția achitării cotizației aferente anului pentru care sunt valabile legitimațiile și parafele în 

cuantumul stabilit de către Consiliul director, cu condiția efectuării celor 20 de ore de pregătire 

continuă, aferente anilor anteriori pentru care sunt valabile legitimațiile și parafele, respectiv a 

completării raportului de activitate aferent anului anterior pentru care sunt valabile legitimațiile și 

parafele (una dintre cele trei anexe, disponibile pe pagina web a Asociației, la secțiunea Monitorizarea 

activității de evaluare).” 

4. Litera d) a alineatului (1) al Articolului 10 va avea următorul cuprins: 

„d.  copia poliței de asigurare de răspundere profesională valabilă pentru anul în curs, cu limita minimă 

de răspundere în valoare de 50.000 euro, conform Hotărârii Consiliului director nr. 10/2012; acest 

document se va depune în termenul stabilit prin Hotărârea Consiliului director de acordare a 

calității de membru corporativ;” 

5. După alineatul (5) al articolului 10, se introduc două alineate noi, alin. (6) și (7) cu următorul cuprins: 

 „(6) Prin hotărârea de acordare a calității de membru corporativ, Consiliul director stabilește termenul 

până la care solicitantul va prezenta Departamentului Evidență membri certificatul de asigurare de 

răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare, pentru limita de răspundere de minimum 

50.000 euro. 

 (7) În cazul în care solicitantul nu prezintă certificatul de asigurare, în termenul prevăzut prin 

Hotărârea Consiliului director, acesta nu va dobândi calitatea de membru corporativ. În această 

situație, dacă solicitantul mai dorește să devină membru corporativ va relua de la început procedura de 

înscriere.” 

6. Alineatele (2) - (4) ale articolului 11 vor avea următorul cuprins: 

 „(2) Autorizația de membru corporativ se reînnoiește anual și se pune la dispoziția membrilor 

corporativi la începutul fiecărui an, numai cu respectarea următoarelor condiții: 

a. achitarea integrală a cotizației de membru corporativ, aferente anului pentru care este valabilă 

autorizația, în cuantumul stabilit de către Consiliul director; 

b. menținerea calității de evaluator autorizat, membru titular activ de către administratorul societății; 

c. completarea raportului de activitate aferent anului anterior pentru care este valabilă autorizația 

(Anexa 4, disponibilă pe pagina web a Asociației, la secțiunea Monitorizarea activității de 

evaluare); 

d. prezentarea unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de 

evaluare cu valabilitatea neîntreruptă de la data dobândirii calității de membru corporativ, inclusiv 

pentru anul în care este valabilă autorizația, având limita de răspundere de minimum 50.000 euro. 

(3) Membrii corporativi care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la alin. (2)  până la data 20 

decembrie a anului curent pentru anul următor vor intra în posesia autorizației de membru corporativ 

până la data de 10 ianuarie a anului următor. 

(4) Membrii corporativi care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la alin.(2) după data de 20 

decembrie a anului curent pentru anul următor vor intra în posesia autorizației de membru corporativ 

în termen de minimum 10 zile de la data îndeplinirii condițiilor.” 

7.  După articolul 11, se introduc 3 articole noi, art. 111-113 , cu următorul cuprins: 

„Art. 111– Exercitarea temporară/ocazională a activității de evaluare  

(1) În conformitate cu art. 28 alin. (5)-(8) din OG nr. 24/2011, profesia de evaluator autorizat poate fi 

exercitată temporar sau ocazional de către persoanele fizice sau juridice evaluatori având cetățenia, 

respectiv naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparținând Spațiului 

Economic European sau Confederației Elvețiene. 
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(2) Exercitarea temporară a profesiei de evaluator nu poate depăși 3 luni. 

(3) Exercitarea ocazională a profesiei de evaluator înseamnă o singură misiune de evaluare specifică, 

definită în cerere.  

(4) Solicitanții care dobândesc dreptul de exercitare temporară/ocazională a profesiei de evaluator 

obțin și drepturile evaluatorilor autorizați, dar și obligațiile acestora, astfel cum sunt prevăzute de OG 

nr. 24/2011.  

(5) Pentru exercitarea temporară, respectiv ocazională a profesiei de evaluator, solicitanții care 

îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 111, primesc un document care atestă acest drept de exercitare, 

fără a primi însemnele de membru ANEVAR și fără obligația achitării cotizației anuale. 

(6) În cazul în care există solicitări repetate de la aceeași persoană în decursul aceluiași an, condițiile 

de înscriere trebuie îndeplinite la fiecare solicitare. 

Art. 112 Condițiile și dosarul de înscriere de către persoanele fizice pentru exercitarea profesiei 

de evaluator temporar/ocazional 

(1) Profesia de evaluator autorizat poate fi exercitată temporar sau ocazional de către persoanele fizice, 

după îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:  

a. să aibă cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparținând Spațiului 

Economic European/Confederației Elvețiene; 

b. să facă dovada deținerii calității de evaluator într-un stat membru al Uniunii Europene sau a 

unui stat aparținând Spațiului Economic European/Confederației Elvețiene, conform legislației 

din statul în care are domiciliul; 

(2) Dosarul de înscriere în Tabloul Asociației trebuie să conțină următoarele documente, traduse în 

limba română și legalizate: 

a. cerere de înscriere tip completată și semnată; 

b. să prezinte dovada cetățeniei unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparținând 

Spațiului Economic European/Confederației Elvețiene; 

c. să prezinte un document emis de autoritatea competentă din statul membru al Uniunii 

Europene, respectiv statul aparținând Spațiului Economic European/Confederației Elvețiene din 

care să rezulte că cetățeanul respectivului stat exercită legal profesia de evaluator; 

d. o atestare care să confirme faptul că solicitantul este legal stabilit într-un stat membru în scopul 

desfășurării profesiei de evaluator; 

e. document emis de către autoritatea competentă din statul membru al Uniunii Europene, 

respectiv statul aparținând Spațiului Economic European/Confederației Elvețiene din care să 

rezulte că cetățeanului nu ii este interzis dreptul de a profesa, chiar și cu caracter temporar, la 

momentul eliberării atestatului, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii 

dosarului de înscriere în Tablou;  

f. declarație privind tipurile de evaluare pe care le va presta, respectiv evaluări de bunuri imobile, 

evaluări de întreprinderi, de fond de comerț și alte active necorporale, evaluări de bunuri 

mobile, evaluări de acțiuni și alte instrumente financiare; 

g. dovada achitării taxei de înscriere, în cuantumul stabilit de Consiliul director.   

(3) Persoanele fizice care dobândesc dreptul de exercitare a profesiei de evaluator, au obligația 

efectuării a 20 de ore de pregătire profesională, în termen de 3 luni de data înscrierii în Tablou. 

Art. 113 – Condițiile și dosarul de înscriere de către persoanele juridice pentru exercitarea 

profesiei de evaluator temporar/ocazional 

(1) Profesia de evaluator autorizat poate fi exercitată temporar sau ocazional de către persoanele 

juridice, după îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:  

a. să aibă naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparținând Spațiului 

Economic European/Confederației elvețiene; 

b. să facă dovada deținerii calității de evaluator într-un stat membru al Uniunii Europene sau a 

unui stat aparținând Spațiului Economic European/Confederației elvețiene. 
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(2) Dosarul de înscriere în Tabloul Asociației trebuie să conțină următoarele documente, traduse în 

limba română și legalizate: 

a. cerere de înscriere tip completată și semnată; 

b. să prezinte dovada naționalității unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat 

aparținând Spațiului Economic European/Confederației elvețiene; 

c. să prezinte un document emis de autoritatea competentă din statul membru al Uniunii 

Europene, respectiv statul aparținând Spațiului Economic European/Confederației Elvețiene din 

care să rezulte că persoana juridică exercită legal profesia de evaluator; 

d. o atestare care să confirme faptul că solicitantul este legal stabilit într-un stat membru în scopul 

desfășurării profesiei de evaluator; 

e. document emis de către autoritatea competentă din statul membru al Uniunii Europene, 

respectiv statul aparținând Spațiului Economic European/Confederației Elvețiene din care să 

rezulte că persoanei juridice nu îi este interzis dreptul de a profesa, chiar și cu caracter 

temporar, la momentul eliberării atestatului, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data 

depunerii dosarului de înscriere în Tablou;  

f. declarație privind serviciile de evaluare pe care le va presta, evaluări de bunuri imobile, 

evaluări de întreprinderi, de fond de comerț și alte active necorporale, evaluări de bunuri 

mobile, evaluări de acțiuni și alte instrumente financiare. 

g. desemnarea unui reprezentant în relația cu ANEVAR, care exercită legal profesia de evaluator 

în statul în care își are domiciliul. 

h. dovada achitării taxei de înscriere, în cuantumul stabilit de Consiliul director.” 

8.  Alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins: 

„(2) Însemnele de membru titular se vor elibera numai cu respectarea condițiilor prevăzute la art.5 

alin.(2) iar în cazul membrilor corporativi, acestea se vor elibera numai după respectarea condițiilor 

prevăzute la art. 11 alin. (2).” 

9.  Alineatul (2) al articolului 18 va avea următorul cuprins: 

„(2) Însemnele de membru, legitimația și parafa, se vor elibera numai cu respectarea cumulativă a 

următoarelor condiții: achitarea cotizației aferente anului pentru care sunt valabile legitimațiile și 

parafele în cuantumul stabilit de către Consiliul director, respectiv a completării raportului de 

activitate aferent anului anterior pentru care sunt valabile legitimațiile și parafele (una dintre cele trei 

anexe, disponibile pe pagina web a Asociației, la secțiunea Monitorizarea activității de evaluare).” 

10.  Alineatul (1) al articolului 26 va avea următorul cuprins: 

„(1) În cazurile prevăzute la art. 22 lit. a) calitatea de membru titular se pierde de drept dacă persoana 

în cauză nu efectuează într-un termen de maximum doi ani de la data suspendării, programul 

echivalent a 25 de ore pe an, în conformitate de cu art. 18 din OG nr. 24/2011.”  

11.  Alineatele (1) – (3) ale articolului 31 va avea următorul cuprins: 

„Art. 31. (1) Membrii corporativi au obligația notificării ANEVAR în legătură cu orice modificare 

apărută în situația societății de la data dobândirii calității de membru corporativ și până în prezent, de 

natura celor prevăzute la art. 24 lit. b), c) sau f). 

(2) În scopul verificării existenței unuia din cazurile prevăzute la art. 24 lit. b), c) sau f), 

Departamentul Evidență membri poate verifica mențiunile înscrise la Registrul Comerțului 

referitoare la membrii corporativi. 

(3) În cazul în care Departamentul Evidență membri constată modificări de natura celor prevăzute la 

art. 24 lit. b), c) sau f) sau îi sunt aduse la cunoștință astfel de modificări sesizează Comisia de 

Evidență a Membrilor.” 

12.  Alineatul (2) al articolului 34 va avea următorul cuprins: 

„(2) Departamentul Pregătire profesională înaintează spre analiză Comisiei de calificare și atestare 

profesională, lista membrilor titulari care nu au efectuat cele 20 ore minime de pregătire continuă în 

anul precedent.” 
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13. După alineatul (2) al articolului 34, se introduce un alineat nou, alin. (21) care va avea următorul 

cuprins: 

„(21) În situația în care suspendarea se aplică unui membru acreditat, acesta își pierde această calitate, 

constatarea realizându-se prin Hotărârea Consiliului director. Revenirea se va face numai în condițiile 

prevăzute de  Regulamentul de acreditare.” 

14. După articolul 34, se introduce un articol nou, art. 341 , cu următorul cuprins: 

 „Art. 341 (1) Dacă în perioada în care membrul titular este suspendat pentru neefectuarea orelor de 

pregătire continua intervine o situație de incompatibilitate pentru care a fost emis un aviz favorabil de 

către Departamentul Juridic, acesta va fi înscris în Tabloul Asociației, secțiunea membrilor inactivi. 

 (2) După încetarea stării de incompatibilitate, persoana în cauză va reveni în calitatea de membru 

suspendat, deținută anterior inactivării. Perioada de suspendare încetează când se constată starea de 

incompatibilitate și se reia când încetează starea de incompatibilitate. 

 (3) Modificarea transferului din suspendat în inactiv și viceversa va fi procesată în mod 

corespunzător de către Departamentul Evidență membri, acesta informând Consiliul director cu 

privire la această modificare.” 

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

vigoare la data publicării pe pagina web. 

Art. III. – 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 se publică pe pagina web a Asociației, astfel cum a fost 

modificată prin prezenta hotărâre. 

Data intrării în vigoare: 19.11.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 55/11.11.2019 

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

membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România  

aferente anului 2020 

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 2020, 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 nereturnabilă și 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 de membru 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 31 decembrie pentru anul în curs  1.050 lei 

 Bonificație: 

În cazul achitării cotizației până la data de 31 martie pentru anul în curs  700 lei 
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Membru acreditat Până la data 31 decembrie pentru anul în curs  1.200 lei 

 Bonificație: 

În cazul achitării cotizației până la data de 31 martie pentru anul în curs  800 lei 

  

c) Pentru membrii stagiari care devin membri titulari în a doua parte anului, cuantumul cotizației este de 

1.050 de lei, din care se deduce cotizația de membru stagiar, deja achitată. În cazul achitării cotizației de 

membru stagiar până la data de 31 martie, se aplică bonificația din tabelul nr. 1, urmând a se achita numai 

diferența până la 700 de lei. 

d) Partea fixă a cotizației de membru titular include:  

1. Seminarul D 2020 „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, dacă se încheie prin Programul AON România;  

3. Revista trimestrială pe teme de evaluare, editată de Asociație – „Valoarea oriunde este ea”.  

e) 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 2020. 

f) 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. 

g) 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. – (1) Persoanele cu handicap care sunt membri ai ANEVAR beneficiază de o parte fixă a 

cotizației în cuantum de 100 de lei. 

(2) Termenul de achitare a părții fixe a cotizației pentru persoanele prevăzute la alin. (1) este 31 

decembrie pentru anul în curs. 

(3) Handicapul se dovedește cu certificatul de încadrare în grad de handicap, care se transmite prin poșta 

electronică a Asociației, la achitarea cotizației. 

Art. 4. – Partea fixă a cotizației pentru membrii titulari suspendați cărora le încetează suspendarea și 

pentru membrii inactivi care se reactivează este în cuantum de 1050 de lei, indiferent de data la care își 

schimbă calitatea. 

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 corporativi cotizația este nereturnabilă și se stabilește conform tabelului de mai 

jos, iar neachitarea sa în cuantumul și la termenele stabilite determină pierderea calității de membru 

conform prevederilor art. 24 lit. a) din OG nr. 24/2011. 

 

Tabel nr. 2 

Cotizație anuală Termen Cuantum 

Membru 

corporativ 

Până la data 31 decembrie pentru anul în curs 2.550 lei 

Bonificație: 

În cazul achitării cotizației până la data de 31 martie pentru anul în curs și cu 

condiția deținerii calității de evaluator la data de 31 decembrie a anului anterior 

1.700 lei 

Art. 7. – 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 
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Art. 8. – Începând cu data de 1 ianuarie 2020, Hotărârea Consiliului director nr. 65/2018, pentru stabilirea 

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

Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, se abrogă. 

Art. 9. – 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: 19.11.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 56/11.11.2019 

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

Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România pentru anul 2020        

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. – (1) Se stabilește cotizația membrilor stagiari ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați 

din România pentru anul 2020. 

(2) Cotizația este nereturnabilă și este formată dintr-o parte fixă în cuantum de 500 lei și o parte variabilă. 

(3) Partea fixă a cotizației se achită până la 31 decembrie 2020. 

Art. 2. – Partea fixă a cotizației pentru al doilea an de stagiu (pentru membrii stagiari care au dobândit 

această calitate începând cu data de 1 ianuarie 2019) este tot în cuantum de 500 de lei și se achită până la 

31 decembrie 2020. 

Art. 3. – (1) Partea variabilă a cotizației se constituie din contravaloarea cursului de formare profesională 

pentru care membrul stagiar optează în perioada celor 2 ani de stagiatură. 

(2) 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 părții 

fixe a 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. 66/2018 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: 19.11.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 57/11.11.2019 

pentru stabilirea cuantumului și termenului de plată a taxelor de înscriere în cadrul Asociației 

Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România   

În temeiul art. 5 alin. (2), al art. 8 alin. (8) lit. g) al art. 15 alin. (2) lit. d) și al art. 20 alin. (2) lit. e) 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 2020, se stabilesc următoarele taxe în cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România: 

Nr. 

crt. 

Categorie Cuantum Termen 

1. Taxa de înscriere la examenul pentru 

atribuirea calității de membru stagiar  

500 lei Taxa 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. Taxa de înscriere ca membri stagiari 

conform art. 15 alin. (6) din OG nr. 24/2011 

500 lei Taxa se achită la înscrierea în Asociație, dovada 

achitării acesteia constituind unul din 

documentele obligatorii din dosarul de înscriere. 

3. Taxa de înscriere în ANEVAR pentru 

persoanele juridice române sau străine (în 

conformitate cu art. 28 alin. (2) din OG nr. 

24/2011 

1.000 lei Taxa se achită înainte de transmiterea dosarului 

spre analiză la ANEVAR, dovada achitării 

acestei taxe constituie unul din documentele 

obligatorii din dosarul de înscriere. 

4. Taxa de înscriere în ANEVAR a persoanelor 

fizice străine, în conformitate cu art. 28 alin. 

(1) și (3) din OG nr. 24/2011 

500 euro Taxa se achită înainte de transmiterea dosarului 

spre analiză la ANEVAR, dovada achitării 

acestei taxe constituie unul din documentele 

obligatorii din dosarul de înscriere. 

5. Taxa de înscriere în ANEVAR a persoanelor 

juridice străine, în conformitate cu art. 28 

alin. (1) și (4) din OG nr. 24/ 2011 

1.000 euro Taxa se achită înainte de transmiterea dosarului 

spre analiză la ANEVAR, dovada achitării 

acestei taxe constituie unul din documentele 

obligatorii din dosarul de înscriere. 

6. Taxa pentru exercitarea temporară/ 

ocazională a activității de evaluare de către 

persoanele fizice având cetățenia unui stat 

membru al Uniunii Europene sau a unui stat 

aparținând Spațiului Economic European/ 

Confederației Elvețiene 

500 euro Taxa se achită înainte de transmiterea dosarului 

spre analiză la ANEVAR, dovada achitării 

acestei taxe constituie unul din documentele 

obligatorii din acest dosar. 

7. Taxa pentru exercitarea temporară/ 

ocazională a activității de evaluare de către 

persoanele juridice având naționalitatea 

unui stat membru al Uniunii Europene sau a 

unui stat aparținând Spațiului Economic 

European/ Confederației Elvețiene 

1.000 euro Taxa se achită înainte de transmiterea dosarului 

spre analiză la ANEVAR, dovada achitării 

acestei taxe constituie unul din documentele 

obligatorii din acest dosar. 

 

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: 19.11.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 58/11.11.2019 

pentru aprobarea Listei indemnizațiilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 
România aferente anului 2020 

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 aprobă Lista indemnizațiilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 
aferente anului 2020, 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 2020. 

Art. 3. – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliul director nr. 67/2018 se 
abrogă. 
* Nu se publică. 

Data intrării în vigoare: 01.01.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 59/04.12.2019 

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. 23/2019 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 începând cu data de 9 decembrie 2019 numai cu condiția 
dovedirii deținerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională, conform art.2, cel târziu 
până la data de 6 decembrie 2019. 

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. 

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: 04.12.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 
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Anexă la HCD 59/2019 

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

membru corporativ al ANEVAR 

Nr. 

crt. 
Denumirea societății CUI Județ Administrator  

1 TEAMWORK VALUE SRL 41882884 Suceava 
Puiu Marius Florin,  

leg. nr. 15597 

2 VALUE PLANNING SRL 41845738 Suceava 
Boca Mihaiță,  

leg. nr. 18395 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 60/04.12.2019 

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

Evaluatorilor Autorizați din România, societății BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION 

FRANCE 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr. 22/2019 privind acordarea calității de 

evaluator autorizat – membru corporativ, societății BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION 

FRANCE, 

În conformitate cu prevederile art. 28 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, societății BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION 

FRANCE, din Franța, număr de înregistrare la Registrul Comerțului din Franța 327657169. 

(2) Calitatea de evaluator autorizat se obține începând cu data de 9 decembrie 2019 numai cu condiția 

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

până la data de 6 decembrie 2019. 

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

corporativi”, publicat pe pagina web a Asociației, persoana juridică prevăzută la art. 1 va 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. 

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: 04.12.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 61/04.12.2019 

pentru aprobarea Îndrumarului de evaluare - Evaluarea pentru raportarea financiară 

Având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliul director nr. 8/2015, 

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 Îndrumarul de evaluare - Evaluarea pentru raportarea financiară, prevăzut 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. 

Data intrării în vigoare: 09.12.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

Anexa la HCD 61/2019 

ÎNDRUMAR DE EVALUARE 

Evaluarea pentru raportarea financiară 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducere 

1. Acest îndrumar este elaborat pentru a oferi suport evaluatorilor și utilizatorilor de evaluări în înțelegerea și 

implementarea standardului SEV 300 Evaluări pentru raportarea financiară, prin detalierea unor aspecte 

privind metodologia de evaluare. Îndrumarul încorporează cerințele aplicabile evaluărilor pentru raportarea 

financiară prezentate în SEV 300. 

2. Acest îndrumar este aplicabil numai pentru derularea unei activități de evaluare pentru raportarea financiară, 

de către evaluatori autorizați, conform legislației aplicabile în România. Evaluarea pentru raportare financiară 

poate fi realizată doar de către evaluatorii autorizați pentru tipurile de active sau datorii supuse evaluării 

conform termenilor de referință.  

Conținut Paragrafe 

Introducere 1 – 2 

Stabilirea termenilor de referință ai evaluării 3 - 4 

Analiza datelor de intrare  5-12 

Ierarhia valorii juste 13-14 

Agregarea/alocarea valorii  15-18 

Deprecierea activelor 19-32 

Alocarea prețului de achiziție  33-38 

Testarea deprecierii 39-41 

Analiza rezultatelor și concluzia asupra valorii 42 

Raportare 43-44 

Particularități 45-46 

Evaluarea activelor și datoriilor aferente contractelor de leasing 47-50 

Relația cu auditorul 51-56 

Alte particularități 57-58 
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Stabilirea termenilor de referință ai evaluării 

3. La începutul evaluării, precum și pe parcursul acesteia, evaluatorul trebuie să stabilească aspectele care vor fi 

agreate cu clientul și care vor fi precizate în scris într-un document contractual. 

4. Documentul contractual va include cerințele privind termenii de referință, conform SEV 101, și cerințele altor 

standarde specifice activelor ce fac obiectul evaluării (de exemplu, standardele referitoare la bunuri imobile, în 

cazul clădirilor și construcțiilor speciale sau standardele specifice mașinilor echipamentelor și instalațiilor etc). 

În plus față de aceste cerințe, documentul contractual va avea în vedere și următoarele: 

a) Identificarea activelor subiect al evaluării trebuie să se realizeze cu referire la evidențele financiar-contabile 

ale clientului. Atunci când acest lucru nu este posibil, evaluatorul trebuie să prezinte motive credibile și 

rezonabile pentru care nu s-a făcut acest lucru; 

b) Tipul standardelor de raportare financiară în baza cărora se va înregistra evaluarea. 

Analiza datelor de intrare 

5. Evaluarea pentru raportare financiară are ca punct de pornire situația înregistrării în contabilitate a subiectului 

evaluării. 

6. Evaluatorul trebuie să identifice informațiile necesare pentru efectuarea evaluării, precum și modalitățile de 

obținere a acestora în funcție de tipul activelor evaluate. Documentarea poate cuprinde: discuții, întâlniri și 

interviuri cu clientul, inspecția anumitor active, identificarea și accesarea anumitor surse publice sau private de 

informații considerate de către evaluator ca fiind necesare pentru elaborarea raportului de evaluare. 

7. Se recomandă ca amploarea documentării necesare să fie estimată la începutul evaluării. În acest sens, se 

recomandă ca evaluatorul să transmită clientului o cerere preliminară de informații la începutul activității de 

evaluare, pentru a-și putea planifica activitățile ulterioare. În unele cazuri, evaluatorul poate constata că sunt 

necesare informații suplimentare față de cele determinate inițial, astfel încât anumite activități de documentare 

pot continua pe parcursul evaluării. 

8. În toate cazurile, evaluatorul va identifica, documenta și informa clientul asupra oricăror limitări sau restricții 

referitoare la informațiile necesare pentru elaborarea raportului de evaluare. 

9. Culegerea datelor trebuie să se bazeze pe surse și baze de date credibile și relevante la data evaluării, în funcție 

de tipul de active supuse evaluării și de cerințele specifice ale standardelor de evaluare aplicabile pentru acel 

tip de active. De asemenea, în raportul de evaluare este necesară prezentarea surselor din care au provenit 

datele utilizate de evaluator în calculul și raționamentul său.  

10. Atunci când subiectul evaluării este înregistrat în situațiile financiare, evaluatorul va prezenta în raportul de 

evaluare informațiile financiar contabile legate de activele evaluate și înregistrate în situațiile financiare ale 

clientului (de exemplu informații din registrul de mijloace fixe: valoare de inventar, valoare rămasă, denumire, 

număr de inventar, data punerii în funcțiune etc). 

11. Decizia de recunoaștere și înregistrare în situațiile financiare a subiectului evaluării aparține deținătorului 

(proprietarului) acestora. 

12. Înregistrarea rezultatelor evaluării în contabilitate, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și cu 

recomandările ulterioare ale standardelor de raportare financiară aplicabile entității, este responsabilitatea 

clientului. Evaluatorul nu este responsabil cu privire la modalitatea de înregistrare a rezultatului evaluării în 

situațiile financiare ale clientului. 

Ierarhia valorii juste 

13. Raportul de evaluare trebuie să conțină suficiente informații privind datele de intrare, respectiv natura 

informațiilor utilizate în evaluare, sursele de informații, metodologia de evaluare, ajustările efectuate asupra 

datelor de intrare, astfel încât clientul sau utilizatorul desemnat al raportului de evaluare să aibă informațiile 

necesare conform standardelor de evaluare specifice activelor ce fac obiectul evaluării. 

14. Ierarhizarea valorii juste conform cerințelor standardelor de raportare ale entității, precum și efectuarea 

analizei de senzitivitate, nu cad în sarcina evaluatorului, cu excepția cazului în care se agreează acest lucru în 

mod explicit într-un document contractual cu clientul. 



 

 

96                                                                Buletin informativ nr. 2/2019  

 

Agregarea/alocarea valorii 

15. Evaluarea activelor va ține cont de tipul acestora și de modul de înregistrare în contabilitate. În cazul în care se 

estimează valoarea pentru un grup de active care generează beneficii economice împreună, rezultatul evaluării 

va fi alocat pe toate elementele componente ale grupului de active, dacă acest lucru este agreat în termenii de 

referință ai evaluării. 

16. Criteriile de alocare a valorii estimate pentru un grup de active țin de raționamentul profesional al 

evaluatorului. În măsura în care este posibil, se va avea în vedere însă o abordare similară pentru toate 

activele. Criteriile de alocare trebuie prezentate în raportul de evaluare. 

17. Atunci când evaluarea se poate face doar la nivel de grup de active, valoarea activelor componente (de 

exemplu, pe număr de inventar) rezultate din alocarea valorii estimate pentru un grup de active nu reprezintă 

întotdeauna o valoare de piață a activelor componente, conform definițiilor din SEV 104. 

18. Agregarea sau alocarea valorii unui grup de active pe numere de inventar sau pe numere de inventar 

subordonate va fi realizată în conformitate cu solicitarea clientului agreată prin termenii de referință ai 

evaluării. 

Deprecierea activelor 

19. Procesul de estimare și aplicare a deprecierii trebuie să reflecte optica participanților pe piață asupra activului 

subiect. 

20. Pentru determinarea cu acuratețe a deprecierilor, este importantă distincția între cele două baze de cost de nou 

– costul de înlocuire și costul de reconstruire. Utilizarea costului de înlocuire poate elimina necesitatea de a 

măsura mai multe forme de depreciere funcțională. 

21. Evaluatorul trebuie să se asigure că indicația asupra valorii juste obținută în cadrul abordării prin cost nu 

depășește valoarea beneficiilor viitoare generate de activul evaluat. 

Deprecierea fizică 

22. Durata de viață fizică exprimă efectele deprecierii fizice asupra activelor, iar durata de viață utilă reflectă 

perioada de timp preconizată în care activul are utilitate pentru entitatea deținătoare. 

23. Durata de viață utilă luată în calcul de evaluator este specifică entității și poate fi diferită de durata de viață 

economică rămasă. Stabilirea duratei de viață utilă nu este responsabilitatea evaluatorului.  

24. Estimarea vârstei efective și a duratei de viață rămasă trebuie bazată pe raționament și pe observații istorice 

asupra unor active similare despre care se cunosc date concrete privind perioada și condițiile de utilizare. 

25. Prezentarea în raportul de evaluare a estimărilor evaluatorului cu privire la durata de viață rămasă sau utilă nu 

reprezintă o responsabilitate a evaluatorului, cu excepția cazului în care a fost agreată în scris și inclusă într-un 

document contractual și poate fi estimată pe baza informațiilor tehnice și de exploatare furnizate de entitate. 

26. Paragrafele 40 – 47 din Îndrumarul pentru evaluare 2 – Abordarea prin cost pentru activele corporale oferă o 

detaliere adecvată a metodologiei pentru estimarea deprecierii fizice. 

Deprecierea funcțională 

27. Utilizarea costului de înlocuire (în cazul activului modern echivalent), în general, elimină necesitatea estimării 

anumitor forme de depreciere funcțională.  

28. În cazul în care evaluatorul estimează o depreciere funcțională, aceasta trebuie argumentată și cuantificată. 

Este recomandată stabilirea cuantumului deprecierii funcționale în mărime absolută. 

29. Paragrafele 48 – 58 din Îndrumarul pentru evaluare 2 – Abordarea prin cost pentru activele corporale oferă o 

detaliere adecvată a metodologiei pentru estimarea deprecierii funcționale. 

Deprecierea economică/externă 

30. Deprecierea economică reflectă pierderea de valoare cauzată de factori economici sau de localizare, externi 

activului analizat.  

31. Deducerea deprecierii economice se face ulterior deducerilor aferente deprecierilor fizice și funcționale. 

32. Paragrafele 59 – 66 din Îndrumarul pentru evaluare 2 – Abordarea prin cost pentru activele corporale oferă o 

detaliere adecvată a metodologiei pentru estimarea deprecierii economice/externe. 
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Alocarea prețului de achiziție 

33. Alocarea prețului de achiziție (metoda achiziției) se face ca urmare a unei combinări de întreprinderi, adică 

achiziția unei participații care asigură dreptul de control în una sau mai multe întreprinderi.  

34. În cazul companiilor care raportează conform Standardelor Internaționale de Contabilitate (IFRS), standardul 

aplicabil este IFRS 3 Combinări de întreprinderi, standard care îi impune dobânditorului să recunoască 

activele achiziționate și datoriile asumate la valorile lor juste de la data achiziției. Valoarea justă, conform 

definiției prezentate de IFRS 13, se identifică uneori pentru multe scopuri practice, cu valoarea de piață, 

conform SEV. 

35. Conform IFRS 3, există un număr limitat de excepții de la aceste principii de recunoaștere și evaluare. 

36. Participațiile minoritare într-o entitate dobândită (participațiile curente în capitaluri proprii care nu sunt 

controlate de achizitor și prin care deținătorii lor au dreptul la o cotă parte proporțională din activele nete ale 

societății) pot fi evaluate fie la valoarea justă (Varianta 1), fie la cota parte proporțională din valorile 

recunoscute ale activelor identificabile nete ale entității dobândite (Varianta 2). 

37. Prevederi similare într-o anumită măsură există și în legislația românească, conform căreia fondul comercial se 

recunoaște, de regulă, la consolidare și reprezintă diferența dintre costul de achiziție și valoarea justă la data 

tranzacției, a părții din activele nete achiziționate de către o entitate (deci este permisă numai Varianta 2). 

Există, de asemenea, diferențe cu privire la activele și datoriile ce pot fi recunoscute, de exemplu, conform 

legislației românești, nu este permisă identificarea anumitor active (listele de clienți).  

38. Indiferent că procesul de alocare a prețului de achiziție este solicitat pentru o achiziție ce va fi raportată 

conform IFRS sau conform Standardelor românești de contabilitate, acesta presupune o identificare a activelor 

achiziționate și a datoriilor asumate și o evaluare la valoarea justă a acestor elemente, la data achiziției. 

Calculul fondului comercial („goodwill”) poate fi inclus în raportul de evaluare – dacă astfel a fost agreat cu 

clientul – altfel se poate face numai o identificare și evaluare a activelor achiziționate și a datoriilor asumate în 

legătură cu respectiva tranzacție. 

Testarea deprecierii 

39. Există cazuri când nu este posibilă estimarea valorii recuperabile a activului individual. În această situație 

societatea care aplică standardele de raportare financiară trebuie să calculeze valoarea recuperabilă aferentă 

unității generatoare de numerar căreia îi aparține activul. 

40. În cazul determinării valorii de utilizare, estimările valorilor fluxurilor de numerar viitoare sunt făcute de 

client și nu de către evaluator. Este necesar ca aceste fluxuri de numerar primite de evaluator de la client să fie 

asumate de către conducerea societății printr-un document scris explicit pe care evaluatorul trebuie să îl 

atașeze la dosarul de lucru. 

41. Testarea pentru depreciere se face de către evaluator la nivelul celei mai mici unități de cont identificabilă. În 

acest sens, evaluatorul va trebui să solicite de la client informații cu privire la modalitatea de grupare a 

activelor și de estimare a fluxurilor de numerar aferente. O indicație bună privind unitățile de cont utilizabile 

sunt cele utilizate cu ocazia ultimului exercițiu financiar încheiat, sub rezerva că nu au existat modificări 

importante ale activității. 

Analiza rezultatelor și concluzia asupra valorii 

42. Concluzia asupra valorii se va formula ținând cont de prevederile standardelor de evaluare aplicabile activelor 

supuse evaluării. 

Raportare 

43. În cazul în care elementele individuale ce fac obiectul evaluării sunt numeroase (de exemplu sute, mii sau zeci 

de mii de poziții) și nu este posibilă prezentarea în detaliu pe fiecare poziție a cerințelor de raportare, 

evaluatorul va proceda la prezentarea principiilor care au stat la baza estimării valorii, pentru fiecare categorie 

de active. Pentru pozițiile cu impact semnificativ în valoarea totală estimată, este recomandat ca evaluatorul să 

prezinte în detaliu toate cerințele legate de raportare. 

44. Evaluatorul va prezenta în raport valori estimate pentru fiecare dintre elementele ce fac obiectul evaluării. 
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Particularități 

45. În evaluarea stocurilor și a creanțelor pentru raportare financiară se va determina valoarea realizabilă netă (nu 

valoarea justă). În acest sens se vor avea în vedere prevederile standardelor de raportare financiară aplicabile 

entității care deține activul supus evaluării (de exemplu, Standardele Internaționale de Raportare Financiară 

sau Standardele Naționale de Raportare Financiară). 

46. În evaluarea activelor biologice prin metoda actualizării fluxurilor de numerar nu se includ fluxurile de 

numerar pentru finanțarea activelor, impozitele sau cele pentru restabilirea activelor biologice după recoltare 

(de exemplu, costul replantării copacilor după recoltare într-o plantație forestieră). 

Evaluarea activelor și datoriilor aferente contractelor de leasing 

47. Atât stabilirea naturii contractelor de leasing, cât și recunoașterea și tratamentul lor contabil nu sunt 

responsabilitatea evaluatorului, aceste decizii aparținând, de regulă, managementului companiilor implicate în 

operațiunea de leasing. 

48. Responsabilitatea evaluatorului este limitată la estimarea tipului de valoare menționat/definit în raportul de 

evaluare. Cu excepția cazurilor în care se agreează în mod diferit în cadrul contractului de servicii, iar echipa 

evaluatorului deține expertiza necesară, raportul de evaluare nu va concluziona cu privire la: 

a) recunoașterea, încadrarea și tratamentul contabil al activelor/datoriilor aferente contractelor de leasing, 

evaluate în scopul raportării financiare, 

b) efectuarea/neefectuarea de înregistrări în contabilitatea entității beneficiare bazate pe opinia de valoare 

oferită de acesta, 

c) efectuarea/neefectuarea de eventuale ajustări ulterioare, ce ar putea fi solicitate de reglementările contabile 

în vigoare, asupra tipului de valoare estimat de acesta, 

d) stabilirea tipului de valoare ce ar trebui utilizat în cadrul raportării financiare a entității pentru a asigura 

conformitatea cu reglementările contabile în vigoare. 

49. În majoritatea cazurilor în care evaluatorului i se solicită determinarea valorii de piață a unui activ, faptul că 

respectivul activ este subiect al unui contract de leasing nu va afecta valoarea de piață a respectivului activ și, 

deci, nici concluzia asupra valorii (excepție poate fi cazul în care activului îi este restricționată ipoteza de cea 

mai bună utilizare prin contractul de leasing).  

50. În același timp însă, reglementările contabile pot impune sau interzice recunoașterea acestui activ în situațiile 

financiare ale locatorului sau locatarului în funcție de tipul de leasing și de caracteristicile acestuia. În acest 

caz, evaluatorul estimează valoarea de piață, însă nu ar trebui să se pronunțe în raport asupra modului și valorii 

de recunoaștere în contabilitatea locatorului sau locatarului a respectivului bun decât dacă are expertiză 

contabilă și a agreat acest lucru în documentul contractual cu clientul. 

Relația cu auditorul  

51. Este de preferat ca termenii de referință să conțină clarificări cu privire la relația cu auditorii financiari ai 

clientului. Aceste clarificări pot consta, dar nu se limitează la: 

a) precizări dacă aceste servicii (relația cu auditorul) sunt incluse în contract sau nu,  

b) timpul alocat special relației cu auditorii,  

c) tipul de informații ce pot fi puse la dispoziția auditorului, 

d) gradul de detaliere a informațiilor puse la dispoziția auditorului, 

e) nivelul de materialitate a valorilor ce pot fi solicitate de auditor (materialitatea este un concept de audit 

detaliat în ISA1 320). 

52. În cazul în care a acceptat să furnizeze informații și detalii pentru auditor, în vederea efectuării procedurilor 

standard de audit, evaluatorul trebuie să stabilească în prealabil, împreună cu auditorul și clientul, natura 

colaborării cu auditorul. 

53. Informațiile furnizate auditorului pot include clarificări cu privire la ipotezele luate în calcul de evaluator, 

selectarea și aplicarea metodelor de evaluare, sursele de informații utilizate. 

54. Cu excepția cazului în care s-a agreat de cele două părți altfel, documentele de lucru ale evaluatorului 

reprezintă documentele interne ale acestuia și nu trebuie să facă parte din documentarea dosarului de lucru 

                                                 
1 International Standard on Auditing 
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(vezi ISA 620-A29). Totuși, în cazuri justificate (erori materiale evidente, calcule greșite semnificativ sau 

neconformități majore ale raportului de evaluare), este de așteptat ca auditorul să solicite și alte probe de audit 

pentru a-și putea forma o opinie. 

55. De exemplu, probele de audit pot fi informații despre evaluarea punctuală a unui eșantion de mijloace fixe din 

lista totală de mijloace fixe evaluate, calculul indicilor de actualizare pentru un eșantion de mijloace fixe, 

ofertele comparabile selectate pentru un eșantion de mijloace fixe, etc. Obținerea de probe de audit nu 

presupune efectuarea de la zero a evaluării. 

56. Evaluatorul poate refuza să furnizeze informații dacă persoana care solicită aceste informații nu are 

competența necesară (calitatea de evaluator verificator2 atestată de ANEVAR pe specialitatea relevantă 

activelor evaluate). 

Alte particularități 

57. Utilizarea curentă a activelor se presupune a fi cea mai bună utilizare dacă nu există indicații din piață sau alți 

factori care să conducă la concluzia că există o altă utilizare care ar maximiza valoarea subiectului evaluării. 

58. Atunci când evaluarea se face având ca scop raportarea financiară conform IFRS, respectiv IFRS 13 

Evaluarea la valoare justă, în evaluarea activelor (inclusiv imobilizări corporale, necorporale sau financiare) 

sau datoriilor, primele și discount-urile care reflectă dimensiunea drept caracteristică a deținerii entității (în 

special, un factor de blocaj prin care se ajustează prețul unui activ sau al unei datorii, deoarece volumul de 

tranzacționare al pieței nu este suficient, la data evaluării, pentru a absorbi întreaga cantitate deținută de 

entitate) și nu caracteristica activului sau datoriei (de exemplu, în cazul activelor financiare, prima de control 

atunci când se estimează valoarea justă a unui pachet cu drept de control pentru care nu sunt disponibile date 

de nivel 1) nu sunt acceptate în estimarea valorii juste. Prin urmare, nu se vor acorda discount-uri sau ajustări 

pentru cantitate/volum și nu se vor face actualizări ale valorii pentru vânzări într-un orizont de timp mai 

îndelungat. 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 62/05.12.2019 

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. 24/2019  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 2020, 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 

2020 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 2020. 

(3) Termenul limită de îndeplinire a obligațiilor prevăzute la alin.(1) și (2)  este 31 decembrie 2020. 

                                                 
2 Evaluator cu specializarea Verificarea evaluării (VE) 
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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: 09.12.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

Anexa la HCD 62/2019 

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

ANEVAR 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume Județ 

Nr. leg. 

stagiar 
Specializarea Profesia 

1 ANTONESCU IOAN SILVIU Giurgiu 7902 EI economist 

2 AUGUSTIN MADALINA Hunedoara 8090 EPI inginer 

3 BACHNER EDUARD ADELIN Timis 7621 EPI inginer 

4 BALAN MIRUNA Bucuresti 7909 EPI economist 

5 BANDRABUR MADALINA ELENA Bacau 7911 EPI economist 

6 BECHES LARISA Maramures 8091 EI economist 

7 BILTAC OLIVIAN Dolj 7870 EI economist 

8 BIRTA FLOAREA Bistrita Nasaud 7915 EPI 
licențiat în științe 

administrative 

9 BLAJ ANCA VOICHITA Cluj 7916 EPI economist 

10 BOGDAN MIHAIL ROMULUS Bucuresti 7631 EI economist 

11 BOTICI ALEXANDRU GHEORGHE Hunedoara 8093 EPI economist 

12 BRISCAN ALEXANDRU STEFAN Maramures 7921 EPI licențiat în arte 

13 BURGHIU OVIDIU CRISTIAN Bucuresti 7924 EPI economist 

14 CAIMAC LUIZA DORIANA Caras Severin 7643 EPI inginer 

15 CALIN ADELA IONELA Giurgiu 7644 EPI economist 

16 CERNAT BOGDAN SORIN Bacau 7931 EPI inginer 

17 CHETRARU ION ALEXANDRU Bucuresti 7933 EPI inginer 

18 CIOROBITCA BIANCA Bucuresti 7935 EI economist 

19 COJOCARU IONUT GABRIEL Dolj 7937 EPI inginer 

20 CORBU MIHAI IULIAN Arges 7939 EPI economist 

21 CORIU ADRIAN Bucuresti 7940 EPI economist 

22 CRISTESCU ANDA Timis 8096 EPI inginer 

23 DARASTEAN MIRELA ADRIANA Bihor 7666 EPI inginer 

24 ROIBU MIRELA GABRIELA Bucuresti 7945 EPI jurist 

25 DIACONU NICOLETA Constanta 7947 EPI economist 

26 DIMA DARIANA IOANA Bucuresti 7667 EPI economist 

27 DINEATA SIMONA GEORGIANA Teleorman 8097 EI economist 

28 DUMITRASCU CATALINA Bucuresti 7957 EI economist 

29 ENACHE ALEXANDRA ALINA Bucuresti 7961 EPI jurist 

30 FLORESCU ANDREI TIBERIU Suceava 7966 EPI jurist 

31 FLORESCU NICULINA Giurgiu 7967 EPI inginer 

32 FOGAS SERGIU IONEL Satu Mare 7969 EPI economist 

33 FRANCU ALEXANDRU TRAIAN Botosani 7970 EPI inginer 

34 GABUDEAN DELIA OLIMPIA Cluj 7972 EPI inginer 

35 GAGEA CRISTINA GABRIELA Bucuresti 7973 EI economist 

36 GHINEA ELISABETA GEORGIANA Constanta 7977 EPI economist 

37 HRISTU ANDREI Constanta 7986 EPI jurist 

38 HUDREA RAZVAN CATALIN Alba 7987 EPI jurist 

39 IGNAT DANIELA Vaslui 7989 EPI economist 

40 IOANNOU YPERMACHIA Bucuresti 7702 EPI economist 

41 MIHAI RALUCA MIHAELA Brasov 7704 EPI economist 

42 IORDAN BRADUT CRISTIAN Prahova 7996 EPI economist 

43 IRIMIES ANDREEA LOREDANA Bucuresti 7997 EPI economist 



 

 

 

Buletin informativ nr. 2/2019 101 

 

44 LAZARUC ANDREI Botosani 8001 EPI economist 

45 LIBEG DORIN VICTOR Mures 7712 EPI economist 

46 MANOLE SILVIU CRISTIAN Bucuresti 8005 EPI economist 

47 MARCU BOGDAN GABRIEL Bucuresti 8008 EPI jurist 

48 MARIES ALINA VOICHITA Cluj 7725 EPI economist 

49 MATEI ANCA GABRIELA Suceava 8011 EPI jurist 

50 MINCU ILEANA Bucuresti 8013 EPI economist 

51 MIRON OANA LIVIA Bucuresti 8015 EPI 
licențiat în științe 

administrative 

52 MITEA DAN VALERIU Sibiu 7737 EPI economist 

53 MITRU ANDREEA CRISTINA Dolj 7738 EPI economist 

54 NEGRILA ANDRADA DANIELA Mures 7744 EPI jurist 

55 MURESAN MALINA LIVIA Salaj 8021 EPI economist 

56 MUSUROAEA ANDREI IONUT Bucuresti 8022 EPI inginer 

57 NASALEAN IOANA BIANCA Sibiu 7748 EPI economist 

58 NEACSU DAN LUCA Buzau 8024 EI economist 

59 NICOLAE CRISTINA MARIA Bucuresti 8028 EPI inginer 

60 NICU VIOREL MARIAN Arges 7757 EPI economist 

61 OCHIALBI MARIA GABRIELA Bucuresti 8032 EPI economist 

62 OLARIU ALICE IOANA Bucuresti 8033 EBM licențiat în istorie 

63 OLTEANU IONUT FLORIAN Bucuresti 8034 EPI economist 

64 OPRE FLORENTINA GABRIELA Cluj 8035 EPI economist 

65 PALL FERENC Harghita 8037 EPI economist 

66 PANA NICOLETA Bucuresti 8038 EPI economist 

67 PAVEL GEORGEANA Bistrita Nasaud 8040 EPI jurist 

68 PETRESCU ALEXANDRA ADINA Dolj 7773 EPI economist 

69 PIRVU  VALENTINA Bucuresti 8042 EPI economist 

70 PISCUREANU MARIUS FLORIAN Bucuresti 7774 EPI economist 

71 POP GABRIELA Covasna 8043 EPI economist 

72 POP IULIA MARIA Bistrita Nasaud 8044 EPI jurist 

73 POPESCU ANDRA ELENA Iasi 8047 EPI jurist 

74 POSTOLACHE ANA LAURA Vaslui 8048 EPI economist 

75 PREDA ANCA GEORGIANA Olt 8050 EPI economist 

76 PRUNA FLORINA Bucuresti 7780 EBM inginer 

77 PUPAZA DIANA Brasov 7781 EPI inginer 

78 RADASANU ALIN CONSTANTIN Iasi 8051 EPI economist 

79 RADU ADRIAN MARIAN Arges 7783 EPI inginer 

80 RADU MARIAN TUDOR Arges 8052 EPI licențiat în fizică 

81 REBEGEA CORINA LUCRETIA LUIZA Ilfov 8054 EPI inginer 

82 RISTA IONEL FLORIN Arad 8055 EPI inginer/jurist 

83 RUSU DAN ANDREI Mures 8056 EPI economist 

84 SANDU NICOLAE Bucuresti 8058 EBM inginer 

85 SMERCINSCHI BOGDAN ALEXANDRU Bucuresti 8064 EPI economist 

86 SOMLEA NICULINA CRISTINA Bucuresti 8065 EI jurist 

87 STAICU GHEORGHE PETRISOR Calarasi 7818 EPI inginer 

88 STAN CARMEN MADALINA Prahova 7819 EPI inginer 

89 STOICA IOANA ALINA Bucuresti 7828 EPI economist 

90 TODERICI ANCA MARIA Bihor 8073 EPI 
licențiat în științe 

administrative 

91 TUHUT DANIEL Alba 8078 EPI economist 

92 TURCU CONSTANTA Ilfov 7848 EPI economist 

93 URDEA MARIUCA CRISTINA Bucuresti 7851 EPI economist 

94 USCATESCU ANDREEA LAURA Gorj 8083 EPI economist 

95 VALEANU IOANA LAURA Iasi 7852 EPI 
licențiat în științe 

administrative 

96 VLAD MIHAELA LILICA Braila 8088 EPI economist 

97 VOINEA ALEXANDRA VENERA Bucuresti 7600 EI economist 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 63/05.12.2019 

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. 25/2019 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 începând cu data de 1 ianuarie 2020 numai cu condiția 

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

până la data de 31 decembrie 2019. 

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 2.550 lei. 

(2) Termenul limită de achitare a cotizației aferente anului 2020 este 31 decembrie 2020. 

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: 09.12.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

Anexa la HCD 63/2019 

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

membru corporativ al ANEVAR 

Nr 

crt. 
Denumirea societatii CUI Județ 

Cod 

CAEN 
Administrator  

1 EVALFIX TEHNIC SRL 17414163 Brasov 7022 
Blanaru Veronica Georgiana,  

leg. nr. 18128 

2 ASCEDENT GEVAL SRL 41633891 Prahova 7022 
Gheoca Geanina Mihaela,  

leg. nr. 18885 

3 MLT EVALUARI SRL 41284368 București 7022 
Militaru Corneliu,  

leg. nr. 14157 

4 AA+ ONLINE FUTURE SRL 41411330 Sibiu 7490 
Cercel Andreea Bogdana,  

leg. nr.18327 

5 CONSULT EVALUARE TEHNIC SRL 38837905 Arad 6831 
Demeter Ciprian Emil,  

leg. nr. 18716 

6 CONFIDENT AUDIT SRL 16024146 Timiș 6920 
Neciov Daniela Alina, 

 leg. nr. 14573 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 64/05.12.2019 

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

Gheorghe Ionel, membru titular al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Având în vedere propunerea Comisiei de evidență membri cu nr. 26/2019 privind pierderea calității de 

evaluator autorizat, prin retragere din proprie inițiativă a domnului Gheorghe Ionel, 

În conformitate cu prevederile art. 35 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 domnului Gheorghe Ionel, din județul Ilfov, având 

legitimația nr. 12788. 

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: 09.12.2019 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 65/05.12.2019 

pentru completarea Listei membrilor suspendați ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați 

din România  începând cu data de 01.01.2019 ca urmare a neefectuării programului obligatoriu de 

pregătire continuă pe anul 2018, aprobată prin Hotărârea Consiliul director nr. 17/2019 

Având în vedere constatarea unei erori cu privire la înregistrarea numărului de ore de pregătire 

profesională continuă a doi membri titulari, pe anul 2018, 

În conformitate cu prevederile art. 18 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 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. I. – Lista membrilor suspendați ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

începând cu data de 01.01.2019 ca urmare a neefectuării programului obligatoriu de pregătire continuă pe 

anul 2018, aprobată prin Hotărârea Consiliul director nr. 17/2019, cu completările ulterioare se 

completează cu două poziții noi, poz. nr. 191 și 192, cu următorul cuprins: 

 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume 

Nr. 

leg. 
Județ 

Ore 

efectuate 

Ore de 

efectuat 

Dată 

înregistrare 

191 DUICU IOANA GABRIELA 12299 București 0 20 11.06.2012 

192 DUICU SEBASTIAN 12300 București 0 20 11.06.2012 
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Art. II. – 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: 09.12.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 66/11.12.2019 

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 2020, 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) Partea fixă a cotizației pentru primul an de stagiu, 2020, se consideră achitată la înscrierea la 

examenul pentru dobândirea calității de membru stagiar, care a avut loc în data de 23 noiembrie 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: 16.12.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

Anexa la HCD 66/2019 

Lista persoanelor care dobândesc calitatea de membru stagiar începând cu 01.01.2020 

Nr. 

crt. 
Nume Prenume  

Nr. 

crt. 
Nume Prenume 

1.  AGHEORGHESEI SIMONA ELENA  95  JIPA 
DRAGOS 

CONSTANTIN 

2.  ALECU COSTEL  96  KASA ROBERT 

3.  AMZUICA BOGDAN FLORIAN  97  KUTHI LAZAR 

4.  ANDREI MIHAIL OCTAVIAN  98  LEPADATU ALINA ELENA 

5.  ANTON ISABELA RALUCA  99  LIFANOV ALEXANDRU 
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Nr. 

crt. 
Nume Prenume  

Nr. 

crt. 
Nume Prenume 

6.  ANTONESCU GABRIEL  100  LIFU RADU 

7.  BACIZU COSTIN ANDI  101  LUCAN MARIAN RAZVAN 

8.  BAICU FLORIN  102  LUCANU MIHAELA 

9.  BANUTA ANTON  103  LUJANSCHI CRISTINA VERONICA 

10.  BANUTA GEORGE VALENTIN  104  LUPAS CIPRIAN ADRIAN 

11.  BARB ANDREI MIHAI  105  MACSIM 
BOGDAN 

CONSTANTIN 

12.  BARDAS ANA MARIA  106  MANDACHE SORINA ALEXA 

13.  BARSAN IACOB FLORIN  107  MARCU IOANA ALEXANDRA 

14.  BARZA GEANINA  108  
MARIAN 

SCHIOPU 
MIHAI 

15.  BERBEC EMANUEL CLAUDIU  109  MARIN MIHAELA 

16.  BISTRICEANU ANDREIA SIMONA  110  MATEI ANA MARIA 

17.  BLEDEA DAN RAZVAN  111  MATRESCU IULIA 

18.  BOCA BOGDAN VLAD  112  MITITELU ROXANA ADRIANA 

19.  BODROGI NOEMI  113  MLADIN DIANA IULIA 

20.  BOERIU SIMONA MARIA  114  MOCANU EMIL 

21.  BOGDAN DRAGOS  115  MOISE ALINA NICOLETA 

22.  BOGDAN NICOLAE  116  MOVILEANU CRISTINA 

23.  BORDEI CRISTIAN  117  MURARIU ELENA LUCIANA 

24.  BORDEI GEORGE  118  MURTEZAN EMIL 

25.  BOTA COSMIN GHEORGHE  119  MUSTATA IONEL 

26.  BOTEZATU 
FLORENTINA 

DIANA 
 120  NASTASE ION 

27.  BRANDAS SANDA RALUCA  121  NEGOITA SIMONA 

28.  BRANOAEA MARIUS  122  NEGRILA CRISTINA MIHAELA 

29.  BRISCAN CORINA MARIANA  123  NICOLA MARILENA 

30.  BUDISTEANU MARINA ANDREEA  124  NICOLESCU CRISTINA VICTORIA 

31.  BULANCEA ANA  125  
NICULESCU 

CIUMBER 
RAZVAN 

32.  BUTA RAZVAN VALENTIN  126  OLTEANU ADINA RALUCA 

33.  BUTNARU IONUT  127  PADURARU ADRIANA 

34.  BUZNEA BOGDAN VIOREL  128  PADURARU CLAUDIU 

35.  CACOVEAN ALEXANDRU LIVIU  129  PADUREAN RAZVAN GREGORIU 

36.  CALANCEA ANA IRINA  130  PANTAZA IULIAN 
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Nr. 

crt. 
Nume Prenume  

Nr. 

crt. 
Nume Prenume 

37.  CARP SINZIANA  131  PANTEA 
ANDREEA 

PETRONELA 

38.  CHIRILA DANIEL  132  PATRASCU ANA 

39.  CIOBANU ELENA CLAUDIA  133  PATRU DRAGOS 

40.  CIOCAN CLAUDIU ADRIAN  134  PATRU ELENA ANDREEA 

41.  CONSTANTINESCU ANDREEA IOANA  135  PERDAICA MIHAELA 

42.  COSTACHE 
IONUT 

CONSTANTIN 
 136  PLASTIN PETRU CRISTIAN 

43.  COSTIN SEPTIMIU BOGDAN  137  PLOSTINARU ANCA DIANA 

44.  CRETU 
ALEXANDRU 

COSTIN 
 138  POP ANCA LIVIA 

45.  CRISTESCU ANDRA  139  POP ANDREI CRISTIAN 

46.  CROITORU SORIN LUCIAN  140  POPA ELENA ALINA 

47.  DINU ANDREI  141  POPA IONUT MARIAN 

48.  DINU GABRIEL PAUL  142  POPESCU ANDREI 

49.  DINU 
GABRIELA 

AURELIA 
 143  POPESCU CLAUDIU 

50.  DINU SORIN MARIUS  144  POPESCU MIHAIELA 

51.  DINU 
VIVIANA 

VALENTINA 
 145  POPESCU OVIDIU 

52.  DLUJANSCHI ROXANA CORNELIA  146  PORUMB EUGEN 

53.  DOBRE OANA MIHAELA  147  POSTOLACHE GEORGE 

54.  DOBRE VALENTINA  148  PRECUP MIHAI 

55.  DOBRESCU NICOLETA  149  PUIU LILIANA LOREDANA 

56.  DOGARESCU ALEXANDRA  150  RAC 
GHEORGHE VASILE 

DANIEL 

57.  DRAGAN ADRIAN  151  RADU CRISTIAN 

58.  DUDULEANU DANIEL SORIN  152  RADU LAURA GEORGIANA 

59.  DUMA ALEXANDRA  153  ROMAN MARINA IONELA 

60.  DUMITRACHE MIHAI COSTIN  154  ROPOTA DANIELA 

61.  DUMITRESCU DANIELA PATRICIA  155  ROSCA MADALINA 

62.  DUNAREANU MIHAIL  156  ROSIORU MUGUREL CATALIN 

63.  DUTA CRISTIAN  157  ROSKE OCTAVIA MIHAELA 

64.  FLOREA ELENA  158  RUSE IULIA MARIA 

65.  FOCA 
MONICA 

PETRONELA 
 159  SABAU NICOLETA DANIELA 

66.  FOTACHE LIVIU GEORGE  160  SANDICA RALUCA GIORGIANA 

67.  FOTACHE ROBERT NICOLAE  161  SANDU DORINA 
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Nr. 

crt. 
Nume Prenume  

Nr. 

crt. 
Nume Prenume 

68.  GADOIU MIHAELA  162  SARCHIZIAN SERGIU 

69.  GALATANU RALUCA IOANA  163  SAVA MIHAITA CLAUDIU 

70.  GANTOI 
CLAUDIU 

FLORENTIN 
 164  SFRIJAN MIR BOGDAN 

71.  GEAPANA ROXANA OTILIA  165  SMOCHINA VALENTIN 

72.  GEORGESCU RAZVAN COSTIN  166  STAN 
OVIDIU CIPRIAN 

VALENTIN 

73.  GHENCIU ELENA GEORGIANA  167  STANCIU ANDREI FLORIN 

74.  GHENU CRISTIAN MIRCEA  168  STAROSTE RAZVAN MARIAN 

75.  GHEOCA GEANINA MIHAELA  169  STETCO RAMONA CRISTINA 

76.  GHEORGHE MARIANA  170  STOIAN CRISTIAN DUMITRU 

77.  GHEORGHESCU ION  171  STOICA ANDA LIVIANA 

78.  GHEORGHIU ADRIAN  172  STOICHINA 
PARASCHIVA 

CARLA 

79.  GHITA ALEXANDRU  173  TALPA MIHAELA IRINA 

80.  GLIGA VLAD  174  TAMAIAN MIHAI 

81.  GORGOVAN BIANCA IULIA  175  TANASA MIHAI TEODOR 

82.  GRAMESCU ELENA RODICA  176  TEODORESCU CRISTINA IRINA 

83.  GRIGORESCU 
DUMITRU 

CONSTANTIN 
 177  TIRON ANTON MARIANA SIMONA 

84.  GRIGORESCU IONUT ANDREI  178  TOTH ANCA VIOLETA 

85.  HANDOREN LAURENTIU IOAN  179  TRUSCA ANA MARIA 

86.  HARAS IULIANA  180  TUDOR LIANA GEORGETA 

87.  HEVESI TOTH CSABA  181  TUDORACHE IOANA ALEXANDRA 

88.  HURBEAN OVIDIU  182  TURLUIANU CATALIN SEBASTIAN 

89.  ICHIM DANIELA  183  TUSA RALUCA BIANCA 

90.  IFTENI BOGDAN CRISTIAN  184  VACCEA NARCIS 

91.  ILIE ELENA CRISTINA  185  VASILIU ANAMARIA 

92.  ISAILA  ANCA RODICA  186  VEZEANU FLORIN 

93.  ISTRATE DANIELA  187  VUSCAN GEORGE DAN 

94.  JIAN ADRIANA  188  ZAHARIA PETRU EMANUEL 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 67/11.12.2019 

pentru aprobarea Listei candidaților admiși la examenul de acreditare din sesiunea noiembrie 2019 

Având în vedere Minuta din data de 26.11.2019 a Comisiei de acreditare constituită pentru sesiunea 

noiembrie 2019, 

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 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 publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 16.12.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

Anexă la HCD 67/2019 

Lista candidaților admiși la examenul de acreditare din sesiunea noiembrie 2019 

 

      a) Secțiunea Evaluarea proprietăților imobiliare: 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. leg. 

1 NICOLA CRISTIAN 17750 

2 SAFTOIU SILVIU MARIAN 15894 

3 UNGUREANU CRISTIAN 16921 

 

 

b) Secțiunea Evaluări de întreprinderi, de fond de comerț și alte active necorporale: 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. leg. 

1 CONSTANTINESCU BOGDAN MADALIN 18340 

2 POPA MIRCEA GABRIEL 18488 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 68/11.12.2019 

pentru aprobarea Listei candidaților admiși la examenul de reacreditare din sesiunea  

noiembrie 2019 

Având în vedere Minuta din data de 29.11.2019 a Comisiei de reacreditare constituită pentru sesiunea 

noiembrie 2019, 

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 candidaților admiși la examenul de reacreditare din sesiunea noiembrie 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 publicării pe pagina web. 

Data intrării în vigoare: 16.12.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 

Anexa la HCD 68/2019 

Lista candidaților admiși la examenul de reacreditare din sesiunea noiembrie 2019 

 

a) Secțiunea Evaluarea proprietății imobiliare: 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume Nr. leg. 

1 ABABEI DANA 10001 

2 DAN CECILIA MAGDA 11956 

 

 

b) Secțiunea Evaluări de întreprinderi, de fond de comerț și alte active necorporale: 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume Nr. leg. 

1 APOSTOLESCU ELENA 10273 

2 BANDEA ANCA DORINA 10285 

3 BANDEA PAUL VLAD 10508 

4 VETEANU CRISTIAN GABRIEL 17072 
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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 69/11.12.2019 

privind unele măsuri referitoare la repetarea inspecțiilor pentru  

verificarea calității activității de evaluare a bunurilor 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. d) și 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, 

În temeiul 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. I. – Prin excepție, pentru evaluatorii autorizați care au obținut calificativul A sau B la inspecțiile 

desfășurate între anii 2013 și 2018, care ar urma să fie reinspectați conform prevederilor art.19 din 

Procedura de verificare și monitorizare a calității activității de evaluare, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului director nr. 81/2014, cu modificările și completările ulterioare, repetarea inspecției se amână 

cu 5 ani. 

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

și intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2020. 

Data intrării în vigoare: 01.01.2020. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 70/11.12.2019 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului director nr. 11/2017 pentru înființarea 

grupului de lucru 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. 

Art. I. – Hotărârea Consiliului director nr. 11/2017, pentru înființarea grupului de lucru pentru elaborarea 

suportului de curs de formare profesională pentru evaluarea bunurilor mobile EBM, se modifică și se 

completează după cum urmează: 

1. La grupul de lucru pentru elaborarea suportului de curs de formare profesională pentru evaluarea 

bunurilor mobile EBM se adaugă 7 persoane, astfel încât componența este următoarea: 

1. Daniel Bahrim – coordonator 

2. Bogdan Ruse – coordonator 

3. Mihai Sârb – membru 

4. Radu Timbuș – membru  

5. Cristian Demetrescu – membru 

6. Nicoleta Hârșescu – membru 

7. Matei Oprița – membru 

8. Ioan Bercu – membru 

9. Cristian Dumitru – membru 

10. Daniela Bahrim – membru 
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11. Mihai Papasteri – membru 
12. Stelian Nicolaiciuc – membru 

Art. II. – 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: 17.12.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DIRECTOR nr. 71/11.12.2019 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului director nr. 10/2017 pentru înființarea 

grupului de lucru 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. I. – Hotărârea Consiliului director nr. 10/2017 pentru înființarea grupului de lucru pentru elaborarea 
suportului de curs de formare profesională pentru evaluarea întreprinderii – EI se modifică și se 
completează după cum urmează: 

1. La grupul de lucru pentru elaborarea suportului de curs de formare profesională pentru evaluarea 
întreprinderii EI se adaugă 15 persoane, astfel încât componența este următoarea: 

1. Daniel Manațe – coordonator 
2. Elena Apostolescu – membru 
3. Ileana Guțu – membru  
4. Adrian Popa Bochiș – membru 
5. Anca (Bândea) Fodor – membru 
6. Gheorghe Bădescu – membru 
7. Ion Anghel – membru 
8. Sorin Petre – membru 
9. Cecilia Dan – membru 
10. Carmen Panait – membru 
11. Dana Ababei – membru 
12. Filip Stoica – membru 
13. Laurențiu Stan – membru 
14. Adrian Vascu – membru 
15. Veronica Gruzsniczki – membru 
16. Stan Sorin – membru 
17. Mihai Bojincă – membru 
18. Corina Ioanaș – membru 
19. Achihai Reta – membru 
20. Emil Hălmăgean – membru 

Art. II. – 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: 17.12.2019. 

Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

Dana Ababei 
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SUBIECTE DATE LA EXAMENUL DE ACREDITARE 2019 

 
 

SPECIALIZAREA EVALUĂRI DE BUNURI IMOBILE 

APLICAȚIA 1 

Pentru o proprietate imobiliară de tip comercial (restaurant cu terasă) , situată într-o stațiune turistică 

sezonieră, avem următoarea situație: 

a. Construcțiile sunt în proprietatea societății X SRL. 

b. Terenul aferent proprietății în suprafață totală de 500 mp este în proprietatea Primăriei localității: 

i.   250 mp teren este concesionat societății X SRL pe o durată totală de 45 ani: 

• Contractul de concesiune a fost încheiat în urmă cu 25 ani; 

• Concesiunea anuală este fixă în sumă de 1.000 EUR. 

ii. Pentru 250 mp proprietarul construcțiilor trebuie să plătească o taxă de utilizare zilnică 

(conform reglementărilor locale) de 5 lei/mp, pentru perioada sezonului turistic (4 luni), taxă 

care este constantă (stabilită în funcție de utilizarea terenului). 

Primăria a decis vânzarea terenului în suprafață de 500 mp, către proprietarul construcțiilor. 

Să se estimeze valoarea minimă la care Primăria ar trebui sa vândă terenul , având următoarele 

informații de pe piața specifică: 

• Valoarea de piață a terenurilor în zonă este de 1.500 EUR/mp, pentru viitor fiind preconizată o 

creștere anuală constantă: 1%  

• Rata de capitalizare pentru veniturile din concesiune şi/sau închiriere teren : 5% 

• Rata de capitalizare aferentă veniturilor din taxa de utilizare a terenului pentru alimentație 

publică pe perioada sezonului turistic: 8% 

• Cursul de schimb lei/EUR: 5,00. 

 

Rezolvare 

Date de intrare 

Descriere UM Cant. 

Suprafață teren concesionat mp 250 

Suprafață teren utilizat suplimentar mp 250 

Total suprafață teren mp 500 

Durată contract concesiune  ani 45 

Durată scursă din contractul de concesiune ani 25 

Concesiune anuală  EUR     1.000  

Durată sezon luni 4 

Taxă zilnică utilizare teren pentru alimentație publică lei/zi 5 

Valoare de piață teren EUR/mp     1.500  

Creștere anuală a valorii de piață a terenului  % 1% 

Rata de capitalizare aferentă venitului din 

concesiune/închiriere pentru teren 
% 5% 

Rata de capitalizare aferentă venitului din taxa zilnică de 

utilizare a terenului pentru alimentație pe perioada sezonului 

turistic  

% 8% 

Curs de schimb lei/EUR       5,00  
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1) Estimarea valorii terenului concesionat pe durata rămasă a contractului de concesiune 

Suprafață teren concesionat mp 250 

Durata rămasă a contractului de concesiune ani 20 

Concesiune anuală EUR             1.000  

Rata de capitalizare % 5% 

Factor de actualizare pe perioadă    12,46221034 

Valoare fluxuri viitoare aferente concesiunii EUR           12.462  

 

 
  

2) Estimarea valorii reziduale a terenului concesionat     

Valoare de piață teren EUR             1.500  

Creștere anuală valoare teren % 1% 

Durata rămasă contract de concesiune  ani 20 

Valoare de piață teren la finalizarea contractului de concesiune (creștere 

anuală de 1%, valoare de bază 1.500 EUR/mp, perioada 20 ani) 
EUR/mp             1.830  

Valoare de piață teren la finalizare contract de concesiune (peste 20 ani) EUR         457.571  

Rata de actualizare  (calculată ca rată de capitalizare pentru venituri din 

concesiune/închiriere plus creșterea anuală a valorii de piață a terenului) 
% 6% 

Factor de actualizare valoare reziduală (n = 20 ani, când expiră contractul 

de concesiune) 
  0,311804727 

Valoare reziduală teren concesionat (EUR) - valoarea de peste 20 ani 

adusă în prezent 
          142.673  

Valoare (totală) teren concesionat EUR         155.135  

   

 

3) Estimarea valorii terenului utilizat suplimentar, pentru care se plătește taxa de utilizare 

zilnică pe perioada sezonului  

Suprafață teren  mp 250 

Durată sezon  luni 4 

Taxă zilnică utilizare teren lei/mp/zi 5 

Curs schimb lei/EUR 5 

Rata de capitalizare aferentă venitului din taxa zilnică de utilizare a 

terenului pentru alimentație pe perioada sezonului turistic  
% 8% 

Venit anual din taxa de utilizare teren EUR/an           30.000  

Valoare teren rezultată din capitalizarea taxei zilnice percepute EUR         375.000  

   

   
4) Valoarea minimă la care ar trebui să fie vândut terenul de 500 mp  EUR         530.000  
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APLICAȚIA 2 

Să se calculeze deprecierea din cauze externe pentru o clădire de birouri amplasată într-o zonă cu 

poluare ridicată (existența unui depozit de deșeuri în vecinătate), dintr-o localitate cu cerere mai 

scăzută pentru închiriere de birouri (datorită infrastructurii și a rețelei de mijloace de transport în 

comun insuficiente), având următoarele informații de pe piața specifică: 

a. Suprafața închiriabilă a clădirii este de 1.000 mp . 

b. Chiria unitară este cu 2 EUR/mp/lună mai mică decât chiria percepută pentru clădiri de birouri 

situate într-o localitate învecinată mai mare, cu cerere normală pentru închirierea de clădiri de 

birouri. 

c. Pierderea din neocupare este de 10%. 

d. Cheltuielile totale sunt de 10% din VBE. 

e. Rata de capitalizare este de 8%.  

f. În localitatea în care se află proprietatea subiect au avut loc două tranzacții recente cu 

proprietăți similare din punct de vedere al caracteristicilor fizice și al vechimii/stării fizice: 

i. Proprietatea 1, amplasată în aceeași zonă (în vecinătatea depozitului), prețul de 

tranzacționare fiind de 500.000 EUR, din care aportul terenului este de 50.000 EUR. 

ii. Proprietatea 2, neafectată de poluare a fost tranzacționată cu 700.000 EUR, aportul terenului 

fiind în valoare de 75.000 EUR. 

Precizări: 

• actualizările se vor face pe baza convenției încasării venitului la sfârșitul anului;  

• formula factorului de capitalizare pe o perioadă limitată de timp „n" ani la rata „a" este:  

(1 – 1 / (1 + a)n) / a 

 

Rezolvare 

Date de intrare 

Descriere UM Cant. 

Suprafață închiriabilă mp 1.000 

Pierdere de valoare datorită localizării  EUR/mp/lună 2 

Pierderi din neocupare % 10% 

Cheltuieli totale % din VBE 10% 

Rata de capitalizare % 8% 

Proprietate 1 tranzacționată EUR  500.000  

Aport teren Proprietate 1 EUR   50.000  

Proprietate 2 tranzacționată EUR  700.000  

Aport teren Proprietate 2 EUR 75.000  

 

 

1. Estimarea deprecierii externe a proprietății imobiliare cauzată de localizare (cerere scăzută 

în localitate) 

Suprafață închiriabilă  mp 1.000 

Pierdere de chirie EUR/mp/lună 2 

Pierderi din neocupare % 10% 

Cheltuieli % din VBE 10% 

Rata de capitalizare % 8% 
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Pierdere VBP EUR   24.000  

scădere Pierderi din neocupare     2.400  

Pierdere VBE   21.600 

scădere Pierdere cheltuieli  EUR      2.160  

Pierdere VNE 
 

     19.440  

Depreciere cauzată de localizarea într-un oraș cu cerere mai scăzută 243.000  

 

 
 

2. Estimarea deprecierii externe cauzată de influența mediului extern 

Tranzacții recente   

Propr. 1 - 
afectată 

de mediul 
extern 

Propr. 2 - 
neafectată 
de mediul 

extern 

Preț de tranzacționare EUR  500.000  700.000  

Aport teren  EUR    50.000       75.000  

Valoare clădire  EUR    450.000     625.000  

Depreciere clădirii cauzată de influența mediului extern  EUR          175.000 

 

 
  

3. Deprecierea totală a clădirii, din cauze externe  EUR           418.000  

 

 

 

 

SPECIALIZAREA EVALUĂRI DE ÎNTREPRINDERI, DE FOND DE COMERȚ și                                    

ALTE ACTIVE NECORPORALE 

STUDIU DE CAZ 

SC Saltele Moderne SA este o întreprindere înființată în 2011, a cărei activitate este producerea și 

comercializarea saltelelor de pat. Beneficiind de o tehnologie de ultimă oră și un brevet de invenție care îi 

permite realizarea unor saltele „cu memorie”, precum și de un sistem eficient de promovare și vânzări, 

afacerea a reușit să își creeze o poziție solidă pe piața românească și beneficieze de o perioadă de 

expansiune în ultimii 4 ani. 

Obiectivul societății este în acest moment atragerea unui investitor strategic prin emiterea unui număr de 

acțiuni egal cu cel existent, care să-i permită dezvoltarea unei a doua linii de producție. Noua linie de 

producție ar trebui să ofere suportul operațional pentru intrarea pe piața regională. 

ELEMENTE JURIDICE 

Obiectul principal de activitate este realizarea de saltele de pat.  

 

Capitalul social este deținut de diferite persoane fizice. 

 

Obligațiuni: imobilizările financiare deținute de societate sunt 1.000 obligațiuni nelistate emise de o 

societate, suma înscrisă în bilanț reprezintă costul istoric de achiziție la 15.01.2018, respectiv 1.000 mii 

RON.  
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Valoare nominală (lei)                    1.000  

Număr obligațiuni 1000 

Dobândă anuală 8% 

Plata cuponului                                           semestrială (iunie și decembrie) 

Maturitatea - n [ani] 5 

Data emisiunii Dec-17 

Data scadenței Dec-22 

Rata anuală a dobânzii de piață la data de 31.12.2018 6,00% 

ELEMENTE OPERAȚIONALE 

Producția realizată:  

 Producția fizică realizată în ultimii 3 ani a fost următoarea: 

 

Descriere 2016 2017 2018 

Producție fizică (bucăți) 3.153 4.415 4.917 

 

 Pentru anul 2019 se estimează realizarea unei producții fizice de 5.000 de bucăți, ce vor fi vândute la 

un preț de 12 mii RON / bucată. 

 Capacitatea de producție este de 6.000 de repere anual.  

 Investițiile de menținere se situează la nivelul a jumătate din amortizarea anuală în perioada de 

previziune explicită (5 ani). La finalul acestei perioade, datorită utilizării intensive și a vechimii 

echipamentelor, linia de producție va necesita investiții de mentenanță cel puțin la nivelul amortizării. 

ELEMENTE COMERCIALE 

Piața societății: 

 O analiza a pieței specifice arată că piața s-a stabilizat după 5 ani de scăderi succesive, dar nu se 

așteaptă creșteri spectaculoase în următorii ani; 

 Poziția pe piață a societății este solidă, concurența este medie, nu se previzionează intrări de jucători 

importanți în următoarea perioadă și se estimează stagnarea prețurilor de vânzare; 

 Managementul peste media pieței a permis acapararea unei cote sustenabile de piață și a unor 

indicatori de profitabilitate peste media pieței; 

 Creșterea sustenabilă a segmentului de piață este de aproximativ 3% în 2020, 2% în 2021-2022, 

urmând ca aceasta să fie de maxim 1% în 2023, după care piața urmează să se stabilizeze fără așteptări 

de creștere în următorii 5-10 ani, conform Institutului Național de Prognoză; 

 Se estimează că pe perioada de previziune, marja EBITDA va fi la nivelul mediu actual al pieței. 

 

DATE FINANCIARE  

Bilanțul și contul de profit și pierdere simplificate, pe ultimii trei ani 

   mii RON 

Denumirea indicatorilor 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

ACTIV  

Terenuri și construcții 1.400 5.400 5.300 

Utilaje 2.000 1.800 7.600 

TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE 3.400 7.200 12.900 

IMOBILIZĂRI FINANCIARE  0 0 1.000 

I. TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 3.400 7.200 13.900 
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TOTAL STOCURI 20.900 11.700 7.500 

Creanțe din exploatare 200 5.300 6.200 

Creanțe din afara exploatării 100 0 1.600 

TOTAL CREANȚE 300 5.300 7.800 

LICHIDITĂȚI și ASIMILATE 1.500 3.600 3.700 

II. TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 22.700 20.600 19.000 

TOTAL ACTIV  26.100 27.800 32.900 

 

 PASIV 

Capital social 4.400 4.400 4.400 

Rezerve și diferențe din reevaluare 3.600 10.100 11.400 

I. TOTAL CAPITAL PROPRIU 8.000 14.500 15.800 

Împrumuturi bancare pe termen mediu și lung 12.200 6.700 9.000 

Datorii pe termen mediu și lung nebancare 0 0 0 

II. TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG 12.200 6.700 9.000 

III. CAPITAL PERMANENT 20.200 21.200 24.800 

Furnizori  1.800 2.900 4.200 

Alte datorii din exploatare 1.700 1.800 2.400 

Datorii pe termen scurt din exploatare 3.500 4.700 6.600 

Datorii pe termen scurt din afara exploatării 0 0 0 

Credite bancare pe termen scurt 2.400 1.900 1.500 

IV. TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT 5.900 6.600 8.100 

V. TOTAL DATORII 18.100 13.300 17.100 

TOTAL PASIV  26.100 27.800 32.900 

    

   mii RON 

Denumirea indicatorilor 

Cifra de afaceri 47.300 57.400 59.000 

I. VENITURI DIN EXPLOATARE 47.300 57.400 59.000 

Cheltuieli de exploatare 42.400 52.600 52.900 

Amortizări și provizioane  500 500 500 

II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE 42.900 53.100 53.400 

A. REZULTATUL DIN EXPLOATARE 4.400 4.300 5.600 

III VENITURI FINANCIARE 0 0 10 

IV. CHELTUIELI FINANCIARE 1.200 700 800 

B. REZULTATUL FINANCIAR -1.200 -700 -790 

C. REZULTAT CURENT 3.200 3.600 4.810 

D. REZULTAT EXCEPȚIONAL 0 0 0 

E. PROFIT BRUT 3.200 3.600 4.810 

IMPOZITUL PE PROFIT 800 850 1.100 

F. PROFIT NET 2.400 2.750 3.710 

 

ELEMENTE FINANCIARE 

 Rata impozitului pe profit: 16%. 

 Cheltuielile de transport cu mijloacele de transport proprii generează o serie de cheltuieli nedeductibile 

din punct de vedere fiscal, care se vor menține și în viitor. 
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 Ponderea în cifra de afaceri a capitalului de lucru se estimează că se menține la nivelul din 2018; 

 Analiza ratelor de lichiditate arată că societatea deține lichidități care nu sunt necesare în exploatare; 

 Rata de bază fără risc extrasă de pe piața europeană: 3,5%; 

 Prima de risc: 5,6%; 

 Riscul de țară pentru România: 2,5%; 

 Rata dobânzii la data evaluării: 10,0 %. 

 
Notă: Formula îndatorat / neîndatorat pentru beta este: 

 
unde BU – beta neîndatorat, BL – beta îndatorat, Tc – rata impozitului pe profit și D/E – raportul datorii pe termen 

lung / capital propriu. 

Pentru ușurința calculelor necesare pentru beta neîndatorat / îndatorat se va utiliza Tc = 16%.  

ANALIZA PIEȚEI DE CAPITAL 

 Întreprinderile listate pe piața de capital din domeniu sunt: 

 mii RON 

Întreprinderea D / E 
Risc de 

țară 

EBITDA/ 

CA 

CA 

estimată 

2018 

Valoare 

contabilă 

Valoarea 

întreprinderii 

(EV) 

EBITDA Beta 

BBB 25% 2,40% 7% 63.720 26.860 30.128 4.460 1,10 

CCC 35% 2,20% 6% 61.950 17.380 31.204 3.717 1,05 

DDD 45% 2,00% 5% 295.000 31.600 134.500 14.750 1,50 

GGG 30% 2,20% 8% 64.900 20.540 30.397 5.192 1,20 

JJJ 20% 2,40% 7% 70.800 16.590 30.935 4.956 1,60 

 După cum se observă, întreprinderile comparabile sunt din diferite țări; pentru comparabilitate 

principalii indicatori financiari au fost transformați în RON; 

 Nu se consideră necesară aplicarea unei prime pentru pachet majoritar, în acest caz; 

 Întreprinderile comparabile nu dețin active redundante și nici disponibilități în exces; 

 Pentru ușurința calculelor considerați media simplă a multiplicatorilor. 

 

Precizare: calculele matematice pot fi realizate cu rotunjire la nivelul unităților (fără zecimale), 

indicatorii procentuali fără considerarea zecimalelor, iar multiplicatorii la nivelul a două zecimale. 

ACTIVE NECORPORALE 

 Durata de viață economică rămasă a brevetului care permite realizarea saltelelor cu memorie: 5 ani;  

 Rata redevenței adecvate (de piață): 7%;  

 Rata de actualizare specifică brevetului: 18%;  

 Rata de impozitare: 16%; 

 Legislația fiscală aplicabilă societății nu permite deductibilitatea fiscală aferentă amortizării brevetului; 

 Cca 55% din cifra de afaceri din exploatare se datorează brevetului care permite realizarea saltelelor cu 

memorie.   
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CERINȚE 

Având în vedere scopul evaluării - suport al deciziei de atragere a unui investitor strategic - se cere: 

I. estimarea valorii de piață a capitalului propriu al societății Saltele Moderne SA, folosind două 

abordări: abordarea prin venit și abordarea prin piață. 

II. estimarea valorii de piață a brevetului de invenție care permite realizarea saltelelor „cu memorie”.  

 

Rezolvare 

I. a)  Estimarea valorii de piață a capitalului propriu prin abordarea prin venit 

• Proiecția contului de profit și pierdere 

mii RON 

Denumire indicatori 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Producția fizică 4.917 5.000 5.150 5.250 5.360 5.410 

  12 12 12 12 12 12 

Producția vândută             

Cifra de afaceri 59.000 60.000 61.800 63.000 64.320 64.920 

Alte venituri             

Total venituri 59.000 60.000 61.800 63.000 64.320 64.920 

Procent creștere             

Cheltuieli de exploatare             

Cheltuieli variabile             

Cheltuieli fixe             

Total cheltuieli 52.900 55.800 57.474 58.590 59.818 60.376 

EBITDA 6.100 4.200 4.326 4.410 4.502 4.544 

Rată EBITDA 10% 7% 7% 7% 7% 7% 

Cheltuieli cu amortizarea  500 500 500 500 500 500 

EBIT 5.600 3.700 3.826 3.910 4.002 4.044 

Profit/pierdere brut(ă) 5.600 3.700 3.826 3.910 4.002 4.044 

Impozit pe profit 1.100 740 765 782 800 809 

Profit/pierdere net(ă) din exploatare 4.500 2.960 3.061 3.128 3.202 3.235 

Rată profit net 8% 5% 5% 5% 5% 5% 

 

• Estimarea variației capitalului de lucru 

 

Capital  

de lucru 
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 

Cifra de 

afaceri-CA 
34.600  47.300  57.400  59.000  60.000  61.800  63.000  64.320  64.920  

Capital de 

lucru-CL 
25.200  17.600  12.300  7.100  7.200  7.416  7.560  7.718  7.790  

Pondere în 

CA 
73,00% 37,00% 21,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 

Variația 

CL 
  -7.600  -5.300  -5.200  100  216  144  158  72  
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• Determinarea costului mediu ponderat al capitalului 

Denumire 

rată de 

actualizare 

Rată de 

bază fără 

risc 

Prima de 

risc de 

piață 

Prima 

de risc 

pentru 

ţară 

Beta 

reîndatorat 

Coeficient 

alfa 

Costul 

capitalului 

propriu 

(mediană) 

Grad de 

îndatorare 

Costul 

capitalului 

împrumutat 

Impozit 

pe 

profit 

CMPC 

CMPC 3,50% 5,60% 2,50% 1,25 0% 13,00% 21,88% 10,00% 16% 12,00% 

 

 

• Estimarea valorii de piață a pachetului de obligațiuni 

Date de intrare 

Valoare nominală (lei) 

                     

1.000  

Număr obligațiuni 1.000 

Dobândă anuală 8% 

Plata cuponului             semestrială (ianuarie și decembrie) 

Maturitatea - n [ani] 5 

Data emisiunii Dec-17 

Data scadenței Dec-22 

Rata dobânzii de piață 6,00% 

Rezolvare 

Dobânda semestrială - cupon (aprox.) 4% 

Cupon semestrial (lei) 40,00  

Rata semestrială a dobânzii de piață 

(aprox.) 
3,00% 

 

Anul 2019 2020 2021 2022 

Semestrul 1 2 3 4 5 6 7 8 

Fluxuri semestriale (lei) 40 40 40 40 40 40 40 1.040 

Fluxuri semestriale actualizate (lei) 38,83 37,70 36,61 35,54 34,50 33,50 32,52 820,99 

Valoarea de piață a obligațiunii (lei) 1.070 
      

Valoarea de piață a pachetului de 

obligațiuni (lei) 
1.070.200 

      

• Fluxuri financiare 

Denumire indicator     2019 2020 2021 2022 2023 Perp 

Flux de numerar din exploatare   
 

3.360 3.345 3.484 3.544 3.663 3.735 

   +Profit net la dispoziția capitalului investit 
 

2.960 3.061 3.128 3.202 3.235 3.235 

   +Amortizare anuală   
 

500 500 500 500 500 500 

   -Variație capital de lucru   
 

100 216 144 158 72 0 

Flux de numerar din activitatea de investiții -250 -250 -250 -250 -250 -500 

   -Investiții în mijloace fixe   
 

250 250 250 250 250 500 

Flux de numerar la dispoziția investitorilor 3.110 3.095 3.234 3.294 3.413 3.235 

Rata de actualizare 12,00% 
 

1 2 3 4 5   

    
 

0,893 0,797 0,712 0,636 0,568   

Flux de numerar actualizat   
 

2.800 2.500 2.300 2.100 1.900   
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Rata de capitalizare 12,00% 
 

            

Valoare reziduală 27.000 mii RON             

Valoare reziduală actualizată 15.300 mii RON             

Valoare capitalului investit (EV) 26.900 mii RON             

Creanțe non operaționale 1.600 
 

            

Alte active non operaționale 

(Obligațiuni) 
1.070 

 
            

Valoare netă active din afara 

exploatării  
2.670 mii RON             

Disponibilități și echivalente 3.700 
 

            

Datorii purtătoare de cost 10.500 mii RON             

Valoare capital propriu (pachet 

integral de acțiuni) 
22.770 mii RON           

 

 

I. b) Estimarea valorii de piață a capitalului propriu prin abordarea prin piață 

 

Întrepr. D / E 
Risc de 

țară 

EBITDA/ 

CA 

CA 

estimată 

an 1 

Valoare 

contabilă 
EV EBITDA 

EV / 

EBITDA 
beta 

beta 

neîndatorat 

beta 

reîndatorat 

DDD 45% 2,0% 5% 295.000* 31.600 134.500 14.750 9,12 1,50 1,09   

JJJ 20% 2,4% 7% 70.800 16.590 30.935 4.956 6,24 1,60 1,37   

GGG 30% 2,2% 8% 64.900 20.540 30.397 5.192 5,85 1,20 0,96   

BBB 25% 2,4% 7% 63.720 26.860 30.128 4.460 6,75 1,10 0,91   

CCC 35% 2,2% 6% 61.950 17.380 31.204 3.717 8,39 1,05 0,81   

Media 28% 2,3% 7%           1,24 1,01 1,25 

* Nu e comparabilă (CA este prea mare). 

 

 

Prima de risc pentru țară   2,5% 

Riscul de țară - media   2,3% 

Diferența de risc de țară   109% 

EV / EBITDA - media     6,81 

EV / EBITDA - media corectată pt risc de țară   6,27 

Caracteristica subiect - EBITDA     4.200 

Valoare întreprindere - EV (mii RON)     26.300 

Creanțe non operaționale     1.600 

Alte active non operaționale     1.070 

Valoare netă active în afara exploatării   2.670 

Disponibilități și echivalente     3.700 

Datorii purtătoare de cost     10.500 

Valoare de piață capital propriu, inclusiv active în afara exploatării (mii RON) 22.170 
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II. Estimarea valorii de piață a brevetului de invenție care permite realizarea saltelelor cu memorie 

Date de intrare 

Durata de viață economică rămasă a brevetului (ani) 5 

Cifra de afaceri aferentă brevetului (% din CA de exploatare) 55% 

Rata adecvată de redevență 7,0% 

Rata de impozitare 16% 

Rata de actualizare adecvată pentru brevet 18% 

 

Rezolvare 

           mii RON 

Anul    2019 2020 2021 2022 2023 

Cifra de afaceri din exploatare   60.000 61.800 63.000 64.320 64.920 

  Cifra de afaceri datorată brevetului   33.000 33.990 34.650 35.376 35.706 

  Economia de redevență brută   2.310 2.379 2.426 2.476 2.499 

  Impozit pe profit   370 381 388 396 400 

  Economia de redevență netă   1.940 1.999 2.037 2.080 2.100 

  Factor de actualizare   0,847 0,718 0,609 0,516 0,437 

  Economia de redevență netă actualizată 1.644 1.435 1.240 1.073 918 

Valoarea de piață a brevetului (mii RON) 6.310         
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